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Grendel Lajos a szó szoros értelmében berobbant a szlovák irodalomba. Paradoxon-
nak tűnik, hogy egy magyar íróról mondom ezt – de így történt. Amikor 1985-ben 
Árnyékolt töredékek (Odtienené oblomky) címmel a Tatran kiadónál megjelent az 

Éleslövészet – Galeri – Áttételek című, 1981-ből, 1982-ből, illetve 1985-ből származó regé-
nyek triptichonja, világos volt, hogy egy olyan szlovákiai magyar író tűnt fel a szlovák iro-
dalom színterén, aki az épp másodszori színrelépésükre készülő szlovák szerzők nemzedék-
társa : Pavel Vilikovskýra, Rudolf Slobodára, Pavel Hrúzra, Alta Vášovára, Dušan Mitanára, 
Jozef Puškášra gondolok. A pályájukat a hatvanas években derűs posztmodernekként kezdő 
írók a következő húsz évet a szlovák irodalom örömtelen perifériáján vagy azon is túl töl-
tötték, a nyolcvanas évek végén azonban a fenti elnevezéssel illettem őket, nem sejtve, hogy 
a „posztmodern“ fogalmát Štefan Moravčík már húsz évvel korábban bevezette a szlovák 
irodalomba. Hagyjuk azonban a szerencsétlen posztmodernizmust békén, s már csak azt 
említsük meg, hogy Grendelhez fokozatosan Farnbauer Gábor, Talamon Alfonz és Hunčík 
Péter is csatlakozott – de ez már egy másik történet.



Grendel Lajos a  nyolcvanas években ironikus volt az ironikusok között és onirikus az 
onirikusok között. Alvó volt és álmodozó, és kinevette az álmot. Intertextuális irodalmi ál-
mokat látott, bár a jelenséget akkor még nem nevezték így. Metaleptikus is volt, de a narra-
tíva, tehát az elbeszélésmód vertikális elrendezését, az optika változásait, a perspektívák és 
a gyújtópontok közti távolságok cseréit sem nevezték még így.

P e T e r   Z a j ac e s s z é

Wlachovský Grendele,
Grendel Wlachovskýja*

„Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, 
s kis életünk álomba van kerítve.“

(William Shakespeare : A vihar ;  
Babits Mihály fordítása)

* Elhangzott a pozsonyi Magyar Intézetben 2019. február 14-én
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Mindenesetre elsőrangú irodalmi rokonság volt ez, és több az elementáris nyelvi illeté-
kességnél. Kezdettől fogva így érzékeltük őt, Karol Wlachovský pedig hozzátartozott mint 
a Grendel–Wlachovský kerékpáros tandem tagja. Mi ugyanis egyetlenegy, Eva Kroupová 
által lefordított szöveg kivételével csak Wlachovský szlovák Grendelét ismerjük, azzal a vi-
déki és mikszáthinak tűnő szókészlettel, melyről nem tudjuk, Grendel Mikszáthhoz kö-
tődő allúziójáról van-e szó, vagy pedig Wlachovský fordítóként jelenvalóvá tette az akkori 
idők szlovák irodalmi nyelvét. Görözdi Judit azt mondja, hogy az egyik is igaz és a másik is.

Bárhogy is áll a dolog, a Grendel–Wlachovský-tandem Grendel haláláig működött. Ahogy 
Karolnak mondtam Lajos temetésén Lajos prózáinak és Alfred Jarry Szuperhímjének stí-
lusában – az utóbbiban a gőzmozdony és az öt biciklista által hajtott kerékpár közötti ver-
senynek egy holtában is pedálozó biciklista is a részese – Lajos halála óta az élő Wlachovský 
mellett a halott Grendel is ott biciklizik a tandem-kerékpáron.



Grendel Lajos tehát a magyar és a szlovák irodalom üdvös hatású részévé vált. Mindkettőbe 
becipzározta magát, ami csak ügyetlen megfogalmazása a két irodalom egymásba hatolásá-
nak és a közöttük fennálló átfedésnek. Ennek az összekapcsolódásnak a csúcspontját nyil-
ván egy prózairodalmi kettőskönyv jelentette : Pavel Vilikovský Szlovák Casanova (Slovenský 
Casanova) és Grendel Lajos Emlékezetkiesés, erotikus álmok után (Okno po erotických snoch) 
című 1991-es kötete, amely egymással szembefordított tükrök képét mutatta.

Akkoriban minden derűsnek, felszabadultnak tűnt. A szlovákiai magyarok traumáiról 
csak később szereztem tudomást. Például, amikor Lajos 1989 novemberében azt kérdezte 
tőlem, beszélhet-e a Szlovák Nemzeti Felkelés terén felállított tribünön magyarul anélkül, 
hogy kinevetnék őt. Meghökkentem, ilyesmire egyáltalán nem gondoltam : de biztosítot-
tam őt, hogy beszélhet. Színre lépett, megtapsolták, és boldogan mondta nekem : nem hit-
te, hogy ilyesmit is megérhet. Egy röpke pillanat volt csupán, de volt ilyen. Később ugyan-
így hitetlenkedett, hogy szlovákiai magyar író is lehet a PEN Klub szlovákiai központjá-
nak az elnöke. Lehetett, de őt követően a klub szlovák senkiháziak kezébe került, és elsüly-
lyedt a jelentéktelenségben.



Grendel Lajos – nyilván Karol Wlachovskýnak is köszönhetően – a hármasságok szerzője : 
szövegei már-már valamiféle kényszerűséget tükrözve hármas alakzatokban, triptichonok 
és trilógiák formájában jelennek meg. Nem tudom, Grendel írta-e egész életében úgy a szö-
vegeit, hogy azok hármasoltárokká állhassanak össze, vagy elsősorban Wlachovský volt-e az, 
akit a hármas szám mágiája játékosságra késztetett. Görözdi Judit, aki Renáta Deákovával 
és Gabika Magovával együtt a legintenzívebben foglalkozik Grendel életművével, azt jegy-
zi meg, hogy a hármasságok hátterében bizonyára a hetvenes és nyolcvanas évek szlovák 
irodalomtudományának a nagy regényeposzok iránti mániákus vágya is jelen volt. Lehet-
séges azonban, hogy az indíttatás sokkal gyakorlatibb, vagy véletlenszerű és alkalmi, esetleg 
modorosság csupán : a lényeg az, hogy így történt. Wlachovský elrendezésének megfelelő-
en ilyen lett a három részből álló Árnyalt töredékek könyvegyüttese, ilyen az Újhontról szó-
ló trilógia, amely magyar nyelven az Új Hunt címet is kaphatta volna, ha az elnevezés nem 
lenne más, de végül a szlovákban is a makaróninyelvet idéző, a hibrid kilencvenes évekre 
olyannyira jellemző New Hont jutott érvényre. Ugyanis nem csupán egy sajátságosan pe-
rem- és határhelyzetű irodalmi régióról volt szó, melynek egy része térképészeti szempontból 
Szlovákiában, a másik része Magyarországon található, történelmi értelemben pedig a haj-
dani Magyarországon, „Uhorskó“-ban ; kétfelé leng ki a határ mentén, s igazából nem tar-
tozik se ide, se oda. S mivel Grendel Lévája Hont határvidékén helyezkedik el, az ő irodal-
mi régiójának legalábbis két szegélye van, amelyek közép-európai és európai prózáiban úgy 
vannak jelen, mint egy double bind, kettős hurok.

Itt azonban nem kerülhet sor a turneri beavatásra, nem jöhet létre új baráti közösség. 
S nemcsak Grendel Lajos irodalmi régiója ilyen, hanem Ladislav Balleké és Hunčík Péteré 
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is ; s hasonlóképpen alakította ki a maga irodalmi régióját Alsókubinból és Vágsellyéből Ján 
Johanides, Sasvárból (Šaštín) és az Erdőhátból (Záhorie) Dušan Dušek s más, rusztikális 
módon Štefan Moravčík ; s egészen másképp, „keletiesen“ tette ezt meg Václav Pankovčín 
a követőivel együtt. Egyfajta hibriditással állunk itt szemben, az idő minden lehetséges réte-
gének összevegyítésével, amelyek New Hont és Közép-Európa polgárainak különösebb rész-
vétele nélkül rakódtak egymásra a történelemben ; ezen túl pedig éppúgy szó van a válto-
zó országok térbeli koordinátáinak minden lehetséges rétegződéséről, a hübriszről, kevély-
ségről, a kifelé megnyilvánuló gőgről, önteltségről és arroganciáról, arcátlan cselekvésről és 
fellépésről, amely az istenek büntetését vonja maga után, s ez a büntetés utóbb az egész tár-
sadalmat sújtja.“



Grendel Lajos olyasmit élt meg velünk együtt, amit Ernest Hemingway rövid boldogság-
nak nevezett. De az utóbbiban sosem hitt : ehhez túl sok erőszaktevő és martalóc dübör-
gött végig a világon, melyben élünk. Hitetlenségét azok az elbeszélések is tanúsítják, ame-
lyek több mint negyven évig tartó novellaírói pályáját fogják át : Lajos ismét Karollal ren-
dezte el őket egy lezáró hármassággá ; szeszélyükből fakadóan a Bőröndök tartalma (Obsažné 
batožiny) címet írták föléjük.

Minderről talán két elbeszélés mond legtöbbet, amelyek Grendel alkotói pályaívének két 
végét jelentik : a Bőröndök tartalma 1984-ből és a 2015. évi Húsz esztendő egy nap. Az első-
ben Grendel életre szóló poétikájának a megalapozását találjuk meg, a másodikban a cik-
likus közép-európai idő grendeli koncepciójának alapvetését. Ebben az időben a nagy fel-
lendülést mindig normalizáció követi, amikor minden „visszatér a régi kerékvágásba“. La-
jos nemcsak az 1968-as és 1989-es évet látta így, hanem a jelenlegi Szlovákiát is. Nem csu-
pán kételkedett, hanem hitetlen Tamásként saját szemeinek sem hitt. Végül a nyolcvanas 
években a közép-európai barátság jegyében kialakult magyar-szlovák összefogás is eltűnt, és 
a Visegrádi Négyek kedélytelensége váltotta fel.



Hogyha a Grendel – Wlachovský tandemhez illő hasonlatot keresünk, akkor az ismételt ku-
darc közép-európai momentuma helyett talán Grendel utolsó novellái kínálnák a megfele-
lő metaforát : az utóbbiak leggyakrabban úgy végződnek, hogy az olvasó végül nem tudja, 
valóban megtörtént-e mindez, vagy csak ködkép és álom volt az egész. Grendel onirizmusa 
Shakespeare Viharában és az idős Prospero monológjában gyökerezik : „Olyan szövetből va-
gyunk, mint álmaink, s kis életünk álomba van kerítve.“ Prospero alakja mögött valamikép-
pen Grendel ultima ratio-ját sejtjük : az élet „előadás, melynek végén az egész világ szerte-
foszlik, s minden, ami rajta van, eltűnik, akárcsak ez a mulandó jelenet – ködfoszlány sem 
marad utána“.   

G. Kovács László fordítása

Peter Zajac (1946) : szlovák irodalomtudós, politikus, volt parlamenti képviselő.

G. Kovács László (Pozsony, 1961) : történész, műfordító.


