
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)
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VASY GÉZA: NAGY LÁSZLÓ

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


