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BarlogtKároly

HUSZONEGYEDIK 
SZÁZADI 
MakróSZKÓP

– avagy az Egy makró 
emlékiratainak aktualitása

M it tagadás,tmagamtistmeglepődtemtazt
ötletemen,tmiszerinttVégeltLászlótné

metországit recepciójárólt szeretnékt írni.tMi
dőnt elkövetemt emet felelőtlent kijelentést,t
nemt ismertemt at vizsgálódást buktatóit,t ne
hézségeit,t mivelt nemt ismertemt egyetlent
olyant némett nyelvűt recenziótt sem,t amelyt
Végeltműveirőlt szól.tAtkérdéstmindazonál
talt roppantt érdekes:t hogyant olvashatnakt
atnémetektVégelt?tAztántkutatam,t jobbthí
ján,t azt interneten.t Összegyűjtötemt (szinte)t
mindentrecenziót,tajánlót,ttöredéket,tszöveg
morzsát,t amelyt azt elmúltt évbentmegjelent.t
Ebbentnagyt segítségemretvoltt at szerző,t akit
at honlapjánt közzétetet et cikkekt egyt részét.t
Hál’t istennek,t Végelt Lászlót alapost gyűjtő-t
ést dokumentálót munkátt végez.t Ést miköz
bentkerestemtaztérintkezésitpontokat,tazokatt
athangsúlyostgócokat,tamelyektmenténtmeg
kezdhetnémt at vizsgálódást,t rájötemt arra,t
hogytnekemttulajdonképpentnemtistatnémett

recepcióróltkellt írnom,támdetegytolyantdo
logról,tamelyent talántelt semtgondolkodom,t
hat nemt ismerkedemtmegt ezekkelt at némett
nyelvűtcikkekkel.
Egyszóval,t at jelent szövegemt at véletlent
művet–tsthogytatvéletlenektolykorthatványo
zódnak,t arrat tökéletest példat továbbát azt is,t
hogyt miértt pontt eztt at címett választotam.t
Amikort néhánythónapjatVégelt idéntmegje
lenttkötetéről,tatBűnhődésrőlt írtam,teszembet
jutot,thogytfigyelnitkénetatnémettrecepciót,t
hogyantreagálnaktatnémetekterretatkönyvre.t
Detmégtmost,tmikort ezekt at sorokt íródnak,t
semtszületettolyantkritika,tamelytészrevennét
at végelit iróniatműködését,t vagyt észreveszit
ugyan,tmégsemtadtrólatszámot.tÉrdekesnekt
találtam,tahogyantIlmatRakusatatNeue Zürcher 
Zeitungthasábjain1túgytkerülgetitatperiféria–
centrum-problematikát,takártmacskatatzava
rost tócsát,t minthat érezné,t hogyt ebbet nemt
szabad,tveszélyestbelelépnie.tLegalábbistab
bólt at pozícióból,t amelybőlt azt őt recenziójat
szól.tAtkritikákthiányattalántannakttudhatót
be,thogytmégtfrisstatfordítás.tHatígytvan,tak
kortrésentkelltlennünk!
Attavalytmegjelenttkötetéről,taztEgy makró 

emlékiratairólt azonbant tekintélyest mennyi
ségűtrecenziótlátottnapvilágot.tEzentszöve
gektegytrészetsajnostkimerültatregényttörté
neténektösszefoglalásában,tígytteháttazokkalt
itt nemt foglalkoznékt behatóbban.t Mást ré
szükt azonbant tartogatott számomrat újdon
ságot.t Bizonyárat ezt annakt ist köszönhető,tt
hogytmagamtinkábbtatMakrótélvezői,tmint
semtvizsgálóitközéttartozom.tÚjdonságtvoltt
az,tahogyantatnémettrecepciótvilágirodalmit
kontextusbat helyezit Végelt regényét.t Csakt
néthányattemlítenéktmegtazontirodalmitalko
tásokt közül,t amelyekkelt at szerzőkt azt Egy 
makró emlékirataittszembeállítják.tBetinatKai-
bachtatDer Tagesspiegelthonlapján2tViktortJe-
rotfejevtA moszkvai szépségt címűt regényéhezt
hasonlítjat atMakrót,t azzalt at különbséggelt –t
írjat–,thogytVégeltregényébentnincsenektpros-

 1  Rakusa, Ilma: Heimweh ohne Heimat. Neue zürcher zeitung, 2012. 
augusztus 9., http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/heimweh-
ohne-heimat-1.17451884

 2  Kaibach, Bettina: Recht hat, wem es prächtig geht. Der  Tages-
spiegel, 2012. január 23., http://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur-
recht-hat-wem-es-praechtig-geht/6096870.html
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tituáltakt(?!),tvalaminttatMakróterényéttA moszk-
vai szépséggeltszembentVégeltszikártmonda
taiban,t tömört mondatszerkesztésébent látja,t
abban,thogytmegkímélitaztolvasóttaztömlen
géstől,t amit azonbant Jerofejevret olyannyirat
jellemző.t At magamt részérőlt ebbent semmi
képpt semt tudnékt ilyent határozotant állástt
foglalni,tmiveltJerofejevtszövegalkotásittech
nikájáttmerőbentmásnakt találomtVégelénél.t
TomasztKurianowicz,tatFrankfurter Allgemeine 
Zeitungt újságírójat Salingert Zabhegyezőjéhezt
hasonlítjatatMakrót,3tJörgtPlathtpedig,tatNeue 
Zürcher Zeitungbantmegjelenttcikkében,4tFran-
çoisetSagantJó reggelt, búbánat címűtregényét,t
valamintt–téstezttatmegközelítésttfeletébbtér
dekesnekt találtamt –t Shakespearet Sok hűhó 
semmiérttcíműtdrámájáttistpárhuzamtbatállítjat
Végeltregényével.tÉrdekestlennetatfenttemlí
tettszövegösszefüggésekbentvizsgálnitatMak-
rót,téstmindehhezthozzávehetnénktazokattat
filmestanalógiákattis,tamelyekettPlath,tillető
legtegytmásiktcikkbentUlitHufentmegemlít.t
Platht at franciat újt hullámt kétt kiválót alakja,t
FrançoistTruffauttéstJean-LuctGodardtközöst
alkotását,t at Kifulladásigt címűt filmett említit
szövegébent–tazokt számára,t akikt látáktatfil
met,t egyértelmű,t miért.t Szintet lehetetlen,t
hogytnetvegyükt észret atHemtalakjatmögült
olykort kikukucskáló,t arcunkbat grimaszolót
ifjútBelmondót.
AztelőbbiekbentemlítettUlitHufen,tatDeut-
schlandradio kultúrarovatában5tmégtegytfran-
ciatfilmestpárhuzamotthoz,tamelynektnarra-
tívájat szintént kísértetiesent hasonlítt azt Egy 
makró emlékirataihoz.tTörténetesentJeantEus-
tachetA mama és a kurvat címűt 1973-bantké
szülttfilmjérőltvantszó.tEustachetfilmjébentist
egytöröktegyetemistatatfőhős,takitazteszmékt
kiüresedésétt tapasztalvat magat ist „üresség
gel”tválaszol;tatszereplőktéletettartalmatlan,t
éstaztunalom,tatközönytatlegfőbbtfegyverükt
atvilággaltszemben.

 3  Kurianowicz,  Tomasz: Chronik der Enttäuschung.  Frankfurter 
Allgemeine zeitung,  2012.  február  1. Forrás: http://www.vegel.org/
de/2012/02/deutsch-chronik-der-enttauschung/

 4  Plath,  Jörg: Welt ohne Sehnsucht. Neue zürcher zeitung,  2011. 
július 20., http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/welt-ohne-sehnsucht-
1.11511873

 5  Hufen, Uli: Atmosphäre der Ausweglosigkeit. Deutschlandradio, 
2011.  június  30.,  http://www.dradio.de/dlf/sendungen/
buechermarkt/1494325/

MartintBrinkmanntatZeit Online-on6tmeg
jegyzi,t hogyt ezt at regényt azértt nagyszerű,t
mertttulajdonképpentteljesentmindegy,thogyt
milyent időben,t milyent politikait körülmé
nyekthálózatábantképzeljükteltatregénytcse
lekményét,tvantmondanivalója.tÉsttalánten
nekt tudhatót be,t hogyt negyvenött évt utánt at
némett olvasót –t det mindenekelőtt at kiválót
fordító,tLacytKornitzer,ttöbbektközttÖrkényt
István,tKertésztImre,tBartistAtilatfordítójat–t
istfelfigyeltterretatregényre,tfelfedezvetbennet
atkeserűthasonlóságottathatvanastévektvégit
újvidékit(jugoszláviai)tfiataloktéstatmaitfiata
loktjövőképetközöt.tMerttahogyantatregényt
megírásánakt idejében,t at vasfüggönyönt in
nent st túl,t úgytmostt ist jellemzőent jelentvant
at fiatalokt körébent at feleslegesség-érzet,t azt
időrőlt időretmegfogalmazódót tennit akarás,t
ést ezzelt párhuzamosant at tett értelmetlen
sége.tErretTomasztKurianowicztistfelhívjatat
figyelmünkettatkorábbantmártemlítettrecen
ziójában.tAztidőktfolyamántcsaktegyetlentdo
logt változottmeg,t atmenekülésit útvonalak.t 
Atsemmitevéstéstaztunalomtszíntereitmárat
mártnemtatkorzók,tatkávézók,tsokkaltinkábbt
at virtuálist terek:t at chatszobákt ést at közös
ségitportáloktvégtelenségigtmegtölthetőtfal
felületei.

Aztutóbbitévtizedekbentnagytszámbantter
melődnektEurópa-szertetazt„öröktegyetemis
ták”,takiktBubhozt(atnémettfordításbantBlue)t
éstbarátaihozthasonlóantválaszokattkeresnek.t
Azt unalomtúgyt nehezedikt at vállukra,t akárt
valamitnehéztkabát,t éstnemthisznekt abban,t
hogytbármitértelmetlennetatcéltalantbölcsel
kedésnek,tathippokratészitszentenciáktértel
mezésének.t Aktuálissát váltt ismétt at Makrót 
–tottathelyetatpermanens kánonunkban.

 6  Brinkmann, Martin: Jugend ohne Sinn und Zweck.  zeit Online, 
2011. augusztus 5., http://www.zeit.de/kultur/literatur/2011-08/laszlo-
vegel/seite-1


