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A KITÖRLÉS 
ÉS NYOMÁBAN 
A REGÉNY

– Végel László Bűnhődéséről

VégeltLászlótújtkönyvetkönyörtelenültkö
vetkezetes:t at „romantikus”t nacionaliz

mustéstaztabsztrakttuniverzalizmustegyide
jűt elutasításat teszit érdekessét ést radikálissá,t
remektesszévétéstnagyszerűtregénnyé.tEuró
patugyanistszerintetazttjelenti:tkisebbségiség,t
belsőt hasadtság.t Sokféleség,t lezárhatatlan
ság.t Röviden:t at formátlant regényt szelleme,t
ahogytMilantKunderatistmondta.tEzttsemtat
nacionalizmustkizárólagossága,tsemtaztuni
verzalizmust nemt értheti.t At kizárólagosságt
ugyanistnemtistismerhetitathűséget,ttagadjat
atkultúratfolytonosságát,thagyományrombo
ló,thiszentmindentteltakarttörölnitazt„egyet
lenen”,tazt igazintkívül.tAztetnikait tisztoga
tásokt kulturálist ést nyelvit tisztogatásokt ist
voltak,t ést atmúltt századbant ezekt tüntetékt
eltatsoknyelvű,tsokkultúrájútKözép-Európátt
minttkulturálistföldrajzitegységet.tRomániá
ból,tCsehországból,tLengyelországbólteltűn
tekt at németek,t ést eltűntekt mindenhonnant
at zsidók.t Ennekt megismétlődéset kicsiben,t
ahogyt eltűnikt lassant immárt teljesent Végelt
száműzetésbelithazájából,tÚjvidékrőltathar
madiktetnikum,tatmagyarságtis.tÚjvidéktpe

remtlet,tathontalanságtföldje,téppentazáltal,t
hogytaztegyneműségtföldjévétvált.tAtperem
vidékrőlt ist távozot,tméghozzát azt emlékekt
birodalmába,t at multikulturalitás.t At váro-
soktemléketazonbantmagatistanyag,tszecesz
szióstépület,tmelytholtelveszti,tholt–tlátszat
rat –tújratmegtaláljat funkcióját.tAzt épületekt
nyomoktlesznek,tegytsosemtvolt,tdetkulturá
listképzetkéntteleventvárostromjai,tamelyekt
megindítjáktatfikcionálótfantáziát.tAthagyo
mányrombolót nacionalizmust ést at bolseviz
must kitörlésit kísérleteitt őrzikt azt épületek,t
atlakóktnyomaittatházakt(aztegykoritzsidókétt
atJevrejszkántatnagytzsinagóga),tmerttvégült
mindt nyomott hagynakt at kitörlést kísérleteit
is,t ahogyt egymásrat rétegződvet történelem
métválnak:terretpéldataztezerszertátnevezett
Dornstädtert kávéházt története,t katasztrófa-
anekdotájat ist atBűnhődésben.tAt száműzetést
végülthazávátválik.
MitvolttéstmitlettvolnatÚjvidék,tmitvolttést
mit lett volnat Trieszt,t Közép-Európa,t at Bal
kán?tMitistvolttpontosantKözép-Európatsohat
betnemtteljesülőtígéreténektkéttlegutóbbitle
téteményese,tatMonarchiatéstJugoszlávia?t–t
ezektatkönyvtkérdései.tÉstezektazoktatkérdé
sekt ist egyben,t amelyekret azt absztraktt uni
verzalizmust nemhogyt válaszokatt nemt tudt
adni,tdetuniverzalistakénttmégtcsaktfeltennit
semtlehettőket.tAztuniverzatlistatszámárategy
kénttpartikuláristéstjelentéktelentmindentki
sebbségitsajátság:tatkisebbségiségtnemtmás,t
minttszámtalant„identitás”,tszámtalantparti
kularitástbonyolultthálózata,t amelybőltnemt
lehett egyett semt „autentikusnak”,t igazinakt
kinevezni.tAtnacionalistatagresszívantegytne-
műsít,t aztuniverzatlistatfigyelmetlenül.t „Ca
mustéstSartretutántMusilttolvastam,tDoderertt
éstJosephtRothot.”tAztegzisztenciális,tuniver
zálistszáműzötségtőlteltatsajátos,tregionálist
száműzötségigt–tlegsajátabbtidegenségéhez.t
Végeltépptezérttelsősorbantnemtnacionalista
kéntt féltit sajátt közösségét,t at vajdaságit ma
gyarságot,thanemtennektaztegykori,thagyo
mányost sokféleségnekt egyikt legfontosabbt
alkotójaként.t Kevesent féltikt annyirat benső
ségesen,tminttő,taki,tpersze,tköztüktistszám
űzetésbentél.tAtMagyarországróltáthazafias
kodót absztraktt nacionalistákt megt végképpt
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nemt értenekt semmitt mindebből.tAt bűnhő
déstmotívumatpedigtnyilvántCamus-tőlt jönt
(Dosztojevszkijtőlt indulva,t Kafkánt keresz
tül),taztörököstidegenségtállapota,tamelybent
„azt embert mindenképpt hibást egyt kicsit”,t
ahogytatKözönytMeursault-jatmondja.
AtJugoszláviatfelbomlásáttmegelőzőtidők
ben,t Németországbant járunkt azt egyikt jele
netben,t egyt írócsoportt különbözőt nációjút
tagjaitt látjukt többt nyelvent veszekedni.t Né
mettvendéglátóiktnemtértiktathelyzetet,tVégelt
szerintt–takitatbalkánitcsoportt tagjat–tértet
lenségükbetlenézéstvegyül:tőkttudják,tmeny
nyiretmindegytvalójában,tkitholtáll.tAztuni
verzalizmust itt at megértésret valót törekvést
megtagadásat–tközvetlenültatbalkánitháborút
kezdetet előt.t Végelt itt ést at könyvt számost
mást pontjánt ist érzéketlenségkéntt vetit elt azt
effélet„nyugati”thozzáállást,thelyébetatfikciót
multikulturalitásátt állítja,t annakt at lehetősé
gét,tahogytatvárosttújratbenépesítiktegykorit
lakói,t akiknekt egykorit otlététt őrzit at város,t
amelytvégsőtsorontnemtistmás,tminttanyagit
természetű,t megtapinthatót emlékezet.t Eu
rópat „besűrűsödik”t at peremvidékt fikcióte
remtőt emlékezetében,t et könyvbent elsősor
bantÚjvidékentéstTriesztben.tAtsokszínűségt
velejéigt hazugt kísérletei,t at Monarchiat ést
attitóizmustegyszerretgúnytéstnosztalgiattár
gyai,takárcsaktatkönyvbentemlegetettJosepht
Rothnál.tAmennyibentÚjvidékettnemtsöprikt
eltatháborúk,tattömeggyilkosságok,thatnemt
omliktösszetatMonarchia,tamelytBéccseltösz
szekötöte,takkortatkéseitemlékezőtnemttett
volnatszertterretatpozíciójára,tSzentamáson,t
szülőfalujábant kétkezit munkávalt töltötet
volnataztéletét.tUgyanezttatgúnyostkontrasz
tott villantjat felt Claudiot Magrist ést at csóró,t
„jugoszláv”tVégeltt egytalkalommaltegyt tri
esztit kávéházbólt jószándékúant (hogyt net
költseteltmindentpénzéttkávéra)teltanácsoló,t
szerbt főpincért képzeletbelit találkozásat –t
atvendégmunkástéstatDunatnagytírója:tatlo
kálistmultikulturalizmustkéttarca.tMagristta
lántnemtgondoltatvégigtkellőképpentatsokfé
leségtéstaztalávetéstviszonyát,tpedigtaztalá
vetéstnemtszűnttmegtatbalkánitháborúktvé
gén,t nemt szűntt meg,t amikort kimúltt at XX.t
század,tnemt szűnttmegtSzerbiat bombázásat
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utánt –t figyelmeztettVégel.tAt régiót alapta
pasztalatat voltt ést maradt.t „At Parlamentt
arratjó,thogytvédjetaztújgazdagokat,tat jog
államit ostort mégist kívánatosabb,t mintt
atkommunistatjárom.”t(84.)tHatithontmon
danát valaki,t rendesent let lennet populis
tázvatéstpercekentbelültminimumtatképvi
seletit demokráciat ellenséget lenne.t Nemt
csoda,t hogyt Végelt irántt nemt érdeklődikt
igazábóltsenki.tNemtcsoda,thanemtfeneket
len,tmindent„oldalra”tegykénttkiterjedőtpro-
vincializmus.
At történelmit állandókéntt fennmaradót ki
szolgáltatotságott at fikciót nemt váltjat meg,t
csaktelképzelhetővétéstátélhetővétteszi,tegy
arántttúllépvetatnacionalizmusontéstaztuni
verzalizmuson,t at romokatt építőkockáknakt
használva:t„Kéttvalóságosttörténettötvözéset
egytfiktívttörténetettszül,tamitaztegynyelvű
ségtellentéte”t–tírja.t(157.)tAtkönyvtmásodikt
részéttzárót„hangjáték”,tatSzerbiábólt„haza
felé”t tartót balkánit vendégmunkásoknakt at
butsztutazástalatitbeszélgetésetat„multikulti”t
nyomorúságt részvételjest paródiája,t at han
goktéstatműfajoktkeverésetpedigtegyfajtatpo
étikait pluralizmus,t „soklelkűség”,t ahogyant
Végeltmondjategythelyüt.
Atkönyvbentéstaztéletműbentmégis,tmin

dentradikalitásávaltegyüttistvégigtjelentvant
aztanekdotikustkedély,téstmegmentitatkönyvt
naplóesszé-szerűtrészeittazoktóltatveszélyek
től,tamelyektőltennektatműfajnaktatmagyart
irodalombant hagyományosant nemt sikerült
megmenekülnie:t Végelt közelit rokona,t Ker
tészt Imretalkalmankéntitapodiktikusságátólt
éstközöstrokonuk,tMáraitSándortönsajnálatá
tóltéstönkomolyanvételétől.
„Ittkonzervatívthűségtéstliberálistpluraliz
must járja”t–tálltatnyolcvanadiktoldalon.tAzt
állandót kitörlésekt régiójánakt lakójat tudja,t
hogytathűségtnemtmás,tminttbármitkitörlésé
nektmegtagadása:tathűségtmagatatpluraliz
mus.tAtkitörlésselt szembentpedigt at regényt
szellemetéstkedélyetálltéstgyőztis,tamennyiret
egyáltalánt győzhet,t mertt mindent törlést re
génnyétváliktvégül.
Egyt kultúrat akkort válikt bizonyosant pro
vinciálissá,thatnemtképestészrevennitnagytal
kotóittcsupántamiat,tmerttaztállamthatáraint
kívültélnektéstráadásultmégtottsemtmutat
nakttúltsoktérdeklődésttathivatalostmagyar
ságtelőírásaitiránt:téppentcsaktfeltesznektpá
ratt atmagyart nemzetit kultúrat legfontosabbt
kérdéseit közül.tAzt effélet reflexiónakt ritkánt
szoktunktörülni.tPedigtmindentokunktmeg
volnatrá.


