
Tüskés Tibor ilyen hitelesen, ennyi szeretettel
őrizte meg egyikük emlékezetét. (Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 1999.)

R6NAY LAsZL6

MÁRTON LÁSZLÓ:
AZ ÁHÍTATOS EMBERGÉP

Mikor egy elsősorbanepikusként ismert szer
ző esszékötetét vesszük kézbe, talán nem fe
lesleges említenünk, hogy Márton László re
gényei kapcsán többször is szóltak már e mű
vek igen széles körű, már-már enciklopédi
kusnak nevezhető kultúrtörténeti utalásairól.
S ha e rendkívül eruditív, az olvasó számára
(állítólag túlontúl nehézkes) kaotikus szöveg
alkotást (megkérdőjelezhető módon) nem is
mindig méltányolták a szerző szépprózai mun
káiban, annál inkább örvendetesek irodalmi ta
nulmányaiban/ kibontott és logikusan rende
zett gondolatmeneteiben. Ugyanakkor e kima
gaslóan széleskörűműveltségetmozgató írások
nem könnyen tekinthetők tudományos vagy fi
lológiai értekezéseknek; s noha magával raga
dó/ sokszor szinte művészien kidolgozott nyel
vük és gondolatvezetésük gyakorta elemzően

értelmező jellegű marad, amit éppen olvasunk,
leginkább esszének nevezhető. Esszének.
ugyanis akár Gyöngyösiről,Kölcseyről.Arany
ról, akár a Faustról vagy Kleistről, akár kortár
sakról szóljon a szerző, majd mindenkor olyan
kérdések viszik előbbre a következtetések és
fölvetések láncolatát, amelyek a mártoni próza
művészetnek is sajátjai.

Az érdeklődés és figyelem "személyes"/
pontosabban rnűvészimotívumátólelválaszt
hatatlan, hogy Mártont elsősorban nem a
megnyugtató megoldások foglalkoztatják,
hanem az olyan problémák, mint például az
elbeszélői hagyomány törésvonalai, az elfelej
tett művek korszerűtlenségénekkorszerűsége

vagy a monumentális kudarctörténetek. To
vábbá azt sem vallhaljuk függetlennek a mű

fajok alkotó újraírására, az elbeszélés tágassá
gának megteremtésére irányuló "írói" törek
véstől, hogy az esszék néha érzékenységük
nél és alaposságuknál is sajátosabb, nemegy
szer zavarbaejtő fogalmi teret alakítanak ki a
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leírás és értelmezés számára. Nem lehetetlen,
a köznapi és akár vitatható képzettársításokat
keltő fogalmak sokszor összetettebbek és csa
varosabbak annál, semmint először vélnénk.

A kitaposott zsákutca című hosszabb tanul
mány felfogható a kötet egyfajta kicsinyítő

tükreként összefoglalja és újraértelmezi a
másutt bővebben kifejtett gondolatokat. Per
sze nem annyira a példaként hozott történel
mi regények, de az követel különös figyel
met/ ahogy Márton a történelmi, elbeszélői és
nyelvi hagyomány egymástól eltérő törései
nek kapcsolatát, végeredményben átírásuk le
hetőségét érinti. Könnyen lehet, hogy oly
mérvű és jelentőségű átgondolása ez az (elbe
szélő) irodalmunk alakulástörténetében kiraj
zolódó/ illetve kirajzolható irányoknak és a
nemzeti hagyományoknak, mely Kölcsey és
Arany, Babits vagy József Attila gondolkodói
teljesítményéhez is mérhető, Olyan esszékhez
tehát, amelyek örök "korszerűségét" esetle
ges "korszerűtlenségük" sem csorbíthalja...
(Jelenkor, 1999.)

BENGILAszL6

FENYVES MARCELL: PARTTALANRA
VETETT HAL

Fenyves Marcell kötetét a Vigasztaló című cik
lus előhangjánál kezdtem olvasni. Idézem e
négy sort. "kék köveink legörögnek, / semmi
palánkra pörögnek, / hullik utánuk a másik,
/ zajt se ütött zuhanásuk." Erős, érzékletes
helyzetrajz, a zenéje azonnal Weöres Sándort
idézi. Egyébként az egész kötet arról árulko
dik/ hogy Fenyves Marcellnek kitűnő a for
maérzéke, ami manapság ritkaság, hiszen a
vers lehet "formátlan" is, az pedig, hogy a
sorok rímelnek, egészen kivételes. Ennek a
fiatal költőnek "belső hallása" van, emlékké
pek/ ritmusemlékek kelnek életre képzeleté
ben/ s ezek olykor mintha az antikok szókin
csét is magukkal hoznák, mint a madaras üde
hexameterei: "Nézek egy asszonyt, épp a ga
lamboknak vet örömmel / zsemledarabkákat, s
hívogatia, becézi is őket, / Angyalkái pedig kö
szönet nélkül tovaszállnak. / Ismerem őt ma
daras, mondom, csak a számya hiányzik." Hu
moros/ játszi költemények váltakoznak végte-



lenbe nyitó, sejtető, félig elsuttogott versek
kel, amelyek karakterisztikus, néhol gro
teszkbe áthajló igazi tehetségről árulkodnak.
Ha lehet buktatója, az csak a tehetsége, amely
a könnyű megoldások felé csábíthatja. (Kortárs
kiadó, 1999.)

RÓNAY LÁSZLÓ

DOMOKOS GÁBOR:
AZ UTOLSÓ SZEREP

Domokos Gábor rövid történetein - végre
egy olvasmányos könyv! - átcsillan humor,
a finom irónia, amely néhol részvéttel páro
sul. Anyagából - van bőven - biztos kézzel
formálja elbeszéléseit. Gyakran indít "in me
dias res", a többit ránk bízza, akik ugyancsak
érezzük és ismerjük az élet apróbb-nagyobb
buktatóit, a bérházak sötét folyosóit belengő
kelkáposzta-szagot. Ha Mándy Iván élne, bi
zonyára elégedetten csettintene: Domokos
Gábor rendszerint abban a közegben kelti
életre nagyon is hétköznapi hőseit, amelyik
az ő álmainak hátteréül szolgált. Epp ez a hét
köznapiság az elbeszélések egyik legvonzóbb
sajátja, nem történik semmi szokatlan, semmi
rendkívüli, végig komolyan és felelősen figyel
meztet arra, hogy az ember "egyedüli példány".
Domokos Gábor jellernzéséül is le kell írnom a
tehetség szót, nyilván tovább érlelődik és mé
lyül a nagyobb lélegzetű történetek elmondása
felé. (Accordia Kiadó, 1999.)

RÓNAY LAsZLÓ

TŐZSÉR ÁRPÁD: ,
AZ IRODALOM HATARAl
Cselényi László és Gn;ndel Lajos ,m~ve~.s
a határon túli magyar Irodalom kerdeskore

Tőzsér Árpád neves pozsonyi iroda
lomtörténész, költő és író a téma szempontja
ból nagyon találó kétnyelvű (magyar és szlo
vák) tanulmánykötetében az irodalom határ
talanságáról ír, megkérdőjelezve a "kisebbsé
gi irodalom", "nemzetiségi irodalom" és
"nemzeti irodalom" létét. Teszi ezt Cselényi
László és Grendel Lajos művei kapcsán és a
barthes-i szabadság és nyelvlényegűség "el-
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ve" alapján, miszerint az adott nemzeti nyelv
fölött létezik egy másik nyelv is - egy uni
verzális rendszer.

A kötetszérző négy problémakörre építi ta
nulmányát. Először azt vizsgálja, milyen kül
ső körűlmények motiválták Cselényi László
és Grendel Lajos pályakezdését, "kitörését".
A választ Cselényi párizsi tartózkodásában
(külső munkatársa volt a Magyar Műhely

nek), valamint a magyar posztmodern és
Grendel kapcsolatában találja meg.

A második problémakör Cselényi és Gren
del írásművészetének értékeivel foglalkozik.
A tanulmányíró a téridő-szonáta kapcsán ér
tékként jelöli meg a cselekvő én eltűnését, a
szójáték megjelenését Grendel Lajos regényei
ben (Éleslövészet, Galeri, Attételek)pedig a filozó
fia és az etika örök problémáinak jelen1étét.Tő
zsér szerint Grendel olyan epikai hőst teremtett,
aki nemcsak egy szűk közösség, hanem az
egyetemes emberi létezés képviselője.

A Befogadás és önértés alcírnet viselő fejezet
ben a szóban forgó művek bírálatairól és
szlovák fordításairól van szó. Tőzsér meg
jegyzi, hogy Grendel regényei kedvező ma
gyar és szlovák bírálatokat kaptak, művei ha
tottak és hatnak a szlovák posztmodern iro
dalomra. Ebben nagy szerepe van fordítójá
nak, Karol Wlachovskynak is, aki nemcsak
tolmácsolója, hanem műveinek újraírója is.
Ellenben Cselényi László verseinek szlovák
fordítása (Marta Podhradská) költészetének
nyitottságát - határtalanságát csak szűkítet

te. A szlovák versnyelv, amelyre Cselényi ne
oavantgard verseit le lehetne fordítani, hiány
zik. Mindenesetre Cselényi és Grendel túlnőt

tek a szlovákiai magyar nemzetiségi vagy ki
sebbségi irodalom keretein. Az egy-két nyelv
helyességi hibát (valószínű a fordítók figyel
metlensége) tartalmazó előszó Rudolf Chmel
tollából származik. (Kalligram, 1998)

GUBÍKANIKÓ

VASY GÉZA: NAGY LÁSZLÓ

Élet-kép sorozat" címmel elsősorban a diá
kok és az írói-költői életművekkel ismerkedni
vágyó olvasók számára indított gusztusos ki-


