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Grendel Lajos: Szaldtások

A kisebbségi sors lehet nemesítővagy megnyo
moríthatja az embert. Léleknemesítövé akkor
válhat a 20. századi értelmiségi számára, ha a
tömeg ortegai ízlés- és világnézet-diktál6 hatása
ellenére hű marad sajátos erkölcsi vagy világ
nézeti elveihez, ha a különállás egyben a nemes
gondolkodás lehetóségét is jelenti számára. A
kisebbségi sors azonban kivétel nélkül minden
kit megnyomorít, ha fölötte áll6 hatalmak hatá
sára válik politikai vagyetnikai kisebbséggé, ha
nem maga választotta, hanem rá szabták ezt a
sorsot. S legyen ilyen vagy olyan ez a sors,
minden esetben együtt jár a magány, az elhagya
tottság, a kítaszítottsag érzésével.

Grendel lajos legújabb regényének alapté
mája ez a többszörösen halmozott kisebbségi
sors. Olyan sors ez, amely erősen leszűkíti,

csökkenti a regény szereplőinekéletterét, erő

síti hajlamokat a befelé fordulásra, a magukba
zárk6zásra: a szűkebb térben pedig a lelkiélet
molekulái összepréselódnek, gyorsabb táncba
kezdenek, egyre gyakrabban ütköznek össze
egymással, egészen a végső robbanásig; a felsza
badul6 energia pedig szétfeszíti az adott kerete
ket. A számára kiszabott keret tágítását kísérli
meg a regény majd minden alakja: a nemes
Szemerék kései ivadéka legjobb barátja feleségét
csábítja el, a helyi (pozsonyi) magyar Heléna
budapesti házassági reményében csalatkozva
egymás után fogyasztja a jó magyar kisebbségi
férfiakat, s a fölszarvazásM>a beletébolyult férj
pisztollyal fenyegeti meg szerelmi vetélytársát.
Mások, a regény mellékalakjai a magánéletben
val6 erkölcsi .randalírozás" helyett társadalrni
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integráci6 segítségével igyekeznek megszaba
dulni a kisebbségi sors nyomasztó terhétől: az
orvos-ügyvéd házaspár például inkább a nem
zetiségi asszimiláció útját választja. A regény
egyik legérdekesebb alakja a csábító felesége, aki
erényét saját férjével szemben óva bigott, életel
lenes vallásosságba menekül, s ezzel akarva
akaratlanul is elindít6jává válik a tragédiasoro
zarnak

A szlovákiai délvidéket a kortárs szlovák re
gényfojtogató illatoktól terhes, buja és dekadens
fiakat szülő tájként ábrázolja, s mintha Grendel is
igazolná ezt a képet: a regény légköre testi és
szellemi kipárolgásokt6l, erkölcsi kigőzölgések
től terhes.· A regényben taruli lehetünk egy
magyar nemesi família tudathasadásos metamor
fózisainak a 20. század viharos történelmében,
kitúnóen megragadott hangulatképeket élvez
hetünk az ötvenes évek nyomasztó szlovákiai
kisvárosár6I, s megismerkedhetünk a nyolcvanas
évek magyar nemzetiségének nehézségeível.
Grendel művésziereje áthidalja a szarnos idő- és
gondolatsík közötti szakadékot, eszmefuttatásai
nak lendülete feledtetni tudja azok hosszadal
masságát.

Grendel ír6i nyelve most is hrabali erővel

árad: sodrása magával ragadó, tekervényes mon
datai bekerítik, leterítik az olvasot, kígyózva
körülfonják, behál6ZZák. S hogy ebből a csodás
hál6ból milyen esztétikai élménnyel, gondolal
tal gazdagabban kerülünk ki, fokmérője lehet az
élet és a mai művészet iránti toleranciánknak is.
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