
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-



állítású könyv-sort - reméljük az lesz! - az
Elektra Kiadóház Fráter Zoltán gondozásá
ban. A nyitó mű Nagy László életén és mű

vein tekint végig. Írója Nagy László elkötele
zett híve, amit azért fontos hangsúlyozni,
mert a költőnek elkötelezett ellenfelei is van
nak. Ízlésváltozást jelent-e, hogy az a fajta lí
ra, amelyet Illyés Gyula vagy éppen Nagy
László művelt - "közéletinek" szoktuk ne
vezni, talán nem a legszerencsésebben -,
meglehetősenlekezelőjelzők kíséretében jele
nik meg a különféle összefoglalásokban?
Nagy László líráját korában sokszor minősí

tették zenei analógiával "bartókinak". Ez
esetben a "bartóki modell" olyasmit jelent,
hogy az archaikus és a modem, magyarság
és európaiság, képiség és modernség alkot
szintézist. Mint általában a képzőművészet

ből és a zenéből kölcsönzött irodalmi analó
giák, ez is sántít, hiszen nem jellemzi azokat
a formai elemeket, amelyek alapvetően eltér
nek a különféle művészeti ágakban. De ez
szakmai kérdés. Sokkal izgalmasabb problé
ma: vajon ez a fajta líra vonzza-e inkább az
olvasókat, vagy az, amely kétségeket ébreszt
ve szakad el a múlttól s legyint a jövőre. Ma
gyarán: nem fenyeget-e az a veszély, hogy az
olvasók tévedésbe esnek, azt hiszik, a műnek
nem fontos eleme a magasabb összefüggések
ábrázolása, az igazán érdekes kérdésekre a
tudományon belül, a tudománynak az alko
tásról rajzolt képének színeiben és hangsú
lyaiban kell válaszokat keresni.

Nagy László kora egyik legfontosabb írója
volt, és nemcsak azért, mert Juhász Ferenccel
ők ketten a Pilinszky utáni költészet új lehe
tőségeit tárták föl, hanem mert egész életmű

ve az erkölcsi és emberi helytállás maradan
dó példája, annak bizonysága, hogy a mű

vésznek nem szabad hallgatnia, szembe kell
szállnia a bűnnel és a világban tapasztalható
rosszal, olyan eszményeket kell teremtenie és
felmutatnia, amelyek fölülmúlják az egyedi
élet jelenségeit. A költő ezt így fogalmazta
meg Ha döng a föld című versében: "a Min
denség nekem beszél". Az igazi tehetség
meghallja ezeket a szavakat, és rezonálni tud
rájuk. A "versben bujdosó haramia", ahogy
az elvadult korban Nagy László önmagát ne
vezte, ilyen tehetség volt, s csak nyerhetünk
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azáltal, hogy ilyen értő kalauz segítségével
tekintheljük végig küzdelmes életét és mun
kásságát. (Elektra Kiadóház, 1999.)

RÓNAY LASZLÓ

PUZZLE
- Pericles parája -

Adott egy tárgy, egy "tiszta tárgy" (ha hihe
tünk vízzel kapcsolatos tapasztalataink
nak...), amit nekünk találgatnunk kell. Adott
egy előadás, amit körbeülünk és megpróbál
juk a nekünk jutott nézőpontból, a hozzánk
eljutott jelekből értelmezni. Azt mondják, ezt
így kell csinálni: szépen összeszedni mindent,
amit csak lehet (nekünk) ez alatt a bő másfél
óra alatt, és addig rendezgetni, mígnem fel
építjük magunkban az Előadást.

E folyamathoz (és a hagyományos néző

pozíciót feladó és valami egészen újjal kísér
letező elsajátításához) remek gyakorló terepet
kínál Zsótér Sándor rendezése a Kamrában.
A Pericles két, egymástól időben nagyon távo
li, mégis szerkezetében nagyon hasonló vilá
got idéz fel: a mítoszok világát és Greenaway
világát. Mindkettő - bocsánat, így már
mindhárom maga a rejtvény, az átláthatatlan
és lezárhatatlan képözön, a minden pillanat
ban a megoldás örömét és az újabb utak meg
nyílásának zavarát nyújtó "puzzie". Nincs
menekvés, ezen az estén folyamatos résenlét
re van szükség. Csakhogy éppen mintha egy
olyan, a felidéz ett két világban evidenciaként
létező, fontos dologgal nem számolna Zsótér,
ami az előadásból "nyerhető" öröm érzetét je
lentősen növelné - azzal ugyanis, hogy min
den mítosz egy meglévő közös alaptudást fel
tételez. Márpedig azt még a Kamra-szubkul
túrában gondolkodó rendező sem várhalja el
minden egyes nézőjétől, hogy a színházi es
tére készülve elolvassa Shakespeare-nek ezt
az egyáltalán nem a közismertek közé tartozó
színművét. És ez a nem-olvasás (ami hagyo
mányosan fel sem vetődött mint probléma a
színházban) egy olyan hiányzó jelként fog
működni az előadás alatt, ami akár végzete
sen is megzavarhalja az értelem-építés folya
matát, de legalábbis néhány jelentésréteg ki-


