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LadányitIstván

MEG ÍGY

– A látható város az Egy makró 
emlékirataiban

Avárosokt nyilvánost területei,t kirakatai,t
árui,tazturbánustterektathatvanastévek

bent felnőtt symposionistat nemzedékt mű
veinektmeghatározót identitásképzőt elemei.t
DomonkostIstvántregényének,tatKitömött ma
dárnaktat legfontosabb,t at címbetemeltt szim
bólumategytkirakatbantkerültszínre,tamikort
SkatulyatMihálytaztéletheztvalótragaszkodá
sáttakképptfogalmazzatmeg,thogytatleginkábbt
vonzót dolgokkéntt at kirakatbant meglátott
„szép,tfehértinget”,t„csillogótborotvakészle
tettbőrtokban,t egytkalapot”t említi.tDomon
kost hőset azértt álldogált órákt hosszatt ezek
kelt atvonzót árukkalt csalogatótkirakatt előt,t
mertt félt továbbmenni,t at következőtkirakat
bantláthatótkitömöttmadártól,tfeketetszöve
tektől,tsötéttnapszemüvegtől,tharapófogótól,t
szögektőltéstkalapácstól,tvagyistathaláltkel
lékeitőlt tartva.t TolnaitOtótprózait ést versest
munkáibantúgyszinténtsetszeri,tsetszámatazt
üzletektkirakatátt(stnálathangsúlyosantatbel
sőttereket,tárukat)tjelként,tilletvetjelekthelye
kénttjelentőségteljesséttevőthasználatának.
VégeltLászlótregényének,taztEgy makró em

lékiratainaktkószálójatistújratéstújratatkiraka
tokt előtt találjatmagát.tMárt at regénytnyitó
mondatatfelhívjatatfigyelmünketterretathely
színretéstmotívumra:t„Matvégretsikerülttidőtt
szakítanomtmagamnak,thogytegésztdélutánt

atkockástingekettnézegessem.”1tAtkésőbbiekt
folyamántatnaplóírótannyiratszéterítitathét
köznapit életgyakorlatokt rendszerest része
kénttatkirakatoktelőtitálldogálást,thogyt lát
szólagteltüntetitkiemelttjelentőségét,tmintegyt
hozzárendelit azturbánustvilághoz,tatkószá
lásttétovaságához.tUgyanaztaztellentmondást
íródiktezzeltbeletatregénybe,tamelytatvárosit
kirakatoktsajátja:tatszámtalantkirakattmind-
mindtaztegyeditéstkülönlegestidentitástlehe
tőségétt kínáljat –t tömegáruikkalt at nagyvá
rosokttömegeinek.tAtsétálótatkirakatoktvég
telenültkörbejárhatótláncábantcsaktaztottlát
ványoskénttéstvonzókénttfelkínálttazonossá
gokattvehetitmagára,tki-kitatnálat lévőtpénzt
függvényében.tVégelnéltnemtegytkirakattegyt
adottárujárat fókuszáltathős,thanemtkószál,t
keringt előtük,t számost árutt talált vonzónakt
atmagatszámára,tsokattugyantnemttudtrólukt
mondani,t csaktúgytkategorizáljat őket,tmintt
aztüzletekteladóit ést raktárosai,t at ruhadara-
boktfajtájatéstszínet(ing,tpulóver;tpiros,tzöld,t
fehér),t esetlegt mintázatat (kockás)t szerint.t
Semtaztáruttvalamennyiretazonosítótsajátos
ságokt (stílus,t szabás,t pontosabbtmegkülön
böztetőt szín,t atdíszítőtmintázattkülönleges
ségei)tnemtmennekteltaztegyénítéstirányába,t
semtaztegyestruhadarabokhoztvalótviszonyt
nemtteszitszemélyesebbétattárgyakat.tAtszűk
szavútközlésektmiattmegmaradnaktkívülrőlt
aztemberretaggatottdarabnak.
Atkirakattegyszerretkülsőtéstbelsőttér,tatkül
sőtőltelzárt,tugyanakkortazzaltkommunikál.t
Atkülsőttértőltelválasztótüvegtlényegetaztát
láthatóság,t at tükröződéstmegakadályozása.t
Atkirakattelőttállónaktnemtszabadtsajátttü
körképévelt szembesülnie,t kizárólagt at felkí
nálttárubantszabadtmagáratismernie.tAttük
rözéstésttükröződés,tmégtinkábbtannakthiá
nya,tvalaminttatnézéstést látás,tat láthatóság,t

 1  Hivatkozásaim a  regény új,  1993-as kiadására vonatkoznak. Végel 
László: Újvidéki trilógia. Egy makró emlékiratai. Áttüntetések. 
Eckhart gyűrűje. Jelenkor  Irodalmi  és Művészeti Kiadó – Forum 
Könyvkiadó, Pécs–Újvidék,  1993. A  regény első, Új Symposion-
beli közlése, első könyvbéli megjelenése,  illetve az 1993-as kiadás 
voltaképpen együtt olvasandó. Lásd erről Faragó Kornélia tanulmá-
nyát:  Interpretációs ösvények kereszteződésében.  In uő: A viszo
nosság alakzatai.  Forum Könyvkiadó, Újvidék,  2009.  80–88.  o. 
Az Új Symposion-beli  első közlésben ugyanez a mondat  a  követ-
kezőképpen hangzik:  „Ma  végre  sikerült  annyi  időt  szakítanom 
magamnak, hogy egész délután a kockás  ingeket nézegethettem.” 
Új Symposion, 1965/6–7. 1. o.
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atmeglátás,taztészrevétel,tatmegfigyelés,tatlá
totaktvalamiféletrögzítésetatregénytlegfonto
sabbtjelentésrétegeittintegrálja.
AtfőhőstBub,tatkorabelitszlengbentmakró
nakt nevezett kerítőt ist voltaképpent megfi
gyelő,takitjóltszituálttmunkaadója,tegytmér
nöktmegbízásábóltfényképekettkészíttatmér
nökkelt (at pénzéért)t szeretkezőt lányokról,t
akikett aztánt ezekkelt at képekkelt zsarolvat at
mérnöktatkezébent tarthat.tAtmegfigyelés,tat
besúgás,t at zsarolás,t azt egymásnakt valót ki
szolgáltatotságtteljesentbehálózzatatregény
bentszínretvittvilágot.tEnnektatvilágnaktatha
tárterületeint léteznekt at regényt ifjút egyete
mistathősei,trészbentmártkorrumpálódvatazt
érvényesülésük,tatmegélhetésüktérdekében,t
ugyanakkortmégtkeresvetatkitöréstlehetősé
géttatfelnőtektáltaltberendezettvilágból.tMégt
semmitsemtdőlttel,tdetatjövőbelitszerepekkelt
mártszembesülnek,tegyesektmártvállaltáktist
atfelkínálttlehetőségeket,tmásoktmégtkeresikt
atsajáttútt lehetőségét.tEzttatköztestállapotott
élitBubtis,takitpénzérttvállaljatatzsarolótkerítőt
munkakörét,t ugyanakkort undorodikt istma
gától.tFöljegyzéseitugyantkifejtetlenültközve
títiktönmagávaltkapcsolatostbizonytalantér
zéseit,tdetnyugtalantkószálása,tatnaplóbatírtt
ellentmondásostcselekedetek,tzaklatottelbe
szélésmódjatbelsőtnyugtalanságáttközvetítik.t
Ugyanezt at következetlenség,t nyugtalant ke
reséstjellemzitathősökttöbbségét,tfolyamato
santfigyeliktegymást,tértelmeziktegymástcse
lekedeteit,t számont kérikt egymásont at hibá
kat,taztárulásokat,tatmegalkuvásokat,taztánt
maguktistelkövetiktvagytmártkorábbantelkö
vetéktugyanezeket.tMiközbentmegfogalma
zódikt at generációst önazonosságt igénye,t at
számostmódontkorrumpálódottidősektnem
zedékeiveltvalótszembenállástszükségessége,t
valamitúj,t valamitmást létrehozásánaktkere
sése,taközbentsorratválnaktláthatóvátatfiata
lokt részérőlt azt árulások,t at megalkuvások,t
amelyekkeltegymásnaktistellenőrzőivé,tatkor
rumpálódott idősebbt nemzedékekt érdekei
nektalárendeltjeivétéstaztáltaluktcserébetkí
nálttlehetőségekthaszonélvezőivétválnak.
AztEgy makró emlékiratait atnaplószerűtépít-
kezéstesetlegestrendjével,tutalásaivaltéstkonk
rétt helymegnevezéseivelt egyértelművét teszi,t

hogyt at színret vitt történésekt helyszínetÚjvi
dék.tAt naplóbejegyzésekbent at naplóírót né
hányszortmegnevezitatvárost,tföljegyzitatkó
szálást soránt bejártt utcákt ést egyébt közterü-
letek,t vendéglők,t esetenkénttüzletektneveit.t 
AtFruškatgorathegytéstatDunatfolyótistmegje
leniktatnevével.tAtkonkrét,tnevüktalapjántazo
nosíthatótterek,tahogytatkirakatoktvágyottáruit
is,t stilizáltan,t jelzésszerűentkerülnektbetat re
génybe.tEzttcsaktrészbentindokolhatjatatnap
lóforma,t amelyt elevet beavatott olvasórat szá
mít,t vagyist nemt igénylit atmindent részletret
kiterjedőt kifejtést,t at regényt olvasójakéntt azt
regisztrálható,t hogyt at várost aligt kapt arcot,t
szintetcsaktatmegnevezésektrévéntlétesültatszö
vegtérben.t Tománt Lászlót Végelt regényénekt
nyelvérőltazttjelentitkit–tnémitkritikaitéllel,tazt
ilyent nyelvt jelentéstelítetségétt fölt nemt is
mervet –,t hogyt atmakrót naplójábant használtt
nyelvtnemtlétezik,teztatnyelvtVégeltLászlótta
lálmánya.2t Ahogyt ennekt at nyelvnekt nincst
at regényentkívülitmegfelelője,túgyteztatstili
zált,t at beszélőt önazonosságánakt problemati

 2  Tomán László: Tények és nézetek. Maquereau. Híd, 1968/2. 263. o.
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kusságáttleképező,tatvégigmondástt/tvégiggon-
dolástt kerülő,t elhalasztó,t egérutakatt keresőt
naplóíróitbeszédmódttérkénttistegytstilizálttvá
rosttjeleníttmeg,tatreferenciakéntthozzátrendel
hetőt Újvidékkelt kapcsolatbant inkábbt hiány
vonatkozásokat,t aligt beazonosíthatót foltokatt
hoztlétretatszövegtérben.tAtvárostminttsajátost
identitássaltrendelkezőttértaligtképezhetőtmegt
aztolvasatban.tEzeknektathiányvonatkozások
naktatnyelvtáltalitszínreviteletVégeltregényé
nektegyiktlegfőbbterénye.tAtleírttmondatoktje
lentéseit bizonytalanok,t nemcsakt at naplóírót
nyelvetbizonyultelégtelennektönmaguktmeg
értéséheztéstmegértetéséhez,thanemtaztegyest
szereplőkt regénybelit kijelentéseit ist elválnakt
at velükt történőt eseményektől,t miközbent ki
mondanaktvalamit,trészbentátértelmeziktattör
ténteket,tmásrészttfelülírjáktatkorábbantmon
dotakat,t harmadrésztt elhallgatjákt azt elmon
dotaktnemtlátot,tészrevennitnemtkívánttvo
natkozásait.tAmikorttanára,taztöregtSíktőszintet
beszédret próbáljat rávennit Bubot,t magat semt
tudja,tőszintetvolt-etatválasza:t„»Igen«,tvála
szoltamthatározotan.t»Hazudtam.«
Detminthatmosttisthazudtamtvolna.tEztirtót
zavart.”t(29.)tEztatpontatlanságábantistpon
tost nyelvt láthatóvát teszit önmagat korlátait,t
amelybentmindentkijelentéstigazságtartalmat
bizonytalan,téstlegfeljebbtpillanatnyitszemé
lyesthiteletlehet.
At naplóformat kifejtetlen,t személyest írás
módjatrévéntrendkívültgyorstáthelyeződésekt
jellemziktat történetvezetést.tEzekt révén,tné
hánythangsúlyostkivételtőlteltekintve,tatszínret
vitteseményekttöbbségetszűk,tzártt terekbent
került színre,t vendéglátóhelyeken,t magánla
kásokban.tEzektközültegyiknéltsemtjöhettlétret
at problémátlant azonosulást azt adott térrel,t
atfiataloktmindigtkitvannakttévetaztellenőrzőt
tekinteteknek.tAtfőhősöktatsajáttmagántereik
bent sincsenekt othont (mindenkit albérletbent
lakik),tcsaktatjómódútpolgárlány,tTanjatkap
csántjuttszerepheztatrendezettpolgárit lakás,t
amitőttkivételessétteszi,tmegtnemthatározot,t
detnyilvánvalótbiztonságottadtnekit–tmégtin
kábbtlátatvatattöbbiektidegenségét.
AtfőhőstBubtsajátt lakásánaktkevést jellem
zőjekénttatrendetlenségtéstatmindigtleeresz
tettredőnytkerültszóba,tahovátcsaktatrésekent

átszűrődvet juthattbetat fény.tAt lakástablakat
semtatbefelétnézést,tsemtatkilátásttnemtteszit
lehetővé.
Bubt ést barátait at nyitott közösségit terekett
tudjáktmagukénak,tatséta,tatflangálásttérelsa
játítástistegyben:t„Irtótjótvolttaztutcán.tAtnapt
melegt sugarait játszotakt at bőrömön.t Lega-
lábbtegytórathosszattrohangásztamtaztutcán.t
Azt ént utcáimon.tMertt csakist azt utcákatt ér
zemtatsajátomnak.tMásholtmindigtúgytérzemt
magam,t minthat ideiglenesent tartózkodnékt
ot.tDetaztutcákontéreztem,thogytvéglegtbefo
gadtak.tSzeretemtvolnathangosantmegmon
danitezttmindenkinek.tOrdítani,thogyt tudjat
megtmindenki,t ént ist élek,t éppent ezekent azt
utcákon,téstnagyontjóltérzemtmagamat,thatitt
rohangászok.”t(108.)tAtszemélyesthitelességt
lehetőségénektatmegfogalmazásatistatnyilvá
nosságtteréheztkötődik:t„Úgytlátszik,tatkor
zóntmindenthiteles.tAztembertnormálisabbant
viselkedik,tminttatfakszon.”t(30.)
Ennektmegfelelőentatkitörést lehetősége,tat
kiútkeresést vágyat rendret at zártt terekent kí
vülrethelyeződik.tIlyentatDuna-partitszemlé
lődést jelenete,t amelyt magábant hordozzat at
Dunatmintt tükröződőt felülett lehetőségétt is.t
Detatszembenézéstelmarad,tatDunatvízfelü
letet fodrozódik,t ést csaktatzavar,t at szavakatt
nemt találót elégedetlenségt ést at tehetetlen,t
uralhatatlantsírástmarad.t(86.)
Végeltszűkszavútnaplóírójatet jelenetektel
beszélésénélt bizonyult at leginkábbt részlet-
gazdagnak,t éstvalamiképpt reflektáltátválikt
aztélményterősségetéstaztemléktélessége.tAzt
egyébkénttfoltszerűen,tcsaktatpusztatnevük
keltazonosított terektkontúrokattéstszínekett
kapnak,téstatsemmibőltfölbukkanótésthama
rosantodatvisszatérőtmellékszereplőktist(vol
taképpentatfőszereplőktegytrészénéltistrész
letgazdagabb)telképzelhetőtformáttnyernek.t
„Ígytsétáltunktaztutcán,tamikortegyszertcsakt
Csicsit karont ragadot,t és,t jólt emlékszem,t
at Putnikt környéként azt egyikt kistmellékut
cábathúzot.tNemttudtam,tmittakar,thallgata
gont követem.t Előszört at kosárlabdázókatt
néztüktatszínházudvarban,tmajdtatparktmel
letitteniszpályáratmentünk,tfelültünktatlelá
tóra,t éstfigyeltükt at játékosokat.tCsakt at lab
dákttompatpuffanátsathallatszot.
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Aztánt megszólaltt Csicsi,t ést aztt kérdezte,t
képestvagyok-etkieszelnitolyantfantasztikust
ötletet,taminektköszönveteltűnöktebbőltatvá
rosból,thogytsenkitsettudjontrólam,téstsenkit
setemlékezzentrám.”t(34.)
Atvárosbóltvalóteltűnéstvágyatugyanakkort
azttlátatja,thogytezektatnyilvánostterektcsupánt
atkizártságttereikénttjelenítiktmegtatszabadsá
got,téstatregénybenttöbbszörtmegnevezettSza
badságttértnemttudtaztazonosságtteretlenni.
Ebbentaztösszefüggésbentjutathatótértelem
heztatregénytutolsótharmadábantHemtvárat
lantlátogatásánaktatfentiekhezthasonlóantrész-
letgazdagtjelenetetatfőhőstBubtéstbarátjatalbér
letében,t aholt at sötétt ést homályost zártt tért ést
atnapsütötetkülsőttértellentétetváliktélesentlát
hatóvá.t Hemt at regényvilágont belült at legin
kábbt reflexiórat késztetőt figurákt egyike,tmárt
érkezéset ist zavarbat ejtit Bubot,t at leeresztett
redőnyűtlakástösszefüggésébentkülönöstfényt 
kap Hemtbeengedésetatlakásba.tBubtkénytelent
kimennitbarátjatelétatnapfénybe,tamiretellent
mondásosantreagál.tEgyrészttmegjegyzi,thogyt
gyönyörűtidőtvolt,tdetatnapsütésbentüldögélőt
kétt öregasszonytkapcsánt irigykedvetállapítjat
meg,thogytőktélveznittudjáktatreggelitnapsu
garakat.t(95.)tAtHemmeltvalótbeszélgetéstso
ránt Bubt szeretnet tükörbet nézni,t hogyt őt ist
megötregedet-e,tminttatvégképptkiábrándultt
Hem,tdeteztattükörbetnézéstelmarad.
Atregényzárástistatlátástlehetetlennétválá
sátthozzatszóbatatregénytértkioltásatkapcsán.t
Athelytelhagyása,tatmeneküléstnemtveszitfelt
atszabadságtakártcsakt lehetségestelnyerésé
nektdimenzióját.tPerspektívakénttcsaktaztne
vesedik,thogytattovábbállástlehetőségetmin
dent továbbit helyent megmaradt egérútként.t
Bubtatvonatfülketszűktterébőltkitekinttatsö
tétbetborulttvárosra,téstcsupántatsötétettlátja,t
atsötéttablakbantsemtismertrátönmagattükör
képére,thanemtaztablakontkeresztültatfeketet
földbet fúrjat at tekintetét:t „Kitekintetemt azt
abtlakon.tImmártbesötétedet.tAttávolbantel
árvulttfényektvillogtak.tTekintetemettatfeketet
földbet fúrtam.t Csakt eztt akaromtmégt látni.t
Hogyant faljat felt at földett at koromfeketet éj
szaka.tTitokbantéstvérszomjasan.tKitvesziteztt
észre,thatmajdtnemtleszek?”t(128.)
„Megtígy.”

PályitAndrás

NYELV NÉLKÜL 
ORDÍTANI

1985tszeptemberébentatvarázsostboszniaittá-
jontáttegytmeglehetősentfantáziátlantszocia-
listatiparváros,tZenicatfelétvittatvonat.tNemt
messzet Szarajevótól,t at mesést vidékt ölén,t
kietlent lakótelepek,t ridegt kockatömbökt
köztt impozáns,t korszerűent felszereltt szín
házépület,tittkerülttsortaztÁttüntetések színit
változatánaktbemutatójárat–tatszínházitezer
mestertBorkatPavićevićtdramatizálásábantést
at ljubljanait Szlovént Ifjúságit Színházt enfant 
terrible-je,t Dušant Jovanovićt rendezésébent –t
Dupla ekspozicija címmel.tHónapokkaltatpre
miertutántjártamtot,taddigratmártatbelgrádit
Politikában,t aholt akkoribant magat Végelt ist
rendszeresentpublikálttszínikritikusként,tol
vashatótvolttJovantĆirilovtrecenziója.tSzerintet
atháromtújvidékitidőt,tathidegtnapokt(1941),t
atreménytévadjat(1968)téstatjelent(athetvenes-
nyolcvanast évek)t idejétt egymásrat kopírozót
íróit látomásbant „at művészett at történelemt
áldozata”,támtegyútalt„attörténelemtvádló
jatis,tatszótlegmélyebbtértelmében”.
Áldozattéstvádló:teztatnyolcvanastévektju
goszlávtértelmiségénekt„önfelszabadítótem
bere”,t hiszt 1968t ezent azt égtájont atmarxiz
mustreneszánszáttjelentete,tazaztatkollekti
vizmustújtkultuszát,tatnyolcvanastévektpo-
litikai-gazdasági-szellemit zsákutcájábant vi
szonttmártcsupántaztegyénitcselekvésttöveztet
kultikustfény.tNemtvéletlentegyébként,thogyt
háromtévtmúlvatLjubišatRistić,taztakkoritju
goszlávtszínháztmásiktfenegyereketistmegren
deztet aztÁttüntetésekett Szabadkánt (satjátt dra-


