
GION NÁNDOR:

MMiitt  jjeelleenntt  aa  ttöökk  aallssóó??
Novellák a hagyatékból

Az írótól már elbúcsúztunk, hátraha-
gyott mûvei viszont itt maradtak,
könyvformát öltöttek és Mit jelent a
tök alsó? címmel a boltokba kerültek.
Gion kedvelõi hálát mondhatnak a
szerkesztõnek, hogy az eddig csak fo-
lyóiratokban megjelent novellákat
összegyûjtötte, kitûnõen megválasz-
tott címekkel részekre osztotta, s az
olvasni vágyó közönség elé tárta.
A kötet anyagát nem volt könnyû fe-
jezetekre tagolni, hiszen csak egy re-
gény olvasása lehet ilyen gördülékeny
� egy olyan regényé, amelyet nem
Gion Nándor ír. Ez a �regény� Gion
Nándor maga. Megengedhetõ talán
ez a kijelentés, hiszen a naplóbejegy-
zések, a szenttamási történetek, a pes-
ti évek közös pontja az író, novellái
pedig a rákényszerített magányból
való kitörés lehetõségei. S a fejezetek
címadó történeteit afféle esély-cím-
kéknek tekinthetjük, ha akarjuk.

Novellái nyomán hihetetlennek
tetszõ egyéni világok jelennek meg
elõttünk, köztük természetesen a ko-
rábbi regényekbõl (Virágos katona,

Izsakhárt) jól ismert Szenttamás,
amely talán nem a világok legjobbika,
de Gionnál azzá tud válni. Suta roko-
nokról, bátor apákról és anyákról,
életbölcsességgel megáldott nagy-
apákról szólnak történetei. Misztikus
hely ez a Szenttamás: innen indulunk
(az indulás mindig fontos a gyökere-
it elhagyni nem akaró ember/író szá-
mára) és idõnként ide térünk vissza.
Például a kötet legfájdalmasabb da-
rabjában, melyben az elbeszélõ elme-
séli felesége halálát, s azt is, hogy a
tragédia után fiát Szenttamásra viszi,
hogy a szüleire bízza nevelését. Gion
számára talán Szenttamás a legbiz-
tonságosabb hely. 

A többi elbeszélésben az írónak
nem kell mást tennie, mint szobájá-
ban az íróasztala felett görnyedni és
várni, hogy régi barátok képében be-
kopogjanak a �témák�. Sorra jelent-
keznek a délvidéki cimborák, és mint-
ha mind egy-egy regényt szeretne a
magáénak tudni. Kugliz Károly, a �fel-
robbantását éppen megúszó� arany-
mûves, Ming, a kínai üzletember,
Dominika, a bájos mosolyú egyete-
mista, aki fõállásban prostituált, Palo-
tás Ferenc rendõrhadnagy, aki mindig
figyel, nyomoz, de általában egyhely-
ben topog, Zavarkó András, akinek
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észbontó üzleti tervei rendszerint ba-
lul sülnek el, Bozóki Sándor könyvtá-
ros, aki megöleti apja gyilkosát egy
Leonyid nevû ukrán bérgyilkossal, s
Leonyid, aki további kellemetlensé-
geket okoz. Szándékosan hagytam ki
a felsorolásból Ágnest, a szeretõt, aki
felülemelkedik a szedett-vedett társa-
ságon, unalmasnak tartja az író délvi-
déki barátait, s kizárólag Leonyidot
tekinti úriembernek � nyilván nem
tudja, hogy bérgyilkos. E színes társa-
ságból próbálja Gion Nándor újra-
éleszteni a balkáni kompozíciót, ám a
helyszín megváltozott, Budapest nem
tudja befogadni a délvidék szám-
ûzöttjeit. A realizmus csõdöt monda-
ni látszik, ám Gionnál nincs különb-
ség valóságos és elképzelt között.
Óriási hévvel és kedvvel kezd mesél-
ni, olvasóit könnyedén magával ra-
gadhatná váratlan fordulataival, ha
nem gabalyodna bele a nemzetiségi
különcségek és a szereplõk furcsasá-
gainak felsorolásába, merthogy eb-
ben fullad ki a választott mûfaj. Túl
sok a mesélnivaló, a történetek novel-
lisztikus kerete pedig nem elég az író-
nak, hogy mindent elmondjon. Az el-
beszélésdarabok között létrejött kap-
csolat miatt (korábbi szereplõi újra
megjelennek) kirajzolódni vélnénk
egy regényszerkezetet, s hiányoljuk a
megvalósulást.

Gion személyének megfelelõ
emléket állít e kötet. A hazáját el-
hagyni kényszerült író mindig szem-
besít bennünket magyarországi való-
ságunkkal. Novelláinak szereplõi a

lehetõséget, a Nyugatot és egy eset-
ben a mennyországot (lásd Juszuf) is
itt találják meg, holott a kötet cím-
adó történetébõl könnyen rájöhetné-
nek tévedésükre. A tökalsó csak ne-
künk jelent valamit (�Nagyon gyön-
ge kártyalap. Ennél már csak a
zöldalsó a gyöngébb. Bizonyos ese-
tekben�), az igazi Nyugat legfeljebb
a pókerhez ért. Így aztán az, hogy
mit is nevezünk Balkánnak, nem tisz-
tán helyrajzi kérdés. Vajon ez a mi
veszteségünk? Ki-ki döntse el maga.

MOLNÁR ZSÓFIA

(Noran Kiadó, Budapest, 2004, 
408 oldal, 2500 Ft)

CZIGÁNY ZOLTÁN:

VVáárrookk  rráánnkk

Mire való egy könyv? Czigány Zol-
tán 2003-ban megjelent kötetét én is
avégett vettem a kezembe, hogy el-
olvassam. Olvasás helyett azonban �
elsõ nekifutásra � más történt: a friss
könyvvel a hónom alatt beleestem a
Dunába. Néztem a mûvet, ahogy a
víz felissza magát lapjain, s az akkori
ázott ember nem gondolkodott el
azon, hogy ez a tapasztalat beveze-
tõként fog szolgálni egy olyan írás-
hoz, amely e könyvet ajánlja majd a
nagyérdemû figyelmébe. 

Az elmaszatolt írás maszatolva
olvasást szült. Az elbeszélések fõhõ-
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