
118

KURCZ ÁDÁM ISTVÁN
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Irodalomtudományi Doktori Iskola, Piliscsaba
kurczadam@gmail.com

Uloga Nemaca u delima Nandora Giona

 

szembenállás problémaköre.

valóságreferencialitás, asszimiláció, megmaradás, trükk.

vajdasági magyar próza egyik emblematikus alkotása, mindmáig legteljesebb 

 tetra
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megjelennek a Gion (–Gallai–Krebs) család történetének valós részletei is. 
Ám ez önmagában korántsem indokolja a Krebs család és általában a német 

fejezeteiben találkozunk.

1 végre 

ben (

2 Annak ellenére 

németekkel kapcsolatos problémakör tematizáltságának ilyen magas fokát 

 

1 A téma megjelenése a német irodalomban pl. KORNAUER 2011.
2 

kezésemre bocsátásáért a kiadónak mondok köszönetet.
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3 Az 

kiadásról kiadásra4

5 a valóságtól 
való szándékos eltérésre mutat, a változtatás okát lentebb próbálom magyarázni.

3 

4 

ez a szám szerepel.
5 

GION 1973; 165–169., illetve 

 1976; 361).
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megszállás” szókapcsolatokban. A tetralógia zárókötetében pedig 

tésének nagy számaránybeli különbsége, majd pedig az arányok megfordulása 

 

lyam. Megismerjük a németek családi kapcsolatait, foglalkozásukat, és sokszor 

lein legtöbbször jelen van a lelkészük, és mellette gyakran ott találjuk feketicsi 
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semmit sem vesznek igazán komolyan.6

gyerekeik nyelvileg és viselkedésükben is kénytelenek voltak a magyar gyere

 

az utcán jobban megtanuljanak magyarul mint németül, ezért egymás között 

6 Gion nemzetiségábrázolása e tekintetben is megáll a történettudomány mérlegén, lásd pl. 
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ezzel kapcsolatban bontakozott ki az egyik legádázabb vita a németek között: 
 

megint mások ellenérzése, ami többeket a megmaradás érdekében akcióterv 

módját a vagyonszerzésben vélik megtalálni a németek. Az utóbbi elgondo
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azok között találjuk, akik leginkább ellenzik a német iskola bezárását – ráadá

akit a 
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a történelmi sorsfordulókon szokásos politikai esélylatolgatásokkor is ott talál
 

 

(
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ni. De például Stefan Krebs állandó nosztalgiázását a Szenttamást majdnem 

Gion sokszor a valósággal interferáló világot alkotott regényeiben. A valóság
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zott, a születésnapra 

fogyásával kapcsolatos problémaérzékenység felébresztésére szolgál.

általános tanulságokkal szolgáljon a mindenkori kisebbség–többség együttélé

észrevenni és belekötni. (A burkolt megfogalmazás olyan jól sikerült Gionnak, 
7) Annál is inkább támad

a neve nyilván a nemesi megyére utal.

7 Bence Erika

GEROLD 2009).
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erre mégiscsak van egy kis utalás, de kiforgatva, és a szerb–magyar ellentétnek 

nát adta érte cserébe, a magyarok nagyon rosszul jártak, a gátlástalan német 

is kódol a regényekben, amelyek sokkal inkább szerb–magyar viszonylatban 
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által elkövetett atrocitásról értesülünk, de arról is csak jóval megtörténte után 

arról is csak az ellenszenves kocsmáros, Szenci Bálint szemüvegén keresztül 

Miután a rendszerváltozás és a Magyarországra való áttelepülés szabadabb 

játszódó 

problémaérzékenység szintjén mindenképpen.



130

GION  
tanában. Noran, Bp.

Bp. 
GION 
GION
GION

GION 
dom mostanában. Noran, Bp.

GION : Az angyali vigasság. 
Noran Libro, Bp.

BENCE Erika (2009): A német identitás jelensége Gion Nándor történelmi regényei

CSUKA János (1941): A délvidéki magyarság története 1918–1941. Püski, Bp., 1995

beszélget Füzi László. = GION
nyekkel. Noran Libro, Bp.

GEROLD László (2009): Gion Nándor. Kalligram, Pozsony

, Zoran (2011): A magyar és a német kisebbség Jugoszláviában, 1918–
1941. = 
Press, Szeged

MATIJEVICS Lajos–PENAVIN Olga (1981): Szenttamás földrajzi neveinek adattára. 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete (Vajdaság neveinek 
földrajzi nevei 6.), Újvidék

PARACKI H  Futó 

februar, 43.



131

THE ROLES OF GERMANS IN NÁNDOR GION’S WORKS

reality references, assimilation, survival, trick.

ULOGA NEMACA U DELIMA NANDORA GIONA

Nandor Gion u romanima koje je pisao u Jugoslaviji, pod pritiskom (samo)cenzure i 

referencijalna stvarnost, asimilacija, opstanak, trik.

Átdolgozásra javasolva: 2014. 8. 12. Közlésre elfogadva: 2014. 9. 5.


