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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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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
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zőt bezárkózásit hajlam,t nincst mitt szépíte
nem,tengemtistmeghatározot;tattévéadásokt
kiváltotat együtérzésent túlt at Balkán-stig
mat lesajnáló,t egyfajtat ellenvilágottmegkép
ző-hárítót terminológiájat működésbet lépet.t
Ráadásult Magyarországt ebbent azt időszak
bantmárt at köldöknézést „harcos”tmeditáci
ójábat süllyedt;t egyrésztt aztt képzelte,t hogyt
őt atközép-kelet-európaitváltozásoktkitünte
tettmotorja,tmásrészttbelsőtküzdelmeittvív
tatatparoxizmusigtfokozotthaza vagy haladás 
szembeállítást mátrixában.t Pedigt látukt ki
sebbségit barátainkatt menekülőben,t othontt
remélvethozzánktmegérkezőben,teztazonbant
nemt indított bennünkett arra,t hogyt „felold
juktathatárzárat”,téstszembesüljünktazzal,tkit
kellt lépjünktfentt jellemzettpozíciónkból,tbet
kellt lássuk:tszélesebbtértelembentegytközöst
hazánaktvagyunkt lakosai.tEzttatmulasztást,t
jóllehettretentőtkésésbentvagyunk,tsegíttbe
hoznitVégeltLászlótBűnhődéstcíműtesszéregé
nye.tNekemt legalábbist segítet.tAbban,t amit
atlegfontosabb:tgondolkodni.tJugoszláviáról,t
vagy,tahogyanttalántmajdtkiderültéstugyan
az:tsajáttmagunkról.
Jugoszláviatszétesésétt–tsteztat„másrészt”t–t
atmagyarországitlakosságtazérttsemtérzékel
hetetatmegfelelőtfokon,tmerttaddigittapasz
talataitvalójábantélményektvoltaktatszótöröm
teli-gyerekestértelmében;tathatvanastévektőlt
kezdvetaztodatlátogatótatszocializmustsaját
lagostváltozatávalttalálkozot,tmindenekelőtt
atfogyasztóitkapitalizmustmaterialistatárnya
lataival:t at farmernadrágokt arzenáljával,t at
külfölditegyütesektlemezeinektsokaságával,t
at színest divatlapokt ést képregény-újságokt
tömkelegével,t at Jamest Bond-t ést at Szoltzse-
nyicin-könyvekt német-angolt fordításaival.t
Ést akkort mégt nemt beszéltünkt at jugoszlávt
vendégmunkásoktszabadtmozgásáróltéstatju
goszlávtútlevélről.t(Végeltkönyvénektfontos,t
visszatérőtrészleteitelevenítiktföltatjugoszlávt
társadalomtkohéziójánaktaztöltözködésbe,tat
divatbatágyazottkötőanyagát.t„Sohatéletem
bent annyit szemrevaló,t jólt öltözött hölgyett
egythelyentnemtlátam,tminttattriesztitpálya
udvaron,tottistatJugoszláviábatindulótszerel
vénytperonján.tMindenkitboldogágtóltsugár
zot,tmiközbentlelkesentmesélte,tholtmittvá

sárolt.tÍgyttalálkozottattitóistatönfeledttnem
zedéktatNyugatal.”)tAztún.tértelmiségtpedigt
azt otanit szellemit élett tágasságátt látat első
sorbantaztÚj Symposionban,tazzaltatpubliká
lásitlehetőséggel,tamelynektkorlátaittsajáttha
zájáhoztképesttjóvalttágasabbnakttapasztalta,t
nemtvéletlenül.t (Végelterről:t„Alakoskodott
at hatalom,t alakoskodtakt azt alatvalók,t
néhataztegyikttettkisebbtvagytnagyobbten
gedményt,tnéhatatmásik.tLehetettalkudozni.t
Miközbentattöbbitszocialistatországbantgya
nakvássaltszemléltéktatmoderntéstaztavant
gárdt irodalmat,t Jugoszláviábant at pártit
károktirodáittabsztrakttalkotásoktdíszíteték.t
At titkosrendőrségt vezetői,t akikt nemt at kgb,t
hanemt at ciat kötelékébent sajátítotákt elt at
szakmát,t figyelmeztetek,t miszerintt avant
gárd,t neoavantgárdt oké,t csupánt at komolyt
dolgoktóltvalóttartózkodásratintetek.”)tUgyan-
akkortaztértelmiségnektatmagyartkisebbségt
sorsáttfigyelemmeltkísérőt tekintetetatvajda
ságitmagyarságratnézvetnyugtalanságrat ér
demestokokattnemtregisztrált;tattöbbitszom
szédtországhoztképesttatfenyegetetségtatfö
derációbantvalóbantnemtállttfönt.
Bárt atTitotnevéheztköthetőthosszút epoché,t
nemtvoltt kétséges,t atmarsallt halálávalt lezá
rult,tatmagyarttársadalomtezttat töréstt Jugo
szláviat „belügyének”t tekintete,t pluszbant
at hatvanas-hetvenest évekt szocialistat kon
zumparadicsomátt Magyarországt behoznit
láttszot;tegyre-másrattűntektfeltatvegyestgaz
daságthatvanast évekbentmegkezdet,t at het
venesektmásodiktfelébentfolytatódótreform
jainakt szellemébent született üzletit vállalko
zásai.tHatvalamire,takkortMagyarországtek
koribantLengyelországratvetetetaggódótpil
lantásait:tatSzolidaritástszakszervezettambí
cióitt azonbant csöppett semt at diktatúrávalt
szembent–tatcseht ’68tótatelőszört–tszembe
szegezettszabadságmozgalomkénttéltetmeg,t
hanemtaztországtrelatívtgazdaságitegyensú
lyát,t mit több,t gyarapodásátt veszélyeztetőt
momentumnak.t At lengyelekt nemt akarnakt
dolgoznit–teztatpártállamitpropagandatnemt
atmanipulációtrafináltteszközeivelt férkőzött
bet at magyart közgondolkodásba,t hanemt
mintegyt azzalt összhangbant artikulálódot.t
(Nos,t Végelt könyvébent errőlt nemt lehett ol
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vasni;téntezútaltnemtnéztemtutána:tmilyent
voltt at jugoszlávt politikat ést at hétköznapokt
visszhangjatugyanerre.tEztsemtlényegtelen!)t
Jugoszláviatösszeomlásatekképptfelkészület
lenült értet atmagyarokat,thiszentannakt lététt
at szocialistat táboront kívült lokalizálták,t ést
nemtfeltétlenültaztismertentalternatívtszocia
listattitóitúttjegyében,thanemtatdemokrácia
fogalomnaktaztötvenhatostforradalomtutánit
folyamatosteróziójánakttalaján.tLényegestki
térő,thogytennekteredményetaztelmúltthúszt
évttörténetébentistmegragadhatót–tattársada
lomt többségetatvásárlás,t at fogyasztást csön
destforradalmánaktelőidézőjetvolttcsupán,tést
ebben,thogyttémánknáltmaradjunk,tBelgrád
naktéstaztadriait tengerpartnakt legalábbtak
koratszerepetvolt,tminttBécsnektéstatGaert-
nerstrassénak.tAtnyugatittípusútdemokráciat
adaptálásat azértt ütközöttmáigt húzódót ne
hézségekbe,t mertt azt említett gyarapodásit
vágytabbantaztelképzelésbentvetettpolitikait
horgonyt,tmiszerintt elegendőtatpiacitviszo
nyokatttisztázni,tatmagántulajdonontalapulót
versenyfeltételekettmegteremteni,t ést innen
tőltmindentműködiktmagától.tAtpiacgazda
ságt ést at liberálist demokráciat azonosításat
azonbantsúlyostellentmondásokbatütközöt,t
egybent előhívtat azt ellenválasztt –t atmagyart
hagyományokra,t történelmit sérelmekret ést
dicsőségekret épülőt ést alapozót nacionalisttat
térnyerést.
At jugoszláviait változásokrólt hallható-ol
vashatót hírektugyantnemtkerültékt elt atma
gyartvilágot,tatbelhonitviszonyoktolyantmér
tékbent elmérgesedtek,t at szembenállásokt
olyant fokont kiéleződtek,t azt országont belült
olyantmélytszakadékokthasadtak,thogytaztitt
élőktjószeriveltéstkizárólagtebbentaztalgorit
musbantreflektálnaktgondjaikrat–taztegykort
EurópatfeléttörekvőtMagyarországtvégzetest
elszigetelődésénektvagyunkttanúi.
Végelt Lászlót Bűnhődéséret támaszkodvat
nemt elkerülhető,t hogyt at magyart szkizmákt
természetéttmegkülönböztessükt at jugoszlá
viaitmegfelelőiktől,tugyanakkort jelezzüktazt
érintkezésit felületeket,t amelyekret azt imén-
tiekbentmárt történttutalás.tMindenekelőttat
hasonlóságokról:t at kétt országnakt at szocia
listatvilágontbelültelfoglaltthelyetéstszerepet

talánt (ést mindent történetit anakronizmustt
vállalva)tatfelvilágosulttabszolutizmustkere
teint belült nyerhettmarkánst értelmet.tKádárt
éstTitottársadalmat–tnohatkülönbözőtutakatt
bejárvat–tatszovjetttábortsajátlagostszereplőit
voltak.tAnélkül,thogytaztesszéíróttúlterjesz
kednetsajáttkompetenciáján,tvagyisttörténeti-

kompatratisztikait műveletekbet bonyolódna,t
kijelentheti,t hogyt azt erőszakost szocialistat
mobilizációt,t illetőlegt atmagyar,t elsősorbant
at nemzetit önrendelkezésret összpontosító,t
ugyanakkort at szocialistat tulajdonviszonyo
katt alapvetőent megváltoztatnit nemt kívánót
’56-ost forradalmat,t másrészrőlt at jugoszláv,t
atnemzetiségitföderációttkövetőtkonszolidá
ciót at lakájosított egypártrendszert kereteint
belült zajlott le.t Lakájosítot,t ismételjük:t egyt
foglalatbant at viszonylagos,t tehátt létezőt eg
zisztenciálistkomforttéstannaktára,tatpolitikait
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szolgalelkűség.tAtkádáritpolitikatatdefiníciót
szerinttkorlátolt,t egybentparadoxt játszmájat
at szocialistat (kis)polgárosodást –t különöst
zártványttörténet:t atkulturálisantatnyugatiast
iránytbat orientálódó,t céljaitt azonbant sohat
elértnitnemtképestMagyarországtkeletiestel
lenőrzést alatt elgondoltt hibridt társadalom
képetbontakozottki.tAttitóitkoncepció,tmin-
tegyt arrat licitálva,t vagyist at földrajzi-politi
kaitelhelyezkedésseltszemtben,tatbalkánitha
gyományokt korlátainakt áttötrésétt megkísé
relve,thasonlótjegyekettmutat.
Éstathasonlóságoktgyökeretsemtéppentér
dektelen.tUgyantennektatszövegnektat terje
delmetmérséklitaztaprólékostelemzéstlehető
ségét,taztelőbbiekrőltelmondható,thogytatkö
zöstjellemzőtaztelfojtásokttöbbszöröstrétegei
nekttektonikája;tmígtMagyarországontatTria
non-trauma,tatTanácsköztársaságtbolsevistat
hulláma,tatrájuktadottrevizionistatéstantisze
mitatreakciók,tatzsidótörvények,tmajdtatné
mett megszállástt elvt ést ellenállást nélkül,t at
zsákmányszerzést reményétőlt semt megri
advatkiszolgálótmagyartközigazgatástmorá
list csődje,t azt eztt követőt kommunistat hata
lomátvétel,tatpártbatbetagozódótjelentősthá
nyadútértelmiségiek,tvégültazt’56-ostforrada
lomteszmeitkonszenzusáttkövetőtkádáritkie-
gyezést–tpszichológiaitoldalrólt–tatprojekciók,t
at felelősség-elhárításokt sorozatakéntt épültt
egymásra.tAt szabadságt varázsánakt csodájat 
–t hogyt elcsodálkoztunk:t azt országt szabad,t
mitazonbantnemt–,tráadásultaztesélyt,thogyt
ebbentatszabadságbantönnöntszabadságnél
küliségünkett felismerjük,t szintént elmulasz
totuk.t(Végelnél:t„Tükörképünktárulkodóant
tükrözi,tmiszerinttmitsemtvagyunktmártatré
giek,t ugyanakkort nemt vagyunkt azokt sem,t
amitt azt álarccalt akartunkt magunkrat eről
tetni.tHisztériánkattgerjeszti,thogytnemttud
jukttöbbétpontosan,tmelyiktaztigazitarcunk.t
Atrégitvagytaztúj?tMelyiktaztigazi,téstmelyikt
athamis?”)tJugoszláviábantaztelfojtásokttör
ténetet elsődlegesent at nemzetiségit szembe-
nállások,t atmásodiktvilágháborúbantkörkö
röst kölcsönösségbent végrehajtott emberte
lenségektláncolatakénttmodellálható,tamelyret
atjugoszlávtszocializmusbantszükségképpent
megkötetettilyen-olyantkompromisszumokt

ést megalkuvásokt sorozatat rakódot.t Ámt
atkádáritéstattitóitkorszaktnemtcsupántazértt
cezurálistjelentőségű,tmerttaztállamkapitaliz
must utolsót etapjakéntt tartjukt őkett számont
(lám,t tanulságosant megtévedtt at tollamt –t
at Titot halálat utáni,t mégt egypártrendszerit
szakaszttmajdnemteliminálta),thanemtmertt–t
lásdtfentebbt–tatszovjettblokkontbelülitpoliti
kaitrepressziótfinomabbtmódszerekkeltmani
pulálóthatalomgyakorlásáttmutaták.
Végeltalanyi,tvallomásost tónusútkönyvetat
jugoszláviaitverziótfontostlenyomata,tamely
bentaztéletérőltvallótszerzőtolyantvívódásaitbat
avattbe,tamelyektatszocialistatJugoszláviábant
formailagt kisebbségit magyarként,t egybent at
baloldalithagyománytelkötelezetthívekénttést
atlétezőtrendszertrelatívtönállóságratszertttett
szubjektumakénttvett számottönmagával,t te
háttattörténelemmel.tAtsokfélettörténelemtkö-
zültperszetcsaktaztegyikkel,thiszentattérség,tat
kelet-európait régiót egyikt sajátosságatat többt
történelmit elbeszélést párhuzamost egymás
melletisége,t at konszenzust hiánya.t (Végel:t
„At történelemt szintet mindent nemzedékkelt
újrakezdődöt,tésttelis-teletvolttkiszámíthatat
lantmetamorfózissal,t irracionálist fordulatal,t
miközbent sohasemt lehetett tudni,t melyikt
arcataztigazi.tAzérttakadtlátszatrattúltsokttör
ténelemtKözép-Kelet-Európában,tfőlegtatBal
kánon,t mertt nincst hitelest történelem.”)t Azt
egykoritJugoszláviánaktekképptazzaltatlako
sával,t honpolgárávalt nézünkt szembe,t akit
megannyit ketőségbent élt.t („Ábrándozásomt
hatásárathálávaltkellettgondolnomtTitotmar
sallratmegt at szocializmusra,t hiszent nélkület
nyilvánt nemt iskoláztathatakt volnat at szü
leim.tMégiscsakt vitemt valamire.t Kulturáli
santéstpolitikailagtistminduntalantatNyugat
rólt álmodoztam,t barátaimmal,t azt értelmisé
giekt egyt jelentőst csoportjával,t bizalmasant
susmorogtunk,tmilyent jót ist lennet többpárt
rendszerűtdemokráciábantélni,tmiközbenter
kölcsilegtmindenképpt hűt akartamtmaradnit
atszocializmushoz.t[…]tHatatpartizántszuro
nyoktnemthozzáktatszocializmust,takkortént
sohasemt jutokt eltTriesztbe,tdetmégtaztújvi
dékit Dornstädtert cukrászdábat semt ülhetekt
be.”)tEzentatpontontVégeltatszemélyesthori
zontontösszegződőt történelemt jellegzetessé
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gérőlttudósít.tArróltaztértelmiségitstátuszról,t
amelytmarkánsantvetitfeltatmáigthúzhatótívt
menténtathontalanságt(sőttsorstalanság!)tkér
désétt (Végel:t „Kit vagyokt én?t –t kérdeztem,t
miközbentatnagyteurópaitnemzetitmegbéké
lésre,taztöröktbékéretemelgetemtatsöröskrig
lim.tAtnémettezredesnektvolttsorsa.tVlatditmir-
naktis.tEgyiktis,tmásiktistérthetetlen.tTudato
sodott bennem,t hogyt sorstalant európait let
tem,tamitatmaitvilágban,tugye,tkomikus!?”);t
másképpentazéttatkétlelkűségét,tamelytegy
felőlt természetszerűlegt nemt tudt eltekintenit
szocializációst beágyazotságától,t másrésztt
ugyanakkor,t entellektüelt mivoltánált fogva,t
amelyett ráadásult at rendszertmodernizációst
törekvéseinekt eredményeképpent nyertt el,t
atszabadságtintellektuálistdimenzióinaktbiro
dalmábatkerül;taztelmélettéstatpraxistdicho-
tómiájatmegkerülhetetlen,tazzaltaztegziszten
ciálisant fojtogatót paradoxonnalt megfejelve,t
hogytnincstvisszaút:tatszabadságtfogalmánakt
kiterjesztéset minduntalant korlátokbat ütkö
zik,tsthogytnincstelőretsem:tatszabadságtfo
galmáttatfennállótirántitelköteletzetségtismét
lődőentrabultejti.
Nemtkétséges,thogytmindeztmástakcentu
sokkal,tdetatszocialistatországokróltáltalábant
ist elmondható,t at magyart ést at jugoszláviait
specifikumoktellenbentabbantazt–tittéstmostt
aztértelmiségretfókuszáltt–tmodus vivendibent
lelnekt metszéspontra,t egybent mutatnakt elt
egymástól,tmiszerinttaztelsősorban,tdetfoko
zatosant at másodikt nyilvánosságbat szorulót
baloldali,t rendszerkritikust értelmiségt at tár
sadalmit szerkezetváltást igényét,t at plura
listatdemokráciatnormatívájáttcsaktmegfon
toltt lépésekben,tmegkésvet ést óvatosant vetit
fel.tAtmagyarországit viszonyokont belült ezt
egyaránttigaztaztúgynevezettnépiekretéstur
bánusokra,t és,tVégeltkönyvéttolvasva,t at ju
goszláviaitentellektüelekretugyancsak.tJólle
hett tapinthatót at különbség,t at jugoszláviait
modellttöbbnemzetiségitkaraktere,tatfödera
tívtkeretektatpluralizmustegyfajta,thatnemtist
atparlamentáristdemokráciattartalmáttgaran
tálótkontextuskénttkétségkívültszigetszerűent
egyénivétemeltéktatszocialistatországoktné
pestcsaládjántbelültaztországot.tAtjugoszlávt
képlettkomplextvoltáttközkeletűen,támtMa

gyarországontfeldolgozatlanul,tatsoknemzeti-
ségitállamszövetségtelhallgatásokon,ttabusí
tásokont nyugvót szerkezetet határoztat meg.t
Erretpélda,t amikortVégelt édesanyjathalálost
ágyántmegtudja,t hogyt felmenőit közült töb
bektatpartizánoktáldozataivátváltak.t(„Min
denesetret számomrat egyszeribent úgyt tűnt,t
minthatnemtabbantatvilágbantélnék,tamelybet
beleszületem.”)t Tudjuk,t hasonlót megráz
kódtatáskénttéltetmegtugyanezttaztélménytt
Magyarországont számtalant „párja-zsidó”t
sorstratkárhoztatottcsaládtutóda.
Látható,t at hasonlóságokt ést különbségekt
hálójábant teszünkt tétovat lépéseket,t miköz
bent at jugoszlávságt atribútumaitt keressük,t
nemttitkolva,thogytaztatkérdéstistfoglalkoz
tat,t mitmaradtt Jugoszláviából,t at jugoszláv
ságból,t hiszent Végelt visszatérő,t tépelődőt
kérdéset ez.tAzt őt válaszat szkeptikus,t volta
képptatcímbentmegfogalmazot:tatbűnhődést
–t Bűnhődést egyt történelmit korszakért,t egyt
társadalmitberendezkedésért,tamely,tjóllehett
atszovjettmegszállásontkívültkerítetetönma
gát,tattabuktsokáigtbiztonságosnakttalált,tte
hátt kollektívet működtetett rendszerétt tar
totatfent.tMondhatni,téstebbentattöbbittárs

országgaltrokon,tatgörögttragédiáktsorsattel
jesedettbetrajta:taztelhallgatottbűnök,taztel
tagadottsérelmektvégültszétvetetéktatkom
fortostéletvilágtkereteit.
Mitmaradttatjugoszlávságból?tAtmártemlí
tet,t Végelt fordulatat szerintit hontalanság,t
egyenesentatsorstalanság?tNemttudom.tIlyent
messziret nemt jutotam…t Szélesebbt össze
függésekbet nemt merészkedtem,t mivelt aztt
látam,tnéhánytpillanattválasztteltatól,thogyt
egytkönyvtártmozduljontmegtkörülötem,téstt
könyvlélegzetűtszövegbet feledkezzem.tSzó
valt nemt tudom,tmitmarad,t ést aztt sem,tmit
volt.tÁmtatnemttudásomnaktmosttmártlega-
lábbtkeretei,tkontúrjaitvannak.tJobbanttudom,t
mittnem.
Mit maradt?t Egyt választ biztosan:t Végelt
LászlótBűnhődéstcíműtkönyve.


