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LosoncztAlpár

A LÁZADÁS 
„POSZTMODERNI-
ZÁLÓDÁSA”?

1981-bentaztÚj Symposiont200.tszámáttünne
peltük:taztújonnanitkezdeteremtéstéstatmeg
formálandó-eljövendőt radikalizmust igéze
tébent úgyt döntötünk,t hogyt számadásrat /t
átértékelésretkényszerítjüktazt„első”tnemze
déket,t azt „alapítókat”.t Főirányokatt faggatót
kérdésekett tetünkt fel,t egyútalt feszültség
terekhezt kerestünkt gyúanyagot,t varázstala
nítanit akartunk,t hogyt újrakezdjünk.t Végelt
Lászlót (at továbbiakban:t P.),t szintet jelképe
sen,tkétszertistszerepelttaztemlítettszámban:t
elsőt írásábant (Homokdombok)t at kimunkáltt
esszét sodrásávalt gyorsant átörtet at kérdést /t
választ logikájánakt rendjét,t valójábant at kér
désekt kínáltat távlatokt at lehetőt legteljesebbt
szinkronbant álltakt észjárásánakt ütemével,t
atdiagnosztizálótbeszédmóddal,tamelytsoha
semtazttkutatja,thogyt„mi volt”,thanemtatjövőt
felét fordítjat azt emlékezetet.tAtmásikt írásá
bant(Szövegleltár és közérzetnyitás)tP.tFenyvesit
Otót hosszú,t at modernségett poétikusan-
ironikusant reflektálót verseposzáhozt fűzött
kétoldalnyitkommentárt:t ennektkontextusátt
azt szolgáltata,t hogyt at verst affélet földalatit
jelentésgörgetegeit okánt portt kavartt fel,t azt
akkorit rendt őreitt nyugtalanítotat at versbent
bujkálótaláásótjellegűtirónia,tatszövevényes-
indázótreflexivitástéstat fészkelődőtszubkul
turálistellenállásitkedvt–tvégültcsaktatcímett
kellettmódosítani,téstatverstatkommentárralt

ést egyébt szövegekkelt együtt sokkaltat kihí
vóbbt környezetbet került.t Mindkétt említett
írástmesszirettekintettegytjubileumtkapcsán,t
visszafordult,t det csakt azért,t hogyt eljuthas
sontatholnaphoz:tezzeltmagyarázható,thogyt
kiindulópontt ést távlateremtést gyanántt vá
lasztomtőket.
Hogyt P.t sokt vonatkozásbant együtt léleg
zettaztÚj Symposiont„harmadiktnemzedéké
vel”t (1981–1983),t azttnemtvolttnehéztészre
venni.tValójábantelébetmenttat200.tszámbant
feltett szerkesztőségit kérdésekt logikájának,t
azttkívánta,tamittetkérdésektsugalltak:ttudni
illik,tkorábbant isthangottadottatvárakozás
nak,thogytaztújaktközültvalakit férfiasantrá
kérdeztnemzedékénekteszméiretéstgyakorla
tára.tKeményt rekonstrukciótt igényelt,tnem
zedékénektbaljóstvereségérőltértekezet,tamitt
csakt befátyoloznakt azt irodalmit panteonok
bant kiosztott érdemrendek,t at csillogó-vil
logót elismerések,t éstmegengedhetetlent sze
lídségett érzékeltt at fiatalokt köreiben,t amelyt
puhánysággaltfenyegetőzöt.tCsaktatmegfor
máltt feszültségt teremtt eszmékett ést cselek
vésgazdagságot.tVagyistP.tugyanúgytkerestet
at radikálist reflexiót támpontjaitt atmegválto
zott környezetben,tmintt azt említett nemze
dék,téstugyanolyantélénkentfoglalkoztatatat
kérdés,thogytmittlehetttennitatfolyóirattnéhait
szikrázótpolemológiájával,tmilitánstretoriká
jával,tamelytelhalkult,tmertteltkelletthalkul
nia,t azt „ólomnehéz”t hetvenest években,t ést
ugyanúgytmozgatatatfolyamatosságtéstatfo
lyamatosságt megszakadásának,t azazt at ha
gyománytörésnekt at kérdéseit.t Tapasztalniat
kellet,thogytmennyiretfélrefogtatrutinirodal
mároktáltaltszorgalmazottjámbortemlékezést
atnéhaitÚj Symposiontkapcsán,tamelytatsem
legesítő-antikváriust irodalomtörténett süly
lyesztőjébet helyezit at korábbit robbantóerőt,t
éstmegelégsziktatnemzedékektegymásutáni
ságánakt emlegetésével.t Nagyont jellemzőt
volt,thogytatHomokdomboktmilyentakkordok
kaltzárult,tvoltaképpentmegismételtetWaltert
Benjamint emlékeztetőjétt azt Angelus Novus 
címűtfolyóirattmegjelenésetkapcsán:tegyttal
muditlegendatszerinttugyanistmindentpilla
natbant ott teremt azt angyalokt légiója,t akik,t
miutánt eléneklikt azt Úrt előtt himnuszukat,t
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atsemmibettűnnek.tBenjamintúgytértelmeztet
at legendát,tminttatfolyóiratokrathárulótidő
szerűség-imperatívusztmetaforáját,tazaz,tmi
utánt at folyóiratt angyalait eléneklikt himnu
szukat,tatpergőtidő,taztaktualitástparancsatazt
eltűnést szakadékábat taszítjat azt angyalokat:t
ugyaneztkötötetletP.-ttis,tpontosabbantatkér
déstúgytszólt,thogyantlehetségestmegterem
tenitattörténelem menetében gyökerezőtaktuali
tást,t amelyt szükségszerűent azt átmenetiségbe 
vantzárvat.tAztaktualitástmindenkorit áratazt
eltűnés.tSenkitsemtbirtokoljataztÚjratvonat
kozót beszédt privilégiumát,t eztt örökösent
újratkellttanulni.
AtBenjamin-utalásttöbbféletmódontforgat
ható:telőszörtistaztátmenetiségtállandóságá
nakt hangsúlyozásat at modernségt vezérfo
nala,t amelyt különöst hangsúlytt helyezt azt
Újra,tmertt at fékezhetetlentdinamikátt azt ál
landóant újrateremtődőt nóvumnakt rendelit
alá.t Márpedigt et folyékony-folyamatszerűt
valóságképtnemtállhatotttávoltP.t(éstegyálta
lántaztÚj Symposion)tbeállítotságától,tamelyt
nagyontistatmagastmodernitástjegyébentfor
málódott–taztÚj Symposiont történetetatmo
dernségt prizmájánt keresztült olvasható,t ho
vatovábbt at lényegt pontosant abbant kere
sendő,t hogyt e történet szálai a Vajdaságban 
a magas modernség felívelésének és zavarodottsá
gának elemeiből fonódtak.tHogytaztÚjtfogalmat
ottszerepelttatfolyóiratban,tsokatmondó.tEb
bőlt kifolyólagt at folyóiratt életet magat at mo
dernségt sajátost megtestesülésétt jelenti,t azt
örökösent azt aktualitást követeléseitt figye
lembet vevőt folyóirat-létezést at modernségt
vízjele:tegyébirántteztatvalóságosttétjetaztÚj 
Symposiontminttfolyóirattmindenkoritkultivá
lásánakt(éstnemtatvalamilyentszemélyestvo
natkozásokratcsupaszítottmitológia),tjelesült
et kisebbségbent fakadtt modernség-projek
tumformának.tAtfolyóirattatjövőretnyitotant
él,tatfolyamatostmegújulástatsajátja:telmélet–
praxis-gyakorlatteztattörténelemben,tésteny
nyibent et folyóirat-jelenségt mérhetetlenült
több,t mintt tagjainakt pusztat összege,t úgyt
túlnő rajtuk.tCsakist ezértt szorult továbbrat ist
értelmezésre.tDetazt átmenetiségt stabilitásá
nakt előtérbet helyezéset ot,t atHomokdombok
bantakártvalamilyentreményszikrákattisttar

talmazhatott –t at bizonytalanságt ellenében:t
azt átmenetiség,t at folyóiratt újjászületéset
hozzatajándékkénttatmást,taztújat,tpontosab
bantjönnektaztújtnemzedékek,takiktátviszikt
at folyóiratott at túlsótpartra.tTalántmégtvan
nakt olyanok,t akikett mozgatt at ténytegyüt-
tesekre,taztup to datet logikájárat letnemtegy
szerűsíthetőt aktualitás,t amelyrőlt tanúbi
zonyságott fognakt tenni.t Ígyt P.t habitusábólt
sarjadt,thogythajlamostvoltt(mosttistaz)tmisz
tifikálnitaztifjúságbantmeglevőtlendületet,tést
mindigtkeresnitatpárhuzamottat„rokonthan
gokkal”t at fiatalokt köreiben:t ezt nemt egyéb,t
minttaztújratvalótvárakozásttünete,tazontre
mény,thogytatfrisstlevegőtatnéhaittüzettma
gasabbtlángratlobbantja.tEnnektrészetvolttazt
at tapasztalat,t amelyett P.t szövegeinekt min
dentfigyelmesebbtolvasójatérezhetet:tmint ha 
atnemzedékektváltakozásatattermészetörté
nettlogikájatszerintttörténne;tvalójábantarrólt
vant szó,thogyt jönnietkellt aztújratvonatkozót
teremtőkedvnek.
Közben,tnetfelejtsük:tP.thozzájárulásatatfo
lyóirattnimbuszáhoztaztidőktfolyamánt(1961–
1983)t kétségtelent volt:t holt szerkesztet,t holt
at szerkesztőségit tanácsott elnököltet ést pró
báltat csillapítanit at politikait megrendszabá
lyozásokterejét,tholtcsaktírásművészeteltfog
lalkozot.t At társadalmit háterett azt at jugo
szlávtmodernizációtjelentete,tamelytsokfajta,t
egyútaltrendkívültellentmondásostlehetősé
gettfoglalttmagában:tjelentvolttbennetaztáru
mozgást elvontságbat torkollót rendjet (ennekt
részekénttatfogyasztástfelívelése),tatkulturá
listüzem,tamelytatmagaskultúráttistáruvátvál
toztatja,t azt árudinamikábólt származót ést at
roppanttveszélyeketthordozótszociálistegyen
lőtlenség,t amely,t azt országt szerkezeténekt
megfelelően,tnemzetitjelentésekettkapot,tazt
egypártrendszerbőlt adódót autoritatívt szer
kezet,t amelyt sajátosantkeveredettatmegen
gedet,tsőttszorgalmazottszabadságformák
kal.t P.t későbbit visszatekintőt jellegűt írásait
egyszerret krónikaszerűent ést azt eposzt pá
tosztt magábant foglalót elemeivelt karöltvet
idézikt felt at hatvanast évekt modernségénekt
genezisszerűt mozzanatait,t amelyt at váro-
sokbat tóduló-igyekvőt emberekt pályáitt tar
talmazta:t ők,t akikett lentrőlt sodort at társa
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dalmit dinamika,t többét nemt akarnakt haza
menni,t mertt ott megcsontosodot,t avítt vi
szonyokt várjákt őket.t Nyilvánt fogvat tar
totat at folyóiratott at történelmit pillanat,t det
azértt nemt helyest azttmondani,t hogyt aztÚj 
Symposiontmintegytráülttatjugoszlávtmoder
nizációt hullámgerincére,t hogyt pusztánt ka
pórat jött számárat at felkínálkozót történelmit
szituáció.t Hiszent ezt aztt at benyomástt kelti,t
hogyt azt összesereglett folyóiratagokt ölébet
hullott azt esély,t amiértt semmitt nemt kellett
tenni.t Ráadásul,t amennyibent betekintéstt
nyetrünkt aztÚj Symposionbólt felsejlőt straté
giamódozatokra,t at néha-néhat feltűnő,t csakt
viszonylagosant koherenst célmeghatározá
sokba,túgytazttkelltmondanunk,thogytat fo
lyóirattatválságtudataltkezdődöt,téstakkort
izmosodott meg,t amikort azt említett jugo
szlávtmodernizációtfalántmártkomolytrepe
désektvoltak:tezektkésőbbtóriásitlyukakkáttá
gultak.tAzaz,tatválságoktokoztatmegrendü
lésekt hajtotákt előre,t mozgatákt megannyit
irányban,t innentatbelsőtnyugtalanság,tvagyt
ahogytP.,tnemtvéletlenül,t jegyeztetmegtegyt
helyüt,tmégt1965-ben(!):t„szituációinkat,tve
reségünkettobjektivizálnitkell”.1
P.t írásaibant ezértt szintet folyamatosant ott
vantaztigény,thogytújratéstújratformáttadjont
at vereségtapasztalatnak,t hogyt at kimondást
erejétthasználja:tezzeltazttsugallja,thogytaztÚj 
Symposionrat nemt úgyt kellt tekinteni,t mintt
atvajdaságitmagyartkultúrat történeténektdi
csőségest fejezetére,t amelyett fanfárokt kísér
nek,t hanemt mintt tanulságokatt kínálót ku
darcra.tAmúgytnemtP.tvolttaztegyedüli,takit
magábatszívtataztakkortpezsgő-eleventkriti
kaitbaloldalit tudást,teztvalamiképpentadot
ságtistvolt,tmerthogytfényetsokthelyüttfoszfo
reszkáltt–telegendőtlennetaztakkoritköltészett
montázskultúrájátt szemügyret venni,t hogyt
lássukt et hagyományt beáramlásátt azt iroda
lombat is:tdetőt eztt szisztematikusant tárggyát
tetetírásaiban,tgondolkodásmeneteiben.2 Már
pedigtethagyományt intellektuálist tolmátcso-

 1  Ibidem, 6. o.
 2  Csak példának okáért, Végel László: Az utópia  esztétikai  dimen-
ziója, Új Symposion,  1970/65.  „marcuse  sartre  godard”,  hogy 
Domonkos korvisszhangszerű verssorát idézzük. (Lásd Domonkos 
István: Kormányeltörésben. Ister, Budapest,  1998.  108.  o.  Első 
megjelenés: Új Symposion, 1971/73.)

lásaiban,t legpatinásabbt változataibant meg-
találhatótatkudarctpedagógiai-katartikus-te-
ratpeutikust értelmezése:t ezt szerintt atkudarct
értteltmezéset hatalmast energiákatt szabadítt
föl,táltalatlehetségestaztelőrearaszolás.
At vereségtapasztalatott reflektálót gondol
kodástkiváltképpenitformájaterkölcsi nyoma
tékú.tAztsemtvéletlen,thogytaztÚj Symposion 
elsőt számábant ott voltt LukácstGyörgytTak
tika és etikájat–taztetikaitindítástmegnyilvánítt
valamit lényegeset:t egyébkéntt történelmit
okoktmagyarázzák,thogytatbaloldalithagyo
mánytmiérttkényszerülttazterkölcsitkérdésekt
különöstfaggatására.tP.tkoraitesszéitistmagu
kont viselikt ennekt at nyomait:t ezent írásokt
mintegytlégiestjellegűek,tésttranszhisztorikust
viszonylatokigt feszítet,t egyútalt erkölcsilegt
körülírtt alakokattmozgatnak,t ezektott talál
hatóktaztEgy makró emlékirataibantist–tottvan
nakt at társadalmi-erkölcsit konfigurációt sze
replői,t at „konszolidált”,t azt „áruló”,t at „csa
vargó”,t majdt at „kispolgár”,t akit dömping
áronteladjatatszocializmusteszményeit.tEzent
figurákt voltaképpent egyt erkölcsit színjátékt
részesei,t ést folytonosant számvetésret kény
szerülnekt azt esszéírót tekintetet folytán.t Azt
említettesszéktegyszerrettartalmazzáktaztön
tükröző-egzisztencialistatlázadástkissétpate
tikustaspektusaittéstatmarxitkapitalizmuskri
tikatteoretikustdimenzióit.
Detérdemestittmesszebbretist tekinteni,tést
nemtkelltmegrekednitatkoraitesszékthangvé
telénél.tHiszent at jelzett erkölcsit reflexivitást
szervestrészetannaktatgondolkodásmódnak,t
amelytazttfürkészi,thogytmilyentmódontha
tolhattbetazt„eszme”tat„valóságba”,thogyant
feszültegymásnaktaztideatéstat„valóság”:taz 
ezoterizmus és az egzoterizmus dialektikájáról 
van szó.tAztÚj Symposionttugyanistmegannyit
esetbent illetet at vád,t hogyt makacsult azt
ezoterizmustmadártávlatábólttekinttatkisebb
ségit magyarokt mikrovilágaira,t azazt hogyt
atszofisztikált,tdetközegidegenteszmekincsett
teszitkritikájattámpontjává.tAztÚj Symposion 
pengéje,t hat acélost is,t det idegenszerű.t P.-ret
többszörösent ist vonatkoztatákt eztt at vádat:t
at finomant hangszereltt baloldalit utópiákt
nyelvet egyesekt számárat olybát tűnt,t mintt
at hieroglifákt rejtvényszerűt jeltana,t amelyt
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ténylegesentcsaktakadályokatttorlaszttatvaj
daságitmagyartvilágtmegismerésetelé.tNemt
egyéb,t mintt egyt kozmopolitizálót elmet láz
álma,tamelythozzátsemttudtérnitatmegjuhá
szítot,t elbátortalanítot,t letaglózott kisebb
ségtállapotához.
Mármost,tmegérnetegytmisét,thogytelma
gyarázzuk,tmicsodatfélreértésektést félrema
gyarázásoktmunkálnaktit,tdetelegendőtleszt

másrat utalni:t P.t magátt at kérdést,t mármintt
at„valóságtapasztalat”tmegformálásánaktdi
lemmájátt tetet gondolkodásat tárgyává.t Ezt
nélkült nemt érdemest tárgyalnit arról,t mikort
váliktegytkisebbségtnagykorúvá,tvagytmikort
képestsegítenitsajáttmagán.tVoltaképpentazt
erkölcsitreflexivitástformálásatistebbetattárgy
körbetvág.tDetmitsemtjellemzőbb,tmintthogyt
P.t nemt egyezhetett belet at naivt szemléletekt
valóságképébe,tamelyektpozitivista-ismeret
elméletitönhitséggelthirdeték/hirdetiktatva-

lóságtmegragadhatóságáttaztértékektőltmeg
fosztott tényállapotokt révén:t milyt fontos,t
hogytatHomokdombokbanttiltakoziktazt isme
retelméletit optimizmust ellen!tMilyentnaivi
tástazttgondolni,thogytvalamilyentmegtisztí
tott tényekret csupaszított valóság,t at poziti
vizmust ténygyűjteményébőltösszetákolttva
lóságképtelőrevisztbennünket!tMennyiretfél
rehord,t hat azt utópiávalt azt ismeretelméletit
glóriávaltkörülfontttényeketthelyeziktszembe!t
„At tényektat statustquot rendőrei.t (...)tAtkö
zönségest valóságt aztt at feladatott rójat at té
nyekre,t hogythatártt szabjanakt at forradalmit
gondolkodásnak[.]t (...)t [A]t tényekt lojalitástt
követelnek[.]t (...)t [A]tközönségest létezést té
nyeiveltszembenitlojalitástaztindividuumttel
jestbukása[.]”t–tírjatP.tegy,tatstratégiáttújra
fontolót írásában,t amelybent robusztust gon
dolatokkalt azt újromantikat mellett teszit let
atvoksot.3tÁmtmégtnemtmondtunkteltmin
dent.tMerttattétettazthelyezitmégtmagasabbra,t
hogyt P.t rendszeresent kísérletezett at nem-
naivt valóságképnekt azt adott közegre vonat
kozót rajzával,t at vajdaságitmagyart „minden
napokt fogaskerekeinek”t ábrázolásaival,t at
nem-redukálttkonkréttmegragadásávalt/tgya
korlásával.tBárhogyt legyent is,tmunkásságá
nakteztszerves,tkihagyhatatlantrésze:tottvolt,t
mondjuk,tatPásztázótrovattatKépestIfjúságbant
(1968–70),tamelytéppenséggeltat legradikáli
sabbtközegleírásttjelentete.tHogytnincstigazit
ezoterizmust egzoterizmust nélkül,t ezt at dia
lektikusttanulság.tP.tkivételestteljesítményé
hezttartozik,thogytezttvégiggondoltatéstírásbat
öntöte.
P.tvalójábantvitatkozva,tegyénitlépésrendett
istkövetve,tdetegyüttalakult-módosulttaztÚj 
Symposionnal,t ezzelt azt izgatót alakzatal,t
amelyt kisebbségit meggyökerezetségévelt
együtt is (annaktellenében?)takartt frisst leve
gőtt szívni:t at hatvanast évekbent nagyt voltt
atmozgolódás,tnettörténjékteztnélkülünk.tÍgyt
P.ttevékenyentrészttvettatfolyóirattpolemo-
lógiájánaktmegformálásában,t amelytkerestet
atkonfrontációttatközeggel,tatmeglévőtmérté
kekett destruálvat csapásokatt osztogatott at
megbékélésbent elaggott vajdaságit magyart

 3  Végel László: Az édentől  balra.  In:  Tolnai Ottó–Domonkos  István: 
Valóban mi lesz velünk. Novi Sad, 1968 (utószó, 51. o.).
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kultúrára,téstfelhánytorgatatattartásnélküli
séget.t Ezt nyújtotat at hagyománytörésnek,t
atfordulóponttteremtésének,tatszakításnaktazt
eksztatikust élményét,t annakt at ténynekt azt
előlegezését,t hogyt at pillantást messziret fogt
elérni.tDeteztnemtjelentitazt,thogytatsympo-
sionistákt csakt önmagukkalt foglalkoztak,t
vagythogytvisszahúzódtaktvolnat sajátt tere
ikbe.t Hiszt példáult megfigyelhető,t hogyt P.t
egyfajtatdialektikustcsavarokattkísérelttmegt
beépítenitatközeggeltvalótszakítástlogikájába,t
amelyt nemt viszonylagosítota,t det komple
xebbt viszonylatokbat helyeztetmindazt,t amit
történt.tAzazt arrat emlékeztetettbennünket,t
hogytaztÚj Symposiontnemttisztatnullpontrólt
indult,thanemtegytbonyolulttkonstellációtré
szekéntt ütközött at betokosodott vajdaságit
magyartkultúrával.tHaddtérzékeltessemteztt
kéttpéldával.
Egyt fölötébbt érdekest írásban4t P.t Majort
NándortEsti órák címűt kötetétt elemzit igen
csakthosszasan.tKülönösentérdekestpillanat
ban,tmeghatározottutaktelágazásánaktidejént
(1968-ban)ttörténiktmindez:taztírástegyiktláb
jegyzetetfényttistvetterre,tugyanistaztemlített
időpontbantcsúcsosodótpolitikaitvitábatnyúlt
bele.tP.tlényegébentkritikatalátvonjatatmajorit
gondolatokat,t amelyekt ’68t rebellist hangsú
lyaibantaztösztönöktfelébredését,tatpartalant
mozgást,tvalamiféletzavarostlármáttlátak.tÉst
perszet nemt hagyhatót figyelment kívült azt
atténytsem,thogytatméltatottszerző,tvalami
koritpolitikaitpozíciójat/thatalmatokán,tatvaj
daságitmagyartértelmiségit legendáriumtkü
lönöst szereplője.t Azt írástt amúgyt belengit
at kritikait meglátásokt atmoszférája,t elvégret
egymástutánt sorjáznakt at bírálótmegjegyzé
sek,t ott vant at főcsapás,t mármintt at csípőst
kommentár,tamelytazttrójatfel,thogytválasz
tottszerzőjet túlságosantgyakortatat lényegett
elfedőt jelenségekt foglyatmarad,t hogyt elke
rülitatvelőigthatolótfejszecsapásokat.tDetna
gyont ist megbecsülendőt Majort sokfelét mu
tatót intellektuálist tájékozódása,t at lényegret
törőt intenciója;t P.t egyenesent aztt mondja,t
hogytatvajdaságitmagyartkultúratértelmetle
nülthallgattMajortmunkásságáról.tMégtfon

 4  Végel László: Intenciók és eredmények. Új Symposion, 1968/39–40.

tosabbtazonban,thogytmásfajtatkontextusbat
került aztÚj Symposiont felforgatót tevékeny
sége:tMajor,t at korábbit nemzedékt tagtjat úgyt
jeleniktmegtatszínen,tminttegytokostéstfigyel
mestbefogadót (mondjuk,tT.tS.tEliot,t atnagyt
költőt ést irodalomértelmezőt kapcsán,t akitt
at„fiatalok”tcsempésztektbetatvajdaságitma
gyart kultúrába),t akit at megfelelőt érzékeny
séggeltrecipiáltatat„fiataltértelmiségiektkata
lizátorittevékenységét”.tVegyüktészre,thogyt
ittnemcsaktegytszerényebb,tlényegilegtélesz
tőszereptkerült felszínre,t hanemtmegbomlikt
at nemzedékekt cserélődésénekt mechanikust
rendszere,taztegymásutániságtszűktlogikája,t
ést at többidejűségt képletet jutt érvényre,t hi
szen,t íme,t atkorábbitnemzedékektnemt tűn
nekttovatatmúltba,tnemttekinthetőkthanyatlót
maradványnak,t hanemt átt ist alakulhatnak.t
Összegezve:t többfajtat Mostt van,t at Mat ést
atTegnaptviszonyatújragondolandó,taztÚjtát
hatja,tújraírjatatRégittis.
MásuttP.t at tájt ést at természett jelentéseirőlt
szól:tathátérbentottvannaktatvalamikorit–tbárt
egészentatmábatistnyúlót–tvitáktatvajdaságit
tájhoztvalóttartozásról,tattájbantvalótbenne-létt
módozatairól.tKiélezve,tmindentfokozattnél
kül:turbánus-modernség,tvárosléttversustbu
kolikus-naivt rousseau-izmus;t at várost mintt
ambivalenstmozgatóerő,tminttígéreteketttar
talmazót helyt versust at természetközelit falu,t
parasztithabitus;tmozgástversustmozdulatlan
ság;téstmindeztatmodernizációtteremtőtrom
bolásánakt környezetében.tAztÚj Symposion,t
bizonyos,tatvároslakótszemszögébőlttekintett
at világra:t P.t jelentőst hangsúlyokatt kölcsön
zöttennektatbeállítotságnakt(idevágtatszülő
földdeltfolytatottvitája).tDetfelvillantalkalom-
adtántmás,t at hozadékokatt ést veszteségekett
mérlegelőt hangt is,tmégt hat nemt állt ist összet
rendszerré:t „mertt at tájt ést at lelkit élett között
matistszorostkapcsolatoktvannak,tcsakthatattáj
róltvantszó,tnagybantakadályoznaktbennün
kettatrégitkategóriák,tkonvenciók.tIdejetvoltnat
márt újt tartalmatt adnit at hegynek,t erdőnek,t
víznek...!”5t At természett tapasztalata,t amelyt
bennet foglaltatik,t det at történelemben,t ezent
igénytkontúrjaitrajzolódnaktkitit.

 5  Végel László: Beszélgetés a metlikai tölgyfák alatt. Új Symposion, 
1965/8.
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✻

Amikortarratutaltam,thogytP.taztÚj Sympo-
sion naltegyüttmozgot,takkortezentállítássalt
nemtvalamilyenthiánytalantegységre,thézag
talantösszeforrotságratgondoltam,tsőtteztazt
együtlétt alkalomadtánt igencsakt feszültség
terhesnekt bizonyultt –t eztt elfedit at naiv,t
egyneműsítésbetfulladótnemzedékszemlélet,t
amelyt at Vajdaságbant különösent tapasztal
ható.tAtgondolkodótembertmindigtönmagá
náltkezdi,tdetittkülönöstjelentőségűtatkollek
tivitásratutalótbeilleszkedésseltvalótgyürkő
zés,t azt egyénitösvényektütközéset atnemze
dékit hovatartozással.t Felvillantt valamitt eb
bőlt atHomokdombok (és,t rejtekezőbben,tmégt
atmásiktszóbathozottírástistat200.tszámból,t
csaktmásképp):tnemtvéletlenültkanyarogtP.t
attöbbestéstaztegyestszámbatrögzülttbeszéd
módoktközöt.
Hogytatnemzedékitkérdéstkülönösterővelt
vetődiktföltit,tegytpillanatterejéigtsemtlehett
kérdéses.t Nemt oldalpillantást gyanántt jönt
létre,t hanemt at lényeggelt egyívású.t Hiszent
mártatkezdetithangütéstvilágossátteszi,thogyt
atszövegtírójatnemtatnemzedéktazontgyakorit
fogalmátttartjatszemtelőt,tamelytatpusztatélet
kort („fiatalság”)tszerinttösszeterelődöttcso
portosulásttvetítitki,tmegfosztvatatkollektivi
tást igazságvonatkozásaitól.tMitteszitezttaktuá
lissá?t Íme:t „ént at nemzedékfogalmatt csakist
egyt szellemit communitasnakt tartom,t amelyt
retenthetetlenültanticipál,ttudva,thogytnincst
vesztenivalója”.6t Ezt akárt at jövőt felét hidatt
ácsolót utópiat megfogalmazásat ist lehetne,t
amelyett P.,t intellektuálist habitusávalt össz
hangban,t sokféleképpent körüljárt.t Ugyanist
at „nincst vesztenivaló”-félet kockázatvállalót
fordulatt (amelyett roppantt radikálist kontex
tusokbantlehettviszontlátni,tlásdtMarx)tiszo
nyatosantnagytteher:tcsaktattársadalmitempí
riávalt szemben,t aztt ellentételezvet jutathatót
érvényre.
Hogytatnemzedéktilyentkontextusbatkerül,t
P.tbeállítotságáróltadthírt.tMiveltönértelme
zéséttaztígyttolmácsolttnemzedékithorizont
bóltmeríti.tHogyant lehetségestatmodernségt

 6  Végel László: Homokdombok. Új Symposion, 1981/200.

közepetet at kollektivitást kimunkálásat?tHo
gyantnyíliktmegtatnemzedékretutalótlehető
ségtatmodernségtsodrásábantt?tHogyantlehet
ségestrendeznitaztegyénit„ösvények”,t„utak”t
ést at kollektivitást közötit erővonalakat?t Det
haddtidézzektmégtkisséthosszabbantegytto
vábbit fordulatott at nemzedékt értelmezéset
kapcsán,t 1970-ből:t ittP.t at számárat olyt fon
tos7t horvátt író,tAntunt Šoljant drámáirólt be
szél:t „...Šoljan...t munkásságábant at generá
ciósttudattmindigtközpontitjelentőséggeltbírt.t
Šoljantazonbantezttnemtúgyt fogtat fel,tmintt
pillanatnyi,t illetvet átmenetit feltételezetsé
get,t hanemt mint,t Heideggert kifejezésévelt
élve,tat»világbantlévőtlét«tforrását,tat»törté
nelem«t sajátost megjelenésit formáját.t St te
gyükthozzá,t Šoljannált ezt at történelemfelfo
gástmindigt tragikus...tÉppentezérttat»gene
ráció«tfogalmatmindigtvalamitnagytkoncent
ráció-képességgelt rendelkezőt fogalom,t»lét
élmény«,tamelybentmindentmástélményttö
mörtmegjelenésit formáttkaphat.tSthatŠoljant
azttírta,thogytatgeneráció,takkortmindigttra
gikustgenerációratgondolt,ttragikustvolttatvá
rakozástéstatremény,ttragikustlettatkishitű
ség,t tragikust mélységekbent remegett min
dent emberi-szellemit út...”.8t Et fogalmakt né
melyiket–tígytattragédiat–tvisszaköszöntmég,t
detegyelőretcsaktaztfontos,thogytlássuk,tho
gyantizziktfeltatnemzedéktfénye:tatnemzedékt
ittnemtbiológiai-szociológiaitkategória,t„át
menetitfeltételezetség”,tamelyttovatűnik,tmiu-
tánt beteljesítetet at munkamegosztást rendtjé-
bentelőírttszerepeket,thanemtazt„igazságtpo
litikájába”tvalótbelehelyezetség.tCsaktígytle
hettértenitazttatfeljebbitjelzetet,thogyt„retent
hetetlenültanticipál”,tvalaminttcsaktígytlehett
tolmácsolnit azt axiomatikusant értett utópiat
fogalmátt P.t gondolkodásmódjában,t amelyt
megjeleniktatgenerációt fogalmánaktkörnye
zetében.tÉstígytjelenhettmegtatnemzedéktatje
lenségektkeretfogalmaként.tAtnemzedékt le
egyszerűsített fogalmat ugyanist egyketőret
relativizmushozt ést kopárt bölcsességekhezt
vezet:t„mindentnemzedéknektmegvantatmagat

 7  Lásd még  pl.  Végel  László:  Kishitűek,  árulók  és  csavargók.  
Új Symposion, 1966/13., valamint Tolnai Ottó: Gartlic za čas kratiti. 
Új Symposion, 1965/8.

 8  Végel László: A lehetetlenség álmodozása. Új Symposion, 1970/66.
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igazsága”,t „mindenkit végigjárjat atmagat lá
zadót stációit,t aztánt lehalkul”,t „at felnőtélett
mérsékletretint”tstb.
Mostt visszat atHomokdombokhoz.t Ott van
naktatkollektivitásttidézőtjelentések:t„nemze
dékünkt avantgardizmusa”,t „nemzedékemt
legszebbt szabadságmetaforája”,t aztánt ott
vannakt azt egyénret szabott útjelzők:t „regé
nyemtmegírásaután”.t Detmárt azt avantgar
dizmustkapcsántistottlátjuktathasadásttaneo-
formalistaést a„kritikainak”t nevezett avant-
gardizmustközöt:teztugyantnemtegyéb,tmintt
azt általamt fentebbt jelzettmagastmodernségt
belsőt gyűrődése,t det alighakellt bizonygatni,t
hogytP.tmelyikettrészesítitelőnyben.tHatelol
vassuktathetvenestévektrekontsttruktív-felhívót
esszéjét,tamelytismételtentstratégiaitalapkér
désekettkívántszóváttennit(éstmégtmindigtat
nemzedékettfenntartóttávlatban),túgytszem
beszökő,thogytaztavantgardizmustattöretlent
kritikaitpotenciáltzáloga.9tDetmégtkorábbitírá
sokhoztistvisszatérhetünk,tmondjuk,tatPetert
Weisstkapcsántdisztingválótesszéhez,tamelyt
at konzervatívt avantgardizmust ketrecébőlt
óhajtt kiszabatdulni.10t Figyelemret méltót to
vábbá,thogytmilyterőstelválasztótvonalakthú
zódnaktatprózatéstatköltészettközöt.tHatatköl
tészetret helyeződikt at hangsúlyt ezent esszé
ben,tottatkollektivitástathordozótalap:tmert
hogyt„költészetünk”tmegformáltatazt„utópi
kust érzékenytséget”,t at „metafizikust létérzé
kelésttattársadalmitközérzettnyelvéntvolttké
pestkifejezni”,tat„nóvumtnemtvolttimmáront
nyelvidegen”.tMitsemtérthetőbb:tatköltészett
merészt előrenyomulása,t polarizálót beszéd
módjat úgyt kerültt itt at frontra,t hogyt közöst
nemzedékit nyelvett teremtet,t felidéztet
amat communitast lehetőségét:t egyútalt vala
mifajtat visszfényet ezt at romantikat érzületé
nek,t amelyt szintúgyt at költészetbent kerestet
atközöstnyelvett (Godardtparafrazetáltat egy
szertBaudelairetkapcsántTrockijt:tatköltészett
aztigazitpermanens forradalom;teztnyugodtant
lehetettvolnategytsympositonistttatmaximatis,t
miszerinttatkonfrontálódótköltészettazteret

 9  Végel  László:  Ne  hagyd magad  avantgarde! Új Symposion, 
1979/166–167.

 10  Végel  László:  Peter Weiss  –  dokumentum  és  lázadó  pártos-
ság.  Jegyzetek  a  konzervatív  és  forradalmi  avantgarde-ról. Új 
Symposion, 1970/68. 15–18. o.

nekségt fedőneve,t azt ellenállást ütőereje).t
Atvajdaságitmagyartköltészettakkortfellázadtt
atlangyostközéppeltszemben,tatszabadságott
szabadítota,t ellenálltt at társadalomt futósza
lagjának,téstolyantdolgokattmutatottfeltatvi
lágállapotból,tamelyekettkorábbantnemtlehe
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tett észrevenni.t Ámt hat P.t at symposionistat
prózatfeléttájékozódik,takkortatdisszonanciátt
rögzíti,téstatkollektivitástbeszédmódjatkény
szeredetentaztegyénittávlatoktfelétterelődik:t
minthatatprózatéstatköltészettnemtugyanab
bantatMostbantleledztektvolna.tAzaztatpróza-
gyakorlattnemtatkötőanyagtmegszerzéséttje
lentete,thanemtatszétrajzást,telágazásokattte
remtett at sympotsiotnistákt közöt.t At prózat
ugyanist olyant jelentéseket,t reflexivitásit for
mákat,t nyelvit konfigurációkatt hozott fel
színre,t amelyekt belsőt feszítőerőknekt bizo
nyultak.
HogytP.tothagytatkézjegyéttaztÚj Symposion 
teljesítményrendszerében,t az,t tudjuk,t nemt
utolsósorbantaztEgy makró emlékiratainaktkö
szönhető.tÉstatnapnáltistvilágosabb,thogytazt
iménttaztemlítettregénytredukált-kilúgozott
nyelvezetévelt kapcsolatost valamikorit hevest
(belső)tvitákratutaltunk,tdetnemtetdiszkusz
sziókt menetet érdekelt et helyüt.t At Makró 
mat szervest részet azt akadémiait értelmezésit
üzemnek:t legfőképpent at zágrábit irodalom
tudóstAleksandert Flakert általt szóbat hozott
jeans-prózamodellt,11t at lázadozótdiákoknakt
athatvanastévekbentkibomlótkedélyvilágáttést
azt eltanultt bürokratikust nyelvnekt ellensze
gülőtrebellióttemlegetik,tméghozzátatmártki
alakultt jugoszlávt „fogyasztóit társadalom”t
környezetében.t Ezekt azt állításokt közölnekt
valamit,tdetkorántsemtragadjáktmegtatteljes
séget:tottatveszély,thogytatkevésbétlényegest
jutt érvényre,t sthogytatmellékesbetnyúlunk.t
Diákok,tegyetemisták,t szűktkékt farmernad
rágok,thétvégittriesztitkirándulások,tkoraitif
júságit szubkultúrák,t amelyekt nappallát te
szikt azt éjszakát,t talmit fényekt at társadalomt
mocsarán,t plüssfotelekbent folyót élet:t ezekt
mégiscsakt felületit jelek,t amelyekt fellazítjákt
atkontextust.tAmúgytazteffajtatinterpretációt
egyfajtatlecsapódásateztathatvanastévekettil
letőt elmaszatoló,t utólagost jellegűt értelme
zésnek,tamelytkitértatgondolkodástéstatnéhait
tétektelől.tAtMakróbant tetentérhetőtnihiliz
must úgyt kormeghatároztat jelenség,t hogyt 
annaktatreflexivitásnaktaztállomásáttképezi,t
amelytkritikusan-megrendülvetszemlélitatju

 11  Flaker  valójában Salingert  tartotta modellnek. A. Flaker: Proza u 
trapericama. zagreb, 1983. 35. o.

goszlávt társadalmatt átitatót fonákt vonatko
zásoktgyülemlését.tOttlátjatatmegakadályo
zottjövőt,tezértttapogatjatnagytenergiatbeve-
tésseltatjelent.t(Haddttegyektmosttegytkistki
térőt:tMarxtfinomt érvelésseltmagátt at pénztt
nevezit„makrónak”tatGazdasági-filozófiai kéz
iratokban,tnyilvántatMakrótettávlattfelől,tnemt
moralizálvatistolvashatótlenne.tAhhoz,thogyt
atbejáródottárutermeléstéstaztezzeltkapcso
latost elvontságt uralma,t at fogyasztásit vágyt
dominanciájattémáttjelentet,tlásdtTolnaitOtót
áruháznovelláit,tGuevara-versénektatReming-
tontborotvakészletretutalótzáradékát,tvagytP.t
Domonkost Istvánt Kormányeltörésbent címűt
versérőlt szólót értelmezését,t amelybent azt
árutvát válást nyert tolmácsolást.)t Azonbant at
kütlönfélet értelmezésekbent at nihilizmusrat
valót utalásokt ist gyakrant at felismerést útjátt
állják:túgyttálaljáktatMakróbantmunkálkodót
nihilizmust,tminttegyfajtatkulturálistkiéget
séget,taztürességtmontázsát,tlassan-lassantki
rántvat at regényt méregfogátt szájüregéből.t
Atvégéntmégtvalamit jólfésült-jóllakottnihi
lizmus-hősökett kapunk,t akikt frivolt módont
sétálgatnaktattörténelemtszínpadán,téstnemt
vágynaktegyébre,tmintthogytvalamilyentme
cénástmegtámogassatőket.tAttársadalomkri
tikaitatitűdtmegteltűnik,tminthatatföldtnyeltet
volnatel.tValójábantetvonatkozásbantistérde
mest körülnézni,t ést követnit P.t szövegeit,t
mondjuk,téppentatŠoljanróltírotakat:tathor
váttíróttudniilliktnemtutolsósorbantatnihiliz
mustt elemzi.t Íme:t „at hatalomt halálábant ist
győz,tmerttújjászületik,tatköltőitigazságtigaz
ságábant ist veszít,t mertt at történelembent azt
erőtéstaztértéktnemtlehettazonos.tEbbentatlá
tásmódbantrejliktatnihilistatszemlélet.tŠoljant
azonbantvéditezttatnihilizmust”.12tP.tközbent
gondosant disztingvál:t at šoljanit nihilizmust
nemttévesztendőtösszetat„szokványostnihi
lizmussal”,tamely,takártlangyos,tatsemmibet
valótbelemerüléstolcsótváltozatat ist lehet.tP.t
viszontt abbant at nihilizmusbant érdekelt,t
amelytkapcsolatott tartt at „lehetetlenséggel”,t
éstnemtveszítiteltkötődéséttat jelenenttúlára
dó-túlmutatót kritikait potencialitáshoz:t „hi
szem,t hogyt at lehetetlenségnekt nincst olyant

 12  Végel: A lehetetlenség... Ibid. 27. o.
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útja,t amitt nemt lennet érdemest folytatni.tDet
atlogikatellenéretatšoljanitműtistezttszugge
rálja...”.tOlyantirányulástez,tamelytegyszerret
akarjatkönyörtelenültkutatnitatjelenttéstfenn
tartanitatjövőretmutatótkritikaitreflexivitást.
Mindenesetret hat atMakrótt úgyt olvassuk,t
mintt at „hazugság”t lamentáló-leleplezőt os
torozását,t vagy,t szokásosan,t mintt azt esz
ménytéstat„valóság”tközötithasadásoktnap
lószerűtlajstromozását,tezenttöréspontoktre
génybet emelését,t akkort nemt sokatt mon
dunk.tAtMakróthorizontjatnemtat leleplezés,t
attitokratborulótlepeltlerántása,tatgyanút/tfel
háborodás,thogytat szocialistat funkcionáriu
soktvizettprédikálnaktéstborttisznak,thanemt
aztattendencia,thogytazt„eszmény”téstat„való
ság”t ellentétet szisztéma,t általánosant elfoga
dot-praktizálttéletforma,tamelyettatrendszer-
szerűt cinizmussalt lehett aládúcolni.t At bot
ránytabbantáll,thogytnincs mit leleplezni, nem 
lehetségestatvalóságottazteszményretvonat
koztatni,tazteszménytnemthívjatkitatvalósá
got.
Jellegzetes,thogytP.tatMakrótmegjelentésé
velt(aztÚj Symposionthajnalatez:t1965)tpárhu
zamosant esszétt közölt,t amelybent aztt tetet
tárggyá,thogytmiérttnincstregénytatvajdaságit
magyart irodalomban:t at regényt írója,t mint
egyt kívülről,t det önreflexívt módont megfi
gyeltet sajátt magat megnyilvánulásait,t majdt
hősetútvonalait,tdilemmáittlátata,téstmegkí
séreltet elhelyeznit sajátt regényétt abbant
atszocio-gazdaságitáramkörben,tamelytművet
témájátt adja.t Idézekt egyt kimetszett állítást:t
„mertt biztost vagyokt benne,t nemt igazt az,t
hogytazérttnincst regénytmégtat jugoszláviait
magyart irodalombant (egy-kétt kivételt nemt
számít),tmertt nincst objektívt lehetőségt erre,t
hanemt azért,t mertt at regényhezt szükségest
atlegtotálisabbtlétformatéstattotálisabbtlétfor
máktmeglátása”.13tAt regényt itt úgyt jelenikt
meg,thogyttranszcendáljataztesztétikaitszfé
rátt(P.tsarkostmegfogalmazásábant„aztakvá
riumvilágot”,t azt „üvegtornyott mintt bör
tönt”),tazaztatregénytattranszesztétikaitélet
formatkifejeződésekénttjeleniktmeg.tÉstatre
gényt megformálásáhozt nemt elegendőt at

 13  Végel László: Beszélgetés a metlikai tölgyfák alatt. Új Symposion, 
1965/8. 5–6. o.

puszttat„objektívtlehetőség”,thanem,thogytré
gebbitszótáraktnyelvezetéveltéljek,tobjektív–
szubjektívtkonstellációtszükségeltetik.
At fiatalt Lukácst fogalmaitt idézőt szavakt
ezek:t forma,t gesztus,t tragédia,t teljesség,t
at „létforma,t amelyt totálist gesztustt keres”.t
Élet,t amelyt formátt keres;t at format különöst
esztétikai-társadalmitjelentősége:taztistlehet,t
hogyt Šoljant recepciójat találkozott itt at Lu-
kácsratirányulótbefogadással.tNemtvéletlen,t
hogyt itt istszótesiktatköltészetről:tvalójábant
eztiránybóltistfénytvetülhettazt1981-bentérin
tettkülönbségekretatköltészettéstatprózatkö
zöt.tOttarróltesettszó,thogytatköltészettegy
fókuszú,t azazt at differenciálódót valóságott
egytfókusztalapjánttekintitát,tatprózatpedigt
mindenfelétmozog,t széterjedő,t ést komplext
viszonylatokatt kellt bonyolítania,t anélkül,t
hogytezttképest lennetegyetlentszemszögbőlt
artikulálni.tDet olvassukt 1981-ett 1965t szem
szögéből:tatregénytszerkezetetaránybantvant
at„totálisabbtéletformákkal”,tezttpedigtat„kis
polgáritkonszolidálttember”tnemtérhetitel.tP.t
törekvésetarratirányult,thogytatfrontratvigyet
atprózát,tugyanoda,taholtatköltészetttalálta
tot:teztvolttatformákratirányulótradikálistpo
litikatambíciója.

✻

A túl komolyan vett utópiák életrajzi elemekkel 
átszőtt bírálatat–thirdetiktP.tlegújabbtműveit.t
Márpedigt at kort reprezentációst rezsimjeit,t
mintt at reklámokat,t amelyekt jelentőst meg
győzőt erővelt rendelkeznek,t komolyant kellt
venni.tDethatP.tezttírja,tamittatreklámoktköz
vetítenek,t akkort együtt beszélt egyt légiónyit
emberrel,t akit ugyaneztt harsogja,t csaktmás
képpen.t Ezt népszerűt lehet,t biztosíthatjat azt
ítészekt tapsát,t azt áldást,t det semmissét teszit
atrégitintenciókat.tAtfiúktkitomboltáktmagu
kat,t szépent kiábrándultak,t aztánt lecsende
sedtek,t visszatértekt at normalizáltt pályákra,t
eztatkorképzet.
Mi,t nyilván,t homlokegyenestt ellenkezőt
módontolvastunktit:tolyantkritikaitlamentá
ciótttartotunktszemtelőttP.tkapcsán,tamelyt
azttkárhoztatja,thogytaztutópiákattnemtvetékt
komolyan,t ést gyorsant kiárusítotákt őket.t
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AmikortP.tatNe hagyd magad avantgarde!tcíműt
esszéjétt írtat (1979),t akkort hátranézet,t ést
ErnsttBlochtmellétUtasitCsabategyiktmonda
tátthelyeztet –t aki,t amúgy,t atMakrótt szigorút
bírálattalát rendelte,thovatovábbtalkalomad
tánthangott adottatmoderntművészett ellenit
véleményénektis:t„stmégistathittviszitelőrébbt
atvilágot”.tAtkihüvelyezet,tleegyszerűsödött
mondat,t at nyomatékostmégis,t egyt régit kor
kritikait írásbólt származot,14t amelyt „szenti
mentálist etűdként”t reflektáltat körült at hitt
problematikumátt–tperszetatszentimentaliz
mustt ittnemtszabadtszótszerinttértelmezni.t

Akitathittértelmezéséheztfordult,thogytsajátt
cselekvéseinektnyújtsontalaptalantalapot,tazt
ot,takkor,tkapcsolatotttalálttSinkóvaltis:taztőt
munkásságábantennektkülönösthordozósze
rept jutot,tvalószínűlegt innent érthető,t hogyt
P.tatHomokdombokt fontosthelyéntéppentSin-
kórat hivatkozikt mintt „tanítóra”.t Mindezt
szükségszerűent filozófiait jelentésekkelt ru
háztatfeltaztegésztprojektumot:teztatmégistje
lentetetathajtóerőt,takártatkilátástalanságtel
lent is.tSzóbathoztamtmár,thogytaztÚj Sym-
posiont útjátt at kezdetőlt fogvat at vereségt ta
pasztalatat övezte,t det atmégist aztt jelentete,t
hogytebbőltnemtatkiábrándulás,tazaztemetős
régitértelmiségitreakciótkövetkezet,tamelyet,t
persze,tszemrevételezhetünktbőséggeltaztel
múlttnéhánytévtizedbentis,tkülönféletkövet
kezményekkel,thanemtatmegrendülés.tMert
hogytatmegrendüléstéstatkiábrándulástközött
nemtlényegtelentválasztóvonalakthúzódnak.
P.t atNe hagyd magad...-bant körültekintőent
felvázoljat at „filiszterit életbet valót átmenet”t
kínjait,téstaztöregtHegelttidézi,takitatvalóság
galtvalótmegbékélésrőltnemtminttkényszerű
ségről,thanemtminttésszerűségitkivetülésrőlt
beszél.tEzttermészetesenttúltvantat„nincstmitt
veszíteni”thabitusán.tAkitésszeltnézitatvaló
ságot,tarratésszerűentnéztatvalóság,tígytszólt
athegelitfilozoféma,tamelyérttátfogótfilozófiait

 14  Utasi Csaba: Hit, szentimentális etűd. Új Symposion, 1966/13. 9. o.

érvelést kezeskedik.t Hat márt Hegelt kerültt
szóba,takkorténtmegtP.tnéhaithősétől,tLukácst
Györgytőlt kérekt segítséget,t akit Schellingt
kapcsántatnémettgondolkodótőszinte ifjúkori 
gondolatátt emelit ki.tDethat eztt at témámt felét
hajlítom,t úgyt adott at feszültségt kibomlása,t
amitőltP.tsemtszabadulhat,tatnéhaitszavakt/t
intenciók,tbeszédmódoktnemttűnnektel,tha
nemtránehezednektarratis,takitkimondta,tki
írtatőket.tAzt„őszintetifjúkoritgondolat”tléte
zésetugyanist terhelő,t felszólítótkövetelések
keltléptfelta mára nézvést. Mitvantugyanistak
kor,thataztÚj Symposion,tatnemzedékitélmény,t
aztutópiatminttat társadalombírálattértelem
horizontjat azt at bizonyost ifjúkorit gondolat,t
amiveltmosttnemtlehettmittkezdenitanélkül,t
hogytnetcsorbítanánktkitaztélét?ttMitvantak
kor,thathiábatnézünktésszerűenterretatkriti
kaithagyományra,tmerttaztatmaitmércéktalap
jántnem fog ésszerűen visszanézni ?tMitvantak
kor,thatatmaitésszerűség,tamiveltatnéhaitta
pasztalatokratkívánunkttekinteni,televetmeg
csúfolja,t nevetségessét teszit at „dühöngőtfia
talság”t–túgymondt–tnaiv-generációsterőfe
szítéseit?tMitvantakkor,thatatnemzedékitél
ménytvalóbantúgytmeredtránk,tminttahogyt
atHomokdombokt sejtete,t tehát,tmintt egytke
gyetlent„szellemitmérce”,tamely viszont gyö
kerestül megkérdőjelezi a mai ésszerűséget ?t
Hiátbatatjótszándékoktkivetülései,tazoktmeg
törnektathatalom/beszédtlogikaitrendjén,taz
tán,tnemtmástól,tminttP.tmásiktfontostgon
dolkodójától,t Benjamintól,t tudhatjuk,t hogyt
atmúlttsohasemtvédettatjelentideológiai-ér
telmezőittúlhatalmától.
P.t nemtkiábrándulásrólt fogt beszélnit at ki
lencvenest években,t amikort egyértelművét
vált,thogytatkortnemtfordulttáttatholnapba.t
Hanemt at lemondást melankolikust változatátt
emlegete:t pontosabbant sokféleképpen,t azt
esszét logikájávaltélve,tértelmeztetat„lemon
dás”téstat„megmaradás”tbonyolulttviszonya
it.15tAztesszégyakorlástlogikájábóltistkövetke
zet,thogytközbentérvényret jutatatatposzt
modernizálást sajátost formáját;t esszéinektel
járása,tamelyektparadoxonoktkörétcsoporto
sultak,tszétfeszítetéktatszintézisekett–tinnent

 15  Végel László: Lemondás és megmaradás. Budapest, 1992.
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származiktatszintézisektőlteltávolodó,t„disz
szidens”tírótalakja.tKérdés, mármost, hogy mi
lyen a lemondás és a nyomában járó írásmód egész 
jelenségrendszerének kritikai teherbíróképessége, 
és lehetőséget ad-e arra, hogy megóvjuk a múltat, 
az „őszinte ifjúkori gondolatot” a jelen ideológiai 
csapásaitól.tMerttClaudiotMagristnemthelyet
tesítit Adornótt ést Blochot;t at képzeletbelit
posztmonarchikustKözép-Európattájaintván
dorlót „hontalant hazafi”t nemt válthatjat felt
atnéhai,tmégolytambivalenciáktólt istátlyug
gatottJugoszláviatkritikaitutópiákkaltfelvér
tezett „polgárának”t radikálist ténykedését;t
at„vajdaságitmagyartbárók”t(P.),tvalaminttat
szerbiai-vajdaságit vadkapitalizmust bírá
latat nemt pótszeret at valamikorit rendszerfe
szegetőtkapitalizmusbírálatnak,t atnyugtala
nítótutópiának,tamelytathipotetikusantmás
fajtatjövőttszegeztetszembetatjelennel,tésteb
bőltcsikartatkitaztaktualitást;tvagy,thogytki
élezzemtállításomat,tezektközöttkiegészítésit
kapcsolatottsemtlátok.tNincstátmenet,tennekt
megvalósításáratatlemondástsemtképes.tKö
zép-Európat imaginációjat ugyanist nemt utó
pia,t legalábbist P.t néhait kritériumait szerint.t
At „polgár”,t akit valamikort abbólt merítetet
büszkeségét,thogytcsaktönmagárattámaszko
dik,téstsenkitmásratatvilágtforgatagában,tlas
san-lassant délibábbát változikt at gazdaságit
determinációktcsapásaitrévén,tahogytezttegyt
jelest szerző,t Perryt Andersont mélyenszán
tóant kifejtetet at posztmodernrőlt ést at mo
dernségrőlt írottkönyvében:tvalóban,tat jára
dékost léttéstatbonyolult,tnohatnemtátlátha
tatlant függésekt rendszerébent atpolgárt léte
zésetinkábbtkívánalom.16tMárpedigteztráve
tültat„posztmodern”tfiktívtpolgárratis,takitsé
tálva,t melankolikusan-peripatetikusant rójat
aztutcákat,thogytemlékezzen,tvagyttűszúrás
szerűttöredékekbentszóltatvilágáról.tKoráb
bantazttfejtegetem,17thogytP.tmalgré luitsajá
tostújromantikáhoztjutottel:tmosttazttfontol
gatam,t hogyt kibékíthetetlent ellentmondást
feszültazt„őszintetifjúkoritgondolat”téstemet
újromantikatközöt.

 16  Perry Anderson: The Origins of Postmodernity.  London,  1998, 
különösképpen 86. o.

 17  Ezzel próbálkoztam: Város, vihar, megbicsakló felszabadulás. Híd, 
2011. január.
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Bűnhődés című könyve 
kapcsán

Hogytmit ist lettvolna,tmitvoltt Jugoszlá
via,t sokáigt aztt hitük,t tudjuk.t Sokáigt

aztthitem,ttudom.tDe,tminttannyitmásteset
ben,t egyt pontont világossát vált,t hogyt nem,t
dehogyisttudom.tÉstazttisthozzátkellttennem,t
nemtigazántspekuláltamtrajta,tatnemtelsősor
bant atháborút elsodorta,t hanemtat „béke-t ést
Tito-korabeli”tországról,tamelyettelválaszta
nitperszetnemtlehettatszétbombázotól.tVagyt
mégis?t Egyrésztt at balkánit háborút retenetet
nemtbővítete-tágítotataztismereteimet,tmá
sodlagost tapasztalataimatt talánt igen,t ellen
bent olyt hamar,t hovatovábbt „megnyugtató
an”tbeilleszthetővétválttaztOsztrák–Magyart
Monarchiat szétesésénekt sémájába,t hogyt
at jugoszlávságt „antropológiai”t összefüggé
seiret nemt vetültt élesebb,t kiemelőbbt fény.t
At magyart társadalomrat olyannyirat jellem


