
hagyományos felfogását is érintik. A genderhez —
mely eredetileg a nemi szerepek társadalmi meg-
jelenését vizsgálta — napjainkra ideológiai fel-
hangok társultak. A püspök szerint a nemét sen-
ki nem választhatja meg szabadon. Aki ezt állítja,
az nem hallgat a józan észre. (Ford. Csontos Atti-
la; Kairosz, Budapest, 2014)

BARANYAI BÉLA

GERGELY ÁGNES: 
KÉT SZIMPLA A KEDVESBEN

A Kedves nevű eszpresszó a Váci utcában volt ta-
lálható, a korábbi és a mai Piarista Rendházzal
szemben (abban az időben, amelyet Gergely Ág-
nes memoárja bemutat, a budapesti egyetem böl-
csészkara foglalta el a patinás épületet). Többnyi-
re ebben a presszóban ittuk meg (lassan kortyol-
va, hogy tovább üldögélhessünk a kopott széke-
ken) azt a szimplát, amelyre ösztöndíjas költség-
vetésünk lehetőséget adott, ha jól emlékszem, egy
kávé akkoriban négy-öt forintba került. Szá-
momra nagyon ismerős, mi több: „kultikus” kör-
nyezet volt ez: általános iskolában a piarista atyák
diákja voltam, majd midőn az államosítással fel-
számolt iskola két esztendős szüneteltetés után is-
mét a rend kezébe került, ott végeztem három utol-
só gimnáziumi évemet, és négy éven át ott vol-
tam a bölcsészkar hallgatója, majd ugyanitt
négy-öt esztendőn át a Modern Magyar Irodalom -
történeti Tanszék „társadalmi munkában” (vagyis
honorálás nélkül) tevékenykedő előadója. Össze-
sen tizenöt évet töltöttem el a legendás épületben.
Gergely Ágnest az egyetemi időkben ismertem
meg, ahogy másokat, akiknek egykori alakja most
felrémlik előttem a regény olvastán, amely kü-
lönben a kiváló író korábbi néhány művéhez ha-
sonlóan (A tolmács, A chicagói változat és a Stációk
című regényekre gondolok) érzékeny líraisággal,
egyszersmind társadalom- és korkritikai szemlé-
lettel idézi fel egy küzdelmes és tartalmas írói élet-
út állomásait.

Gergely Ágnes életútját nehéz tapasztalatok
terhelték meg: édesapja egy németországi kon-
centrációs tábor áldozata lett, édesanyjának meg
kellett küzdenie a kis család megélhetéséért, az
egyetemre a fizikai munka próbatételein keresz-
tül vezetett az útja, tanúja volt az ötvenhatos for-
radalom bölcsészkari mozgalmainak, majd a
forradalom elfojtásának, kültelki általános isko-
lában tanított, és csak tehetségének, valamint ki-
tartásának köszönhette, hogy elismert könyvki-
adói szerkesz tőként, műfordítóként, költőként és
elbeszélőként foglalhatta el mindenképpen jogos
helyét a magyar irodalmi életben és kerülhetett
mind magasabbra az irodalmi hierarchiában:
en  nek volt jele, sok egyéb elismerése között a

2000-ben kapott Kossuth-díj. Mindennek, ponto -
sabban az életút első, küzdelmes szakaszának kró-
nikája az önéletrajzi regény, amely természetesen
nemcsak írójának küzdelmeit és csalódásait mu-
tatja be, hanem a mögöttünk maradt korszak: a
második világháborútól a nyolcvanas évekig
terjedő korszak köznapi tapasztalatait, emberi és
társadalmi konfliktusait is.

Egyszersmind a személyes identitás króniká-
ja. Gergely Ágnes zsidó családban született, csa-
ládi tragédiák árnyékolták be gyermekkorát, ké-
sőbb pedig ismételten találkoznia kellett a dik-
tatórikus rendszer embertelenségével. Tapaszta-
latai mégsem idegenítették el szülőhazájától,
valójában a magyar irodalom elkötelezettségében
találta meg (vagy alakította ki) személyes nem-
zeti identitását. Hadd idézzem fel egy iskolatár-
sával folytatott beszélgetését, ez ugyanis az izraeli
kivándorlást választotta: „Ávri hirtelen nőtt, szu-
 rokszemű; sápadt fú volt, a háborút egy józsef-
városi szenespincében bujkálta végig. (…) Ávri
sosem nevetett rajtam, és március 15-én nem tép-
te le a kokárdát a galléromról. Ha énekeltünk, hir-
telen megszínesedett az arca; amikor beszélt, erő-
sen gesztikulált. — Aki azt állítja, hogy tudja, mi
előtt áll, az hazudik. Ezért nem szabad a vágya-
inkat a másik emberre rákényszeríteni. Dönteni
csak úgy lehet, ahogy a növény: aszerint, hol eresz-
tesz gyökeret. Elvette az iskolatáskámat, és felém
fordult. — Mondd, Ági, valójában mi köt té ged eh-
hez az országhoz? — Itt születtem, Ávri. — Itt szü-
lettem, itt bujkáltam, itt fagyott le a lábam — ci-
peljük tovább a múltunkat?! Közép-Európában so-
hasem lesz béke. Itt valakit mindig lesváboznak,
leoláhoznak, lezsidóznak.”

Ennek a párbeszédnek méltó helye volna egy
olyan szöveggyűjteményben, amely a mindig is
fájdalmas magyar nemzeti azonosságtudat ter-
mészetét világítja meg. Igaz, a jelennek azok a
kulcsfigurái, akik szüntelenül magyarságukat
hangoztatják, ezt a párbeszédet meg sem értenék.
(Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013)

POMOGÁTS BÉLA

PATRICK MODIANO:
AUGUSZTUSI VASÁRNAPOK

A tavalyi irodalmi Nobel-díjas Patrick Modianó -
nak 2014-ben három regénye (A Kis Bizsu, Éjfű,
Augusztusi vasárnapok) jelent meg magyarul a Ta -
randus Kiadónál. Az Augusztusi vasárnapok erede-
tileg 1986-ban látott napvilágot franciául, nálunk
pedig V. Pánczél Éva fordításában először 1996-
ban az Elek és Társa kiadónál. A jelenlegi kiadás a
korábbi fordítás javított változatát közli. A szer-
zőnek eddig viszonylag kevés műve olvasható
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magyarul, korábban két további regénye (Sötét bol-
tok utcája, Dora Bruder), valamint két novellája (Ki
volt Harry Dressel?, Zene az éjszakában) került pub-
likálásra — ezt a hiányt pótolják legalább részben
a 2014-ben megjelent művek, köztük az újra ki-
adott Augusztusi vasárnapok.

„Talán ők is múltjuk árnyait kutatták az előt-
tük elvonuló tömegben” (19.), gondolja a narrá-
tor az Angol sétányon körülötte ülő emberekről.
A múlt kutatása a Modiano-regények főhőseinek
állandó érdeklődési területe. Jeant, az elbeszélőt
a cselekmény során egy hét évvel korábbi, ho-
mályos esemény foglalkoztatja, a szeretője, Sylvia
eltűnése. A szöveg rögzíti, ahogyan újra áttekin-
ti az egykori események menetét és az ezekkel
kapcsolatos benyomásait. Az elbeszélő korábbi
életét egy váratlan esemény hatására idézi fel: ta-
lálkozik Nizzában Villecourt-ral, Sylvia régebbi
élettársával. Megpróbál visszaemlékezni, hogyan
játszódott le korábban a számára kulcsfontossá-
gú esemény, kísérletet tesz annak kiderítésére, mi
történt valójában Sylviával. „Igenis abban re-
ménykedtem, hogy ha végigjárom ugyanazokat
a helyeket és még egyszer végigjátszom ugyan-
azokat a mozdulatokat, nyomon követhetem a lát-
hatatlan szálakat.” (128.) Az elbeszélőnek ez a ki-
jelentése utal Modiano központi témájára: a nyo-
mozás műveletére. A nyomozás a helyszínek vizs-
gálatán, valamint az eseményekkel kapcsolatos
emlékeken alapul. A korábbi események a Marne
partján fekvő La Varenne-ben játszód nak, innen
szökik el Sylvia az elbeszélővel Nizzába. Szoros
kapcsolat van az elbeszélő lelkiállapota és a
helyszínek között: a Földközi-tenger partján fek-
vő város menedéket jelent a szereplők számára,
a szöveg róla adott ábrázolásában a világosság és
a fény az uralkodó elem, s azt a benyomást kel-
ti az elbeszélőben, hogy itt nem fenyegetheti őket
veszély. Az utcák nevei szintén kapcsolatba hoz-
hatók az emlékezéssel, felidézik a korábbi, tör-
ténelmi múltat (Masséna tér, Gambetta körút,
Galliéni part).

A főszereplő emléktöredékeiből apránként fel-
tárul az események közötti összefüggés. Az elbe-
szélő egy Marne-parti kisváros strandján ismer-
kedik meg Sylviával, akinek az élettársa, Villecourt
meg akarja vásárolni a Dél Keresztjét, a híres drá-
gakövet. Sylvia összeveszik a férjével, és elszökik
az elbeszélővel Nizzába. Az üzletben érdekelt al-
világi figura, Paul Alessandri az évtizedekkel ko-
rábban élt amerikai üzletember, Virgil Neal alak-
jában megismerkedik az elbeszélővel és Sylviával.
Alessandri és a társnője éjszaka elrabolják Sylviát.
Az autójukat később megtalálják egy szakadékban,
két holttesttel. A „láthatatlan szálak” felderítésére
tett kísérlet nem jár sikerrel, nem derül ki, valójá-
ban mi történt Sylviával, illetve a drágakővel.

A felvázolt cselekmény akronologikus bemu-
ta tása ellenére a mű nem széteső vagy kaotikus.
A szöveg szerveződésére érvényes, amit a narrá-
tor az események menetéről mond: „Minden na-
gyon óvatosan, észrevétlenül zajlott, ahogyan a
mintákat szövik a szőnyegbe…” (46.) A szövegben
megjelennek a szőnyeg mintáihoz hasonló, visz-
szatérő motívumok, amelyek kapcsolódnak a
helyszínek, az emlékezet és az identitás kérdésé-
hez. A kék, a fehér és a rózsaszín, valamint a fény
a műben általában az emlékekhez, a korábban fel-
keresett helyszínekhez vagy korábban ismert em-
berekhez köthető módon jelenik meg (például a vil-
lát, ahol Nealék laknak, Azúr kastélynak nevezik).
Az Amerikára vonatkozó számos utalás szintén
szövegszervező elem: az elbeszélő többször talál-
kozik az amerikai konzullal, Alessandri amerikai
diplomáciai autót vezet (amely egyszer az Egye-
sült Államokról elnevezett rakparton parkol). Az
autó motívuma is részt vesz a szöveg egységének
létrehozásában. A mű elején egy amerikai autó vá-
rakozik az autószerelő-műhelyben, ahol az elbe-
szélő dolgozik. Neal két autót vezet, az egyikkel
éjszaka elrabolják Sylviát. A haláleset szintén
kap csolódik az autókhoz: Nealék autója szaka-
dékba zuhan és kigyullad. A régi zeneszámok em-
lítése ugyanezt a funkciót tölti be a szövegben. Ezek
az elemek a szöveg egészét meghatározó struktúrát
alkotnak, egységes szöveget teremtenek.

Az emlékezés, a helyszínek és az identitás prob-
 lémája a mű további lényeges témájához kap-
csolódik: a szöveg alkotásának folyamatához. Az
elbeszélő szerint az események feljegyzése lehe-
tővé teszi számára, hogy tisztábban lásson. A szö-
veg létrehozása megteremti az egységet a szöve-
 vényes, áttekinthetetlen világban. (Ford. V. Pán -
czél Éva; Tarandus Kiadó, Győr, 2014)

MIKÓ ZOLTÁN

BÁNYAI JÁNOS: ÍRÓ(K),
KÖNYV(EK), PRÓZÁ(K) I–II.

„Olvastam egy könyvet” — ezzel a mondattal kez-
di immár több mint tíz éve heti rendszerességgel
írt és saját hangján beolvasott ismertetőit Bányai
János az Újvidéki Rádió keddi Szempont című mű-
vészeti műsorában. S ahogy illik, a rovatkezdő be-
jelentést követően megtudjuk, melyik könyvről lesz
szó, ki a szerzője és ki a kiadója. Majd miután némi
műfaji eligazítást is kapunk, következik a szakér-
tői tájékozottságot személyes érintettséggel társí-
tó, cirka tízpercnyi szöveg. Olyan sajátosan egye-
di megszólalási forma ez, melynek pontos műfa-
ji besorolása nem egyszerű. Kritika? Igen. Ismer-
tető? Igen. Esszé? Igen. Mind együtt. És egyik sem.
Legszerencsésebb talán olvasmányélménynek ne-
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