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Gion Nándor prózájában az 
egységet és szervességet — a 
hagyományos regényszervező 
elemek m ellett — a stilisztikai 
jellegzetességek is biztosítják. 
M etaforák, m etaforikus asszo
ciációk, hasonlatok, allegori
kus, szimbolikus m egnyilatko
zások m indig az em berről be
szélnek, em beri sorsvonatkozá
sokat rejtenek, sokszor lírai 
reflexióként v illannak fel.

Az em beri lét és a tárgyias 
közeg alkot egységet, s noha 
dokum entum szerűnek tetszik a 
történet-m esélés, mégis olyan 
egységeket találunk, amelyeket 
költő hozhat létre. így kevered
het montázsolva a valóság a 
szürrealizmussal, új naturaliz
mussal, így kapunk „szürke 
színű prózát”.

Balogh István vizsgálódá
sai során szó esik a m ondat
fűzésről, nominális szerkesz
tésmódról, közlésformákról, 
képalkotásról, motívumokról. 
Módszeresen igyekszik rá ta lá l
ni Gion Nándor írói nyelvének 
jellemző adalékaira, a jelleg
zetes, a „saját” m ondatokat ke
resi. M ondatstilisztikai elemzé
sében bőséges anyaggal doku-
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MONDATFŰZÉS

A prózaíró stílusát meghatározó jegyek 
talán a grammatikailag legnagyobb, de a szö
vegösszefüggésben legkisebb egységben — a 
mondatban figyelhetők meg leginkább. Per
sze nem is oly egyszerű a nyelvi egység vizsgá
lata, mint olvasáskor tűnik, mert a prózában 
általában a közlési igény az uralkodó.

A stíluskép így nehezebben érhető tet
ten. Aztán az írói szövegben nincs minden 
mondatnak sajátos jelentése.

A szöveg megközelítése felől vizsgáljuk 
Gion Nándor mondatfűzését, mondatépíté
sét: a mondattani vizsgálat közege az írott 
szöveg, tárgya a mondat.

Hasonlóan a magyar irodalom XX. szá
zadijeles alkotóihoz (Gárdonyi, Kosztolányi, 
Móricz, Nagy Lajos, Tamási Áron, Fejes End
re), Gion Nándor is rövidebb mondatokból 
építi fel szövegeit. Szereti a lüktető megfogal
mazást. Rövid mondatai szinte katonás rend
ben sorjáznak.

..A Fehér Lóval valamikor együtt jár
tunk iskolába Búr és én. ( ...)  Négy évvel 
később jött haza egy Volkswagennel." (TJ. 
13.)

..Vasárnap délelőtt is, délután is elmen
tünk a Vágóhídhoz. Bementünk a nagy
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kőépületbe, és fehér krétaival raj/oltunk a 
vörös falakra. Azazhogy csak délelőtt rajzol
tunk. Délelőttönként csöndes, kedélyes hely 
volt a régi Vágóhíd.” (KNV. 25.)

-Nem sikerült meggyőznöm, Uram? 
Kiír. Pedig higgye el, igazam van. Nem érde
mes. Meg aztán, ezzel az életlen késsel amúgy 
sem vágná fel az ereit. Manapság a ven
déglőben nem adnak kést az ember kezébe." 
(AV. 5.)

..A szimpla emberek ne járjanak teme
tésre. A szimpla emberek menjenek házassá
gi évfordulókra. Baras egyébként is nagyon 
dühös volt az igazgatóra. Főleg a tablóügy 
miatt. A tablójukat ugyanis a könyvkereske
dés kirakatába tették.” (KB. 82.)

..Nagyon megijedtem. Olyan furcsán 
csillogtak a szemei, hogy megijedtem. Eddig 
még sohasem láttam nála ezt a rugós kést, de 
éreztem, hogy képes lenne hasba szúrni vele 
a sötét képű Lacát. A Margithok egyébként is 
híres verekedők és bicskázók." (P. 15.)

Gion összetett mondatai a legtöbbször 
mellérendelők: kapcsolatosak vagy ellentéte
sek. A könnyen áttekinthető szerkezeti for
ma érvényesül itt is:

..Rozmajer ezután szöget kért az éjje
liőrtől, a folyosóra nyíló ajtóra kitűzte a napi
rendi pontot, és kiment az utcára. Jónás, az 
éjjeliőr pedig bezárta a klubhelyiség ajtaját, 
leült a legfelsőbb lépcsőfokra, és hajnalig bó
biskolt." (KB. 12.)
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,lis ezután mást is felfedeztem: a Virá
gos Katona mindent rosszul csinál. A többiek 
értik a dolgukat, a katonákat vezénylő száza
dos is, a keresztet készítő ácsok is, a Virágos 
Katona azonban hallatlanul ügyetlen. Sisakja 
fclrecsúszott a fején, a lábát esetlenül emelge
ti a Megváltó mögött, és a szögletes korbácsot 
is úgy fogja, és úgy lendíti meg, hogy szinte 
biztosra vehető, hogy mindjárt az ő nyakára 
tekeredik. A következő képen a korbács még
is a Megváltó hátán csattan, de úgy, hogy a 
szöges végei visszamerednek a Virágos Kato
na felé, aki komoly arccal mosolyog, mintha 
nemcsak a körülötte tolongó emberektől 
nem tudna semmit, de még a kezében tartott 
korbácsról sem. Furcsa volt ez nagyon, és én 
egy pillanatra arra is gondoltam, hogy talán 
hülye a Virágos Katona. De nem, határozot
tan értelmes arca van, nem hülye, egyszerűen 
csak boldog. Ks akkor elhatároztam, hogy 
megállapítom, miért boldog a Virágos Kato
na." (LJ. 34.)

A mondatfűzés és az írás logikai menete 
is ragyogóan tiszta.

..Mikor a fehér hammerpapíron a kar- 
diogrammszerű jelvény elkészült, és már alá 
is írták mindannyian, Barasnak nagyon nem 
tetszett, mert mint mondta, a tussal megraj
zolt fekete vonalak egyáltalán nem hasonlíta
nak hegycsúcsra, egyáltalán semmire sem 
hasonlítanak, be kellene őket festeni, hogy 
hegycsúcsra hasonlítsanak, méghozzá mind
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egyiket más színűre, mert ő azt hiszi, minden
ki előtt világos, hogy mit jelképez a hét hegy
csúcs. Fábiánnak azonban nem volt semmi
féle festék a keze ügyében — a tust meg a 
hammerpapírt és egy HB2-cs grafitceruzát is 
az iskola rajzterméből lopta —, így hát az első 
hegycsúcsot egyszerű HB2-es grafitceruzával 
egészen halványan bemaszatolta, ez lett a 
halványszürke hegycsúcs; a másodikat vala
mivel sötétebbre maszatolta, ez lett a közepe
sen sötétszürke hegycsúcs; a harmadikat 
egészen vastagon bemaszatolta a HB2-es gra
fitceruzával, úgy, hogy ha az ember hozzáért, 
csupa grafit lett a keze, ez volt a sötétszürke 
hegycsúcs; a negyediket, a középsőt, a szim
metria kedvéért, tussal feketére festette, ez 
lett a fekete hegycsúcs; az ötödiket a bal felől 
eső meredek hegyoldallal párhuzamosan 
megcsíkozta, a hatodikra kockákat, a hete
dikre pedig pöttyöket rajzolt, és így lett csí
kos, kockás és pöttyös hegycsúcs is." (KB. 8.)

Akár a szürrealista grafikák! A kardiog- 
ramszerű jelvény a fehér hammerpapíron, 
tussal megrajzolt fekete vonalak, a hétszínű 
hét hegycsúcs: a halványszürke, a közepesen 
szürke, a fekete, a csíkos, a pöttyös és a koc
kás.

A szürke különösen kedvenc színe a 
szürrealista festőknek. Gion szinte előttünk 
keveri a szürke csodálatos színárnyalatait.

Déryhez is hasonlíthatjuk Giont. Azon
ban Gionra nem jellemző a Dérynéi érezhető
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lassított elbcszćlćstechnika: nincs az a prous- 
ti reminiszcencia, amelyet Dérynéi oly nagy
ra becsülünk. Dérynéi a részletezés mellett 
élénkítő, figyelemrögzítő motívumokat lá
tunk, ismétlő ráutalásokat, feltűnő az egy
szerűség, de igen komplikált a mondatépítés.

Gion hosszú mondatai nem bonyolul
tak. Racionálisak, aránytartőak, a figyelem 
számára nemigen nehezebbek, mint a rövid 
mondatok. Gion a ..vágástechnikával” nem 
lassít, mint Déry, hanem felgyorsít. így lesz 
erőteljes szürrealisztikus képalkotó szándéka 
is, kopogó néhány jelzője, melyeket már nem 
hagyhatott el, még jobban kidomborítja szür
realista képalkotását.

Mondataiban ugyanekkor megfigyel
hető a mesélőkedv szerkezeti megnyilvánulá
sának tekinthető nyelvi jelenség is: a mellé
rendelő mondatok és szerkezetek halmozása.

..Több mint egy hónapig volt itthon 
azon a nyáron, megittuk a whiskyt, sokat 
fürödtünk a folyóban, sokat csónakáztunk és 
horgásztunk, és a Fehér Ló elmesélte, hogy 
felvette a nyugatnémet állampolgárságot, 
megnősült, egy istentelenül ronda nőt vett 
feleségül, de a nővel együtt kapott egy gép
kocsijavító műhelyt is, ahol tizenhét munkás 
dolgozik, és állandóan bővíti a műhelyt, úgy
hogy minden évben több munkást alkalmaz, 
ő nem dolgozik semmit, de azért reggel min
dig korán kel, hogy ellenőrizze a munkáso
kat." (TJ. 13.)
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Vagy:
..Szenttamás sokáig a két folyóvíz, a Kri- 

vaja és a Ferenc-csatorna közé szorult, a szer- 
bek a csatorna, a magyarok pedig a Krivaja 
mentén laktak. Azt hiszem, a katolikus tuki 
magyarok gyűjtötték össze a pénzt a Kálvá
riára, és felépítették oda, a dombbal szemben, 
s csináltak mindjárt egy keskeny deszkahidat 
is, hogy mindenkor átmehessenek a kápolná
hoz imádkozni. Aztán felépültek az első há
zak is a folyó túlsó partján, és lassan kialakult 
a Kálvária utca, az első és vagy harminc évig 
az egyetlen utca ezen a lapályos részen, ahol 
többnyire elszegényedett tukiak laktak; fá
radt, lerongyolódott emberek, akik elkesere
detten próbálták visszaküzdeni magukat a 
tuki dombra." (LJ. 30.)

Különösen nagy kedvvel mesél a gyere
keknek készült munkáiban:

..Pedig szépen kezdődött az ősz: érett a 
kukorica és a szőlő, Fodó tanár úréknak 
egészséges fiúgyermekük született, Burai J. 
átiratkozott a mi iskolánkba, Ácsi Lajos kora 
reggel, amikor még józan volt, kiült félmezte
lenül az iskolaudvarra, a padlásfeljáró elé, 
élvezte a napsütést, miközben lassan kapado- 
hányszínű lett a bőre; az emberek általában 
jókedvűeknek látszottak, a levegőben lustán 
és fehéren úszott az ökörnyál, a parókián 
üdén /.öldelit a kőrózsa, iskolába menet letép
tünk húsos leveléből, és még az órákon is a 
kellemesen savanyú kőrózsalevelet rágcsál
tuk." (SFB. 5.)
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Idézett szövegeinkben megfigyelhető a 
tagmondatokban vagy a halmozott mondat
részekben, hogy a szituációk részletező leírá
sa fokozatosan történést, cselekvést érzékel
tető részletekbe megy át. A leírások rövid, 
laza kapcsolódású, általában képszerű tag
mondatok, érzelemmel átitatottak, csöppet 
líraiak, mintegy bevezetik, előkészítik a bekö
vetkező eseményt:

..énekóránk lett volna, és mi utáltuk az 
énekórát, mivel nem szerettük az énekta
nárnőt, Novák tanárnőt, aki megecetesedett 
vénkisasszony volt, és leginkább harmoniká
val jött az órára; én személyesen a harmoni
kát is utáltam, különösen ha Novák tanárnő 
játszott rajta, és még ki is rendelt bennünket 
egyenként az asztala elé, hármonikázott a 
fülünkbe, nekünk meg énekelni kellett, Ho- 
donicki Oszkárnak, Virág Péternek, nekem, 
meg a Fenyvesi fiúknak többször is, mert 
Novák tanárnő mindig talált valami hibát; 
nagyon nem szeretett bennünket, amióta ki 
lettünk tiltva a Kultú rótt honból, így hát foly
ton leállt a harmonikával, és újra kezdette 
velünk a gajdolást, és az egész osztály rajtunk 
röhögött. Kissé fázva vártam ezt az énekórát 
is, majdnem biztos voltam benne, hogy me
gint énekelnem kell, de Novák tanárnő akkor 
nem tartott órát, helyette Fodó tanár úr, az 
osztályfőnökünk jött be az osztályba, közölte, 
hogy elmaradnak az órák, szedjük cókmó- 
kunkat, sorakozzunk fel a téren, átmegyünk
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a Kultúrotthonba, mert egy erőművész érke
zett, és ingyenes bemutatót tart nekünk, este 
pedig fellép a nagyközönség előtt. Megtapsol
tuk Fodó tanár urat, ő pedig biztosított ben
nünket, hogy csodálatos dolgokat fogunk 
látni. Úgy beszélt az Erőművészről, mintha 
már régóta ismerné, azt hiszem, ismerte is.” 
(SFB. 6-7.)

Gion prózájának ez a ..mesélő jellege", 
amely az epikus halmozáson belül jelentke
zik, jugoszláviai magyar szépprózánk olyan 
alakulatát hozta létre, amely a valóságfeltáró 
gondolatközlésnek és egy kései népi mesélő 
hangnak az ötvözete.

Megállapíthattuk, hogy Gion többszö
rösen összetett mondatait a köznyelv több 
rövidebb, egyszerűbb felépítésű mondatra 
bontaná, bár ez a felbontás biztosan megtör
né a gondolati és az asszociációs áramlást. 
Gion asszociációi pedig a legfontosabb érzel
mi-logikai okságviszonyok, amelyek nem 
hagyják elkalandozni az embert.

..Sőt még a Sági-tanyát is megnézem, azt 
biztosan a helyén találom; a komisz, mogorva 
Ságik elpusztíthatatlanok." (KNV. 7.)

E három tömbből álló mondategészből 
az élőbeszéd három mondatot is kerekíthet
ne. Az első két tagmondat között szorosabb a 
kapcsolat, úgy érezzük, pedig a harmadik is 
nagyon szorosan kapcsolódik, hisz a Ságik 
elpusztíthatatlanságának asszociációja az el
pusztíthatatlan tanya is.
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Ha kötőszókat raknánk, különösen ha 
a kettőspont helyett alkalmaznánk az idekí
vánkozó mert kötőszót, mondatunk elbukna. 
Gion mondatfűzését — a tagmondatok kap
csolását — sokszor a kötőszóelhagyás, az 
aszindeton jellemzi. A tagmondatokat elvá
lasztó, igen változatosan használt írásjelek 
mindig a közlés gondolati tartalmát szolgál
ják. így az asszociációs láncolat nem akad 
meg soha, szabadon csörgedezik, folyik vagy 
áramlik.

..A Vágóhíd helyén magas, fiatal fák 
nőnek. A nyárfasorok lefutnak egészen a ná
dasig, a fák között térdig érő gaz, meg sűrű, 
tüskés cserjék. Gergián, áz egykori vadőr, 
bizonyára boldog volna, ha látná; annak ide
jén sokszor elmagyarázta nekünk, hogy az 
énekesmadarak csak olyan fákon szeretnek 
fészkelni, melyek közelében cserjék, bokrok 
vannak, ahová elbújhatnak, ha ragadozók tá
madják meg őket — Gergián szerette az éne- 
kesmadarakat; igaz, legjobban a vízimada
rakat szerette, de azért nagyon szerette az 
énekesmadarakat is. Engem azonban most 
bosszantottak a cserjék, összeszurkálják a ke
zemet. A régi Vágóhíd romjait keresem közöt
tük. Bosszankodva, de azért türelmesen ke
resgélek, hajlongok a fák alatt, letördelem a 
bokrok ágait. (KNV. 5.)

Gion egyszerű mondatai tagoltságuk
kal a hangulati hatásoknak szinte mindegyi
két fölkelthetik: a feszültségtől a nyugodt
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tárgyilagosságig. A tagoltságokat nagysze
rűen alkalmazza a pillanatnyi hatások rögzí
tésére is:

Meg Opat is — mondtam.
— Meg Opat is — mondta Török Ádám.

— De főleg Joáb II. meg én. Mi voltunk csak 
igazán nagy emberek. Földet osztottunk és 
házakat. A német házakból a városháza udva
rába hordtuk a szép bútorokat, szőnyegeket 
meg a képeket. A nép nevében. Rengeteget 
dolgoztunk éjjel. Alig aludtunk valamit. Az
tán egy éjszaka el kellett rohannom Joáb 
Il.-höz. Ks akkor láttam, hogy a szőnyegek és 
a képek ott állnak a szobájában. Sok szép 
szőnyeg és sok szép kép. Azt hiszem, akkor 
nagyon lármáztam, és többet nem gyűjtöget
tem semmit a városháza udvarára. A föld
osztás is befejeződött már akkorra. Aztán a 
száraz leveleket gyűjtögettem a parkban. 
Elég sokáig. Csodálkozott is egykori cellatár
sam nagyon. Most viszont ingyen ehetek Jo 
áb Il.-nél napjában kétszer. Ezt akartad 
tudni, igaz?

— Igaz — modtam." (TJ. 49—50.)
A pillanatképet rögzítő mondatok egy 

furcsa, nehéz, véres, forradalminak nevezett 
korszakot idéznek. A monológ első része a 
fellángolást, a buzgalmat, a helyzet teremtet
te, ..a nép nevében" történő forradalmat vil
lantja fel, míg a másik rész az ellentétet, a 
kijátszást, a spekulációk korát, lehetőségét 
idézi.
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A szöveg két hiányos mondata tudatun
kon koppan.

A kontrapunkt beiktatásával egyszerre 
lett tragikuma és komikuma a szövegnek. A 
kor ellentmondásosságát is asszociálja.

Gion Nándor mondatai legtöbbször 
epikus sodrású közlő mondatok. A szereplők 
párbeszéde mondatstruktúráiban szerepet 
kapnak a rövid, az egyszerű mondatok mel
lett a szervetlen mondatrészietek, a kihagyá- 
sos mondatok is. Stílushatásában ez azt 
eredményezi, hogy életszerűvé válik a közlés, 
megteremtődik a természetes társalgás lég
köre. A szituációban adott relációk felesleges
sé teszik a teljesebb kifejezést, s ezzel az 
olvasót bevonják az eseményekbe. E hiányos 
mondatokban gyakori a kérdés és a kérdésre 
adott válasz.

»— Ez milyen nyelven van? — kérdezi a 
kisfiú.

— Spanyolul.
— Te biztosan spanyolul sem tudsz.
— Nem tudok spanyolul — vallód be 

idegesen.
— Egy szót sem tudsz?
— Egy szót sem.
— Azt sem tudod, hogy mondják, hogy

öt?
— Nem. Meg a tizet sem tudom, meg a 

százat sem.
— Kár." (OMV. 14.)
A párbeszéd lüktetését, drámai jellegze

tességét néha sajátos mondatkapcsolással fé
kezi:



Az álladat helyezd vissza a helyére
— mondtam.

— Lenyúlt egészen a melledig.
— Miért gorombáskodsz velem? — kér

dezte.
— Nem gorombáskodom — mondtam.

— Örülök, hogy itt vagy.
— Gyere velem az állomásra — mondta.

— Meg kell keresnem egy vasutast.
— Nem mehetek — mondtam. — Kér

dezni akarok valamit az öreg fiákerestől." 
(OMV. 46-47.)

A beszélő közléséhez kapcsolódó írói 
magyarázat, amely minduntalan megszakítja 
a társalgás menetét, jellemzi ezt a közlésfor
mát. Nagyon emlékeztet Hemingway mon
datszerkesztési formáira, szürkíteni igyek
szik az írói nyelvet. Az ilyen írói közbeszólá
sok legtöbbször a közlés elhangzása után 
állnak.

A beszélt nyelv mondatfűzésére jel
lemzővonásokat legjobban a hosszabb párbe
szédek hordozzák. Gion hagyja szereplőit 
beszélni. Minden magyarázat nélkül érvénye
sül ekkor a szereplők gondolata, indulata.

Részeg voltál?
— Bort ittam — mondod emelt hangon, 

mintha valami rossz verset szavalnál —, sok 
bort egy kocsmában, ahol egy karikás ostor 
és egy fokos van a falon.

— Értem.
— . . .  és miközben ittam, F. A.-ról me

séltem. Mindenkinek elmondtam, hogy ő a 
leggyönyörűbb lány a világon.
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— Ki az az F. A.?
— Nem ismered. De tényleg ő a leg

szebb lány a világon.
— Milyen a haja?
— Fekete . ..  Vagy barna. Nem tudom 

pontosan.
— Akkor elhiszem, hogy ő a legszebb — 

mondja Ágnes. — A kocsmában persze kirö
högtek.

— Igen. Nyomták az ilyenkor szokásos 
szöveget:

F. A. is bizonyára olyan, mint a többi, 
mutassam csak meg nekik, és őközülük bár
melyik lefekteti két-három nap alatt.

— Mire te?
— Fogadást kötöttem öt-hat nagy pofá

jával, hogy ha bárki fél éven belül lefekteti F. 
A.-t, én a falon lévő fokossal felszeletelem a 
nemi szervemet. Nyilvánosan.

— Hülye!
— Ezt írásba is adtam.
— Tényleg hülye vagy.” (OMV. 37—38.)
Vagy:

Most aludtam el —• siránkozott Mol
nár Tihamér. Ki beszél?

— Margith Jani. ttbredj fel, te nyava
lyás!

— Margith Jani?
— Igen. Felébredtél már?
— Felébredtem. Mit akarsz velem? 

Honnan telefonálsz?
— Beszélni akarok veled. Ki tudsz jön

ni arról a fogadásról ágy, hogy senki se vegye 
észre?
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— Miért kell kimennem? 1 is egyálta
lán . . .

— Ne pofázz már annyit. Ki tudsz jön
ni? Nagyon fontos.

— Hova menjek ki?
— Gyere le az tucára. Jász májd megvár 

a színház oldalán.
— Jász? Mit csinál Jász a színháznál?
— Ne nyavalyogj már, a fene egyen 

meg! Csináld úgy, ahogy mondtam. Nagyon 
fontos.

— Biztos, hogy te vagy a Margith Jani?
— () te . . .  Tihamér, én szétverem a 

fejedet.
— Jól van, ne kiabálj. Hova akarod, 

hogy menjek?
— A színházhoz, te ökör.
— Jó, akkor majd lemegyek a szín

házhoz.
— Na végre! ( . . . )  (P. 79.)
Az ilyen típusú mondatkapcsolásnak 

nagyobb az affektivitása, mint a ..kommen
tált" párbeszédnek. Az olvasót jobban magá
val ragadja. Aztán az is észrevehető, hogy az 
ilyen hosszabb párbeszédekben ott van a rá
diódrámák dramturgiai eleme, amikor a 
kommentárt ..élőszóban" közli az író: Molnár 
Tihamér ..nyavalyás", ..nyavalyog", ..ne kia
bálj".

Gion Nándor olvasójával természetes 
közelséget keres. E kapcsolatteremtés egyik 
megnyilvánulása a már említett mesélés köz
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vétlenségé, a másik: az egyes szám első sze- 
mélyű irodalmi művek.

A mesélési kedv formai jegyeit is meg
találhatjuk. Az Angyali vigasság szinte min
den novellájában ki is mondja:

..Ezt csak azért meséltem . .." (11.) 

..Akkor hát mesélek valami m ást..
(12.)

..Igen, említettem már . . ( 3 2 . )

..Arról a télről egyébként mindig szíve
sen mesélek." (57.)

A novellákat-történeteket egy bizonyos 
hallgatónak (..Uram") meséli a szerző. Az első 
novella indítása mutatja be a két szereplőt: a 
mesélőt és a hallgatót, és jelöli meg a mesék 
tárgyát is, a gyerekkort:

..Nem sikerült meggyőznöm, uram? 
Kár. Pedig higgye cl, igazam van. Nem érde
mes. Meg aztán, ezzel az életlen késsel amúgy 
sem tudná felvágni az ereit. Manapság a ven
déglőben nem adnak éles kést az ember kezé
be. Ha valaki fel akarja vágni az ereit, csinálja 
azt otthon, egy zsilettel a fürdőkádban, vagy 
mit tudom én. Szóval tegye le azt a vacak kést, 
a pincér is néz már bennünket. Hogy már 
gyermekkorában is? A gyermekkoromról én 
is mesélhetnék sok mindent. Ha úgy akar
nám, csupa szomorú dolgokat." (AV. 5.)

Gion a történet mesélése közben kiszól 
a hallgatójához:

..Ezt csak azért meséltem, mert ahhoz 
képest ön, uram, egészen jó színben van." 
( 11.)
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. . . . .  és attól tartok, hogy ez még jobban 
elkedvetlenítené önt, uram, holott enélkül is 
önpusztító hangulatban van." (32.)

Ezek a kiszólások amellett, hogy emlé
keztetnek bennünket az induló szituációra, 
megtörik az elbeszélés folyamát is, az epizód
nak vége, kezdődik a másik, és a mese kap így 
élőszószagú, élőszóízű lelket.

Mint láttuk, Gion Nándor prózája me
sélő, közvetlen hangú stílusát gyakran tény
közlő, a lényegesre szorítkozó, többségében 
egyszerű vagy rövidebb összetett mondatok-, 
ból álló mondatíuzés jellemzi. Az írói előadást 
gyakran párbeszéd szakítja meg, néha a szö
vegpárbeszéddel is indul, a gyakori párbeszéd 
legtöbbször az író beavatkozásával, bevezeté
sével vagy kommentárjával történik. Azon
ban ezek a reflexiók rendszerint rövidek, 
egy-két szavas vagy mondatos ítéletet vagy 
helyzetfelmérést tartalmaznak.

..Fulladozva és rémülten ténferegtem az 
asztalok között, és nem tudtam elképzelni, 
hogyan fogom ebben a tömegben megtalálni 
a Seriffet. Legszívesebben elszaladtam volna, 
de tudtam, hogy ezt nem tehetem: a Seriffet 
mindenképpen meg kell találnom. Lassan 
mentem egyre beljebb a kocsmába, és egyre 
közelebb a zenekarhoz, de egyszer csak elé
ben állt egy izzadt arcú pincér és megkérdez
te:

— Te kit keresel, fram?
— A Seriffet — mondtam.
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— A Seriffet? Mit akarsz a Seriffel?
— Öö .. . üzenetet hoztam neki.
A pincér szánakozva nézett, és jóindu

latúan azt tanácsolta:
— Add át neki reggel az üzenetet. Most 

pedig menjél szépen haza.
— Most kell, hogy átadjam az üzenetet.
A pincér vállat vont.
— Nem hiszem, hogy sikerülni fog — 

mondta. — Kint alszik az udvaron. Tökré
szeg.

— Köszönöm szépen — mondtam. — 
Én mégis megpróbálom." (P. 61—62.)

Akár a párbeszédet vizsgáljuk, akár az 
fró közvetlen előadását, feltűnik a nagy nyelvi 
takarékosság, mely Nagy Lajos vagy Heming
way prózáját is jellemzi: csak a lényeg minde
nütt. Sehol egy színezés, mintha csak a gépies 
tájékoztatás lenne az fró célja. A pincér és a 
gyerek párbeszédéből megtudjuk, a Seriffet 
keresi a gyerek, fontos üzenetet hozott, feltét
len át kell adnia, Seriff az udvaron alszik, 
tökrészeg. A gyerek megpróbálja átadni az 
üzenetet.

A párbeszédek írói bevezetése rövid: 
megkérdezte, mondtam, tanácsolta, bizony
gattam. Valójában ezek nagyon is hagyomá
nyos megoldások. Hemingway, Faulkner 
megoldásaihoz hasonlók.

Valamivel élénkebbé válik a stílus, ha 
érzelmi mozzanatot, testmozgást, magatar
tást ábrázol a bevezetés: elébem állt . . . ,  és
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megkérdezte, szánakozva nézegetett, vállat 
vont.

Egy párbeszédnél nincs beavatkozás. 
Két kérdésre jön a válasz, s ez erős drámai 
lüktetést kölcsönöz.

Feltűnő, s ez Nagy Lajosra ugyancsak 
jellemző, hogy noha Gion Nándor történetei 
ugyanahhoz a falusias környezethez kötőd
nek, a táj nyelvi elemek szinte teljesen hiá
nyoznak. A szereplők szabatos (köznyelvi
irodalmi) nyelven nyilatkoznak meg. De a 
szleng egyik-másik formáját fellelhetjük. S 
ezek a szavak csoport vagy tolvajnyelvi sza
vak, zsargonok, mintegy jellemzői a proli, 
lumpenproli rétegnek, előfordulnak egyaránt 
az írói mesélésben és a szereplők megnyilat
kozásaiban is:

.......Pancsó, a híres vonatos vagány .. .”
(OMV. 77.)

.... .a másik viszont halványkék sort
ban és rövid ujjú pulcsiban . . . " (OMV. 68.)

..Csak ritkán akadtak pocsék alakok, 
akiknek hiába könyörögtünk, összeszidtak és 
elzavartak bennünket. Így jártunk a múlt hé
ten is, amikor egy kis vézna tróger, a kormá
nyos még lapátot is fogott . . (ENH. 6.)

Egy frászt nyitod ki — mondtam. — 
Nem kertkapu ez.” (P. 34.)

Visszatérve az írói közlés előbbi vizsgá
latához megállapíthatjuk, hogy az író a logi
kai sorrend pontos betartásával előbb elme
sélte, hogyan került a kocsmába a fiú, hogy a
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pincérrel 1)eszélhessen. A későbbi szövegben 
elmeséli, milyen az udvar stb.

A mondatok bővítményt alig tartalmaz
nak. Igei állítmányra épülő mozgalmas szö
veg ez, névszói állítmány itt nincs, csak 
névszói-igei állítmányt találunk. Több szúró
próbát is végeztünk, s vizsgálódásunk végén 
megállapíthattuk a szövegösszefüggés szem
pontjából igen fontos tényt: Gion állítmányai 
nagyrészt igeiek. Persze a törté nő-mesélő stí
lus kevés igével lehetetlen.

Az igei állítmány mellett hol az alany 
van kitéve, hol a tárgy, hol a határozó(szó). 
Az igei állítmány mellett egyszerre mindhá
rom szinte elő sem fordul, sőt a tárgy és a 
határozó is ritkán vannak együtt. A monda
tok, tagmondatok rövidségének itt az egyik 
magyarázata.

A másik meg a szinte elenyésző jelző
használat.

Végül ejtsünk néhány szót a szöveg vi
zuális képéről is: a bekezdésekről. Gion szö
vegeire jellemzők a szapora bekezdések. S 
ezek a bekezdések fordulatokat jelentenek. 
Drámaibb, érdekesebb így az írás. Persze nem 
csak szembetűnő külsőség a sok bekezdés. Hs 
nem csak írói eszköz vagy magatartás az írás
kép szándékos megtörése; az elbeszélés, a 
mesélés menete ilyen. Ez abból fakad, hogy 
Gion írói előadása akár párhuzamba állítható 
a szóbeli előadással. Megpróbáljuk mondatait 
előadni, azonnal kitűnik: az élőbeszéd 
előadásának ritmusára tördeltek a monda
tok.
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NOMINÁLIS SZERKESZTÉSMÓD

Tömör, friss és könnyednek tűnő szer
kesztési eljárás a stilisztikai irodalomban a 
Herceg Gyula által nominális stílusnak vagy 
nominális szerkesztésmódnak nevezett eljá
rás. Lényege: a szerkezet verbális és össze
kötő elemek (ragok, névutók, kötőszók) 
nélkül áll össze, a fő- és mellékrészek közötti 
viszony jelöletlen marad. így különösen 
szembetűnőck a nominális elemek.

--A cserjésben felejtett betonkocka vö
rös oldalán is egy vízimadár feje és nyaka 
látszik. Nagy görbe nyakú madár, lehetne 
gólya, gém vagy akár kócsag is. De nem, egyik 
sem. Kárókatona. Ráismerek horgas cső
réről. Persze hogy kárókatona. Burai J. imád
ta a kárókatonákat, hacsak tehette, káró
katonákat rajzolt a Vágóhíd vörös falaira." 
(KNV. 6.)

A laza kötésű szöveg szerkezete elüt a 
hagyományosan megszerkesztett mondatok
tól. Gion szövegében elkerüli a kapcsoló ele
mek és az igék használatát. Különös módon 
teszi lehetővé ezt a hatást. A múltidejűségből 
(az előző szövegrész múlt idejű) átvált a jelen
be, hogy a váltás után azonnal visszatérjen a 
múltba. Ez a jelenidejűség teszi lehetővé, ez-
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zel ćri el, hogy kihagyhatja a létige használa
tát:

..Nagy görbe nyakú madár (volt). .

..Kárókatona (volt). .
A terjengősség, a modorosság tűnt el 

azzal, hogy új információt nem közlő elemek 
(lćtigćk) kiküszöbölésével ér el friss stiliszti
kai hatást, vagyis a szöveg szokatlan megszer
kesztésének szokatlan módjából nyeri el 
legnagyobb expresszív értékét: a tömörséget. 
De felhívhatjuk a figyelmet a nominális szer
kesztés mellett a rövid, hiányos mondatokra 
és az ősi névszói állítmányú mondat — s még 
ez is hiányos — expresszív hatásaira is.

Kis példánk is híven igazolja, hogy a 
nominális szerkesztést a mondatnak a meg
szokottól, a köznyelvitől eltérő szerkesztési 
módja avatja stílusélménnyé.

A mondatszerkezet fellazulása követ
keztében nehéz élesen elhatárolni egyes ka
tegóriákat. Könnyebb a kiválogatás akkor, ha 
egyes osztályok elhatárolásához nem csak 
grammatikai, de logikai szempontot is figye
lembe veszünk. Az osztályozási szempont a 
szóban forgó nominális szerkezet önállóságá
nak a foka.

..Az Egyesületnek jelvénye is volt, amit 
Fábián rajzolt hófehér hammerpapírra tus
sal. A jelvény — hét hajszálpontosan egyfor
ma csúcs — egy szabályos, felnagyított kardio-
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gramra hasonlított, alatta pedig ez állt: »Mi 
megmásszuk a tudás meredek hegycsúcsait, 
ha addig élünk is.«" (KB. 7.)

A közbeékelt nominális szerkezet rag- 
talansága miatt önállósul a környező szö
vegtől, de mégis érződik grammatikai függő
sége: mint hét hajszálpontosan egyforma 
hegycsúcs.

»Patarcsics Emil barátomnak ugyanis 
már hetek óta csak fényképeket hozott a 
postás. Hatalmas, felnagyított fényképeket, 
mindegyik az én nyavalyás barátomat ábrá
zolta, és mindegyik meg volt csonkítva: Pa
tarcsics Emil egy kertvendéglőben, amint 
éppen a délutáni sörét fogyasztja, elégedetten 
néz bele a világba, de pont a homloka köze
pén egy ronda lyuk van, amit nyilván cigaret
tával égettek ki — a háttérben asztalok, egy 
fehér ruhás pincér és egy dús lombozatú fa, 
alighanem hársfa. Aztán: Patarcsics Emil a 
strandon, éppen a karizmait mutogatja, most 
is igen elégedett, de ezen a képen meg valaki 
a hasára rajzolt egy vörös X betűt — a háttér
ben fürdőzők látszanak és néhány napernyő." 
(OMV. 63.)

Nem teljesen önálló, de a kontextus vé
gén áll a mind grammatikai, mind logikai 
szempontból függő viszonyban lévő nominá
lis szerkezet. Idézett példánkban még két 
grammatikailag igen függő nominális szer
kesztésre bukkanunk:

..Patarcsics Emil a strandon . .."

..néhány napernyő . .
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Gion nominális szerkesztéssel éri cl a 
stílushatást itt is, ele a grammatikai függés 
igencsak elnyomja a logikait. A ..néhány 
napernyő" csak azért érződik nominálisnak, 
mert ilyen a mondat szórendje.

Ónálló, grammatikailag a szövegtől 
független nominális mondatokat, amelyek 
csak logikailag kötődnek a kontextushoz, 
nem is találni. Tulajdonképpen az egyetlen 
igazi nominális szerkesztésű Gion-mondat a 
már előbb idézett szövegben fordult elő: ..Ká
rókatona." S ez a mondat, ez a szó kulcsmon
data, kulcsszava is Gion regényének.

Példáinkon eddig azt érzékeltettük, 
hogy Gion nominális szerkezeteiben tömör
ségre, pontos szemléltetésre, nyelvi ökonó
miára és tárgyias-intellektuális ábrázolás- 
módra törekszik. Ha információelméleti 
szempontból nézzük, megállapíthatjuk, hogy 
a nominális szerkesztésmód elsődleges funk
ciója a tömörítés. Gionnál a verbális és össze
kötő eszközök redundáns elemekké lesznek, 
kiesnek a szerkezetből. A megmaradt rész 
szerepe növekszik ezáltal. Az eredmény: tö
mör, pontos megfogalmazású, lényeget muta
tó információ keletkezik:

Gionnál a nominális szerkezetnek 
funkciója lehet a jellemzés is:

..Bent a postán hat-hét ember őgyelgett, 
csupa felnőtt férfiak, ismeretlenek, akik 
ügyet sem vetettek ránk, illetve ott volt 
Krausz Karcsinak az apja is, ő ismert bennün-
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két, de háttal állt nekünk, mert éppen távira
tot adott fel. Az üvegfal másik oldalán csak 
két tisztviselő dolgozott, egy szemüveges, ősz 
hajú férfi és egy szép arcú fekete lány, aki csak 
akkor volt szép, ha a tolóablak mögött ült. Ha 
felállt, akkor nagyon csúnya és kicsike lett 
egyszerre, mivel egészen rövid és görbe a lába, 
úgyhogy olyan, mint egy törpe, még nálunk 
is jóval alacsonyabb." (P. 17—18.)

Találhatunk a párbeszédben is nominá
lis szerkezetet. Ezzel a szerkesztési móddal a 
szerző az élőbeszéd ökonómiáját szemlélteti: 

Szóval a paloma az galamb?
— Persze. Galamb és vécépapír.
— Micsoda? — kérdezi elképedve.
— Vécépapír.
— Hazudsz!
— Nem hazudok. Van egy paloma nevű 

vécépapír." (OMV. 16.)
A ténymegállapítás mellett a szereplő 

mondanivalójának legfontosabb részét fog
lalta nominális mondatba.

A Gion-szövegeket szemlélve megálla
píthatjuk, hogy nominális szerkezeteket való
jában a párbeszédekben találunk, az írói 
megnyilatkozás nemigen kedveli ezt a for
mát.

«— Szép nő. Szép, karcsú nő, és szép 
hosszú haja van. Nagyon szeretem a hosszú 
hajú nőket ( . . . )

Egy öreg paraszt jött keresztül a telken, 
megállt közelünkben, zsíros, fekete kalap volt
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a fejéri, és összeszűkült szemekkel méregetett 
engem. ( . . . )

Az újságárusnőre mutattam, és azt 
mondtam:

— Ez is nagyon szép nő. Határozottan 
szép:" (OMV. 29.)

A két párbeszéd közé azt a példát il
lesztettük, amellyel bizonyítani szeretnénk, 
hogy Gion szándékosan nem alkalmazza azt 
a lehetőséget, amit a nominális szerkezet je
lent. A fenti mondatban alkalmazhatná, nem 
teszi, pedig a mondat választékosabb lenne:

..Egy öreg paraszt jött keresztül a tel
ken, megállt közelünkben, fején zsíros, fekete 
kalap, . . . "

A tömörebb nominális szerkezet he
lyett a lazábbat választotta a szerző. Ezzel a 
lazasággal viszont mesélő stílusát oldotta.

..Elfordulsz tőle, körülnézel a szobában: 
a falakon megsárgult csomagolópapír, az 
egyik sarokban nagy kupac szétrágott újság: 
az egerek alapos munkát végeztek.” (OMV. 
36.)

A Gion-szövegek vizsgálása után megál
lapíthatjuk, hogy ritka a nominális szerkezet, 
kötetenként 10—18, s ennek is nagyobb része 
az élőbeszéd jellegzetességét igyekszik ki
domborítani. Leíró szövegeiben is inkább úgy 
fordulnak elő, mint a mesélő monológja. 
Mondatszerkesztési eljárása ilyenkor visel 
némi impresszionista jegyet, hisz a nominális 
szerkesztésmód az impresszionista próza
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egyik tartozéka; de Gion nominális szerkeze
tei — tömörítő funkciójuk mellett — elsősor
ban hangulatteremtő, megérzékítő és lélek
tani szerepet töltenek be.
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KÖZLÉSFORMÁK

Gion mondatfűzéséből láttuk, mondat
szerkesztése okszerű, sokszor sajátosan egy
hangú is. Gyakran tőmondatokban fejezi ki 
magát, de az összetett vagy a többszörösen 
összetett mondatok tagmondatai is jellegze
tesen rövidek. Ebben a stílusváltozatban 
Gion közlésformája főként az egyenes beszéd 
(oratio recta) és a függő beszéd (oratio obli- 
qua) lehet. A szabad függő beszédnek (oratio 
obliqua libera) így nem sok tér juthat.

Gion az egyenes beszédet sokszor beve
zető igével (verba dicendi) kezdi: mondta, 
szólt, felelt, kérdezte stb. (a szinonim válto
zatokat folytathatnánk), de előfordul az a 
megoldás is, amikor minden egyenes beszéd
ben álló mondatot vagy mondatsort a verbum 
dicendi vizeti be:

»Kovács Pali nem várta, hogy mit vála
szol Joáb II., hanem átszólt a szomszéd 
asztalhoz:

— Rácz, neked van vesztenivalód?
— Mit akarsz tőlem? — kérdezte Rácz.
— Dolgozol valahol? — kérdezte a Ko

vács Pali.
— Nem — mondta Rácz.
— Van vesztenivalód? — kérdezte a Ko

vács Pali.
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— Nem értem, hogy mit akarsz tőlem
— mondta Rácz.

— Szeretné, ha a lágerhez csatolnának 
bennünket? — kérdeztem most én Rácztól.

— Értem már — mondta Rácz. — Nem 
szeretném. Egyáltalán nem szeretnék a láger
ben élni.

— Miért? — kérdezte a Kovács Pali. 
Nincs semmi vesztenivalód.

— Az igaz — mondta Rácz. — De ott 
nem engedik az embernek, hogy kedvére po
fázzon. Én meg nagyon szeretek pofázni.” 
(TJ. 111.)

A párbeszéd, pontosabban a beszélgetés 
megírásakor az író úgy látszik, szükségét érez
te, hogy az egyenes beszédet a megnyilatko- 
zóhoz kösse, állandóan utal a személyre. 
Megjegyezzük, az elhasznált-elkopott igéket 
talán el is kerülhette volna Gion, hisz szinte 
modorosnak érződik a kérdezte-mondta szó
pár, s erre a könyvére rá is nyomja bélyegét a 
kérdezte-mondta, szinte kopog, s ezt már nem 
vehetjük modorosságnak vagy az író nyelvi 
hiányosságának, hanem nagyon is tudatosan 
beépített elemeknek, Hemingway nyomán 
kialakított stílusnak — igaz, a szöveget jelleg
zetesen szürkítő nyelvi eszköznek —, azon
ban ezzel is, vagy éppen ezzel a tudatos 
eszközzel Gion a mondanivalóját: a hősök, a 
kor elszürkülését is tudatunkba sulykolja.

Mert használhatott volna mozdulatot, 
érzelmi megnyilvánulást vagy érzelmet kife
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jező igéket. De ez a szövegtípus, azzal, hogy 
nem engedi be még a szinonimákat sem, nem
hogy a mozdulatot, az arcvonás megváltozá
sát, vagy érzelmet kifejező igét, a beszélők 
rövid mondatait legtöbbször ..alvadt vérdara
bokká", csörögve széthulló cserépdarabokká 
transzponálja.

Az erősebb nyomaték kedvéért néha a 
párbeszéd elé hozza a bevezető igét:

..Kezet fogtam a Fehér Lóval, mintha 
isten tudja mióta nem láttuk volna egymást, 
és azt mondtam neki:

— Szervusz, Ló.
O pedig azt mondta:
— Szervusz, Tóm.
Rumot ittak, és nekem is rumot rendel

tek. Leültem és megkérdeztem a Fehér Lótól:
— Holnap utazol?
— Igen — mondta a Fehér Ló. — Eluta

zom holnap." (TJ, 175.)
Megfigyelhető, hogyan váltja Gion a be

vezető ige helyét. Ezzel a helyváltoztatással 
megtöri a szövegmonotóniát, s a párbeszédbe 
ágyazott bevezető ige szinte saját szinonimá
jának hat, nem érezzük az előbbi ismétlődé
seket.

De Gion egyenes beszéde nem korláto
zódik csupán kérdezte-mondta igepárra. A fej
mozdulat, a tekintet, az érzelem megnyil
vánulása érződik a következő szövegben:

.Joáb I. elgondolkodva nézelődött a ki
kövezett udvaron. Végigjáratta tekintetét
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mind a három épületen, aztán a gyümölcsfá
kat nézte, végül megint felém fordult, és azt 
mondta:

— Negyvennyolcban csapatokat von
tunk össze keleten és északon. Később Hor
vátországban és Szlovéniában egyenruhát és 
fegyvert osztogattunk a lakosságnak, most 
megint itt nálunk készülődünk egy esetleges 
partizánháborúra. Az ember egyébként is 
mindjobban ki van szolgáltatva mindenféle 
ostoba tényezőknek. Es akkor még folyton a 
nyakadat fűrészelik ilyen piszkos fenyegeté
sek is. A kiszolgáltatott ember kénytelen vész
kijáratot teremteni magának, ha remélni 
akarja, hogy legalább szabadon fogja leélni az 
életét.

— Nem építhetünk egész életünkben 
csak vészkijáratokat — mondtam.

Joáb I. hallgatott egy ideig, ismét az 
épületeket és a gyümölcsfákat nézte, aztán 
azt kérdezte tőlem:

— Maga szeretne a Szovjetunió vala
melyik köztársaságában élni?

— Nem — mondtam. — Nem szeretnék.
— Rn sem — mondta Joáb I. — Jöjjön, 

megmutatom a gyümölcsfákat.
— Nem hiszem, hogy az idén valami 

komolyabb balhé lesz — mondtam, miközben 
a gyümölcsös felé mentünk.

— Lehet — mondta Joáb I. kurtán, és 
rosszkedvűen ráncolta a homlokát. — Lehet, 
hogy nem lesz semmiféle balhé. De vészkijá
ratokra mindig szükség lesz." (TJ. 79—80.)
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Más munkáiban sűrűn alkalmazza a 
mozdulatba beleértendő közlést:

..Szivei Sanyi odadobta neki a horgász
botot, aztán intett nekünk:

-  Gyertek.” (SFB. 64.)
..Novák tanárnő Fodó tanár úrhoz for

dult:
— Ez felháborító. A maga osztálya egy

re elviselhetetlenebb." (SFB. 112.)
Érzelemkifejezést bevezető igék eseté

ben a közlés szokatlanabb, ritkán alkalmas 
arra, hogy az üzenet felvevőjét kapcsolatba 
hozza a feladóval:

..Mint az őrülnek futottunk le a folyó
hoz. A folyó közepén, a lucskos jégen, mert a 
jég is olvadni kezdett, Fodó Tanár Úr forgo
lódott. A szeme helyén két véres üreg sötét
lett.

— Tanár Úr! Tanár Úr! — ordítoztunk 
és rohantunk le a jégre.

Fodó Tanár Úr a füleit hegyezte, a le
vegőbe szimatolt, felénk fordult. Amint a 
jégre értem, mindkét lábam kicsúszott aló
lam, hanyatt vágódtam. Ez volt a szerencsém. 
Burai J. tovább futott, és amikor már vagy tíz 
méterre volt a kutyától, beszakadt alatta a 
jég.

Egy pillanatra eltűnt Burai J., aztán 
előbukkant a feje, és megint csak azt ordítot
ta:

-  Tanár Úr! Tanár Úr!" (AV. 9-10.)
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Vagy:
..Szivei Sanyi megvizsgálta, megtapo

gatta a bokámat, és azt mondta:
— Ez bizony kificamodott.
— Orvost kell hívni — mondta Hodo- 

nicki Oszkár.
— Keszler doktor majd helyre rakja a 

bokádat — nyugtatgatott Burai J.
— Állítsatok talpra — nyögtem, és igye

keztem férfiasan viselkedni. Amolyan vezér
féle voltam a csapatban, s úgy gondoltam, 
bármikor helyt kell állnom, még ha kificamo
dott a bokám, akkor is. így adtam ki az utasí
tásokat:

— Mindent úgy csinálunk, ahogy meg
beszéltük. Én itt maradok a templomban, ti 
azonban elpucoltok.

Valaki menjen el Keszler doktorért." 
(AV. 71.)

Sokszor egészen hosszú a bevezető 
közlés, nem szorítkozik csak a verbum dicen- 
dire. Ilyenkor meséli el az író a szereplő 
kintről látható belső vívódását. Gion valójá
ban meghagyja a hagyományos bevezető igét 
is, de többmondatos egyenes beszéddel vezeti 
be a párbeszédet:

..Ekkor Pollák megkérdezte tőlem:
— Mit mondtál, amikor szájon vágott a 

hajós? Azt, hogy: AAAU, vagy azt, hogy: ÁÁ- 
ÁA?

Azt hittem, hogy H. Sz. Dollár rögtön a 
torkának ugrik. Soha még ilyennek nem lát
tam H. Sz. Dollárt. Megszoktam már, hogy
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feldühödik olyankor is, amikor az ember 
egyáltalán nem várná, de ilyennek még nem 
láttam. Az arcán egyszerre százezer ránc 
képződött, és szabályosan vicsorgatni kezdte 
a fogait. Minden pillanatban azt vártam, hogy 
kihullik az összes foga. Istenemre mondom, 
ropogtak a fogai. És nem tudott beszélni, csak 
suttogott.

— Ne jártasd a pofád, t e . ..  te ba
rom . . .

Pollák is megrémült H. Sz. Dollár arcá
tól. Riadtan hátrált, és azt motyogta:

— Mi bajod van? Mit hülyéskedsz? 
Csak vicceltem.

— Csupa vér — mondta H. Sz. Dollár. — 
Nem látod, hogy csupa vér?

— Csak az orra tört be — hadarta Pol
lák —, és én csak vicceltem.

— Ne viccelj az emberrel olyankor, 
amikor az orra csupa vér — mondta H. Sz. 
Dollár.

Most nem suttogott, egészen normális 
hangon beszélt, de kezében még remegett a 
petróleumlámpa.

— Gyere, mosakodj meg — mondta. -- 
Vesd le az ingedet." (ENH. 125—126.)

Az egyenes beszéd hosszúsága kihat a 
szereplők érzelmi állapotának a szemlélteté
sére is. Az első hosszú bevezetőben H. Sz. 
Dollár idegi-érzelmi feltöltődését észleljük, az 
idegek pattanásig feszülését is szinte halljuk, 
ezt szolgálja a beiktatott hangutánzó szó is. A
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kitörést, amely a párbeszéden keresztül rea
lizálódik, s amely időben is rövid ideig tart
hat, úgy érzékelteti Gion, hogy csökkenti az 
egyenes beszéd terjedelmét, a kulminációnál 
újra csak a verbum dicendit alkalmazza. Az 
idegfeszültség csökkenésekor ismét terjedel
mesebb lesz az egyenes beszéd.

Előfordul az is, hogy a közlésre utaló 
mozdulat helyileg is, viszonylag is messze 
esik a közléstartalomtól. Tulajdonképpen az 
írói stílusban az élőszó (párbeszéd) és az 
egyenes beszéd elválasztja egymást, egymás
ba ékelődik s így két közlési sík jön létre: az 
íróé és a szereplőé. Ezzel törés keletkezik az 
írói sík és a szereplő síkja között, a szövegegy
ség folyamata meggyengül, mintegy mozai
kossá lesz — de ezáltal a közléstartalom 
kiemelődik — s a kontúrok nagyon erősekké 
lesznek.

..Gilike leült a földre, ott a szélmalom 
előtt, felemelte a jobb kezét, és sorra rámuta
tott az ujjaira:

— Ő az Öreg, ő a Futár, ő az Erdei 
Ember, ő a Kopasz Halász és ő a Gilike.

Aztán kiegyenesítette a hüvelykujját és 
a kisujját, a másik három ujját meg behajlítot
ta.

— Az Öreg semmit sem csinál, ő min
dig csak mesél — mondta Rézinek.

Mozgatni kezdte ujjait. Felemelte a bal 
kezét, az ujjai görbén előremeredtek, mint a 
ragadozó madarak kormai, és vészjóslóan kö
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zeledtek Gilike felé. Ks ekkor belekezdett a 
történetbe, amit tulajdonképpen az Öreg me
sélt:

— Gilike félrehúzódott a nagy eperfa 
alá, egy tányér leves volt a kezében, ( . . . )

A bal kézen az ujjak hajlongtak előre- 
hátra, a jobb kéz kisujja meg egyre jobban 
meggörbült.

— Gilike nagyon éhes volt, a tányér 
fölé hajolt, ( . . . )

A kisujj kétségbeesetten rángatódzott, 
a bal kéz ujjai vidáman ugráltak körülötte, 
közben pedig észrevétlenül kiegyenesedett a 
jobb kéz mutatóujja.

— A nagy röhögésben senki sem vette 
észre, hogy a Futár elindult az erdők felé. ( . . . )

Kiegyenesedett a jobb kéz középső ujja 
is, meglegyintette a bal kezet, a rosszindula
túan ugráló ujjak összecsuklottak.

— A röhögésnek vége volt. ( . . . )
Kiegyenesedett a jobb kéz gyűrűsujja is.
— Az Erdei Ember gyorsan előkerítette 

a Kopasz Halászt, ( . . . )
A jobb kéz ujjai összecsukódtak, csak a 

hüvelykujj maradt egyenesen, a bal kéz ujjai 
most ezt vették körül és tisztelettel hallgat
ták:

— Nem ismertétek ti Gilikét —mondta 
az Öreg. — Folyton csak röhögtetek rajta, és 
egyáltalán nem ismertétek." (LJ. 61—62—63.)

Gion az egyenes beszéd bevezető igés 
változatával indította ezt a párbeszéd-egyenes
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beszéd váltakozást. A párbeszéd történetet, 
csodás mesét mond, az író egyenes beszéde 
egy ujj-játék, képzeletbeli színház néma meg- 
elevenedése, a mese néma eljátszása. Az új és 
új élőbeszéd, az új és új egyenes beszéd mind
mind egy-egy színházi jelenet, s ezekből a 
jelenetekből, amelyek végén érezzük mindig 
a vágást — ezt a megnyilatkozások váltakozá
sa érezteti —, áll össze a ..színjáték-egész".

Ha a szereplők egymásnak felelgetnek, 
bevezető ige nincs, csak a szereplők rövid, 
sokszor egyszavas replikái sorjáznak. Az író 
nem szúr közbe semmit, a hosszú párbeszéd 
közben esetleg megjelenik egy rövid kom
mentár, ami vagy a helyszínre, vagy a sze
replők által vázolt élethelyzetre vonatkozik. 
Cselekmény nincs, a kifejezés áll előtérben.

..A házak mellett a hűvösben siettünk a 
csatorna felé. Kívántuk már a vizet mind a 
ketten. A töltésen valami hirtelen gyanús lett 
H. Sz. Dollárnak. Lassabban kezdett lépked
ni, néhányszor felnézett a napra, aztán meg
kérdezte:

— Hány óra lehet?
— Nem tudom — mondtam gyalázatos 

hidegvérrel. — Azt hiszem, mindjárt dél lesz.
— Micsoda?
— Mindjárt dél lesz.
H. Sz. Dollár megállt.
— Hogy kerülsz te haza ilyen korán?
— Fel mondtam.
— Ne hülyéskedj.
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— Nem hülyéskedek. Még reggel ott
hagytam azt a rohadt műhelyt.

— Micsoda?
— Ma reggel az a barom műhelyfőnök 

elküldött újságért, és nekem nem volt ked
vem visszamenni. És nem is fogok többet 
visszamenni.

H. Sz. Dollár nem kapott levegőt. Nem 
gondoltam volna, hogy ennyire szivére veszi 
a dolgot. Vörös arccal mondta:

— Őrült vagy." (ENH. 90.)
Mint látjuk, hasonló módszerrel vezeti 

be Gion a párbeszéd közbeni mozaik-kom
mentárokat is, mint az előbb látott mesénél. 
Az indulásnál ott a bevezető ige, s a replikák 
befejezésekor is ott van. Az fró kommentár
jaiban H. Sz. Dollár érzelmi változásait láttat
ja. A harmadik kommentárban érzékelteti, 
hogy a szöveg érzelmileg is felerősödött, a 
közlés meglepetés, meglepi a társat, e megle
petésnek látható, külső jele keletkezik, s ezt 
az fró fontosnak tartja láttatni az olvasóval: 
H. Sz. Dollár levegőért kapkod, s az arcába 
szökött a vér.

A párbeszédnek azt a típusát is megta
láljuk, amelyben több szereplő között szinte 
színpadi nagyjelenet alakul ki. A párbeszédek 
mozzanatait jellemezni kell, így egy-egy ösz- 
szefüggő párbeszéd után írói beavatkozás 
van. Gion írói szövegében először felvonultat
ja szereplőit, mintegy színpadra hívja őket, s 
kezdődhet a jelenet:
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..Salamon és Brcsztovszky jöttek első
nek. Bresztovszky ma kivételesen cipőt hú
zott a lábára. Elolvasták a napirendi pontot, 
látták, hogy a Szegény Kis Rahmánovicsnak 
vörösek a szemei, de nem szóltak semmit. 
Aztán Rozmajer, Baras és Fábián jött, végül 
pedig Angeli, pontosan tizenegy órakor.” 
(KB. 73.)

A szeregszemle után csöpp jellemzés 
következik:

..Mindannyian szokatlanul hallgatagok 
voltak, és ez megzavarta a Szegény Kis Rah- 
mánovicsot, sehogyan sem tudta elkezdeni a 
beszélgetést." (KB. 73.)

S kezdődhet az összefüggő párbeszéd, 
ahol egy ideig az író csak a bevezető ige hasz
nálatát látja jónak, az olvasó miatt, tájékoztat 
arról, ki beszél. Szinte beint, kié a szó:

..Baras, hogy elunta a csendet, így szólt:
— Halljuk hát akkor a mesét a zöld 

legyekről, Szegény Kis Rahmánovics. Vagy 
másfél óráig ott álltái Hornyák tanár úr mel
lett és zavartad róla a legyeket. Mit akarsz 
most mondani a legyekről?

— Hány órakor akasztotta fel magát a 
Hornyák tanár úr? — kérdezte Angeli.

— Öt óra lehetett — mondta a Szegény 
Kis Rahmánovics. — Én az ablaknál álltam, 
mert nem bírtam aludni. Két napja feküdtem 
már akkor a betegszobában. ( . . . )  Azért gon
dolom, hogy öt óra körül lehetett.
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— Akkor legalább két és fél óra hosz- 
száig hajtotta a legyeket a Szegény Kis Rah- 
mánovics — mondta Angeli. — Hornyákné fel 
hétkor telefonált az apámnak, ( . . . )  Közben 
minden oldalról fényképezték a holttestet.

— Rengeteget fényképeztek — mondta 
Fábián. ( . . . )  Emlékszem, csak valamikor tíz 
óra után reggelizhettünk.

— De legalább telezabáltad magad — 
mondta Bresztovszky. — Sem én, sem Baras, 
sem Salamon nem bírtunk enni. Neked adtuk 
a kávét is, meg a vajas kenyeret is. Baras még 
az internátusból is elköltözött." (KB. 73—74.)

Az első írói kommentárt szinte színpadi 
utasítás formájában érzékeljük, mert a közlő 
személy magatartását és cselekedetét érzé
kelteti. A további kommentárok mind ilyen 
utasítások.

..Baras rosszkedvűen megvonta a vállát, 
és így szólt:

— Nem szeretem bámulni azokat a he
lyeket, ahol értékes emberek haltak meg. Az 
ilyen helyeket csak ritkán szabad meglátogat
ni, és lehetőleg olyankor, amikor nincs ott 
senki. Hát azért költöztem el olyan gyorsan, 
mert Hornyák tanár úr nagyon értékes em
ber volt.

— Ahogy vesszük — kezdte fanyalogva 
Angeli, de Bresztovszky letorkolta.

— Kuss! — mondta, és valami nagy go
rombaságon törte a fejét, de ekkor megszólalt 
Salamon.
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— Olyan volt, mintha élt volna — mond
ta csendesen —, mintha csak úgy véletlenül 
nekitámaszkodott volna a tűzoltólétrának. 
( . . . )" (KB. 74.)

Érdekes megoldása Gionnak az írói 
beavatkozás teljes elhagyása akkor, amikor a 
színen jelen lévő hét szereplő élőbeszédébe 
beleszövi a szereplők neveit.

..Baras is megnyugodott. Tudta, hogy 
naivan blöffölt, de hát Angelinek ez is elég 
volt. Gúnyosan méregette Angelit, és így 
szólt:

— Angeli fiam, adok neked egy nagy
szerű tippet, jól figyelj, mert egészen ingyen 
adom. Az ellenszenves emberek tegyenek 
erőszakot magukon, ha célt akarnak érni. 
Ajánlom, hogy a jövőben ehhez tartsd magad, 
Angeli fiam. Mert te annyira ellenszenves 
vagy, hogy ha most például szidni kezdenéd 
a katolikus egyházat, fél óra múlva valameny- 
nyien kolostorba vonulnánk.

— Igaz, Szegény Kis Rahmánovics?
— Igaz!
— Igaz, Fábián?
— Igaz!
— Igaz, Salamon?
— Igaz!
— Igaz, Rozmajer?
— Igaz!
— Igaz, Bresztovszky?
— Igaz, igaz!" (KB. 77-78.)
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Gion a függő beszédben szereplői gon
dolatvilágát fejezi ki. Elsősorban a hagyomá
nyos eljárást alkalmazza, beavatkozik szerep
lői belső életébe és a szereplők tudattartal
mait saját írói szavaiként közli. Megtalálható 
e hagyományos séma legfőbb ismertetőjegye 
is: a főmondat, amelyben a gondolkodást, a 
megértést, a mondást, esetleg a hallást je
lentő igei állítmányok valamelyike áll, és a 
rendszerint tárgyi mellékmondat, amelyet ál
talában a hogy kötőszó vezet be, amelyet más 
mellékmondatok követhetnek. Esetenként a 
hogy el is maradhat.

A mellékmondatokban a belső mono
lóg tartalmi elemeit is megtalálhatjuk.

Az alárendelt viszonyt láttató oratio 
obliquában az alany harmadik személyű.

..H. Sz. Dollár nem kapott levegőt. Nem 
gondoltam volna, hogy ennyire a szívére veszi 
a dolgot." (ENH. 90.)

Erről a példáról az egyenes beszéd kap
csán is szóltunk. Tulajdonképpen ékes bi
zonysága Gion stílusának ez a szöveg. Az 
egyenes beszédet egészíti, újítja meg, frissíti 
fel a függő beszéddel. Az író a szereplő gondo
latát, érzésvilágát a saját írói személyén ke
resztül szűrve fejezi ki. Többnyire igés 
mondatokkal vezeti be a szereplő gondolatait 
vagy szavait, s ehhez a bevezető mondathoz 
kapcsolódik a hogy-gya\ kezdődő alárendelt 
mondat:

..Izgatottan vártuk, hogy jöjjön már, és 
hogy jól odamondogassunk neki. Szurkol-
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tünk annak a részegnek, hogy találja meg 
minél előbb.” (P. 54.)

Herceg Gyula szerint ennek az írói ma
gatartásnak a mélyén az rejtőzik, ..hogy az író 
nem bízik a valóságot visszaadó, fényképező 
módszerben, s úgy érzi, a valóságot valahogy 
bele kell ágyazni egy teljesebb, nagyobb ös
szefüggésbe, abba a világképbe, amely a 
szerző sajátja. Amit a hős gondol, amin töp
reng, belső tusakodás, vívódás, voltaképp a 
szerző gondolata, töprengése, belső tusako
dása, vívódása".

Persze, az író a függő beszédben csak 
akkor fejezheti ki a hőse gondolatát, beszé
dét, ha az nem hosszú, ha azt viszonylag 
szabályosan körülhatárolt nyelvi keretek kö
zött lehet megjeleníteni. Ha ezek a nyelvi 
keretek fellazulnak, akkor következik be a 
szabad függő beszéd (oratio obliqua libera), 
amely az egyenes és a függő beszéd hangtani, 
szótani és mondattani ötvöződéséből kiala
kult közlésforma. Ez a kifejezésforma füg
getlen a bevezető igétől, független a közlés 
előtt elhelyezkedő főmöndattól is, és legtöbb
ször elmarad a bevezető kötőszó is, s így a 
belső történéseket, gondolatokat, vívódáso
kat tartalmazó közlést nem érezzük feltétle
nül írói szónak.

A szabad függő beszéd alkalmazásának 
nem csak az a szerepe, hogy elhagyja a sok 
hogy kötőszót, hanem feloldódik a sok kö
töttség, merevség, elmarad a megkövült ha
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gyományosság, a sok alárendelt mondat; a 
szöveg felépítése hajlékonyabbá és kife
jezőbbé válik.

Ez a nyelvi lehetőség nem pusztán a 
gondolatok vagy a gondolatsorok ábrázolását 
engedi, ezek a gondolatok több vonalon ker
gethetik egymást, reflexiók fűződhetnek hoz
zájuk. Az elmélkedő hős tudatában minden 
cselekedet értékelhető, sőt gondolati sorban 
beágyazottan a másodsorban, harmadsorban 
fölvonultatott szereplők is jelen lehetnek, 
gondolkodhatnak.

Mint Gionnál már láttuk, az egyenes 
beszédben igék vezették be a közlést, különös 
clevenítéskor mozgást, gesztust és lelkiálla
potot kifejező igék, így jelzést találhattunk 
arra is, hogy a szereplő gondolatai következ
nek nem függő és nem is egyenes beszédben, 
mert a közlési sík változik:

..Stefan megvizsgálta a szélmalmot a vi
harlámpa fényénél, még az udvarra is ki
ment, hogy a vitorlarudat megnézze, de 
sehogyan sem tudott dönteni. Látta ő mind
járt, hogy ez sokkal jobb malom, mint a Pro- 
danové, ehhez nem is kellett bemennie, hiszen 
ismerte a szélmalmokat, de azt is látta, hogy 
itt sem fog meggazdagodni, ez a szélmalom 
sem őröl egész évben, és ez is csak parasztra 
őrli a búzát, bár sokkal többet, mint a száraz
malom, annyit mindenképpen, hogy ne kelljen 
a földekre járnia kapálni, de az igazi még
iscsak egy vízimalom lett volna. Meg aztán
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nem akaródzott neki odamenni a Zöld utca 
mellé. Emlékezett még arra a részegre, aki 
belekötött, amikor Szenttamásra érkeztek, 
nagyon rosszul érezte magát akkor, igaz, azó
ta már sokszor elmentek az Újvári kocsma 
előtt, és senki sem gúnyolta őket, de ki tudja, 
mikor bukkan fel egy újabb részeg. Legszíve
sebben maradt volna a szárazmalomban, 
amíg jobb ajánlatot kap, csakhogy Juhász 
Jánostól, a nazarénustól nehéz volt megsza
badulni. Mézes beszédű, ravasz ember volt 
Juhász János, mint általában az ilyen újhi- 
tüek; amikor látta, hogy Stefan bizonytalan
kodik, a viharlámpával a kislányokra vilá
gított, akik az egyik malomkövön ültek, és 
nagyon piszkosak voltak, s óbégatva sajnálko
zott felettük." (LJ. 13.)

A bevezető rész még az író szava, de 
érződik, hogy közléssíkváltás készül. A követ
kezőkben már Stefan csapongó gondolatait 
érzékelhetjük, követhetjük, a malmokról 
gondolkodik, a lehetőségekről, arról, hogy ne 
kelljen kapálni járnia.

Újabb szakasz következik írói beveze
téssel, tényközléssel: ..Stefan emlékezik." Egy 
részegre emlékezik, aki belekötött, amikor 
ideértek, s a rossz érzés újra átborzong rajta, 
emlékezik nem csak a történésre, de az ér
zésre is. Új gondolatsor indul, hogy azóta 
nem kötöttek bele arrafelé. Aztán Juhász Já
nos képe dereng fel pontos jellemzéssel, aztán 
a kicsi lányok, akik nagyon piszkosak voltak.
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De másfajta narratív alapállást is fel
vesz Gion. A cselekmény által kiváltott belső 
reflexió — egy szituáció belső visszhangja ke
rül elénk.

Stefan Krebs őrülteknek tartja a szent
tamásiakat. Mert semmit sem vettek komo
lyan, mert gúnyolódtak és röhögtek, já t
szottak, mint a gyerekek, mert ittak, mert az 
embertelen körülmények közt kifogott halat 
menten eladták, s megitták az árát.

S mert végignézett egy verekedést.
A verekedés Stefan emlékezetében .ját

szódik le újra, s az olvasó ezt a verekedést, ezt 
a tulajdonképpeni emlékezést, belső reflexiót 
ismeri meg. (LJ. 16—20.)

Gion így vezeti be az emlékezést:
..De ezenkívül végignézett még egy vere

kedést is az Újvári kocsma előtt. Tulajdon
képpen vacak kis verekedés volt — a Kiss 
János kocsmájában, a becsei úton, ahol a Zöld 
utcaiak a tukiakkal szoktak verekedni, min
den héten láthatott volna különbeket is —, de 
őt ez is hihetetlenül feldúlta. Egy hideg téli 
délutánon történt:" (LJ. 16.)

A közbevetett írói kommentárok még 
fokozzák az emlékezés előkészítését, de azzal, 
hogy megtörik a szöveget, hatványozottan 
jelzik, hogy hamarosan megtörik a sík is.

Következik a verekedés részletes leírá
sa. Akár az eposzok seregszemléjében, vagy A 
helység kalapácsában, felvonulnak a hősök, 
megkezdődik a csata. E csataepizód megele-
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venítése igencsak realisztikus, részletekre ki
terjedő. A leginkább alkalmazott kifejezés
forma az egyenes beszéd, de előfordul a 
szabad függő beszéd is.

..Stefan nézte a csalódott Csorba Já
nost, és borsózott a háta. Tudta, hogy komo
lyan fenyegetőzött. Valóban képes volna 
embert ölni. Csorba János tüdőbajos volt, és 
ő még annyira sem vette komolyan az életet, 
mint a többiek ott a Zöld utcában." (LJ. 20.)

A verekedés tulajdonképpen a szemta
nú-narrátor (Stefan Krebs) gondolatainak 
megelevenítése — emlékezése. Ez valójában 
nem a műből kiragadott, az idézet szintjén 
önállósított szövegrészlet, hanem a mű teljes 
kompozíciójába visszahelyezett, a mű jelentés
tani struktúrájába beillesztett, a szövegkör
nyezettel együtt vizsgált szabad függő beszéd. 
Ilyen vizsgálódás mutathat rá arra, hogy a 
szabad függő beszédben egyidejűleg megra
gadható többsíkúság magában hordja az 
időhatárok elmosódásának lehetőségét: az 
emlékezés és az asszociációkban való megje
lenítés felé. Az emlékezés mellett ott van a 
cselekvés, a jellemzés helyett a bemutatás. 
Hangulatokat, emlékeket közöl Gion az em
lékezésnek megfelelő belső időszemlélet 
alapján.

Gion Nándor elsősorban abban látja a 
szabad függő beszéd használatának jelentősé
gét, hogy a szereplők belső eszmélkedései 
konkrét tényeket adnak elő. Tulajdonképpen
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igazi belső monológjai nincsenek is, tények 
rögzítése, s az azokhoz csatlakozó logikai kö
vetkeztetés dominál. Vetít, mint a mozifilm, 
az időbeli eltérések jelenidejűvé lesznek. Tu
lajdonképpen a mesélő megjeleníti a történe
teket. Gion szövege beszédtevékenység 
terméke. Szereplői mindig hús-vér emberek, 
az emlékezések szereplői is, így ebben az eset
ben is az író-szereplő-narrátor-olvasó közlési 
síkját átfedő szabad függő beszéd lényegében 
dramtizált, párbeszédes szövegtípus, s benne 
vannak a kommentárok és korrektívumok, 
az egyenes beszéd sajátosságai.

Gion legtöbbször vállalja a narrátor sze
repét is, csak olyan eseményekről tudósít, 
ahol maga is jelen volt. De elválasztható a 
narrátor síkja az író síkjától:

Meg kell választani — mondta Ba
ras, és végignézett a tagokon. Jelenleg ő ült a 
legfelsőbb lépcsőfokon, és titokban szerette 
volna, ha a Szegény Kis Rahmánovicsot vá
lasztják meg elnöknek, mert az olyan esetlen 
volt, hogy fülig pirult, ha megszólalt. Jó alka
lom lett volna végképp leégetni a Szegény Kis 
Rahmánovicsot, aki mindig nagyon jó fiú 
volt, és Baras nem szerette túlságosan." (KB. 
10.)

Az egyenes beszédű közlés és a párbe
széd indítja a szöveget. Eztán következik a 
narrátor szövege, a krónikásé, aki jelen volt, 
elmondja, hol ült Baras, mit szeretett volna 
titokban, s ez a feltételes mód megbontja a 
síkot, következik az írói megnyilatkozás:
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..Szegény Kis Rahmánovics esetlen volt, 
elpirulós, de jó fiú volt. Baras nem szerette."

Persze, az elhatárolás igen esetleges, 
hisz Gionnál az író és a narrátor legtöbbször 
takarják egymást. A szerző mint epikus hatá
rozza meg a narrátor előadásának sorrendjét 
és az irodalmi mű eseményeinek sorrendjét 
is.

Az alap helyzetet a következő példa 
szemlélteti:

• Sokan azt mondták akkor, hogy Kal
már Gyuri szándékosan állt a teherautó elé, 
öngyilkos akart lenni, mert annyira elkeserí
tette, hogy leütötte őt Szlimák Mihály, az a 
kis görcs ember. Mások viszont tudták, hogy 
nem ez az igazság. Megvadult a lógó nyelvű 
ló, az út közepére lökte a kordét, és ezért halt 
meg Kalmár Gyuri. Tudniillik azon a napon 
másutt is megvadultak az állatok. . .  De ez 
már egy egészen más történet, jóformán sem
mi köze sincs ahhoz a nyirkos őszi éjszaká
hoz, amikor mi ott fagyoskodtunk az utca
sarkon, és hallgattuk Szlimák Mihály és a 
Seriff vitatkozását, mert hogy Szlimák Mi
hálynak egyáltalán nem tetszett, hogy a Seriff 
télire ki akar költözni az egykori kendergyár 
üresen álló őrházába." (AV. 24.)

A szövegelőzetesből tudjuk, hogy ..Kal
már Gyurit néhány nap múlva halálra gázolta 
egy teherautó".

Az idézett szövegből viszont látható, 
hogy nem a szerző a bizonytalanság forrása.
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..Sokan azt mondták" és a ..mások viszont 
tudták" arra vonatkozik, hogy a narrátornak 
csak külső megközelítési szempontja van, 
nem ellenőrizheti a bizonysságot, s csak eze
ket a lehetőségeket kínálja fel az olvasónak. 
Az eseményekre így némi titokzatosság bo
rul, s ezzel eléri Gion, hogy az addigi reális 
mese-történet a bizonyosságból a lehetséges
be, a bizonytalanságba csússzon át, s az olva
só feladatává lesz, hogy kibogozza a bizo
nyosat, megállapítsa az igazságot. A mesélő 
hírforrása: ..azt mondták", ..úgy tudták", a töb
bes szám harmadik személy általános alany
ként funkcionál, valószínűsége kétes, nem 
teljes értékű. Ha csak egyik hírforrás lenne, 
az olvasó érezhetné, hogy közel áll az igazság
hoz, de így, a hasonló értékű hírforrásokból 
származó két eltérő információ szinte kizárja 
egymást. A hírek valótlanságát erősítenék fel, 
ha egymás mellett való lenne a két közlés. A 
narrátort segíti a szerző is, kiszól az olvasó
hoz: ..Tudniillik azon a napon másutt is meg
vadultak az állatok." A narrátor, érezzük, 
rábólint, hogy igaza volt, itt az újabb hírfor
rás, ami a bizonyosság kellene hogy legyen, 
azonban erről a bizonyítékról majd más alka
lommal mesél, ez már külön történet. így hát 
a két információ közül a második a való
színűbb, mert hat ránk a narrátor és az író.

Tulajdonképpen most is egybemosó
dott a narrátor és az író. Mint ahogy egybe
mosódik sokszor a függő beszéd és a szabad
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függő beszéd alkalmazása Gionnál, mert 
munkáiban a mesélő általában szereplő is. Ez 
persze megkívánja az objektív előadási mó
dot, az egyenes és a függő beszédet. Tulajdon
képpen a párbeszédeken kívül a narrátor 
hangja az uralkodó.

A hősök sem elmélkedők, nincsenek 
belső vívódásaik, vagyis nem kapunk infor
mációt belső tépelődéseikről vagy drámáik
ról. Mert Gion csak azt mondja el, amit a 
résztvevő tapasztalt, látott, s ezek legtöbb
ször külső jelek, a belső felindultság is leg
többször ilyen külső jelekkel látszik előttünk.

Ritkán esik meg, hogy a szabad függő 
beszéd szubjektivitása által rajzoljon meg egy 
portrét:

..Fodó Tanár Úr egy kutya volt. Egy 
megszelídült, kóbor kutya, bánatos képű, bo
zontos állat.” (AV. 5.)

A portréban az affektív értékelést is 
érezzük, a sajnálatot, a szánakozást, a kivert- 
séget, a magányt.

A stílust élénkítik a felkiáltásokat tar
talmazó szerkezeti elemek is:

..Jóformán teljesen megfeledkeztünk az 
Erőművészről, de ő állta a szavát, reggel, va
lamivel nyolc óra előtt lemászott a padlásról, 
és megjelent az iskolaudvaron. Micsoda 
meglepetés volt! Mármint a többiek számára. 
Mert mi hárman tudtuk, hogy az Erőművész 
még az éjjel befészkelte magát a padlásra, 
Ácsi Lajos feje fölé." (SFB. 175.)
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Letűnt eseményeket elevenít fel, ami
kor egy történet kapcsán felsejlik a múlt. 
Fekete Péter nélkül hajtják ki a bivalyokat, 
hogy újra kihúzzák az elakadt traktort. 
Adamkó parancsa, hogy hajtsák ki a bivalyo
kat, nagy hatással van a hősre:

»Kezdtem rosszul érezni magam, na
gyon nem tetszett nekem a dolog. Egyszer 
nagyon szép volt látni, ahogy nagyra nő és 
erős lesz a két öreg bivaly, de egyszer is sok 
volt látni, hogy a dombtetőn szinte félholtan 
összerogynak. Nem tetszett a dolog Burai 
J.-nek sem, idegesen harapdálta az ajkát, sőt 
még Szivei Sanyi is meglepően csöndes volt, 
mintha neki sem tetszene valami.

De kit érdekelt, hogy nekünk mi tetszik 
és mi nem." (SFB. 116—117.)

A parancs felidézi azt az erőfeletti küz
delmet, amelyet néhány nappal előbb a két 
bivaly folytatott. Megtenni a lehetetlent, ki
húzni az elakadt traktort és rakományt. El
rettentőén csodálatos küzdelem volt!

A bekövetkező tragédiát is előrevetíti az 
elmúlt és felsejlő csodával. Az összerogyást.

Jellegzetes a szöveg végén a kérdés-fel
kiáltás. Gion ugyan nem jelzi írásjellel. A nar
rátor önmagának szól, meg az olvasónak. 
Válaszolnia nem kell rá, mert az események 
továbbpergetése maga a válasz.

Az összetett mondatokban idősíkvál
tást is találunk, négy esetben is olyan a mon
dat, hogy a főmondat múlt idejű, a mel
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lékmondat pedig jelen idejű. Ez még inkább 
kidomborítja a múlt és jelen keveredését, és 
filmszerű vágásokat eredményez.

A stilisztikai megvalósítás eszközeként 
a szabad függő beszéddel egy szereplő ábrázo
lását is elvégzi Gion:

..Szivei András, a temetőcsősz a háza 
előtt állt, és sötét képpel, gyanakodva figyelt 
bennünket. Ez a Szivei András a mi falunkból 
származott, de még fiatal korában elment 
valahová a hegyekbe, állítólag bányában dol
gozott, meg is nősült, a felesége később meg
halt, ő pedig megbetegedett, nem dolgoz
hatott tovább a bányában, így hát visszajött 
hozzánk temetőcsősznek. Hét vagy nyolc gye
reket hozott magával, mind fiúk voltak, első 
osztálytól egészen felnőtt korúig. Szivei Sa
nyi, aki velünk járt egy osztályba, valahol a 
sor közepén lehetett. Apjukkal együtt vala
mennyien meglehetősen kellemetlen embe
rek voltak, nagypofájú, gúnyolódó, hencegő 
alakok, nem örültünk, hogy ők költöztek be 
az öreg Bangó házába." (SFB. 27.)

A szemelvény tárgyilagos tényközléssel 
kezdődik. De már a második mondatban 
feltűnik egy szubjektív elem: ..a mi falunk", s 
a továbbfolytatás már a szóbeszéd informá
ciója, ..állítólag bányában dolgozott". Ez az 
..állítólag" nagyon megingatja a mondanivaló 
megalapozottságát, s ez a bizonytalanság be
folyásolja az állítás hitelességét.

Ami biztos: az a sok gyerek, az, hogy 
kellemetlen emberek. A szövegben a továb
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biakban szép állatrajzot ábrázol a szabad 
függő beszéd:

..Miközben lehajtott fejjel álldogáltunk 
a Hofanesz kislányok sírjánál, előjött Szivei 
Sanyi a házból, gúnyosan vigyorgott felénk, 
lába mellett egy szép nagy sárga macska sün- 
dörgött. Nagyon szép és kedves állat volt az a 
macska, hízelegve dörgölőzött az emberek
hez, okosan nézett fel rájuk, és egyáltalán 
igen barátságos volt, a színe miatt mi Szelíd 
Rókának neveztük, és nem értettük, hogyan 
tud egy fedél alatt élni a Szivei családdal. 
Most szép lassan elindult felénk." (SFB. 27— 
28.)

A macska külső és belső tulajdonságát 
ismerjük meg már a szabad függő beszéd első 
mondatából, hogy szép és kedves a macska, s 
a továbbiakban ezt megerősítendő megtud
juk, azért kedves, mert barátkozó termé
szetű, dörgölőzik az emberekhez, mert 
okosan néz fel rájuk, a színe sem mindennapi. 
A rajzot ellentét alkalmazásával fokozza az 
író, egy megválaszolhatatlan ellentétre kér
dez rá, ami különösen megragadja az olvasó 
figyelmét. Két dolgot is tudatosít: a macska 
szelíd és szép, s újra visszautal arra, hogy a 
Szivei család ..nagypofájú és hencegő és össze
férhetetlen".

A Szivelek kollektív portréját és a macs
ka rajzát az író úgy tárta elénk, hogy a háttér
ben maradt.

..Fekete Péter ment a vízlevezető árok 
felé. Ünneplő ruhájában nagyon tisztónak
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látszott itt a téglagyár mocskos udvarán. Az 
árok szélén a Rigó nevű bivaly várta, magasra 
emelte a fejét, és most örömteljes, remény
kedő hangon bömbölt harsogóan. Ez volt az 
utolsó bivalybőgés, amit én életemben hallot
tam. Mert ezután már nem bőgött bivaly a 
téglagyárban. Fekete Péter odaért a Rigóhoz, 
nyakára tette a kezét, az pedig lehorgasztotta 
a fejét, valahova az árokba nézett. Fekete 
Péter is odanézett, aztán eltűnt az árokban. 
Nem tudtuk, mit csinált ott, vagy tíz percig 
nem láttuk. Mi hárman a hintón ültünk még 
mindig, de már nem éreztük olyan jól magun
kat, mint amikor az utcákon gördültünk vé
gig. Az emberek lassan odagyülekeztek a 
hintó köré, még most sem mertek a vízleve
zető árok közelébe menni, bizonyára a Rigó 
nevű bivalytól féltek, pedig attól már nem 
kellett félni, soha többé nem bőszült az már fel, 
nem toporzékolt, és nem rontott neki senkinek, 
ismét összezsugorodott, mintha kipukkan
tották volna, a csontjai majdnem átszúrták a 
bőrét, szerencsétlenül várakozott az árok szé
lén, nagyon várt valamire, talán csodára, de 
a téglagyárban, ahol egy eltört gerincű bivaly 
fekszik az árok fenekén, nem szoktak csodák 
történni." (SFB. 140—141.)

Az író először kiszól az olvasóhoz: ..Ez 
volt az utolsó bivalybőgés, amit én életemben 
hallottam." Hosszú-hosszú időre előremuta
tó, vagy inkább a mesélés pillanatától vissza
tekintő. A történet és a mesélés két síkja
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találkozik ebben a mondatban. Az író meg
magyarázza annak okát is, miért nem hallott 
többé bivalybőgést: ..Mert ezután már nem 
bőgött bivaly a téglagyárban." A bivaly és a 
bivalybőgés a gyerekkor egy meghatározó 
időszakának örökösen visszatérő tragikus él
ménye így. Erezzük. Tudjuk.

A mesélt szöveg a két írói mondat után 
folytatódik. Tulajdonképpen közbeékelt köz
lésről van szó. Látszólag messze esik a törté
net folyamától ez a két tény, ..életem utolsó 
bivalybőgése" és a ..nem bőgött több bivaly", 
de Gion fokoz is vele, emeli meséje drámaisá
gát, s akár a mesefák, hallgatóival közli a saját 
megállapításait is.

írói közlés a többi szabad függő beszéd 
is. Gion előbb visszavetíti az elbeszélés pilla
natába a jövőt, ő tudja, hogy később már nem 
bőszült fel Rigó, nem volt félelmetes soha. 
Utolsó közlése, hogy ..a téglagyárban nem 
történnek csodák". Nem mondatként vagy 
szövegként jegyeztük meg Gion két határozó
ját is, s hisszük, hogy ezek is a szabad függő 
beszéd szerkezetének kategóriájába tartoz
nak azért, mert a bivaly belső tragédiáját kör
vonalazzák, tehát a megfogalmazás így írói 
kinyilatkozás.

A múltbeli kép villan fel hirtelen a jelen 
eseménye kapcsán, s ezt a múltbeli képet 
hasonlítja a jelen képéhez:

..Fekete Péter kimászott később az 
árokból, térde sáros volt, ünneplő nadrágja
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meggyűrődött, szeme kicsit kivörösödött, a 
szája megrándult, olyan volt, mint Novák ta
nárnő ott a Szentháromság-szobor előtt, ami
kor azt hittük, hogy mosolyogni akar, de nem 
mosolygott, és nem mosolygott Fekete Péter 
sem.” (SFB. 141.)

Alábbi szemelvényünkben a kisvárosi 
postaépület rajzát látjuk. A szubjekív megjegy
zések a szemlélőre mutatnak, akinek gondo
latvilágán keresztül kel életre a ház, a környe
zet, az emberek, az épületben végbemenő 
történések:

..Nem kellett messzire mennünk, a 
posta közel volt az iskolához, meg egyáltalán 
nálunk minden közel van. Szóval elmentünk 
a parkba, és leültünk egy padra a postával 
szemben. Nagy kétemeletes épületben van a 
posta, ez az épület olyan szövetkezeti otthon 
volt eredetileg, de nem sokáig. Hamar lezül- 
lött, a kutya sem törődött vele, emlékszem, 
egy időben itt vásárolták fel a marhát meg a 
disznót, egy nagy vegyeskereskedés is volt a 
földszinten, az emeleten pedig mindenféle 
irodák. Végül aztán, amikor a nyakkendős 
Markulik lett nálunk a főnök, a régi község
házából áthozta ide az embereit, befészkelték 
magukat az első és második emeleten, a vas
kereskedés helyére pedig a posta jött. A 
posta mellett a földszinten van még egy szín
házterem is, amit senki sem használ, utoljára, 
úgy két évvel ezelőtt a mi iskolánk adott itt 
elő egy mesejátékot. Hatalmas fa vagy Égig
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érő fa, vagy ilyesmi volt a címe. Margith Jani 
volt benne a főszereplő, ő volt a szegény pász
torfiú, aki énekelt, és pattogtatta az ostorát, 
és végül elvette feleségül a királykisasszonyt. 
Margith Jani nagyon élvezte a dolgot, mert 
Fenyvesi Erika volt a király kisasszony, és a 
darab végén mindigösszecsókolóztak." (P. 9.)

A szabad függő beszéd egymástól elkü
lönülő részekre oszlik, mintegy követi azt a 
gondolati csapongást, amit egy mesélő csinál
na a mesélés pillanatában, amikor egyik em
lék a másikat ébreszti, s a felbukkanó, fel
villanó képet azonnal be is mutatja. Az első 
részt a ..leültünk egy padra a postával szem
ben” vezeti be, ezt a narrátor-szereplő mond
ja, ám a következő mondat már a szereplő 
mondata, aki emlékezik, s emlékezése alap
ján felelevenedik a ház története.

Emlékek a további részek is, a Nyak- 
kendős Markulik és embereinek feltűnése, az 
iskolai előadás, abban Margith Jani volt a 
főszereplő, s ez azért tetszett Janinak, mert a 
végén megcsókolhatta Erikát, akiről ugyan 
ebben a szövegben nem esik több szó, mégis 
kiérezni, ő az a lány, aki a fiúk számára nem
csak királykisasszony volt, hogy sokan sze
rettek volna épp a csók miatt Margith Jani 
bőrében lenni.

Hogy az emlékezés mégsem pontos le
írás, azt két dologgal érzékelteti Gion: az 
egyik a szertelen csapongás, egyik gondolat,
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emlék szüli a másikat, s így a képek kevered
nek; a másik a színdarab címének pontatlan 
közlése. Ez a bizonytalanság utalás arra, hogy 
a postaépület körüli történések a mesélő re
flexiói. A szubjektív ábrázolás maga is a sza
bad függő beszédre utal.

Gion egyenes beszédet, illetve a sze
replő megnyilatkozását folytatja szabad 
függő beszéddel:

..Később még azt mondtam:
— Mégiscsak az a lényeg, hogy felen

gedtek bennünket a hajóra. Nem hittetek 
nekem, de amikor megláttam a hajót, mind
járt tudtam, hogy szerencsénk lesz.

És ez pontosan így is volt. Ha én a 
számjegyeket összeadom, s a végeredmény 
kilenc, bárki mérget vehet rá, hogy szeren
csét jelent nekem. Amióta az eszemet tudom, 
a kilences szám mindig szerencsét jelentett. 
Hogy mást ne mondjak: kilencéves voltam, 
amikor apám egy csomó pénzt szerzett, házat 
vettünk szülőfalumban, a főutca közelében, s 
én akkor kaptam először külön szobát. A 
következő héten, IV. hónap 14-én 
(4+1 + 4 = 9) féijhez ment a nővérem, nem 
lakott többé velünk, és hogy ez micsoda sze
rencse volt, azt csak az tudja igazán, aki 
ismerte ronda és utálatos nővéremet.. .Ezer 
évig sorolhatnám még, hogy mennyi szeren
csét hozott nekem a kilences szám.

Persze Polláknak meg H. Sz. Dollárnak 
sohasem mondtam meg, hogy mennyire hi-
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szék a kilences számnak. Tulajdonképpen 
most is szerencsét hozott, hiszen felengedtek 
bennünket a hajóra, és ez a lényeg, még akkor 
is, ha Pollák betegre röhögte magát.” (ENH. 
22-23.)

Az idézetet kezdő egyenes beszéd után 
folytatódik a szabad függő beszéd. Noha 
megszűnik az egyenes beszéd közvetlensége 
ezzel, Gion mégsem lép át teljesen a szabad 
függő beszéd szférájába, mert megőrzi a köz
vetlenséget, nem rakja át igéit egyes szám 
harmadik személybe. így ez a gondolatgo- 
molygás, amelynek motívuma is van, a kilen
ces és a szerencse, ez a megnyilatkozás belső 
monológgá lép elő. A szereplő és az olvasó 
között közvetlen lesz a kapcsolat, hisz az ol
vasóra hiszékenységének titkát bízza rá a sze
replő, amit a regénybeli társak nem tudhat
nak meg soha. Olyan ez, mint amikor a nyílt 
színen a több szereplő közül kiszól a közön
séghez az egyik, társalog a közönséggel, a 
többi szereplő meg teszi magát, hogy nem lát, 
nem hall semmit. Rámutattunk arra, hogy 
nem kristálytiszta példája a szabad függő be
szédnek az előbbi szemelvény. De ne is keres
sük Gion prózaírói technikájában a pontosan 
behatárolható módszereket! Hétköznapi 
Gion prózájában minden, mondja Bori Imre 
az Ezen az oldalon című könyv kapcsán, ..sem
mi jelentős, semmi nagy nem történik, sőt 
semmi »regényes« sem, ami kiemelhető vagy 
regényszerűen ünnepélyes lenne".
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Gion munkáiban a szereplők életéből 
nem csak az epikai történéseket meséli cl, 
hanem a lírai, a drámai dolgokat is, szubjek
tiven vall róluk, állandóan szituációkat te
remtve körülöttük. ..Mert nyilvánvalóan nem 
a regényes konfliktus a lényeges Gionnál — 
mondja Bori Imre —, hanem az emberi sor
sok, melyek oly poétikus egyszerűséggel és 
természetességgel bontakoznak ki a sze
münk előtt ( . . . )  S itt Gion prózájának a 
titkával állunk szemben. Mert egyelőre más
ként nem is tudjuk nevezni azt a művészi 
technikát, mit érvényesülni látunk nála, ha
csak nem inszisztálunk párhuzamosan, s 
nem azt kezdjük fejtegetni, hogy Gion próza
írói technikája miben is különbözik a hagyo
mányosabb prózaírói rendszerektől. ( . . .) 
Annyit azonban megjegyezhetünk, hogy eb
ben a prózában lényegében a hagyományos 
prózával ellentétes irányú tendenciákat fi
gyelhetünk meg, többek között abban is, 
hogy Gion nem felfokozza és nem felhevíti a 
szituációkat és nem is költőiesíti, hanem el
lenkezőleg: lefékez, egyszerűsít, prózaiasít."

S éppen ezzel jut el a ..költőihez" is.
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JELLEMZÉSEK, KÖRNYEZETRAJZ

Személyek jellemzése, leírása

Gion személyeinek leírásakor a főnevek 
és a névmások igei állítmányok alanyaként, 
vagy az igei állítmány tárgyaként jelennek 
meg.

Előre — mondta H. Sz. Dollár. — 
Nagyon helyes lány, ne félj tőle.

A lány tényleg helyes volt. A hajó vé
géből egészen a partra nyújtott deszkáig jött, 
onnan nézett bennünket. Olyan tizenhat 
éves formának látszott, rövid nadrágban és 
ujjatlan sárga blúzban állt ott a hajón, rövid 
szőke haja volt, mint egy kisfiúnak, a bőre 
pedig szép halványbarna lett a napon, mint 
általában a fehér ború lányoké, ha sokat für- 
denek meg napoznak." (ENH. 11—12.)

A főneveket szokványos tulajdonság
jelzők előzik meg: rövid nadrág, sárga blúz, 
szőke haj, halványbarna bőr. A mondatok is 
hagyományosak, az igék létigék.

De szubjektív hangúvá válik a lány to
vábbi jellemzése:

Szervusz — mondtam neki, és csí
pőre tett kézzel megálltam a töltésnél a 
deszka végénél.

Gyanakodva nézett rám, ahogy általá
ban a nagyon fiatal fehér zoknis kislányok
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szoktak nézni az emberre, s én egy pillanatra 
arra gondoltam, talán nincs is még tizenhat 
éves. Nem szólt semmit, csak bizalmatlanul 
méregetett. Nem tudtam, mit kezdjek vele, 
ezért azt mondtam eléggé hülyén:

— Szép kis hajó.
Most oldalt fordult, a hajót nézte, aztán 

megint felém fordult, s azt mondta:
— Csúnya." (ENH. 12.)
A külső láttatás mellett itt néhány más 

belső tulajdonság is felrémlik: gyanakvó és 
ártatlanul naiv. A fehér zoknis jelző nem 
pusztán a kislány besorolásának jelzője. 
Olyan lánykategóriát jelöl, ami főhősünk tu
datában jellemzi, jelenti a lányok egy külön
leges kategóriáját: a lányságukra éppen 
ráébredő embereket, azokat, akik szinte kire
kesztik a fiúkat a világból, s látjuk azt a fiút 
is, aki felettébb nem érti a lányok ilyen kate
góriáját, különleges csodabogaraknak tartja 
őket. A fehér zoknis világ és állapot valahol a 
végtelenen is túl van egy kamasz számára.

A jellemzés szubjektivitását, főleg az 
előbb emlegetett kamaszállapotot, nagyban 
nyomatékosítja a bizonytalanság: talán nincs 
is tizenhat éves, nem tudtam, mit kezdjek 
vele. Az esetlen kamasz képének felvillantása 
nem rajzolja groteszkké, de az önjellemzés 
pontos határozója, a hülyén, humorossá oldja 
a képet.

A kislány belső jellemzését a reakció 
láttatásával egészíti ki az író. A fiú hihetetlen 
beszédére reagál:
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..Ismét olyan lett, mint általában a fehcr 
zoknis kislányok. Bizalmatlan, és ha csak egy 
lehetőség van rá, egész biztosan begubózott 
volna ujjatlan blúzába, úgyhogy csak a szemei 
látszottak volna ki. Aztán fölemelte a fejét, 
megint összeszorította a száját, mint aki csú
nyát akar mondani." (ENH. 13.)

A portré leírásában sok a létige. Itt bi
zonyságot kapunk arról is, hogy nem az író 
beszél, nem a narrátor, hanem a szereplő, 
mert az átélt látványhoz hasonlított korábbi 
tapasztalatot (fehér zoknis) vetítette elénk 
Gion.

Az átélt látványt tisztán érezzük is.
..Bizalmatlan, és ha csak egy lehetőség 

van rá, egészen biztosan begubózott volna 
ujjatlan blúzába, úgyhogy csak a szemei lát
szottak volna ki." (ENH. 13.)

A feltételes igék arról tudósítanak min
ket, hogy a begubózás a fiú következtetése, a 
kislány egyetlen pillantásának, mimikájának 
a fiúban való reflektálódása, olyan volt a lány, 
hogy ilyenfajta cselekvést, mint a begubózás, 
lehetett volna elvárni tőle.

Az átképzeléses előadás a szabad függő 
beszéd portrémondata. Mint látjuk, az ige
használat különbözősége emeli ki az informá
ciót, egy jelen idejű létige és két múlt idejű 
feltételes módú ige jelenti a mondat állítmá- 
nyi szerkezetét.

Nézzük az Őrnagy jellemzését is:
..Az Őrnagy valójában nyugdíjas repülő

tiszt volt. Kétszobás összkomfortos lakásban
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lakott egy bérház második emeletén, és úgy
szólván minden tekintetben különbözött a 
nyugalmazott őrnagyok jól ismert típusától. 
Az utcán nem járt méltóságteljesen, szálfa
egyenes derékkal, nem volt tiszteletet paran
csoló, patinás bajusza, és egyáltalán nem 
keltette azt a benyomást, mintha örökké 
akarna élni. Azazhogy mégiscsak volt egy 
tipikus vonása: a végtelenségig konzervatív 
volt, ami az adott esetben éppenséggel reak
ciósnak minősíthető; tulajdonképpen azért is 
indokolt az Őrnagy említése, mert okvetlenül 
szükséges ennek a típusnak, illetve elveinek 
teljes deklasszifikálása, és erre az Őrnagy 
rendellenes fizikuma egyedülálló szimbólum
ként kínálkozik, merthogy az Őrnagy ala
csony termetű, vézna öregember, horpadt 
mellével hangosan lélegzik, asztma kínozza, 
és valószínűleg ez is viszi majd a sírba, bár az 
Őrnagy váltig hangoztatta, és csodák csodájá
ra még most is hangoztatja, hogy az asztmába 
még nem halt bele senki." (KB. 32—33.)

A személyleírás parataktikus felsorolá
sának egy érdekes változatát látjuk: előbb 
megtudjuk, milyen nem volt az Őrnagy. A 
példában felsorolt főnevek általában nem 
tárgynevek, testrész neve is csak három (de
rék, bajusz, mell) és elvont nevek sincsenek. 
A melléknévi tulajdonságok között nincs 
színnév. Igaz, a. patinás jelzőben a szecessziós 
korok szín-íze érződik, vehetnénk impresz- 
szionista jegynek is, de nem az, hanem gioni 
groteszk egy tipikus szinekdoché megnyilvá
nulása.
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Az az igazság, hogy ez a nem létező kép 
hatványozottan vonzza a figyelmet. Tulaj
donképpen olvasmány- vagy filmélményeink 
békebeli nyugdíjas katonatiszt-képe tűnik fel 
ezzel, az Ankersmidt lovag óta kialakított 
képeké, az olyan alak típusa, akitől el is vár
juk a katonásságot, a valamiféle harsogó 
nagyhangúságot, a parancsolgatást, a többi 
ember fölöttiséget; szóval azt, hogy öregko
rukra legyenek egészen mások, mint az egy
szerű halandók, ezt a képet töri össze Gion, 
méghozzá úgy, hogy szinte a szemünk előtt 
vágja kőhöz azt a tükröt, amelyben csalóka 
képzetünk kialakult.

Az asztmás, nyápic hadastyán képének 
elfogadtatása a gioni groteszk-gúny egyik 
megnyilvánulása.

S ezt a későbbiekben tetőzi azzal, hogy 
tudomásunkra hozza, hogy az Őrnagy ..szu
szogva mesél mindenféléről, arról, hogy 
Angliában járt repülőgépeket vásárolni, de 
közben kitört a háború, és ő a szigetország
ban maradt, meg arról, hogy egy alkalommal 
fogadta őt XII. Pius pápa. Lekicsinylőén szól 
a szocializmus eredményeiről, ilyenkor a 
kommunistákat jellemteleneknek nevezi, 
mert mindig csak hallgatnak és bólogatnak, 
vagy pedig hosszan egymás után ugyanazt 
ismételgetik, meg azt is szokta mondani, 
hogy igazi szabadság csak a többpártrend
szerű országokban van, és a sajtóban kárör- 
vendően vadássza a hibákról és fogyatékos-
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Ságokról írt cikkeket, emellett pedig nem 
szenvedheti az oroszokat, folyton rágalmazza 
őket, ős amikor a televízió sporteseményt 
közvetít, mindig a szovjet versenyzők ellenfe
leinek szurkol". (KB. 33)

Tulajdonképpen azzal, hogy ilyen anti- 
katona, gnömszeru ember gondolataiként 
tünteti fel Gion társadalomkritikáját, arra 
kellene gondolnunk, hogy mindennek az el
lenkezője igaz, de újra csak rámutatunk a 
gioni gúny eszközére, mikor az Őrnagy állás
pontjaként a saját írói álláspontját is közve
títheti. Az Őrnagy nem komoly ember, talán 
nem is normális, beszélhet. De beszélhet-e 
más is? Az író egész regényében sehol többé 
nem szól a szocializmus eme képéről. Vajon 
az Őrnagy-e az egyetlen bírálója a bólogató 
vagy a szajkózó párttagoknak?

A patinás bajusz őrnagyai konzervatí
vok. Mint igazi hív katonák, annak a rend
szernek a feltétlen hívei, amely őrnaggyá 
emelte őket. A mi Őrnagyunk éppen így, pa
tinás bajusz nélkül és névtelenül, mert a neve 
igazán nem is lenne érdekes, hisz prózai is 
lenne, de nagy Ő-vel, furcsa szimbólummá 
lépett elő.

Először: mert nem olyan, mint a kiala
kított őrnagyképünk, felfigyeltünk rá.

..Nem is beszél olyan bolondokat" — 
mondjuk róla.

A második világháború emlékeként be- 
sulykolódott szocializmus-világképünk újra
értékelésére kényszerít minket az Őrnagy.
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Aki a németek ellen készülődött.
De örökre ellenfele maradt a németek 

ellenfelei egy részének is. Mert a bólogatók 
országa sem az igazi világ.

Kárörvendezése a hibák és fogyatékos
ságok láttán, vagy a szovjet versenyzők elleni 
szurkolása szélmalomharc.

A búsképű lovag valóságos leszárma
zottjává teszi.

De rögeszméi hatnak az olvasóra.
Ezek a rögeszmék csöpp igazát azzal 

valószínűsíti Gion, hogy példát mutat a párt
tagok, vagy így: egyes párttagok szélkakas 
jelleméről, amivel az Őrnagy gúnyrajzát is 
enyhíti.

..Angeli kezdetben csak a labdarúgó
mérkőzések közvetítését nézte az Őrnagynál, 
később azonban már el-elbeszélgetett vele, 
egészen a közelmúltig, amikor is hirtelen 
megszakított vele minden kapcsolatot, mert 
kilátásba helyezték, hogy Angelit felveszik a 
Kommunista Szövetségbe.” (KB. 33.)

A tárgyak leírása

..A tuki dombbal szemben, a folyó túlsó 
partján van a Kálvária: egy fehér, teraszos 
kápolna, amelyet csak feltámadáskor nyit
nak ki, egyébként egész évben zárva van, és 
tizennégy fehér kőoszlop áll a kápolnába ve
zető út mellett. Minden oszlopba egy nagy
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kép van beépítve, ezek a képek Jézus megkín- 
zását és megfeszítését ábrázolják. A kápolna 
mögötti teraszon, ahová széles lépcsőkön le
het feljutni, három feszület áll, a Megváltóval 
és a két latorral. A Megváltó szobra bronzból 
készült, a latroké pedig fehér kőből. A bronz
ból készült szobor idővel egészen sötétzöld 
lett, és a Megváltó szinte feketének látszik a 
fehér kőből faragott két lator között.

1878-ban épült a Kálvária, amikor egyet
len ház sem volt a folyó túlsó partján.” (LJ. 
30.)

Ennél a leírásnál a hagyományos mon
datszerkesztést alkalmazza Gion. Mondatai 
többnyire szabályosak. A -val, -vei típusú 
határozók előfordulása korlátozott. A részle
tek leírásával és felsorolásával a teljességre 
törekszik a szerző, szinte magunk előtt lá
tunk mindent. Először az épület helyét hatá
rozza meg, elmondja, milyen, mikor hasz
nálják, hangsúlyozza, hogy főképp zárva van 
a kápolna ajtaja, leíija az épületegyüttes min
den darabját, milyen, mit ábrázol, hány van 
belőle, hogyan közelíthető meg, miből ké
szült, most, a szemlélődés pillanatában mi
lyen, s végül megtudjuk az épületegyüttes 
elkészülésének idejét.

Csupa olyan információ, amely az ob
jektív kép megteremtését, megrajzolását segí
ti.

A Megváltó szobrának anyagánál azon
ban tovább időzik. Mert szólni kell a változás
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ról. A mimikriről. A Megváltó szobra sötét
zöld lett idővel. Patinás. A latrok, a rossz 
megtestesítői elkészültükkor is fehérek vol
tak. A fehér az ártatlanságot is jelenti. S az 
idő igazolta fehérségüket. A Megváltó színe 
változott idővel. Már nem is sötétzöld, a kör
nyezet miatt fekete. A fekete semmiképp sem 
a bütetlenség színe.

Összehasonlítva a két leírás eszközeit 
láthatjuk, hogy mind a személyleírásnál, 
mind az épületleírásnál a gioni eszközök egyi
ke az ellentét beépítése, s ezzel az ellentéttel, 
mint eszközzel, a leírtak groteszkségére mu
tat rá.

Gion leírást, jellemzést segítő múzsája 
olykor-olykor fintorog:

..A fák között lassan leballagok a náda
sig, aztán a kis folyó mellett megyek tovább. 
Melegen süt a nap, csönd van itt a folyónál, 
még a szúnyogok is elbújtak a tűző nap elől. 
A nádasban valahol hebegve, esetlenül éne
kelni kezd egy nádiveréb, de aztán gyorsan, 
csalódottan elhallgat. A folyó közepén ko
romfekete szárcsa úszik, három apró fiókája 
követi, piros fejük alig látszik ki a vízből. 
Előbukkan egy kis vízityúk is, aprókat bic
cent a fejével, észrevesz, de nem bújik el, 
nyugodtan bólogat tovább, pedig nagyon fé
lénk madár, mindentől halálra rém ül. .  . 
Messziről, a folyókanyaron túl, az egykori 
tőzegbánya mellett látszik a Gergián-torony. 
Gergián erős oszlopokból és gerendákból épí
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tette, ma is szilárdan áll, éppen olyan magas, 
mint régen, talán még magasabb is." (KNV. 
7.)

Az épület, a Gergián-torony elnagyolt 
ceruzaképét látjuk. Csak a legmarkánsabb 
részeket: a helyet, de azt is bizonytalanul, az 
anyagot és a méretet.

Azonban itt is, noha a szövegből alig 
érezhető, itt van az ellentét, az ellentmondás, 
de ez nem az eddig illusztrált gioni fintor 
eszköze, hanem a regény egyik motívuma, a 
Gergián-torony különösségének a hangsú
lyozása.

Miről is van szó: a torony most, fel
nőttszemmel magasabbnak látszik, mint a 
gyermekkorban tűnt. Általában ez fordítva 
szokott lenni. De a torony megnövekedése a 
gyerekkor történéseire irányítja figyelmün
ket, meg mindarra, ami a Gergián-torony kö
rül vagy vele kapcsolatban történik.

Az épületleírás szinte Fekete István- 
szerű tájleírással kezdődik. Azért mondjuk, 
szinte, mert a Fekete István által megismert 
vízivilág nem azonos ezzel a képpel. Ugyan 
Gion eszközei is abból a tárházból valók, 
ahonnan a nagyszerű ifjúsági író merít, de 
Fekete István kissé idillikus képeiben soha 
nem »hebegne" s nem ..énekelne esetlenül" 
egy nádi veréb. A gioni groteszk belopózott 
ide is.
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Az épületbelső leírása

..A telefonközpont ajtaja az üvegfal mö
gül nyílott. Négykézláb kúszva kerültük meg 
az üvegfalat, vigyáztunk, nehogy megvilágít
son bennünket az utcai fény, aztán már simán 
bejutottunk a telefonközpontba. Itt egy kis 
piros villanyégő fényében kattogtak a műsze
rek meg mindenfele szerkentyűk: voltak itt 
kis üveggombok, amelyek közül egyik-másik 
néha villogni kezdett, aztán ezeregy kapcsoló 
meg három telefonkagyló is. Szépen csillo
gott minden a piros fényben, és szívesen cl
bámészkodtam volna egy ideig, de Margith 
Jani vonszolt tovább, és átmentünk a raktár
ba. Itt viszont töksötét volt, és mi nem mer
tünk villanyt gyújtani." (P. 22.)

A leírás híven követi azt a sorrendet, 
ahogy az épületbelsőbe jutott szereplő lát, 
érzékel. A félhomályt, vagyis a bizonytalan 
érzékelést az elnagyolt leírással, a bizonyta
lan megnevezéssel (szerkentyű) és a határo
zatlan számnévvel (ezeregy) érzékeli. A 
felbukkanó határozott számnévnek is fontos 
funkciója van: a félhomályban közel lévő 
tárgy érzékelése ez, pontosan látja a szereplő, 
hát meg is határozhatja, meg is határozza.

Az ellentétet a félhomályból a tök.sötét
be való átmenet jelenti.

Gion e leírásából nem csak az épület
belsőt érzékeljük. A rendszertelen felsorolás
sal azt a hatást éri el az író, hogy látjuk a
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besurranó gyereket, érezzük szorongását, bi
zonytalanságát, azt, hogy rángatja a fejét er- 
re-arra, ahol felvillan valami fény, vagy kat
tan valami műszer.

..Pedig ijesztően mocskos hely. Ezt ak
kor láttam csak igazán, amikor bementem, 
hogy megkeressem a Seriffet. Benyitottam, 
és majdnem elájultam. Ilyen bűzt én még 
életemben nem éreztem. Pálinka, likőr, bor, 
füst, sőt még fáradt olaj szaga is van a Balkán
nak, merthogy a padlót fáradt olajjal kenik. 
Tömve volt a kocsma, az emberek ittak és 
ordítoztak, ezenkívül még egy rissz-rossz népi 
zenekar is játszott, egy énekesnő meg Safet 
Isović legújabb népdalát énekelte: a mikro
font egészen a szájához szorította, és ha han
gosabban belesivított, a háta mögött, az 
erősítőn, pontosan a fenekével egy magasság
ban kigyulladt egy kék lámpa." (P. 61.)

A szagok és a hangok érzékeltetésének 
nevezném a Balkán nevű kocsma belsejének 
a leírását. A kocsma közönségességére, a szö
veg indításakor egyetlen jelző mutat rá tömö
ren és annyira pontosan, hogy más jelzők 
használata teljesen feleslegessé válik. ..Mocs
kos hely". Ebben minden benne van. Leg
főképpen az a meghatározhatatlan, meg
nevezhetetlen szag, melyet Gion is csak mel
léknévi mutató névmással tud kifejezni. A 
semmihez sem hasonlító szag. Mert csak a 
lebujoknak van ilyen szaguk. Gion szinte 
elektrolízisszerűen szétválogatja, identifikál
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ni próbálja a szagokat, ám ezzel gyöngíti a 
szagmotívumot. Az ilyen komplexsége az 
orrb acsapó.

Pontosan tudjuk azt is, hogy miért 
nincs látható képe a kocsmának. A szagfelso
rolásoknál a füst szaga is megemlítődött. A 
rettenetes füst miatt nem lehetett látni, de 
hallani annál inkább, ..az emberek ittak és 
ordítoztak" már utal egy bábeli állapotra, de 
a kakofónia képét a ..rissz-rossz" jelzővel hang
súlyozott zenekar fokozza. A csúcs, hogy az 
énekesnő ..sivít". Meghökkentő szinonimája 
ez az éneklésnek, de Gion gúnyos — gro
teszkre sikeríti képét azzal, hogy a malacban
da műdalát népdalnak nevezi, ezt az eredeti 
előadó nevéből kódolhatjuk ki. A gúny igazi 
vonása pedig ott teljesedik ki, hogy a füstön 
át is láttatja velünk az egyetlen látható képet: 
a kigyulladó kék lámpát. A leírásban minden 
elnagyolt. Egyedül erről a lámpáról tudunk 
meg részleteket: milyen színű, hol van, 
időnként felgyullad, mikor gyullad ki és 
miért.

Tulajdonképpen egyetlen pillanat leírá
sa ez a kocsmabelső. Nem a belső téré, hanem 
ezé a pillanaté, ennek a pillanatnak az észle
léséé:

..Benyitottam és majdnem elájultam."
Az épületek leírásakor viszonylag sok 

jelzőt használ Gion. Ez eltér szövegépítési 
gyakorlatától. Igen sok színnév fordul elő 
jelzőként.
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A kápolna, a kőoszlop és a latrok fehé
rek, a Megváltó sötétzöld, de feketének lát
szik, a szárcsa koromfekete, a fiókák feje 
piros, a telefonközponti villanyégő is piros, a 
kocsmai lámpa kék.

A színek használata azonban egyedül a 
szárcsák leírásánál tűnik hagyományosnak, a 
többi helyen szembeállítási funkciója van.

Környezetrajz, táj

..A Gavanski-féle vízimalomnál hosszú 
földgát állta útját a folyónak, és a gát és a 
malom között volt a Szív. Téglából épített, egy 
méter magas, csúcsos emelkedő, amolyan 
kezdetleges zsilip, amely alacsony vízálláskor 
teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malom 
lapátjai felé terelte. A Krivaja azonban itt 
ritkán apadt le egy méter alá, a víz többnyire 
keresztülzúdult a szív alakú emelkedőn, fehér 
habokat vetve csapódott le a másik oldalon, 
és a Szív tulajdonképpen olyan volt, mint egy 
szép kis természetes vízesés. Tiszta, átlátszó 
víz csobogott itt, a halak is szépen látszottak, 
szinte átrepültek a Szív felett, a másik oldalon 
néhány pillanatig zavartan forgolódtak a ha
bok között, aztán méltóságteljesen elúsztak a 
Kálvária felé. Az egész Krivaján talán itt lehe
tett a legkönnyebben halat fogni. Nem nagy 
halakat, mert azok elkerülték a vízesést, és 
inkább a vízimalom lapátjai alatt úsztak, ha

78



nem az apróbbakat, amelyek nem tudtak ki
menekülni a víz sodrásából, és tehetetlenül 
hullottak át a csúcsos emelkedő másik olda
lára.” (LJ. 74.)

Egy folyóparti vízimalom képe tűnik 
fel, a folyó a zárógáttal, amely a malom műkö
déséhez szükséges vizet biztosítja, ott a zsilip, 
amelynek alakját nevéből is tudjuk, de Gion 
ki is hangsúlyozza, ..szív alakú”, ezzel mintegy 
a falubeli jelentős objektumok népi elnevezé
sének módjába is beleláttat. Az író szerkesztő 
eljárása, hogy a leírást konkrét főnevek soro
lása teszi: vízimalom, földgát, folyó, zsilip, 
vízesés. De mégsem statikus a tájkép. Jellem
zi a táj részeit, információkat közöl róluk, 
amelyek a szemlélődés, a tájláttatás pillana
tában észlelhetők, vagy nem észlelhetők.

Észlelhető információk

A Szív téglából épült egy méter magas, 
csúcsos emelkedő, amelyen van egy kezdetle
ges zsilip. A vizet a malom lapátjai felé tereli. 
Olyan, mint egy természetes kis vízesés. A víz 
átlátszó, szépen látszanak a halak.

Nem észlelhető információk

A Szív alacsony vízálláskor tpljesen el
zárja a folyót. A folyó ritkán apad egy méter
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alá. Az egész Krivaján itt lehet legkönnyeb
ben halat fogni, de nem nagy halakat, hanem 
apróbbakat, amelyek nem tudnak kimene
külni a víz sodrásából.

A táj valóban mozdulatlan kép, s ehhez 
fűzi Gion információit. Az észlelhető infor
mációk szokványos leírást, szürke képet ered
ményeznének, de a tapasztalati információk 
a pontosságot, a mesélő jólértesültségét, a 
tájkép mögötti értékes tartalmakat vetítik 
elénk. Az író mesél nekünk, olvasóknak, s 
információi alapján biztonsággal állapíthat
juk meg, hogy nagyon is ismerős a tájon, 
információit a saját tapasztalatai alapján is 
szerezte, vagy olyanoktól értesült, akikkel 
nagyon is benső kapcsolata van, mert elárul
ták a halfogás lehetőségét.

A Szív környékét egy másik könyvében 
is elénk tárja:

..Napokig esett az eső. A halak megmoz
dultak a kis folyóban, feljöttek a víz felszíné
re, körülnéztek, és miután nem láttak senkit, 
mintha hirtelen megörültek volna az életnek, 
a magasba vetették magukat, hangos csatta- 
nással estek vissza, fehér tajtékot kavarva, 
majd újból nekirugaszkodtak, és átugráltak a 
keskeny zsilip felett, boldogan siklottak a 
mintegy öt méter hosszú, szív alakú kőlapon 
a bokáig érő vízben, farkukkal nagyokat csap
tak, aztán a túlsó oldalon ismét eltűntek a 
mélyben. Több kosárra való halat lehetett 
volna fogni puszta kézzel a Szívnél ezekben a
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napokban, de hát ilyen időben senki sem 
akart halat fogni." (SFB. 102.)

A megáradt Krivaját írja le Gion, de a 
tájkép nem mozdulatlan, ellenkezőleg, csupa 
mozgás, a szöveg igékkel teli, sok a mozgást 
jelentő ige: mozdultak, feljöttek, körülnéz
tek, vetették (föl) magukat, estek vissza, ne
kirugaszkodtak, átugráltak, siklottak, csap
tak, eltűntek.

A halak fickándozását írja le Gion, de 
mindez mögött ott a táj: a folyó, a zsilip, az öt 
méter hosszú szív alakú kőlap, s most is 
megnevezi a kőlapot: »Szív", amely felett most 
bokáig érő víz folyik. A víz onnan van, hogy 
napok óta esik az eső.

Az észlelhető információk mellett két 
írói információ:

1. Puszta kézzel lehetne sok halat
fogni.

2. Ilyen időben senki sem akar halat
fogni.

Ha a két szöveget összevetjük, látjuk, 
hogy e pillanatképében Gion szinte valameny- 
nyi olyan információt, amelyet akkor nem 
láthatónak mondtunk, most elénk vetít, vá
laszt kapunk arra, honnan az előbbi tapaszta
lati információ.

A harmadik Szív-kép a következő:
..A Szív mögött kivirágzott a folyó a 

reggeli napsütésben. Piros, kék, zöld, sárga, 
lila és rózsaszínű művirág lebegett a víz tete
jén, a nap ferdén rájuk sütött, és megmelen
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gette vizes szirmaikat. A reggeli misére 
igyekvő öregasszonyok rábámultak a folyóra, 
és keresztet vetettek, mert nem tudták, hogy 
került oda az a rengeteg virág. Mások is meg
bámulták a virágokat, akadt olyan is, akinek 
tetszettek a művirágok, pedig azok most sem 
voltak szépek, hullafoltos lett tőlük a folyó, 
szerettem volna, ha minél gyorsabban elnyeli 
őket a víz, de a virágok meglehetősen szívósan 
tartották magukat, fél éjszaka után, még reg
gel és délelőtt is a víz felszínén ringatóztak, 
dél körül kezdtek csak eltünedezni, gyűröttre 
ázott szirmaikkal lesüllyedtek a mélybe, egé
szen az iszapba, csupán néhány akadt fenn a 
nádasban, halálra rémítve az amúgy is nyug
talan szárcsákat. Mire aznap véget ért a taní
tás, nagyjából mégis megtisztult a folyó." 
(SFB. 131.)

Most is a mozgások mögött van a táj. De 
ez már nem az ..igazi" Szív, emberi beavatko
zás történt, s a művirágok szivárvány sok
színűsége ..hullafoltossá" te tte  a folyót, 
mintha az alvilágból jönne. Az ilyen táj refle
xiójaként vetik az öregasszonyok magukra a 
keresztet.

A hullafoltos folyó egyetlen életjele: a 
nyugtalan szárcsák.

Az irodalomban a tájfestés általában 
visszatükrözi a táj színeit. Gion tájain nem
igen láthatók a színek.

Első példánkban egyetlen színnevet ta
lálunk: fehér. A vízimalom lapátja vet fehér 
habot.
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Második páldánkban a halak kavarnak 
fehér tajtékot.

Harmadik példánkban a színnevek 
egész sora vonul fel: piros, kék, zöld, sárga, 
lila, rózsaszín. Ekkora szövegrészben az imp
resszionisták sem használhattak volna töb
bet. De Gion színei ellenszínek. Valósak 
ugyan, a tájban vannak, de nem a tájat festik. 
A folyóban szétmálló művirágok színeit íija 
Gion, azokét a művirágokét, amelyek ..válto
zatos színekkel" hullafoltossá tették a ..fehér" 
folyót. A sok szín megrontotta a soha ki nem 
mondott tájbéli színeket.

Színélményen alapuló tájfestése nincs 
is Gionnak. De nem is szívesen festi a tájat. 
Mintha elkerülné szándékosan.

Nézzük csak: Stefan Krebs megérkezik 
Szenttamásra. A falut nem láttatja az író, 
mert sötét van.

A bemutatott példáinkban is csak ott a 
táj valami mögött. Gion legtöbbször utal csak 
a tájra:

..Elmúlt a tél is, a Zöld utca megint zöld 
lett, a házak előtt kinőtt a fű meg a papsajt," 
de már ebben a mondatban is ott a mozgás: 
..az emberek vidáman pilinckéztek ..."

Vagy: (a főutca északi részén) ..akkori
ban még nagyon kevés ház vo lt. .."  Csak 
ennyi az utalás. Ez a táj.

De két különösen szép környezetrajzot 
találunk Gionnál. Egyik A kárókatonák még 
nem jöttek vissza című regény első fejezete a
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Bevezető helyett, ahol úgy jeleníti meg a tájat, 
hogy láttatja egyben a gyerekkor tájait, ízeit, 
emlékeit is. A falujába visszatért író mondja 
el, mit lát séta közben, a látott táj hogyan 
indítja el a gyerekkor tájainak visszavetítődé- 
sét. A fejezet párbeszédei is a tájról szólnak:

h— A régi Vágóhíd helyén jártam — 
mondom.

— Évekkel ezelőtt lebontották már — 
mondja szemrehányóan Virág Péter.” (8—9.)

A táj megváltozását tudjuk meg ezzel.
Egy másik megnyilatkozásból meg azt, 

mi maradt meg:
..Virág Péter a háta mögé mutat:
— A Gergián-torony még áll." (9.)
Aztán itt a felsorolás: mi minden van a

tájban.
..— Tényleg nagyon megkívántam a ré

gi helyeket. Mindent meg akarok nézni. A 
Gergián-tornyot, a Gergián-tanyát, a tőzeg
bányát, a kárókatonák telepét. . .  Megvan 
még a kárókatona-telep?

— Megvan." (10.)
A félbeszakadt mondat és a rákövet

kező kérdés hangsúlyozottan mutat a mada
rak szerepére a tájban.

A fészekben most szürkegémek van
nak, tudjuk meg a replikából.

A gyerekkor tájának madarai, a káróka
tonák, nincsenek meg. Elmentek, s még nem 
jöttek vissza.

Ezzel az állítással érzékelteti Gion, hogy 
ez a táj legnagyobb változása.
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A tájfestő fejezet színspektrumát ele
mezve újfent megállapíthatjuk, Gion kevés 
színt ken palettájáról a vászonra.

Vörös, koromfekete, piros, sötétzöld.
Hogyan is festik a tájat ezek a színek?
Koromfekete a szárcsa.
Piros a szárcsák feje.
Sötétzöld a vadőr ruhája.
A vörös azonban hétszer fordul elő.
Egyszer a fényről van szó, a lemenő nap 

fényéről, amely áttör a Vágóhíd üvegcsere
pein, az emlékek fénye ez. Hatszor a régi 
Vágóhíd falairól van szó, amelyet a vér is 
festett vörösre, s az emberek is vörösre festet
ték, hogy a szétfröccsenő vért eltakarja a fal 
ilyen színével.

A vörös szín hangsúlyozza a táj objektu
mai közül azt az egyet, amelyet az író különö
sen ki akar emelni. Mert gyerekként oda 
karcolták a romos falakra, a kövekre a káró
katonákat, a gyerekkori táj meghatározó ma
darát. A többszörös ismételgetés — a hét 
vörös — ráirányítja az olvasó figyelmét a rom
ra, rá a kárókatonára is.

Különben Gion palettáján legtöbbször 
a vörös szín keverődik, s a szövegmögöttiben 
mindig közel van a vér is, legtöbbször a bugy- 
gyanó, a szétfröccsenő vér, mint örökös mo
tívum, amely valahonnan a legeslegmélyebb 
mélységből tör fel sokszor nem is láthatóan, 
sokszor már-már alig érzékelhetően, de fel
tör, és mindig vissza-visszatér, ahogy a szív 
dobbanása is örök.
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A másik tájkép a Kálvárián lévő képek 
aprólékos leírása, (ilj. 33—34.)

Tulajdonképpen ezt a leírást a szemé
lyek leírásánál is említhettük volna, de az a 
besorolásunk se lett volna teljesen pontos. 
Gion ebben a leírásban a tájban lévő objek
tum egyes darabjait varázsolja elénk, a Kálvá
ria képeit, de nem tárlatláttatás ez, mert 
valójában egyik képet sem láttatja pontosan, 
reflexiók ezek, motívumok, a Virágos Katona 
története, mozgása, képregénye.
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KÉPALKOTÁS (KÉPVIZSGÁLAT)

A stilisztikum egyik létezési módja a 
képszerűség. A képiség a mű mondanivalójá
hoz kapcsolódik, a tartalmi mozzanatokhoz. 
Gion Nándor számára a szókép a nyelvterem
tés fontos eszköze, és a szóképek minden 
esetben lényegi viszonyt emelnek ki. S a lé
nyegnek ilyen kiemelése kényszerítő erővel 
hat a befogadóra: azt látja ő is, amit a megnyi
latkozó.

Gion stílusának vizsgálatakor a kép
szerűség nyelvi megnyilvánulási formáinak 
létrejöttét elemezzük. A hangsúlyt azonban a 
képek funkcionálásának tárgyalására, létezé
sük lényegére és céljára és a tartalmi tényező 
kibontására kell helyeznünk.

..Fodó Tanár Úr egy kutya volt. Egy 
megszelídült kóbor kutya, bánatos képű, bo
zontos állat." (AV. 5.)

Ez a Gion-metafora azonosságélmény 
hatására jött-e létre? Bizonyítottan nem ku
tya az ember, s a kutya sem ember, de a 
Gion-kép nem tűnik mesterkéltnek, elfogad
ható, sőt közkeletű is. Megújított köznyelvi 
képnek is fölfoghatnánk ezt a metaforát, 
amely a maga nemében talán nem is metafo
ra, vagy nem csak az. Mert ez már nem csupán 
az azonosságon alapul, hanem az egyezésen. 
Tulajdonképpen egy kutyáról van szó, Fodó
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tanár urat, a/, embert, nem is látjuk, a kutya 
és a tanár találkozása csak nevükben van, de 
Gion a metaforán túl jelképpé transzponálja 
az egyezést, és formailag ezt azzal jelzi, hogy 
a kutya nevének három szavát, a három szó
ból álló kapcsolatot csupa nagy kezdőbetűvel 
írja.

A kép leírása a kutyát mutatja be pon
tosan: megszelídült, kóbor, bozontos, de ott 
az emberi tulajdonság is mintegy ellentéte
ként a kutya tulajdonságainak: bánatos képű. 
Mert nincs kihez tartoznia, mert nem viselik 
gondját.

Ez az induló metafora arra is szolgál, 
hogy fölvesse bennünk a kivert kutya és a 
kivert ember motívumát. Ezt a megegyezés- 
motívumot aknázza ki Gion, amikor vissza
fordítja képét. Fodó Tanár Ur valósággal is 
kutya lesz. De nem torz ez a kép. Nyomaté
kosan érezzük a tanár tragédiáját azzal, hogy 
Burai J., aki az állatokat is szerette, miután 
minden oldalról megnézte a szenvedő kutyát, 
amelyet Povazsanszki kiherélt, megállapítot
ta, hogy hasonlít Fodó tanár úrra. Ez az a 
momentum, amikor bekövetkezik az azono
sítás, amikor metaforává lesz a kiherélt ku
tya. A metafora nyomatékosítása a kutya 
neve: Fodó Tanár Ur.

De a gúnyt nem érezzük sehol.
Noha előbújik a játék, az irónia:

Egyen, Tanár Úr — súgtam én is, 
kevesebb komolysággal, mint Burai J. — A 
tökein már úgysem segíthet."
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Ez a kiherćltsćg is hangsúlyozni kívánja 
a tanár, az ember magáramaradottságát, gya
nús férfiasságát, hisz felesége egy másik férfi 
miatt, aki épp erőművész, tehát férfiasabb 
személynek tűnik a tanár úrnál, megszökött 
tőle.

Érdemes felbontanunk ezt a metaforát, 
hisz Gion sűrűn él az ilyen egyeztetéses mód
szerrel.

Mondtuk már, maga a mondat egy va
lóságos kijelentés:

»Fodó Tanár Úr egy kutya."
De az ember és a kutya motívumának 

ötvözésével, át- meg átszövésével születik 
meg maga a novella is, amely maga is egy 
hatalmas metafora.

Emberi tulajdonság azonosításával is 
teljes metaforát képez Gion:

..Szlimák Mihály úgy pattant fel a szal
ma alól, mint egy keljfeljancsi, az öklét szinte 
a bokájától lendítette fölfelé, és álion csapta 
Kalmár Gyurit. Az hanyatt vágódott, a pisz
toly az egyik oldalra repült, a viharlámpa a 
másikra. Mindenki felült, csodálkozva bá
multak, nyilván nem hitték, hogy ekkora erő 
van a kis Szlimák Mihályban, hiszen a kövér 
Kalmár Gyuri jóval fiatalabb volt nála, és 
legalább kétszer olyan súlyos, és most ott 
feküdt kinyúlva. De nem sokáig csodálkoz
hattak, mert a viharlámpa összetört, és tüzet 
fogott a szalma. Rohantak a kútásók, oltot
ták, taposták a tüzet, de ez nem ment olyan
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könnyen, a száraz, törekes szalmát szinte fel
falták a lángok. Aztán mégiscsak elaludt a 
tűz, tele lett füsttel a pajta, mindenki kiment, 
és kihúzták Kalmár Gyurit is, aki kint az 
udvaron tért magához. . .  Felállt, megtapo
gatta az állát és krákogva megkérdezte:

— Hol van a pisztolyom?
Szlimák Mihály visszament a pajtába, 

és kihozta a pisztolyt, odanyújtotta Kalmár 
Gyurinak.

— Te ütöttél le? — kérdezte Kalmár 
Gyuri.

— Én — bólintott Szlimák Mihály.
— Egy ilyen kis görcs ember — mérte 

végig Kalmár Gyuri, azzal lassan visszadugta 
táskájába a pisztolyt. — Milyen semmi ember 
lett belőlem, úristen.” (AV. 21.)

A történet: Szlimák Mihály leütötte a 
nálánál kétszer nagyobb, pisztollyal felfegy
verzett Kalmár Gyurit. A görcs, a semmi, a 
valamit. A valami aztán így lett semmivé.

Gion hosszan készíti elő metaforáját. 
Maga a metamorfózis is fontos, hogy aztán e 
metamorfózis bekövetkezésekor láthassuk, 
létrejött a metafora.

A párbeszédnek is fokozó szerepe van.
Kalmár a pisztolyt, a hatalmat és az erőt 

keresi, ahogy magához tér. Hatalmának meg- 
fosztója adja vissza neki a gyilkolóeszközt, 
mert immár semmi szerepe nincs, a félelem 
mítoszától megfosztották ezt az eszközt.

Kalmár is tudja, de tán nem hiszi, hogy 
a kicsi Szlimák ütötte le. Az újrakérdezés és
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a válasz a kicsi Szlimákot emeli ki, teszi nagy- 
gyá, szinte szemünk előtt változik át, s ez az 
átváltozás kicsit népmeséi motívum is, de 
Szlimák hatalmassá válása teremti meg azt a 
helyzetet, hogy a nagy Kalmár Gyuri kicsivé 
legyen, semmi emberré. A semmi itt nem egy
szerűen jelző. Nem is jelző. Ez a szókapcsolat 
a népnyelvben és a népi tudatban különös 
jelentéstartalommal bír. A semmi ember nem 
ember. Az valami más.

A lesz igei állítmány mellett álló névszói 
rész és az alany egymásra vonatkoztatása be
pillantást enged Gion metaforájának genezi
sébe. S a metafora-motívum itt is végigvonul 
az egész novellán. Mert Kalmár Gyuri tragé
diáját ez a ..semmi emberré" válás okozza.

Hasonló metafora ez is: Péntek Vera 
anyja ..a vén boszorkány" (AV. 12.), ez is teljes 
metafora, egyben felújított népnyelvi kép is.

..Aztán reggelig nem alszol, hallod, hogy 
a galamb folyton mocorog a szemetesvödör
ben. Előveszel egy könyvet, régi, jó könyv, 
sokszor elolvastad már, az utóbbi időben 
mindig csak a százhatvanadik oldalig olva
sod. A százhatvanadik oldalon van egy hason
lat: ..Olyan lehettem, mint Schlesinger, az 
állatkerti fecskendőcső, mikor megtudta, 
hogy csörgőkígyó", mondja egy félszeg fiatal
ember, miután rájön, hogy a markában tart 
egy nagyon szép és nagyon kegyetlen nőt. E 
miatt a hasonlat miatt most is elolvasol száz
hatvan oldalt, akkor félreteszed a könyvet, és
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sajnálod, hogy nem tudsz egyetlen Schlesin- 
gcr-viccet sem. Még azt sem tudod, hogy tu
lajdonképpen mit is csinált Schlesinger, a 
fecskendőcső, amikor rájött, hogy ő csörgőkí
gyó. Legalább ezt jó volna tudni." (OMV. 6.)

Először a sűrített kép, a kettőzött meta
fora tűnik fel:

• Schlesinger a fecskcndőcső."
-A fecskendőcső csörgőkígyó."
Az első szókép magába sűríti a zsidó 

viccek Schlesingerét és a mosolyra fakasztó 
fecskcndőcsövet: az emberről neveztetett el a 
tárgy, életre kelt — megszemélyesítés is kelet
kezik —, s ez a megszemélyesített metafora 
bújik át, vedlik át szemünk előtt locso
lócsőből csörgőkígyóvá. A kígyó csörgése reá
lis. A szórófej a fecskendőcső végén általában 
csörögni szokott. Ehhez a képhez kapcsoló
dik egy oldottabb kép, a regénybeli fiatalem
beré. Ez a kapcsolódás is oldottabb. Erre utal 
a két összetevő pillanatnyi találkozásának 
nyelvi formákkal való, a két tényezőt egy
mástól távol tartó kifejezése:

..lehettem, mint".
Gion ..csak" hasonlatnak nevezi a képek 

e vegyülctét, de a metaforát feloldja, megma
gyarázza:

..Még azt sem tudod, hogy tulajdonkép
pen mit is csinált Schlesinger, a fecsken
dőcső, amikor rájött, hogy csörgőkígyó. Leg
alább ezt jó volna tudni."

Az abszurd helyzet a megmagyarázha- 
tatlant szemlélteti: egy félszeg fiatalember
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érzését próbálja szavakba önteni, az érzés 
megmagyarázásának a fából vaskarikáját, az 
agyban a fény fölvillanásának a pillanatát; 
megtudja: nőt, szépet és kegyetlent tart a 
markában, holott eddig legfeljebb csak álmo
dott a nőkről.

A felismerés abszurd pillanata ez.
A lehetetlennek hitt lehetségesé.
..Az alezredesek sóbálvánnyá váltak, öt

ször egymás után bocsánatot kértek ..."  me
tafora közel áll a predikatív teljes metafo
rákhoz.

Gion szövegeiben felfedezhetjük a jel
zős szerkezetű metaforákat is:

*Sötét lelkű ember — mondta Péntekné 
egy reggel, amikor a kismiséről csoszogott 
haza." (AV. 38.)

'Gonosz hely az, túl közel esik a te
metőhöz." (AV. 38.)

..Ordító szabálytalanság volt ez . . ." 
(AV. 39.)

Gion sajátosan képezi metaforáit. Né
ha, mint látjuk, lebontja, néha fokozatosan 
felépíti:

..A fekete csirke is bizonyára ilyen csir
kealjból vetődött a mozdonyvezetőhöz, és ott 
is maradt, mert nem jelentkezett érte senki. 
Csipegette hát a cirokmagot, növekedett szép 
lassan, a pihés fekete csirkéből kendermagos 
csirke lett, aztán pedig vaskos kendermagos 
tyúk. Azazhogy kendermagos kakas. Azaz
hogy tyúk is meg kakas is. így, ahogy mon
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dóm. Egy hermafrodita madár vagy baromfi, 
vagy minek nevezzem. A törzse tyúkra emlé
keztetett, a nyaka viszont kakasnyak volt, és 
a feje is majdnem, a taraja magasra nőtt, de 
valahogy szögletes maradt és csipkék nélküli, 
a vérvörös lebeny végül is olyan lett, mint egy 
beteges daganat, amely minden pillanatban 
szétpattanhat. Szóval, módfelett ronda volt 
ez a felemás furcsa szerzet, és furcsán is visel
kedett. Időnként kárált és kotkodácsolt, mint 
a tyúkok, aztán meg minden átmenet nélkül 
kukorékolni kezdett, de valahogy egyik sem 
ment neki úgy, ahogy kellett volna, fülsértő, 
rekedt, elcsukló hangok törtek elő a torkából, 
mi gyerekek betegre röhögtük magunkat, 
amikor hallottuk rikácsolni, a felnőttek meg 
inkább szánakozva nézték, hiszen nagyon 
csúnya volt szegény. A mozdonyvezetőt azon
ban ez egyáltalán nem zavarta, vett egy zsák 
kukoricát, és abból is szórt az udvarra, hogy 
ne csak cirokmagon éljen egyetlen szárnyas 
jószága." (AV. 40—41.)

A szövegben váltakoznak a szemléletes
ség eszközei: metafora, metonfmia, szinek 
doché, mindez hasonlatba ötvözve, majd a 
szöveg egyenes beszéde szabad függő beszéd
bevált át, az író is kiszól, aztán a hangutánzás 
széles skálája következik, a részletek újra 
csak metaforákban kifejezettek, hogy a legvé
gén egy metafora-metonímia vegyület vezeti 
be azt a kijelentést, azt a mondatot, amely 
Gion több munkájában is megjelenik vissza
térő motívumként:
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..Aztán eljött a nap, amikor megvadul
tak az állatok."

Ez a különleges esemcny-meghatározás 
kulcsmondat. Messziről, az ősök mondavilá
gából fakad, onnan lép ki, s lesz valósággá a 
Gion-novellában.

Szóltunk már arról, hogy Gion, noha 
hősei olyan embertípusok, akik általában táj- 
nyelven beszélnek, mégsem beszélteti őket 
nyelvjárásban, hanem köznyelven. De mun
kái nem mentesek a néphagyománytól, ez a 
példa is mutatja. Számos olyan motívumot 
találhatunk műveiben, amely a szellemi nép
rajz: babonák, hiedelmek megnyilatkozása.

Gion a metafora mellett bemutatja a 
metafora kialakulását is:

..Aradi Csaba felemelte csonka jobb ke
zét és megkérdezte:

— Mit gondoltok, Torna Gyuriék tud
ják, hogy mit szoktam én csinálni a bottal?

Aradi Csabának a háború utáni napok
ban egy kézigránát elvitte a jobb keze fejét, és 
azóta a jobb karját gúnyosan botnak nevezte. 
Mások is csak botnak nevezték, és Aradi Csa
ba ezt egyáltalán nem bánta, egyszerűen tu
domásul vette, hogy nincs többé jobb keze 
feje, bárkinek szívesen elmesélte, hogy ho
gyan találta meg a kézigránátot, amit addig 
piszkált, amíg felrobbant a kezében, így lett a 
jobb karjából bot, amivel, amint később rá
jött, kiválóan lehetett verekedni." (AV. 69.)

95



Gion egyszerű metaforái szinte kivétel 
nélkül főnéviek. Soknak a megértéséhez 
szükséges a tágabb szóösszefüggés, így a szö
vegben sűrűsödő jelentéstartalmak állandóvá 
válásánál fogva a szimbólum felé mutatnak.

••A feszületek mellett megvártuk, amíg 
hazajönnek a földekről a vakondemberek, és 
amikor behúzódtak a házaikba, és elcsende
sedtek az utcák, felkerekedtünk, és megint 
elmentünk a Szívhez." (LJ. 76.)

A metafora tartalom szerinti csoporto
sítása eredményezi, hogy megkülönböztetjük 
a megszemélyesítés kategóriáját is. Gion 
ilyenkor a szó erejével hidalja át az élő és az 
élettelen szféra közötti területet.

..Fordult a szerencse, és Stefan Krebs 
most már tartósan megragadta, nem is akar
ta többé elengedni." (LJ. 101.)

Igei állítmánnyal fejezi ki Gion a meg- 
személysítést. De az egyik megszemélyesítés 
mellett ott van az a másik is, ami nem csupán 
megszemélyesítés, hanem tárgyiasítás is. Ami 
fordulni tud, az konkrét, ..megragadható".

Ez a szöveg azonban nem pusztán e két 
említett kép miatt volt érdemes figyelmünk
re. Ebben a mondatban egy közmondás és egy 
szólás is ott van a szövegháttérben.

Közmondás:
..A szerencse forgandó."
Szólás:
..Megragadta (üstökön ragadta) szeren

cséjét."
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Igei állítmány a következő megszemé
lyesítés is:

..A szenttamási főntcán fehérek lettek 
az akácfák, ágaikról tömött fürtökben lógnak 
a virágok, nevetnek a napfényben." (LJ. 217.)

A mondat idősíkváltása különösen kie
meli a megszemélyesítést. A megszemélyesí
tést még fokozza, ha a megszemélyesítő igei 
állítmánynak határozója is van:

..Johann Schank téglagyára szilárdan 
állt a devecseri dombok tövében. Szerencsé
sen átvészelte a háborút, évről évre terjeszke
dett, kéménye is egyre magasabb lett, és 
villámhárító került a kémény tetejére." (LJ. 
262.)

A metaforák mellett a képalkotás fon
tos eszközei a hasonlatok is. A hasonlatok a 
képszerűség kialakulásában fontos szerepet 
töltenek be, noha stilisztikai értékük cseké
lyebb, mint a metaforáké, hisz a hasonlatban 
nem megy végbe és nem is indul megjelentés
változás, hanem minden elem megtartja ere
deti jelentését. Gion hasonlatai általában 
ilyenek: a hasonló szerepét tudott, ismert, 
határozott, éles képzeteket felidéző dolog al
kotja. A hasonlítás az ismert felé halad az 
ismeretlentől:

......Kovács Palinak már olyan átlátszó
ak voltak a szemei, mint két üveggolyó..."  
(TJ. 32.)

Vagy:
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..... én nfientem clöl, a fejem felett úgy 
lebegett Török Ádám kigombolt, piszkos fel
öltője, mint egy nagy, csúnya madár szár
nyai." (TJ. 68.)

A -nagy, csúnya madár" meghatározha- 
tatlansága metaforaszerű, s ez növeli a hason
lat hatásfokát.

A mintha kötőszó a feltételes módú 
igealakkal kapcsolatban hozott fogalmakat 
távolítja egymástól, így a hasonlóság bizony
talanná válik:

..Csak egy vadliba gubbaszt a tornác dí
szes karfáján, de az is olyan, mintha nem 
élne, mintha a kastély faragott dísze volna." 
(LJ. 236.)

A két hasonlat külön-külön is nyoma- 
tékot ad a képnek, együtt hatványoznak.

Gion hasonlataiban, azok szövegmö
göttijében, megtalálhatjuk a szólásokat, szó
láshasonlatokat is.

»Karagić felüvöltött, kirúgta maga alól 
a széket, a falnak támaszkodott, kerekre nyílt 
szájjal üvöltött, és kapkodott az arca előtt, 
mint a kutya, amikor csont szorul a foga 
közé." (LJ. 321.)

Vagy:
..Rettenetesen meleg van — mondtam—, 

egész éjjel féllábon alszom, mint a gólya, de 
még így is szörnyen izzadok." (OMV. 41.)

Gion az olvasói képzelet megmozgatá
sára alkalmazza a víziót, az álomlátást. Olyan 
jelenetek, párbeszédek ezek, amelyek az olva
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só szeme előtt nem játszódnak le, hanem a 
szereplő képzeletén, álmán át, mint valóságo
sak, valóságosnak feltételezettek jelennek 
meg.

Ezek a jelenetek a szereplőt erősen fog
lalkoztató kérdések körül gyűrűznek, s a lá
tomás, a vízió mélyén a szereplő önhipnózisa 
is észlelhető.

Az álom és a valóság keveredését Gion 
azzal éri el, hogy váltakoztatja az igeidőket és 
az igemódokat. A keveredéssel elért törések 
váltják a síkokat, érzékeltetik velünk az ál
mot.

Erőteljesre, szinte kísértetiesre sikere
dett a következő látomás-álom:

..Lehunytam i szemem, aludni akar
tam, és el is aludtam gyorsan, de ez sem volt 
jobb, mert nyomban álmodni kezdtem, lega
lábbis azt hiszem.

Lehunytam a szemem, és ott voltam a 
Hofanesz kislányok sírjánál. Jártam körbe- 
körbe, mögöttem jött Burai J., Szivei Sanyi, 
meg a többiek, és vég nélkül hajtogattuk, 
hogy ..szegény Paula, szegény Angéla, sze
gény Blanka, szegény Noémi". A lábunk majd 
leszakadt már, de mi csak mentünk, a két 
göcsörtös gömbakác mögül pedig két fekete 
bivaly figyelt bennünket. Nyugodtan, béké
sen álldogáltak ott, de szemük égővörös volt, 
és könny folyt belőle. Es előjöttek a kutyák 
is. Egyenként odasomfordáltak a közelünk
be, és felültek a sírokra. Végül már minden
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síron egy-egy kóbor kutya ült, és a kutyák 
szeme is vörösen csillogott. Olyan volt a te
mető, mint halottak napján alkonytájban, 
amikor gyertyák égnek a sírokon, de most 
nagyobb volt a csöndesség, csak a mi rekedt 
gajdolásunk hallatszott, ahogy vég nélkül 
mondogattuk: ..szegény Paula, szegény Angé
la, szegény Blanka, szegény Noémi". Aztán 
megjelentek a madarak. Szép nagy madarak 
voltak, lehettek volna vadlibák vagy akár ká
rókatonák, leszálltak a fák tetejére, és keser
vesen siránkozni kezdtek valamin. A hang
jukból ítélve vadlibák lehettek, bár a vadlibák 
nem szoktak fára szállni, én legalábbis soha
sem láttam. De ezek a vadlibák a temető fáira 
telepedtek, onnan panaszolták bajaikat." (SFB. 
121- 122.)

Gion szemléletességi eszközei itt is a 
képek, megszemélyesítés, hasonlat, de ezek 
háttérbe szorulnak a különleges álomlátás 
motívumai miatt, illetve azok miatt a motívu
mok, elemek miatt, amelyeket az álomfejtés 
fontosnak tarthatna.

Még elmosódottabbá teszi az álmot az, 
hogy a határozott igehasználás után megjele
nik a határozatlan feltételes mód, s vele a 
határozatlan madarak, mint az álom ..legér- 
dekfeszítőbb" motívuma. Aztán itt van a kí
sértetiesség motívuma is: a sírok, a sírokon 
ülő vörös szemű kutyák, siránkozó madarak, 
akik a temető fáira telepednek, s így kihang
súlyozva ezek a fák misztikussá válnak.
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Gionnál találunk állandósult szókap
csolatokat is. Ezek érzékletes módon fejezik 
ki a megfigyelt valóságot: a konkrét mellett a 
gondolati szférát is érezzük. Ezek a népkölté
szeti elemek-motívumok jellegzetes nyelvi és 
díszítő elemei is a gioni prózának.

Hornyák tanár úr üldözési mániában 
szenvedett, mert tanítóként gimnáziumi ta
nárvolt. Káromkodott is ezért, s azt mondta, 
......hogy azok a piszkos öreg tanárok a nya
kába sózták a magyar irodalmat..."  (KB. 76.)

A fiatal kos kimúlását így érzékelteti
Gion:

..Újabb csattanás, a juhász akkor már 
futott oda kutyáival együtt, de mire odaért, a 
fiatal kos az utolsókat nígta a földön." (AV. 
43.)

Vagy:
..— Szegények vagyunk, mint a temp

lom egere — morogta dühösen Szivei Sanyi" 
(AV. 56.), mert nem sikerült nekik a meggaz
dagodás.

Ácsi Lajos rángatta helyre Rozmaring 
Bandi bokáját, s közben ..Rozmaring Bandi 
úgy ordított, mint akit nyúznak." (AV. 74.) Ez 
a szóláshasonlat rövidesen megjelenik újra, 
hisz a mesélő fiú lábát is helyre kell rakni, 
közben ..belém nyilallt a fájdalom és persze, 
hogy üvöltöttem, mint akit nyúznak." (AV. 
74.)

Jellemzésként is megtalálható a szólás:
..Egy igazgató fabatkát sem ér, ha nin

csenek jó ötletei." (OMV. 72.)
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MOTÍVUMOK

Gion Nándor szövegeinek motívumait, 
motívumrendszereit elemezve megállapíthat
juk, hogy a motívumok sokasága, tarkasága 
Gion tényközlő prózájának sajátos költőisé- 
gét eredményezi. Azonban a hagyományos 
szóhasználat mellett a motívumok láttatása 
az effektusokat kívánja kiváltani, mint Bori 
Imre mondja, az effektus-láttatás miatt 
..költői értékeket" is kereshetünk Gionnál, 
..azzal a feltétellel természetesen, hogy nem a 
regény szövegétől váijuk el, hogy azt a költőit 
prezentálja, hanem effektusától, nem az író
tól, hanem az olvasótól".

Gion szövegei motívumok szövedékei, 
ezek a szövedékek epizódokat eredményez
nek, az epizódok új meg új motívumokat.

Munkánkban azokat a motívumokat 
vizsgáljuk csak, amelyek vissza-visszatérnek 
a gioni prózában.

Már a könyvek címében is felsejlik az 
egyik legtöbbet szőtt, szövögetett kép: az ál
lat-motívum (Kétéltűek a barlangban, A káró
katonák még nem jöttek vissza, Sortűz egy 
fekete bivalyért).

Az állatok ábrázolása a kezdetektől je
len van a művészetekben. A képi ábrázolás 
mellett a mesék legősibb rétegét az ember és

102



az állatvilág mitikus-totemisztikus kapcsola
tának hite jellemzi. Persze Gion nem fest 
totemkćpet állataiból, de megjelenésük nem 
véletlen.

Meghatározó motívumai a regények
nek.

Első regényének kétéltűi először kígyó 
alakjában tűnnek fel:

..Miért kell nekünk éppen a kígyókról 
beszélgetnünk?" (KB. 27.)

A kígyónak a neve is a természetfölötti
vel függ össze. A kísértő lény is kígyó, a mito
lógiák az emberiség sorsát befolyásoló szere
pet tulajdonítanak neki, s ez a könyv az isko
lából éppen kikerülő fiatalemberek sorsfor
dulójáról szól. A bekövetkező tragédiát is a 
kígyóhoz köthetjük, mert a döglött kígyó ké
pe szerencsétlenséget jelent, s tudjuk, Bresz- 
tovszky, aki pedig senkitől sem fél, bokszolni 
is megtanult, hogy félne hát; de a kígyótól fél, 
mert megijesztették gyermekkorában ..egy 
csúnya döglött kígyóval".

Az agyonvert kígyó a néphiedelemben 
emberhalált jelent. A regény elején, Bresz- 
tovszky emlékezéseként megjelenik az agyon
vert kígyó képe is:

..Kígyókat, gyíkokat meg kóbor macská
kat vertek agyon . . . " (KB. 28.)

Az általánosítás, amely a ..Miért ne be
szélhetnénk a kígyókról, gyíkokról meg más 
mindenféle csúszómászókról" kijelentésben 
jelentkezik, nem oldja fel az agyonvert kígyó
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motívumát, hanem áttranszponálja a többi 
megjelenő hüllőre, kétéltűre.

A kétéltűek, a róluk szóló hiábavaló 
beszélgetések, s a megállapítás, hogy ..haszon
talanok", hogy ..Nem vagyok benne biztos, 
hogy a békák teljesen haszontalanok, sőt ab
ban sem, csúszómászók-e" stb., allegorikus 
képek is egyben. A fiatalok felrepülése he
lyetti csúszómászóvá süllyedésének kórképei.

A másik cím egy madár képét villantja 
fel, a kárókatonáét. Azét a madárét, amely 
eltűnt ..erről" a tájról, amelynek azért maradt 
nyoma, de alig; csak betonkockára karcolva, 
s amely képet már csak azok identifikálhat
nák, akik a madár képét odarajzolták. A fal 
összedőlt, rommá lett, de kivöröslik a fű közül 
a fal romjának néhány darabja, kivilágít, 
..mintha a letaglózott állatok vére ivódott vol
na beléjük, vagy mint az emlékek darabjai 
világítanak tudatunkban".

Eltűntek a kárókatonák, a Vágóhíd, 
csak néhány vörös cserép maradt.

Gion a kárókatonák főnix-metamorfó
zisát érezteti ..A kárókatonák még nem jöttek 
vissza?" kérdésben, egy áhított újjászületést, 
ami soha nem következhet be. A realisztikus 
képet Virág Péter állítja a felelettel vissza:

..A kárókatonák még nem jöttek vissza."
Mégis kiérzik a misztikusság a ..Talán 

már sohasem jönnek vissza" bizonytalanságá
ban, mintha mégiscsak csodás madarakká 
lehetnének az ifjúság esetlen madarai, mert
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Burai J., akinek a neve ugyancsak misztikus, 
szinte varázslóként ..ha nagyon akarja, talán 
még visszahozhatja" az eltűnt kárókatoná
kat. Mert valahol a végtelenben, talán a 
felhők fölött, szólni lehet majd a kárókato
náknak.

..— Eljövök én is — fogadkozom. — Fel
megyünk a magasba, és visszahívjuk a káró
katonákat.

— Burai J. megfogadta, hogy visszahív
ja a kárókatonákat — mondja Virág Péter. — 
Lehet, hogy a darvakat is lehívja egyszer.

Felnézünk a magasba, az égre, biztató 
kék fények csillognak egészen közelről. Nem 
először látjuk ezt a csillogást, de mindig jól
esik újból látni. Mindketten meg vagyunk 
győződve róla, hogy onnan egyszer majd 
ismét lejönnek a kárókatonák.

Lehet, hogy a darvak is." (KNV. 165.)
A harmadik címbéli állat a bivaly. 

Olyan állat, amely fekete, mint a kárókato
nák, s szintén eltűnt erről a tájról.

De különleges állat is a bivaly.
Valószínű az unikornis alapszava, a cso

datévő állaté, hisz a bivalyt jelentő héber rö- 
ém szó téves fordítás eredményeként egy
szarvú legendás lényként került a köztudat
ba.

Gion visszakódolta a csodálatos lényt 
az eredetire, s így lesz a valóságos bivaly is 
csodálatos lénnyé nála.

Már a megjelenéskor is meghökkentő a
kép:
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..Aztán ijedtében akkorát ordított, hogy 
talán még a téglagyár kéménye is megreme
gett. De én is majdnem kifordultam a csónak
ból. Közvetlenül mellettük ugyanis két fekete 
bivalyfej meredt ránk a vízből. Hirtelen azt 
hittem, hogy két levágott bivalyfej úszik a 
vízen." (SFB. 68)

S a bivalyok meg is teszik a csodát. A 
valóságos csodát. Igaz, hogy előtte ..göthös 
kecskének" nevezik őket, de kihúzzák az el
akadt traktort. (SFB. 107—108.)

A csodának azonban a reális képét is 
láthatjuk, a bivalyok lába remeg, meg-meg- 
roggyan.

De a csodák nem visszatérők, mert a 
második csodatételkor, csodakierőszakolás
kor elroppan a ..gyönyörű" bivaly gerince, a 
csoda-buborék szertefoszlik, s jelzi, nem cso
da volt ez előbb sem.

A bivaly és az ember harmonikus kap
csolatából, kettejük szeretetéből nőtt ki a cso
da. Akár a háromgarasos gödölye és a kisfiú 
kapcsolatakor.

A bivaly tragikus sorsa, a tragikus ki
múlás vissza-visszatérő motívuma Gionnak. 
Ebben a könyvben is ott a halál, a temető-mo
tívum, a korán elhalt Hofanesz kislányok sír
jainak felbukkanó képe, a sírokhoz kötődő 
szinte rituális szertartásjáték és mondóka is 
a halál árnyékát sejtetik.

Munkái legtöbbször felbukkanó állat
motívuma a birka-bárány. Az áldozatiság, a

106



védtelenség, a tehetetlenség vagy a sorsba 
való beletörődés motívumaként érzékeljük 
ezeket a képeket: a vágóhídi birkavágást, vagy 
a birka-embereket:

..Láttam én már embereket vágóhídon
— mondta. — Volt, aki énekelt, volt, aki sírt, 
volt, aki kapálózott, azokat mind becsültem. 
De voltak olyanok is, akik csak álltak és hall
gattak, mint a birkák. Ezeket gyűlöltem, pe
dig tudtam, hogy a következő pillanatban 
meg fognak halni.” (TJ. 67.)

Gionnál a ..birka-ember" a legalsó fok:
..Nem gyűlölöm — mondta. — Ő nem 

tartozik a birkák közé. Egyszerűen csak utá
lom, mert gyenge ember." (TJ. 67.)

Itt mintegy feloldja az ..ember" és a ..bir
ka" motívumát Gion. Gion birkái ..egy nyik- 
kanás nélkül" hagyják leölni magukat, s ez 
..nagyon ronda látvány", de még rondább ..lát
vány", ha bárányt ölnek.

..— Még rondább látvány, amikor a bá
rányokat ölik — mondta Török Ádám. — Az 
szomorú látvány is.

— A bárányok sem védekeznek? — kér
deztem.

— Nem védekeznek — mondta Török 
Ádám.

— Ronda látvány lehet — mondtam.
— Nagyon szomorú látvány — mondta 

Török Ádám. — Különösen, amikor a fehér 
szőrű bárányokat ölik." (TJ. 95—96.)

Két jellegzetesen gioni stíluseszköz fi
gyelhető itt meg: egyik az ismétlés: kétszer
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mondja ugyanazt, de ez a kétszer mondás azt 
eredményezi, hogy megváltozhat a közeg, a 
rondából a szomorúba megy át, a másik pe
dig, hogy a vad birkamészárlás motívumát 
egy szelíd-szomorú ..bárányelveszejtés" ..fe
hér" motívumába rezegteti át, s ezzel készíti 
elő a motívum újbóli átalakulását. Egy szerel
mi jelenet motívumaként transzponálódik a 
bárány, a bárány elveszejtése. S a borzalom, 
a kegyetlenség gyöngédséggé alakul át, de ott 
rezeg továbbra is a kiszolgáltatottság és a 
kegyetlenség is:

Szeressél engem — mondta több
ször is, én meg ilyenkor mindig azt mondtam:

— Nagyon szeretlek.
Simogattam a haját, és később azt mond

tam neki:
— Olyan vagy, mint egy kisbárány. 

Mint egy kis fehér szőrű bárány.
— Szereted a fehér szőrű bárányokat?

— kérdezte Mária.
— Nem — mondtam. — Nem szeretem, 

csak sajnálom őket. De téged szeretlek.
Szorosan egymáshoz bújtunk, és sokáig 

hallgattunk, már azt hittem, hogy Mária ta
lán elaludt, de egyszer csak azt kérdezte 
tőlem:

— Meg tudnál ölni egy fehér szőrű bá
rányt?

— Nem — mondtam. — Nem tudnám 
megölni, mert sajnálom.

— Meg tudná d ölni azt, akit szeretsz? — 
kérdezte Mária." (TJ. 100—101.)
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Gion erre a kérdésre válaszol később: 
Fekete Péter megöli bivalyát. Megöli azt, akit 
szeret. De akkor is a legjobbat teszi vele. S ez 
nem csak Fekete Péter meggyőződése, ha
nem valamennyiünké.

Gion szövegeiben, szövegépítésében sa
játos motívumok is jelen vannak.

Ezek az ismétlődő motívumok.
Tulajdonképpen a birka-motívumot is 

ennek nevezhetnénk, de ezek a motívumok 
mégiscsak különböznek az eddig tárgyaltak
tól. Két igen jellemző ismétlődő motívumra 
akadtunk. Egyik a szájharmonikázó fiú, a 
Testvérem, Joáb motívuma (42., 47., 50., 116., 
117., 182.), amely Gion írói megoldásának 
egyszerűségét, redukált voltát jelzi.

A magánosságot, az árvaságot jelzi ez a 
felsejlő, sokszor inkább hallható, mint látha
tó kép. Önnön törvényei szerint él a fiú, füg
getlenül ..attól a társadalomtól", amelyben a 
többiek vergődnek. A ..kegyetlen vergődések" 
epizódjai oldódnak a szájharmonikázó fiú fel
villanásaival.

Kicsit talán az elvágyódás érzékeltetője 
is a fiú. A folyó túlsó partján mintha más világ 
lenne, lehetne. Vagy így: A túlsó partról min
den szebbnek látszik.

A másik visszatérő motívum az Engem 
nem úgy hívnak kéményseprője. (19—20., 
55-57., 115.)

A kéményseprőt titokzatosság övezi, de 
szomorú, s a szerencse, ami a kéményseprők
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útitásra, ezt a kéményseprőt elkerüli. Ő is 
magános, mint a szájharmonikázó fiú, az em
bereket kerülve él, nem szólal meg, csak 
feltűnik időről időre, figyelmünk reá te
relődik.

Gion szövegei sok-sok motívuma között 
fel-felbukkannak ezek a visszatérő motívu
mok, amelyeknek egy a forrásuk. A szájhar
monikázó fiú is, a kéményseprő is magános, 
szinte az élet peremén élnek. A fiú motívuma 
Mária, Török Ádám, a mesélő motívumaival 
szövődik, s a végén a szereplők csoportjával 
együtt mi is kihalljuk azt a halk muzsikát, ami 
a világunk melletti világból szűrődik át hoz
zánk.

A kéményseprőt ..csak" látjuk. Hangot 
nem hallat, de ő maga a különösség. Hozzá is 
kapcsolódnak más motívumok, Reá motívu
ma, a félelem motívuma; s egy nagyon szép 
szín-motívum játék: ..Semmi különöset nem 
láttunk, de azért furcsa volt."

A fekete alakul át hófehérré, s áll a két 
szín egymás mellett.

Az előbb idézett mondatot akár az En
gem nem úgy hívnak című regény kulcsomon- 
datának is felfoghatjuk. Az első szerelem a 
téma, két fiatal, még gyerek, talál egymásra. 
Az egymáshoz való viszonyuk, érzéseik ..meg- 
foghatatlanok", ..kimondhatatlanok".

Ők maguk sem tudják, mi is volt ez az 
egymásra találásuk.

S ahogy jött minden, úgy el is ment.
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Víz hozta, víz vitte az első szerelmet.
Ami talán nem is volt az.
Ami ..semmi különös”, ..de azért furcsa".
A Postarablók című regénynek vissza

térő, de egyben kulcsmotívuma a játék. Varga 
Zoltán szerint maga a könyv is egy játék ered
ménye. A játékot csak kezdeni kell, s ..az 
embereknek kezd megtetszeni a ricsajozás, és 
szeretnének ők maguk is részt venni benne". 
(97.) Ez a gioni formula, s ebből kerekedik ki 
az ..igazi mesejáték", mely ..különb ( . . . ) ,  mint 
a Égig érő fa."
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ÖSSZEGEZÉS

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy 
Gion Nándor prózájában az egységet és szer
vességet — a hagyományos regény szervező 
elemek mellett — a stilisztikai jellegzetessé
gek is biztosítják. Metaforák, metaforikus asz- 
szociációk, hasonlatok, allegorikus, szimbo
likus megnyilatkozások mindig az emberről 
beszélnek, emberi sorsvonatkozásokat rejte
nek, sokszor lírai reflexióként villannak fel.

Az emberi lét és a tárgyias közeg alkot 
egységet, s noha dokum entum szerűnek 
tűnik a történet-mesélés, mégis olyan egysé
geket találunk, amelyeket költő hozhat létre, 
így keveredhet montázsolva a valóság szür
realizmussal, újnaturalizmussal, s így kapunk 
..szürke színű prózát".

Szóképekben és hasonlatokban nem 
túlságosan gazdag a gioni próza. De képei 
sokszor komplex képpé, szimbolikus, allego
rikus képpé emelkednek. Az alapokban lát
ható a képzettársítás fő iránya: az emberi- 
esítés. ,

Hasonlataiból kitűnik Gion analógiás 
gondolkodásmódja, és sokszor folkloriszti- 
kus képzelete is. Hasonlatai legtöbbször nem 
elszigetelten, hanem különböző képi kombi
nációkban fordulnak elő. Megtalálhatjuk oly
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kor az egy mondaton belüli hasonlathalmo
zást is, de tipikusabb a hasonlító mondatré
szek egymásutánja.

Gion képvilágának áttekintésekor szól
junk arról, hogyan növekszik az elemi kép 
allegorikussá. Gion valóságepizódokból szö
vődőszövegeiben egy-egy átfogó, rendszerező 
metafora jelentkezik (kígyó, csúszómászók, 
kárókatona, bivaly, játék), s ez a metafora 
szabályszerű ismétlődéseivel vezérmotívum
má váló szombólum vagy allegória lesz.

A vezér motívumok szervező motívum
ként belső kapcsolatokat hoznak létre a kü
lönböző helyzetek és szereplők között.

A képek nem kényszerítenek bennün
ket arra, hogy kilépjünk a ..tárgyiasság és a 
tárgyilagosság” szférájából. A minőségek nem 
változnak, változást szinte nem észlelni.

Ha Gion Nándort el akarjuk helyezni a 
(jugoszláviai) magyar irodalomban, a magyar 
prózastílus történetében, legnagyobb érde
mét jellegzetes előadásmódjában, egyszerű és 
korszerű nyelvében látjuk. Dokumentumnak 
tetsző ..újnaturalisztikus" prózája történe
tekből, epizódokból épül fel, hús-vér emberei 
és valóságos élethelyzetei vannak. Sokszor 
épít a párbeszédre, dialógusai hatásosak, ele
venek, drámaiak, s nem véletlen, hogy epikai
prózai munkáit rendre láthattuk színpadon 
vagy filmen.
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m entáltan bem utatja az egyes 
m ondat- és szövegszerkezeti 
megoldásokat, a sajátos szó- 
szerkezet-típusokat, különösen 
az úgynevezett egyenes beszéd, 
függő beszéd és a szabad füg
gő beszéd stiláris lehetőségeit.

Tanulm ányának végén nem 
csak irodalmunkban, hanem a 
magyar prózastílus történeté
ben is megpróbálja m eghatá
rozni helyét. Legnagyobb érde
mét jellegzetes előadásmódjá
ban, egyszerű és korszerű nyel
vében látja. Konklúziója: do
kum entum nak tetsző „újnatu- 
ralisztikus” prózája történetek
ből, epizódokból épül fel, hús
vér emberei és valóságos élet
helyzetei vannak. Sokszor épít 
párbeszédre, dialógusai hatá
sosak, elevenek, drámaiak, s 
nem véletlen, hogy epikai-pró- 
zai m unkáit rendre láthattuk 
színpadon vagy filmen.

A vajdasági magyar iroda
lom jelentős alkotójának írói 
nyelvéről szóló tanulm ány 
megjelentetésével a szerző és 
a kiadó, kissé megkésve ugyan, 
igaz megbecsüléssel tiszteleg 
az ötvenéves Gion Nándor 
munkássága előtt.




