
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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vezni. Egy-egy könyvnek megértés és szeretet
mentén formálódó szabad interpretációja arról a ha-
tásról, amit az adott mű belőle kiváltott. Könyvekről
ír, de egyben kritikusi önvizsgálatot is tart. Az ér-
dekli, mit nyújt neki az irodalom. Olvasóként azt
tapasztaljuk, hogy sokat, mert Bányai János sokat
tud az irodalomról. Ez rá vonatkozóan is ponto-
san úgy értendő, ahogy Bányai Balassa Péter Es-
terházyról írt Segédigék című kötete kapcsán fo-
galmaz: „az irodalomról való tudást az irodalomtól
kapta: az irodalmi mű megértéséből tanulta meg
az irodalom elméletét és történetét, nem pedig for-
dítva”. Következésképp: amikor Bányai János mi -
nikurzust tart arról, Erdős Virág könyve (Eurüdi-
ké) kapcsán, mi a novella, Nádas Péter regényóri-
ása, a Párhuzamos történetek alapján, mi a regény,
Márai Sándor köteteit olvasva arról, mi a napló és
a tárca, Konrád György Elutazás és hazatérését la-
pozva arról, mi a különbség az önéletrajz és a val-
lomásos regény között, Spiró György Fogságát ele-
mezve, mi a nagyregény, kivétel nélkül mindig a
művekből indul ki, a művek alapján fogalmazza
meg elméleti szempontjait. Hasonlóképpen jár el
akkor is, amikor egy-egy írói opus (például Es-
terházy, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Tan-
dori Dezső stb.) jellemzésére vállalkozik, amikor
arra lát alkalmat, hogy az illúzió irodalombeli sze-
repére kérdezzen rá, továbbá amikor a szöveg-
irodalom és a történetmondó irodalom kérdése kí-
nálkozik, amikor arra keresheti a választ, mi kell
az irodalomhoz, hogy irodalom legyen, vagy ép-
pen az olvasás titkát szeretné megfejteni.

Az utóbbi, maga is olvasó, sőt éppenséggel fő-
foglalkozású olvasó lévén, Bányait különösen fog-
lalkoztatja, ami az általa kialakított és sikeresen
művelt megszólalási forma végett is lényeges.
Egyfelől saját olvasói stratégiájának kidolgozása
céljából, másfelől pedig a könyvekről készült él-
ménybeszámolókat olvasók megnyerése érde-
kében. Bányai írásai különböző elemekből te-
vődnek össze, olvasóként azt érezzük, mintha
csak tartalmat mesélne, persze alapfokon, mivel
a megismertetés és tájékoztatás a célja, azt is te-
szi, de ezenközben szinte észrevétlenül felfedi a
mű belvilágát, szerkezetét, rejtett titkait, mindazt,
ami egy mű esztétikai értékét jelenti. Azt, amit szá-
mára az általa az utóbbi évtizedek talán legje-
lentősebb magyar regényének tartott Párhuzamos
történetek példáz, miszerint bár „minden ellenkező
híresztelés ellenére a regény tartalma elsődleges”,
irodalmi értéknek ez önmagában elégtelen, ha
nem a mű „nyelvének, beszédmódjának, formá-
jának, felépítésének, elrendezésének egyszerre
függvénye és összefoglalója” is. Ahogy — mint
a hosszú távon tempózó úszók vagy futók ese-
tében történik — ezt a felismerhetően egyéni lé-
legzetvétellel készült szövegek közül legmeg-

győzőbben Spiró Györgynek „az időtlen jelenben
a múlt tanúságát, a jelen példáját, a jövendő hí-
rét” kifejező Fogság című regényének nem keve-
sebb, mint tizenegy könyvoldalnyi terjedelmű
elemzése tanúsítja.

Nem könnyű, de élvezetes olvasmány, szellemi
kaland a nyolcvankét magyar szerzőnek hétszáz-
nál is több oldalon mintegy kétszáz prózakötetét,
regényeket, novellásköteteket, publicisztikát, nap-
lókat, interjúkötet, sőt egy drámakötetet is bemu-
tató, a magyar irodalmat határoktól függetlenül
együtt láttató két kötet, melynek főszereplője
maga az irodalom, ezen belül jól megférve egy-
mással a köztudatban (vagy csak a magam szerény
olvasói ismereteiben) kevésbé számon tartottak és
azok, akik ahogy talán az írások száma alapján is
láthatóan nagyobb figyelmet kaptak, az úgyneve-
zett kánonba soroltak. Az irodalommal együtt
pedig főszereplő a minden, ami irodalom iránt ér-
deklődő narrátor, Bányai János, aki ezúttal próza-
olvasmányairól számol be, mint tette a 2010-ben
megjelent, ötvenhárom szerző verseskötetéről írt
szövegeket tartalmazó Költő(k), könyv(ek), vers(ek),
a mostanihoz hasonló jelentős kiadványban. (Fo-
rum Könyvkiadó, Újvidék, 2014, 2015)

GEROLD LÁSZLÓ

KRUSOVSZKY DÉNES:
KÍMÉLETLEN
SZENTIMENTALIZMUS
Esszék, kritikák

„A költészetről folyó diskurzus mindig egyben a
költészetről folyó diskurzusról folyó diskurzus is”
— írja esszéket és kritikákat tartalmazó kötetében
a mai irodalmi életben elsősorban költőként ismert
Krusovszky Dénes. A költői szerep „komfortzó-
nájából” kilépő, jelen esetben professzionális olva-
sóként működő szerző az idézethez hűen nem
pusztán poétikai megfigyeléseket tesz a modern
és kortárs líra elemzése közben, hanem meg-
próbálja tágabb kulturális kontextusba helyezni
az adott szövegeket, ezzel együtt leképezni a kap-
csolódó irodalomtörténeti tendenciákat.

A sajátos előszóként is olvasható bevezető
eszmefuttatás — a válogatás talán legfontosabb
szövege — A költészet aktualitása címet viseli. Va-
lóban az „aktuális költészet” (mely megnevezés
korántsem azonos a kortárs líra kifejezéssel)
helyzetéről tudósít Krusovszky, aki olyan alapvető,
hosszú lejáratú problémákra hívja fel a figyelmet,
amelyek mind a mai napig meghatározzák az úgy-
nevezett irodalmi közéletet, az alkotók poétikai ho-
vatartozását, és nem utolsósorban az olvasók be-
fogadói reflexeit. Elsőként arra a Kányádi-anek-
dotára tér ki, melynek tanúsága szerint: „A vers az,
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