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BányaitJános

BERLINRŐL – 
SZERBÜL  
ÉS MAGYARUL

– kétszer ugyanarról a könyvről

Priče iz donjih predela

VégeltLászlónaktVickótÁrpádtértőtfordítá
sábantszerbtnyelventmegjelenttPriče iz donjih 
predela – magyarul:tAlanti történetek – címűt
könyvéttaztújivékitCenzuratadtatki,ttudtom
maltatvajdaságitfüggetlentújságírókttársasá
gánaktkiadója.tAtkönyvtalcímet–tBerlini szö
vegek –tarratutal,thogytVégeltezútaltBerlin
bentkészült,tvagytBerlinrőltszóló,tesetlegtBer
linttlátatótkönyvettírtttöbbszöröstberlinitlá
togatása,t illetvet otanit tartózkodásait nyo
mán.t Megmondomt nyomban,t amennyibent
atkönyvtBerlinrőltszól,téstcsaktrészbentszólt
atvárosról,tannyibantszóltaztírónaktBerlinbet
magávalt vitt othoni,t azazt ithonit világáról,t
arrólt voltaképpen,t hogytmitt jelentt balkáni,t
főkéntt pedigt kisebbségit balkánit terhekkelt
megpakolvat azt egykoront sóvárgott Nyu
gatra,tatNyugatnaktebbetatsoktszempontbólt
középpontinaktmondhatótvárosábatérkezni.t
Idegenkénttútratkelnitéstaztidegenségettmeg
élnit Berlint visszfényében.t Hat ígyt fogalma
zunk,tmáristatkönyvtkellőstközepébentérez
hetjüktmagunkat,thiszentatháromtírást,tneve
zetesentatNach Berlin, atBűnhődés éstatWhat is 

Yugoslavia címűekett tartalmazót könyvt egé
szébentaztidegenségbőltidegentföldretérkezőt
utazó,ttörténetesentegytsikerestírótgondolat-t
ést érzésvilágátt fogalmazzat meg,t mindazt,t
amivelt azt ideiglenesent elhagyot,t háborúk
kalt rombat döntött ést elveszejtett országbólt
érkezvetatjóindulatal,tdetbizonytnemtothontt
nyújtótnyíltsággaltmegjelenőtbefogadóvaltta
lálkozva,tnemtutolsósorbantszembesülvet is,t
megélhetettéstmegtapasztalhatot.
NemtMáraitSándortNapnyugati őrjáratánakt
utazójatVégeltLászlótutazója,tbárthasonlíttrá,t
hiszent Márait ist majdnemt meneküléskéntt
jártatbetatNapnyugattvilágát,téstVégeltLászlót
utazójatistminthatmenekülne,tvagytlegalábbist
lélegzetvételnyit szünetett tartvat érkezikt at
honttalanságból,tatlenti,tazt–tahogyantatkönyvt
magyart címetmondjat –t alantit világbólt Ber
linbe,thogytot,tbármennyiret ist szívesent fo
gadják,tújra,téstkittudjathányadszortmár,tát
éljet ést megéljet at magat hazátlanságát,t nemt
utolsósorbant gyerekkorából,t majdt ifjúkorá
bólt származót illúzióinakt megtépázásátt azt
ígérett földjéről.t Azt ígérett földjétt jelentetet
Nyugatrólt ést aztotanitnagyvárosoktvilágá
rólt at felnövekvőt ést at világbant tájékozódni,t
ezent felültpedigtothont lennit sóvárgótértel
miségit számára,t akibent erősent élt at helyi,t
mondjuk,t szülőhelyit történésekt legtöbbszört
szándékosant elhallgatott vagyt éppent ho
málybat utasított világa.t Végelt Lászlót nemt
ürest kézzelt érkezett Nyugatrat ést Berlinbe,t
útitársaitólteltérőentattávolságitbuszon,takik
rőltszóloktmajdtkésőbb;tnemtfüstölttkolbász
szaltéstszalonnávaltmegtjóízűtpálinkákkaltér
kezettide,thanemtegyfelőltaztéppentidőszerűt
történések,tatháborúktéstvérengzések,tatha
lálrat ítéltt ést kegyetlenült rombat döntött vá
rosok,tatszülőhelyükettkényszerűentelhagyót
menekültek,t azt üldözést finomabbt ést dur
vábbtváltozatainaktélményvilágával,tmásfe
lőltpedigtatgyerek-tést ifjúkorbólthozot,tbárt
aztutazástidejéretmártigencsaktmegkopottre
ményekkelttelitpoggyásszal,tamelynektkülönt
rekeszébentvoltakt azt elhallgatott történetekt
atháborútutánitvérengzésekről,tatnémetektki
toloncolásáról,t nemt utolsósorbant at gyerek
korbant látottnagyont istmegfésülttpartizán
filmektést iskolait tankönyvektárasztotatesz
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mevilágthazugságaival...tDetnemtnyugalmat,t
mégt csakt nemt ist pihenéstt keresett Végelt
LászlótutazójatNyugatontéstBerlinben,tnemt
számított semt munkahelyre,t semt fizetésre,t
nemtgondolttatnémettfőnöktrigolyáira,tmintt
at velet együtt érkezőkt legtöbbje,t hanemt ta
nulnit vágyot,t megtanulnit Berlintt ést velet
együttmegtanulnitatNyugatot;teztatszándékt
vezete,tmerttéppentattanulásban,taztelsajátí
tásbantlátatmegtazttatlehetőséget,tsőtt–tazttist
mondhatomt –t kiutat,t amelynekt megéléset
atgyerek-téstifjúkoritmegtfelnőtkoritothonit
tapasztalatoktmegértéséttjelenthetetszámára.t
Éstnemtistbűnhődnitérkezet,tnemtremélhe
tettfeloldódást,thiszentbűnöktnemtterhelték,t
megbánásratsemtvolttoka,thiszentnemtvétett
semt azt élet,t semt at szabadságt ellen.t Hogyt
mégistvolttVégeltLászlótutazójábantlelkifur
dalás,t annakt közvetlent okait nemt lehetek,t
ámtközvetetentottkísértetektbennetaztot
honról,t at honrólt egykort tápláltt illúziók,t
atsohatfeltnemtoldottkételyek,tatmúlttmeg
annyittörténése.tTeletvolttteháttVégeltLászlót
utazójánaktbőröndjetmúltaltést jelennel,tvá
rakozássalt ést kétellyel,t életrajzzalt ést fikció
val.t At kérdést csakt azt maradt,t hat fel
nyitjatNyugaton,t azaztBerlinbent atmagávalt
cipelttbőröndöt,tmittmutathattmegtbelőletazt
otaniaknak,tstmittérthetnektmegtaztodatvitt
szavakbóltésttárgyakbóltaztotaniak,thategy
általántkedvüktlesztbármittistmegérteni.tMitt
gondolnaktmajdtatbőröndttartalmáról,tkincs
nektvesziktvagytfeleslegestviszontagságnak,t
súlyosnakttaláljáktvagytkönnyűnek?
Ést mostt felt kellt oldani,t hogyt kit ist Végelt
Lászlótutazója,t kit az,t akit aztutazót képébent
Berlinbet érkezik?t Sthat föltesszükt eztt atkér
dést,t ést föltkellt tenni,tVégeltLászlót„berlinit
szövegeinek”tműfajitmeghatározásávalttalál
juktszembentmagunkat.tNemtvitatható,thogyt
azt utazót magat Végelt László,t hiszent őt jártt
Berlinbent többszört is,tnekitvoltt részetaztot
tanit tapasztalatokban,t őt az,t akittmegterhel
tekt azt egykort voltt elhallgatások,t őt az,t akit
atlevitézlettpartizánparancsnoktkéseitlezül
léséveltszembesülvetarratgondolhatot,thogyt
hazugoktatpartizánfilmek,thogythazudnaktat
tankönyvek,tőtaz,t akit at szüleit szavárathall
gatvatnemtkérdezt éstválasztt semtvár,t őt az,t

akitbárhovátjuttistel,taztothonitviszonyokkalt
találkozik,tőtaz,takitaztíróegyesületitküldöt
ségekkeltmegjártatMoszkváttéstBerlint,tőtaz,t
akitfölolvastatkistlétszámúthallgatóságnak,tőt
az,t akivelt at viharbat keveredett repülőgépt
órákont átt keringt Európat felet,tmígnemt si
kerrelt landoltBécsben,tőtaz,takitBécsett ist jólt
ismeri,téstőtaz,takitTrieszttfelettkeringvetkép
zeletbentClaudiotMagrisszaltkávézik,tabbant
at kávéházban,t ahovát ifjúkorit triesztit betvá-
sárlókörútjánt nemt térhetett be,t ést őt az,t akit
atdélről,tteháttegészentlentrőltindítotttávol
ságitautóbuszban,t„BerlintviatDresden”,tújra-
élit at balkánit mindennapokt világát,t hiszent
atbuszbantatlentitvidékektképviselőitutaztakt
együt,téstathosszanttartótutazástsorán,taztit
tenit szokásoknakt megfelelően,t mindenkit
mindenkivelt beszélgetésbet kezdett ést min
denkitatmagatigazátthangoztata,tmiközbent
atmásiktigazáttmegtsemthallgata,tközbentke
ménytszavaktistelhangzotak,téstottvolttve
lükt at mindentudót kalauz,t akit utasításokatt
adot,thogyantkelltatvámosokteszénttúljárni,t
mitt kellt azt útszélit szlovákt éterembent ren
delni.t Jólt összeverődött társaság,t talánt egyt
kicsittkimódoltantvannaktottmindazok,takikt
atdéli,tazaztbalkánitvilágottábrázolhatjáktbe
szédükkelt ést viseletükkel,t modorukkalt ést
poggyászukkal,tmiközbentmindannyiantva
lamennyiretelesetektis,thiszentlegtöbbentta
lajvesztettvendégmunkások,takiktatmonda
taikatt márt csakt némett szavakkalt feltöltvet
mondhatjáktki...tÉstéppentatviharbantkeringőt
utasszállítótrepülőgéptnépessége,tattávolságit
autóbuszt utasterétt betöltőt utazókt jeleneteit
hozzáktelőtVégeltLászlótírásainaktműfajitkér
dését.tNemtmellékestkérdés,thiszentmindvé
gigteldöntetlentmaradt–téstjó,thogyteldöntet
lentmaradt–:tVégeltLászló,takitmindazt,tami
rőlt beszél,t nyilvánt közvetlenültmegélte,t hi
szenthovatartozásának,thontalanságánaktkér-
désetmindvégigtveletvan,tegyfelőltkaputtnyitt
előte,tmásfelőltfalattemeltköréje,tezérttaztán,t
aztAlanti történetek mindháromtírásategyfelőlt
személyest élménybeszámoló,t másfelőlt pe
dig,tminthogytsikerestprózaírótmunkája,tfik-
cionálttpróza,t regényszerű,t amennyibent fo
lyamatost történetettmondt el,t ést esszészerű,t
amennyibentérzésekettéstgondolatokat,than
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gulatokattésteszmékettábrázol.tDetútirajznakt
ist tekinthető,tmivelt útit beszámolókatt ést ta
pasztalatokatt ist közöl.t Nemt utolsósorbant
azonbantpublicisztikatis,thiszentatjelentttárjat
fölt ést nemt kevést oknyomozásrat támaszko
diktmindtatberlinitfaltledöntésénektévfordu
lójáróltközölttriportszerűtleírásban,tmindtazt
irodalmitfelolvasóestt történéseinektecsetelé
sében.tAtműfajköziségt jellemzit tehátt Végelt
LászlónaktaztAlanti történetek címentkötetbet
gyűjtott írásait.t Persze,t nemt igazánt tudomt
megmondani,t milyent műfajt ist at műfajközit
írás-t ést beszédmód,t aztt azonbant meggyő
ződvet állíthatom,t hogyt Végelt Lászlót iro
dalmitsikereittéppentatműfajithatároktkiszé
lesítésetéstátlépése,tatműfajoktegymásratvetí
tésetéstegymásbantvalóttükröztetésetalapoztat
meg.tMertt éppent ennekt at sajátostműfajtkö-
ziségnektköszönvetszólhatottmindtatkortidő
szerűtkérdéseiről,tmindtpedigt saját,t szemé
lyest tapasztalatairólt ést élményeiről.tHat va
laki,tháttVégeltLászlótbennetélttatmúlttszázadt
utolsótévtizedeinektéstaztújtszázadtelsőtévti
zedénekt történéseiben,t írókéntt ést tanúkéntt
egyszerre.
Mit történne,t kérdezit Végelt Lászlót egyt
thelyüt,t hat telttműanyagzacskókkaltmegra
kodvat odalépnet Claudiot Magrist kávéházit
asztalához,t felismerné-et atHabsburgokatt ést
Közép-Európátt olyt jólt ismerőt –t st némikép
pentidealizálót–tolasz,takitolytszéptregénye
kett ist ír,tmegtatDunátt istbetévet tudja,t felis
merné-et azt olaszt írót atműanyagzacskókkalt
felszerelkezettközép-európaitkisebbségit írót
személyébent at közép-európait romlást virá
gait,tfelismerné-etbennetazttatvilágot,tamely
bent azt utcanevekett ést at terekt neveitt egyikt
napróltatmásikratváltoztatjáktmeg,tfelismer
né-e,thogytatműanyagzacskóstférfiútaztösz
szeroppantt formáktvilágábólt érkezet.tNemt
csaktaztolasztírótelképzelttasztalánálthangza
nakteltezektatkérdések,telhangzanaktatledön
töttberlinitfaltalat,telhangzanaktaztírókttár
saságábant ést at távolságit buszt utasterében,t
elhangzanaktatvilágtmindentpontján,tahovát
ebbőltattérségbőlt–taztalanti,tteháttatvalósá
gosantéstjelképesentistlentitvilágbólt–térkezikt
azt utazó,t akit történetesent mégt magyart is,t
mégpedigtkisebbségitmagyartíró.

Bűnhődés

Érdemest pillantástt vetnit Végelt Lászlónakt
atbudapestitNorantLibrotKiadónáltmegjelentt
Bűnhődéstcíműtkönyvetfedőlapjára.tAztutolsót
oldalon,t at szerzőtmosolygótképet alatt atki
adótbejelenti,thogytatBűnhődés – Naplóregény 
atszerzőt„újtkönyvetéletműsorozatánaktelsőt
kötete”.tAztt jelentit ez,t hogyt at kiadót tervbet
vetetVégeltLászlótéletművének,tnovelláinak,t
regényeinek,tdrámáinak,tesszéinektésttanul
mányainakt újrakiadását,tmégpedigt életmű
sorozatban,tamitazttjelenti,thamarosan,taztel
következőtévektsorán,talkalmunktlesztVégelt
könyveitt újt köntösbent újrat elolvasni,t amit
nyilvántárnyalnit fogjat azt írórólt ezt ideigtki
alakulttképet,t ezt-aztt talántmegt istváltoztatt
atmostanábantélőtképtvonásain,taminektcsakt
örülnitlehet,thiszenteztazttjelenti,thogytVégelt
munkáitélnek,t jelentvannak,tbártegytrészükt
hosszútévekkeltezelőttjelenttmeg,ttalánthat
naktis,thiszentegythosszantkitartottíróitelha
tározásttermékei,tazétaztelhatározásé,thogyt–t
Végelt szerintt –t azt írót tanú,t ést alapvetőt fel
adatatatmagatéleténektéstatkortéleténektdo
kumentálásat at rendelkezéséret állót irodalmit
formákban,tstVégeltnagyontmagabiztosantélt
ezekkeltatformákkal,tanélkültazonban,thogyt
megújításukrat törekedne,t mertt számárat azt
etikatmindigtelőbbretvaló,tminttatpoétika,tst
ezttnemtkelltnekitfelróni,thisztdokumentálnit
akart ést nemt gyönyörködtetni,t inkábbt akart
időszerűtlenni,tmintsemtatszellemtmagassá
gában,telvontantéstatmisztériumoktvilágábant
létezni.t Végeltőlt nemt idegent atmagasröptűt
gondolkodás,t nemt idegent tőlet at filozofikust
világlátás,t det at határozott ideológiait beállí
totságtsem,tmindeztrészetaztőtirodalmának,t
ezértt aztánt többszört hajlikt at rábeszélést ést
nemtaztelbeszéléstfelé,tamitegyenesentkövet
keziktabbóltaztelgondolásból,thogytatdoku
mentálóttanútfeladatatinkábbtatkeménytköz
lés,tsemminttatformálástgyakorlata.
Érdemestmégttovábbtidőznitatkönyvtborí
tójánál.tAtkönyvtcímetalattatfedőlapontmű
fajit megjelöléskéntt azt áll,t hogyt „naplóre
gény”,tmígtatkönyvtelsőtlapján,tisméttatcímt
alat,tújabbtműfajitmegjelöléskénttazt„útitszö
vegek”tkerülnektemlítésre.tAtkéttalcímtelté
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résetkülönöstmódontvalójábantatBűnhődés jel
legéretutal,tarra,thogytatkönyvbentközöltthá
romtírástegyformánttekinthetőtakárt„napló
regénynek”,t akárt „útit szövegnek”,t hiszent
mindtháromtszövegtrészinttútközbentkészült,t
vagyt éppent utazásokt emlékétt elevenítit fel,t
ugyanakkortközléseitkimondotantszemélye
sek,tamilyenektáltalábantatnaplók,tfőkéntthat
nemtközszemléretkészülnek.tAt„naplóregény”t
perszetnemtújtműfaj,thosszúttörténetetvan,tst
at magyart irodalomt ist ismert néhányt neve-
zetest„naplóregényt”.tVégeltírásatazonbantel-
tért ezektől,t annyibantmindenképpen,t hogyt
szövegeittnemtosztjatföltdátumoktszerint,tha
nemtfolyamatosantközli,tmiközbentazonbant
arróltisttesz,thogytjóltlátszódjontrajtataztidőt
múlása,t hiszent naplóregényet útleírásnakt ist
vehető,t egyt vagyt többt utazást tapasztalatait
közlésének.
Merret vezetnekt Végelt Lászlót „útit szöve
gei”?t At kérdésret egyértelműent lehett vála
szolni,t bártnemtbiztos,t hogytazt egyértelműt
választpontostválasztis.tVégelt„útitszövegei”t
Európatfelétvezetnek,tmégpedigtatkésőtgye
rekkortóltéstatfiatalságtéveitőltkezdődőentki
alakulttEurópa-álomtfelé,thisztaztírótarróltbe

szél,t milyennekt képzeltet elt Európát,t amígt
nemtláthata,tmajdtarról,tmilyennektismertet
meg,t amikort márt láthata.t Látásmódjat kü
lönlegessége,t hogyt at korai,t képzelett terem
tetetEurópa-képtnemtvagytaligtkülönbözikt
atvalóságbantmegismerttEurópa-képtől,tami
bőlt részintt arrat lehett következtetni,t hogyt
VégeltolyannakttaláltatEurópát,tamilyennekt
fiatalt éveibent elképzelte,t részintt azonbant
arratistkövetkeztetnitlehettebből,thogytVégelt
Európábant arrat találtt rá,t amiret rát akartt ta
lálni,t ést ezt megnyugtata,t legalábbist olyant
mértékben,thogythozzáláthatottélményeitést
tapasztalataitmegfogalmazásához.tMindeztab-
bólt leszt érthető,thatbelegondolunk,thonnant
indult,thonnantérkezettVégeltEurópába.tAzt
aztország,t ahonnant érkezet,tmártnemt léte
zik,tvérestháborúbanthullottszét,támtaztelőz
ményekt semt fényesek,t hiszent eltitkoltt vé
rengzések,teltitkolttnépirtás,tatlakosságtössze-
tételénekt erőszakost megváltoztatásat előzttet
megtegyfelőltegytcsodaország,tmásfelőltegyt
hazugt országt vérest háborúit,t st minderrőlt
nemtvagyt igencsakt sutogvat lehetett szólni,t
hat egyáltalánt bárkitt ist szórat lehetett bírni.t
Végelt at szüleitt semtbírtat szóra,t pedigt azokt
tudtaktmindarról,t amit at nagyt világháborútt
követőenterrefelétmegeset,tfőkénttarrólttud
taktsokat,tamitaztőtutcájukban,tatfalujukbant
történt.tMélyenthallgatak,tdetnemttfelejtetek,t
éstVégeltemlékezőtszövegeinektéppentaztazt
erőssége,thogytvégültcsaktszóratbírtategyfe
lőlt at szüleit,t másfelőlt at győztest toldalt márt
egészent lerongyolódott képviselőjét,t aztt azt
egykoritpartizánhőst,takitnemttudtmegszaba
dulnit katonáskodásánakt egyikt élettret szólót
élményétől;t nemt tudjat megérteni,t hogyant
történhetett megt at foglyult ejtett ellenségest
katonatisztel,thogytgyűlöltetazt,takinektatne
vébentharcolt,tugyanakkortegytóvatlantpilla
natban,tmiközbentátkísértéktegytmásiktállo
máshelyre,taholtnyilvántaztellenségtáltaltfog
lyult ejtetekértt cseréltékt volnat ki,t at szaka
dékbatvetetetmagát.tAtpartizánfilmekentne
velkedett gyerekt nemt értetet at történetett
előatdó,t mostanrat egészent lezüllött egykorit
partizánt,takitmagatsemttudottvégéretjárnitat
történetnek,tnemtértetetazt,thogytatmindigt
hőskénttábrázolttpartizánokbantmiféletkéte
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lyekt működhetnek.t Aztánt lassan,t ahogyant
múlnaktaztévek,tegyretinkábbtcsaktkülönle
gest történetétalakultatgyerekkorbanthallott
történet,t det ennekt hatásat mindvégigt érez
hetőt at márt felnőtt ést utazásrat készülődő,t
könyvektrabságábantélőtfiatalembertvilág-tést
ezent belült főkéntt Európa-tapasztalatában.t
KinektatszeméveltláthatjatEurópát,tvajontazt
egykoritpartizán,tvagytéppentatmagastrangút
némettkatonatiszttszemével?tVantabbantvala
miféletambivalencia,tahogyantaztifjúkorábant
EurópáróltálmodozótelbeszélőtmegélitEuró
pát,tleginkábbtBerlint,tezzeltegyüttatnémete
kettéstatnémetséget.tAtcímadótszövegbentelő
adottpartizántörténettemléketmindvégigtkí
sérti,tveletvan,tamikortmegérkeziktBerlinbe,t
veletvan,tamikortatfaltlebontásánaktévfordu
lójánt sztiropordarabott veszt fölt at törmelék
ből,tdetakkort is,tamikort írókénttálltatnémett
közönségtelőt.tEztaztambivalenciatteszitVé-
geltszövegéttéletessé,tegyútalttartalmassátis,t
hiszentaztEurópábatkészülődéstutántaztEu
rópábat érkezést nemtazt ábrándoktbeteljesü
lése,t det nemt ist illúzióvesztés,t hanemt reálist
tapasztalat,tamintmittsemtváltoztatnaktatta
lálkozások,taztélmények,tatbeszélgetések.
AtNach Berlin... címett viselőt szövegt azzalt
kezdődik,t hogyt „megérkeztél”t oda,t ahovát
egészteddigitéletedtsorántvágyakoztál,tmajdt
ígyt folytatódik:t „Közelrőlt szemléledt at vilá
got,tamelyetttávolbóltévtizedekentáttmegha
tódvat tiszteltél,tamelybent–tnemtkistbűntu
datalt –t naivant reménykedtél.”t Majdt arrólt
beszél,thogytaztegypártrendszertgyerekekéntt
nevelődöt,t ést cinkosávát ist váltt at rendszer
nek,t nemt igazánt tehetettmást,t pedigt több
szörtvolttveletvitában,tmiközbentépítetetma
gábant azt Európa-képt illúzióját,t ést ennekt at
kudarcnaktattudatábantérkeziktBerlinbe:t„azt
önmagátteltékozlótfiút jóvátehetetlentbűntu
datával.”t St kezdődikt azt ismerkedést Berlin
nel,tkezdődiktaztillúzióktéstutópiáktegyidejűt
lebontásat ést megerősítése,t mertt az,t amivelt
Berlinbent szembesül,t számáratújt világott je
lent,tstezttatmásiktvilágottminthatidegenkéntt
szemlélné,tamittnagyonterősentnyomatékosítt
atszövegtbeszédmódja,taz,thogytegyestszámt
másodiktszemélybentíródot,taztönmegszólí
tást jólt ismertt retorikájat szerint;t megszó

lítjat magátt ést ezzelt elt ist távolítjat magátólt
at történeteket,t úgyt beszél,tminthat nemtön
magról,thanemtegytmásikról,tegytidegenrőlt
volnat szó,t holott végigt világos,t hogyt at te 
Végeltszövegébentazténttjelenti.tEztatbeszéd
módt egyszerret biztosítjat számárat at próza
írásbant nélkülözhetetlent távolságtartást,t
hogyt egyszerret szólaltathassat megt azt iró
niat ést aztösszegezést lehetőségét,t amitazt él
ményektmeghatározásátteredményezi.tEzzelt
atbeszédmóddaltegyszerretkéttközlésformátt
közelíttegymástfelé,tegyfelőltatszépírói,tmás
felőltaztesszéíróitközlésformát,tmiközbentazt
esszét nyelvet minthat erősebbent hallatszanat
it,tminttatszépírástnyelve.
Nemtígytatkötettcíméttadóthosszabbt írás
ban,tatBűnhődés címűben,taholtszinténtBerlint
athelyszín,taztesszéíróthangjatazonbantelhal
kultéstfölerősödiktatszépíróé,takitittgyerek
koritélményekrőltbeszél,tmúltbelittapasztala
tokról,t aztánt azt elmúltt évtizedekt különöst
történéseiről,ttriesztitbevásárlóutakról,thosz
szútkényszerrepülésrőltKözép-Európatfölöt,t
képzeltt beszélgetésrőlt Claudiot Magrisszal,t
majdtegytmégthosszabbtautóbuszútróltBer
linbetDrezdántát.tEmlékezésektéstközvetlent
tapasztalatoktütköznektebbentaztírásban,tmi
közbentminthataztanekdotat semtvolnat ide
gentaztelbeszélőtől,thiszentanekdotáratfuttkit
azt egykort voltt jugoszláviait írókt berlinit be
mutatkozásánakt leírása,túgyszinténtathosz
szútutazástabbantaztautóbuszban,tamelybent
egymást mellett ülnekt azt országt népeinekt
képviselői,t dél-szerbiait ést észak-szerbiait
szerbek,t csempészekt ést hamist útlevelekkelt
utazók,tjóltkiválasztottkarakterek,takiktösz
szezártságukbant természetesentösszet istkü
lönböznek,tmiközbentnémett szavakattmon
danaktanyanyelvitszavaikthelyet,tegyszerret
indulatosaktéstretegnek,tmiveltnemttudják,t
mitvártrájuktatfőnöktrészéről,tlesújtótszavak
kalt illetiktatnémeteket,tmiközbent félnekt tő
lük,thisztfüggnekttőlük,tdetfüggnektathatár
őröktőltis,takikettmegvesztegetnek,tmajdttúl
járnaktatnémettrendőrteszén.tAnekdotáktso
rábóltépültföltteháttatBűnhődés,téstígytiróni
áratkihegyezetentteremthettképettatvilágról,t
ezzelt együttEurópárólt ést Európatperemvi
dékéről.


