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elégthozzátegytdélibáb,ticipicitmézesmadzag,t
egyt jót hosszút szervt at szájban...t Egyszerűent
gyönyörű,t ahogyt Juditt at látnoktölébentülvet
találkoziktatsorssal:t»Miérttééén??!tMerttte.«t
Igen,tőtegyedül.tMerttakinektvan,tsttúltszilárdt
at gerince,t azt ketétörik.tDet kinekt jót aztma
napság?tHát,tvan,takitvállalja.tEgytJudittpél
dául.”t(Győzni… De minek?)
Kíváncsitvagyok,thányszort tudtatmégtvé
gignéznit at lelkest cikkírót azt előadást.t Nemt
sokszor,thiszenthamarosantlevetéktatműsor
ról.tMeremtremélnitmégtmosttis,tnemtatkö
vetkezőt idézetért,t amitt at netent találtamt
(egyetlent kritikaként),t ést mostt bemásolomt
egytújabbtrészletét:
„Atmozgás,tvagytinkábbtatpózok,tamelyekt
nagyontpontosantkidolgozotan,tszóróltszórat
lépvet váltakoznakt at színpadon,t egyiptomit
falfestményekett idéznek,t merevt egysíkbat
kényszerítikt at szereplőket,t ést ebbent segítt at
jelmezt is:t seholt egyt gömbölyűt forma,tmin
dent sarkos,t szögletes.t Minthogyt pontosant
ilyenektvagyunktmit is,thatbelépünktazt»ér
dekszférába«.tFelveszünktegy-két-hár’tpózt,t
variáljuk,t sandánt lessükt at hatástt szemünkt
sarkából,t at célszemélyekett körbetipegjük,t
vagytcsaktállunk,tegytsíkbatmeredve,tstfigye
lünktserényen.tNo,teztvolttaztatgörbettükört
(amittatszínháztmindigthivatotttartanitelénk),t
amelybenténtmeglátamtmagam.tKicsittbele
gondoltam:tatóltfogva,thogytkiléptemtaztut
cára,ttalálkoztamtemberekkel,tdolgoztam,tet
tem,t utaztamt at 7-esen,t vagyt bármitt csinál
tam,t egészent odáig,t hogyt othont bebújtamt
attakarótalá,tvajonthányszortvoltamtőszinte?t
Hányszortvoltamtigazántén?tHáttTe?tNo,tke
zettatszívre,tdetigazán!tPedigtTetmegténtegé
szent picibent játszunk…tHát,t fájót dologt ez.t
Legalábbt annyirat fájó,tmintt az,t hogyt senkit
semtakartmeghalnitathazáért.tAkkort is,that
teztt at mondatott rágjákt sokszor,t sokszort at
számtba…”.t(Győzni… De minek?)
VagytmégistVégelleltvantbaj?tVagytvelem?
Meglehet.
Vagytmindketőnkkel.

VágvölgyitB.tAndrás

PASSZÁZSOK  
ÉS SNAPSHOTOK

– a Végel-próza és a forrásvidék

Próbálomtelképzelnitathatvanastévekt Ju
goszláviáját,t annakt ist at szagátt legin

kább.t Sikerül.t Jártamt ot,t akkor,t kétszert is,t
érzékenytelsőtosztályos,tmásodikos.tApám
malt először,t újt Trabantal,t at történészt ba
rátjávalt megt at nálamt nagyobbt fiával,t aki
vel,tmártvisszafelé,tatkocsibantelcseréltemtat
pinpongladba-lövőtpisztolytt egytColt-repli
kára,tvagytfordítva,tatszabadkaitolasztpiacont
vetüktmindketőt,tdetmégtathatártelőttelcse
réltüktatkeverék-téstatfrisstndk-szagtsemmi
veltsemtösszetéveszthetőtillatorgiájában.tSo
káigtathatárttnekemteztatkeverék-téstatfrisst
ndk-szag-elegytjelentete.tJugoszláviáttmegtat
szabadkaittornyostvárosházat–taztthatévesent
istkiböktem,thogyteztlehetnetSzegedentvagyt
Kecskemétentis,tcsaktitthangosabbaktéstsza
badabbaktaztemberekt–,tatboltoktszupertkíná
lata,tképregényektéstmoziplakátok:tNyugat!t
De,tminttjinbentatjang,tmártelsőretistvolttben
netvalamitfurcsa,todatnemtillő.tValmiérttbe
mentünkt egyt cipészhez.t Szokásostkisvárosit
suszteráj,tkicsinytbolt,tatfőtértőltnemtmessze,t
ferdéntbeverőtőszitnapfény,tdélutánitbőr-tést
porszag,t szintet semmibentnemtkülönbözött
at hasonlót magyarországit műhelyektől,t ki
vévetegyet:tatcipészett falán,tnemttúltnagyt
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méretbentéstporosan,tlógottegytbekeretezett
fekete-fehért egyenfényképt Titóról.t Marsallit
egyenruhában,tvállratvetettkabátal,tkitünte
tésekkeltgazdagontfelékszerezve,tmerészentat
jövendőretcélzotttekintetel.tEbbentmegérez
temtvalamitketősséget.tHogyteztatképtnemt
lehetnetBudapestentvagytKecskemétentvagyt
Szegeden.tÉstnemtatjótízléstmiattnemtlehet
ne,t hiszent azt óvodábant ist voltt at falont egyt
állkapcsátt előrevető,t forradalmiant előredő
lő,tökléttathatározottintellekutalizmustszim
bólumakénttkéziratratnyomó,t azont támasz
kodót„Lenitbácsi”.tTalántaztiskolábantistvoltt
hasonló.tDetKádárróltnemtlógottképtatfalon.t
Atcipésztatmitfogalmainktszerinttmaszektvoltt
–tvö.tmagánszektort–,tazoktnálunk,taztüzlete
ikbentfrancia-olasztszexszimbólumoktképeitt
pinupolták,tkésőbb,telpimaszodva,tamerikaia
kéttis,tdetKádárttnemttetéktvolnatkitéstnemtist
kellettnekik.tAtsusztertTito-képétőltvalami
érttTörökországtéstArgentínatjutotteszembet
–tmondom:térzékenytelsőst–,tdetlehet,thogyt
csaktmikortmártcseperedtem,tésteszembetju
tottatTito-képtatcipésznél,takkortgondoltamt
Törökországrat ést Argentínára,t hiszent bár
milyentérzékenytistathat-hétéves,tazérttJuant
Peróntrólt nemt biztos,t hogyt tudomásat van,t
KenantEvrenttábornokróltmegtmégtkevésbé,t
plánethogytőtjóvaltkésőbbtistvolt.
Ketősség.
Ugyanezttéreztem,tmikortmajd’tegytévvelt
későbbtatfrisstndk-szagottmártelvesztettkét
üteműttúrajárműveltbebarangoltuktJugoszlá
viáttat„szerelemtnyarán”.tÚjvidékretnemtem
lékszem.t Pedigt biztost megálltunk,t hiszent
Szabadkánt ést Belgrádbant is.t „Neveztessékt
Neoplantának”t–tlatinkodottaztalapítótMá
riatTerézia,thívjáktNeusatznak,tÚjvidéknek,t
NovitSadnaktezentnemrégtvisszahódítot,tfel-
szabadítot,tújratelepített tájegységnekt at fő-
városát,tamelyttájegységettakkoribantSchwä-
tbischetTürkei-nektmegtPrinz-Eugen-Landnakt
hívtak.tGyárilagtmultikulti.t Számomrat fon
tost emberekt közült idet kötődöttDanilot Kišt
(akittnemtismerhetem)téstDušantMakavejevt
(akitt filmszakmailagt atmesteremnekt tartok,t
éstidetjárttiskolába).tLenyűgözőthangsúllyalt
tudjat mondanit azt elemistat legjobbt barát-
jánaktnevét:t„atVidácstPista”.tAztatmásodikt

jugoszlávt útt továbbt árnyaltat at cipésznélt
szerzettketősségképet.tBelgrádtforgalmatést
nyugatiastautóözöne.tUžicetkomor,tmásodikt
világháborústindusztriálmetálja.tAtgotráctex-
partizán,tmikortaztalbánthatárszélentelakad
tunktathegyekben,takitmegkérdeztetapámtól,t
hogytcsakteztaztegytfiúcskatvan-e,tmajdtapámt
igenlőt válaszára,t hímségébent szintet porigt
zúzvat azt akkortmégt fiatalt embert,t közölte,t
hat nekit olyant asszonyat lenne,t mintt azt ént
anyám,takkortnekiktegyüttbizonytkilenctgye
reküktlenne.tAttengerpartthippiétrája,ttalp-tést
tenyérnyomokkal,t szivárvánnyalt ést day-glot
színekkelt festettCitroënt2cv-k,thosszúthajú,t
szakállastfiúkkaltéstnapbarníttot,tösztrogéntőlt
sugárzót lengetminiruhást látnyokkal.tAtbelgat
autós,t akinekt at szélvédőjéttmajdnemt betör
temt csúzlival,t amiértt aztánt családont belülit
erőszakbant részesültemt (azt apámt felpofo
zot),tvagytatkanadaithippi,takiveltatDubrov
niktmelletitkempingtöblébentúsztunktéstmégt
utánat ist levelezgetünk,t amikort márt Reyk-
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javíkbatköltözöt.tMedvetáncoltatót cigányokt
Boszniában.t Esőst délutánt at zágrábit utcán,t
aholtaztemberektöltözetébőltésttartásábóltaztt
következtetem,t hogyt Innsbruckt vagytGöte
borgtlehettilyentváros.t„Atfarmernadrágtaztöt-
venes-hatvanast években,t akárcsakt at fekette,t
magastnyakútpulóver,tminttCamustvagytSartret
művei.tAtszabadságttitkostjelképeittjelenítetet
meg.”
Miértt íromtezt,tathatvanastévekt jugoszlávt
szagát?
Mertt azt egyetlen,t azt adott korbantmegje
lentt st magyart nyelvent írtt hippiregényhez,t
VégeltPepitEgy makró emlékirataijáhoztkelltne
kemtadaléknaktéstugródeszkának.tNemrég,t
Pepit kerekt születésnapjárat újraolvastam,t
mosttistbelenéztem.tKockástingektnézegetéset
ést rácsudálkozástSylvietVartant fantasztikust
népszerűségére.tAtsztrippek.tMaja meg lett ke
félve az este és irtó stramm nő.tÁltalábant sokt
atszexestnő.t„Nemtbabratmegytatjáték.tEzekt
mártatcsoportszexettgyakorolják.”tAztatjugo
szláv,t jugómagyart generáció,t akikt „nemt
szenvedtek,takiktmártatkészret jötek”,takik
nekt„olyantathajuk,tminttFrançoisetDorléacnakt
egytTruffaut-filmben”.tNyugat-némettmárka,t
Gastarbeiterschaft,titalopop.tGiallók,tfumattók,t
RitatPavone.tAt triesztitPontotRosso.t „Hovát
rohantok?tNemttörténiktsemmi!”…tAztilye
nektbármikort előveszikt aztörökírót,t „at ten
gerpartont kötnekt ki,t aholt at némett nőkett
kecerészik”.tSzentisthangulat…t„[A]ztatfon
tos,thogytmértéktelenültszórakozzunk,tszen
vedélyesent ést konokul,t mertt sokt dolgott elt
kelltfelejtenünk”.tBizony.tBőthúsztévveltko
rábbant soktmindent okott adott azt erőltetett
menetbentvalótfelejtésre.tKülönösentkegyet
lent másodikt világháború,t csetnikek,t uszta
sák,t Waffen-sst Handzsárt Divízió,t neretvait
csata,tSutjeska,tValtertvéditSzarajevót.tHosz
szábant keresztülfűrészeltt Wehrmacht-ka-
totna,tatbrittAirtBalkantBaribóltfelszállótgépei,t
hidegt napok,t Lilit Marleen,t Triesztnélt far-
kasszemettnézőtpartizánoktéstaztangoltalkal
mazásbantállótlengyeltAnders-hadsereg.tBri-
onit ést Golit Otok.t At Sztálinnalt szembent ist
megszilárdultttitóizmus,tamitmégtatkésőbbit
Ceautşescunált ist függetlenebbt volt.t Jóságost

udba1t ést „rőttBizánc”t (Faludy).t „At férfitköl-
nitőltillatostbesúgók,takiktszínleliktatrészegest
bohémokat.tAtrendtgondosantfésült,tilledel
mestéstkörmönfonttesztétái.t(…)tKedvestha
zafiak,tnemzetmentők,tállamitkurvák,trentdőr-
bébik,tirodalmitselyemgyerekek.tFentségestem
beriség!tHumanistatrendteremtők.”
Eztt mindt korszakosant megérzékítit Végelt
Pepit 1967-bent azt elsőt ést egyetlent korabelit
magyart nyelvűt hippi-t ést nouvellet vague-
regényben,tminttazttEsterházytfigyelmetéstazt
újtfordítástnémettkritikáitistvisszaigazolják.

✻

PróbálomtelképzelnitathetvenestévektJugo
szláviájánaktszagát.tGimnazistatcsempészko
romt –t Jugoton-lemezekt (Múzeumt körút),t
svédzsebest Supert Riflet (Tangó).t Nagyarcút
Gastarbeiterek,tnyugatitautók,thorváttterroris

 1  A titói Jugoszlávia titkosrendőrségének rövidítése. (A szerk.)
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táktelfoglaljákt Jugoszláviat stockholmitnagy
követségétt –t ebbentmosttnincst Jankatpuszta,t
magyartrészvétel,tmintt1934-ben,tatmarseille-it
merényletbent–,tLeonyidtIljicstBrezsnyevtsze
mélyestkéréséretkiutasítjatJosziptBroztTitotál
lamelnök,tatJugoszlávtKommunistáktSzövet
ségénekt főtitkárat azt országbólt Dušant Ma-
kavejevt filmrendezőt.t (Blaszfémt ést pánetro-
tikust szemszögbőlt ábrázoltt egyt szovjett jég
táncosttfilmen,takitatSzovjetunióthőse,tnép
művészt ist egyben;t azt szkpt főtitkárat szerintt
szovjetellenest értelmezéseknekt lehetett táp
talajategytorosztműkorcsolya-fenoméntjugosz-
lávt anarchofeministat relációjút csajozásit tö
rekvéseinekt eredményeképpen.)t Horvátt ta-
vasz,t új,t szövetségit alkotmány,t velőtrázót
nyarakt azt alkonyit splitit pálmasort alat,t Ri-
chardtBurtontjátsszatTitóttfilmen,tClinttEast-
woodtistittforgat:tJugoszláviatCinecitàtvak
bele.t Jugoszláviat „at Monarchiat vadhajtásat
volt.t Bársonyost Gulagt ést Komikust Borges-
landtegyszerre”t–tírjatVégel.tÉstmennyiretült
ezt is.t Titotmintájat nemt Sztálint voltt vagyt at
belgrádit pasalik,t nem,t Titot mintájat Ferenct
Józseftvolt.tSzecesszióthagymaszagban.tNe
héztcigifüsttéstatgyorstéstsoktrakijatillata.tAholt
lehetettGulag-regénytt írnit (Danilot Kiš:tBo
risz Davi dovics síremléke),taholtemiattnemtpo
litikait okbólt veselkedtekt azt írónakt at „fértfi-
kölnitőlt illatost irodalmit besúgók“,t hanemt
plágiumváddal,tBorgestéstatjugoszlávtláger
töltelékektkoppintásávaltvádolvatmegtatszer
zőt,tminttarróltaztAnatómialecket címűtnagy
esszéjet ist szólt –t st kellett ezértt Párizsigt ba-
konytkodnia,takárcsaktMakavejevnek.
Ellentmondás,tkétarc,tketőstbeszéd.tMűjó
lét,thitelbetvettélet,tnagyarc.

✻

PróbálomtelképzelnitatnyolcvanastévektJu
goszláviájánaktszagát.tÜrestomniástzacskók
kaltmagyartautóknaktintegetőtkerékpártttolót
asszonyokt hónaljkutyárólt cseppenőt izzadt
ságatSzabadkathatáránál,tdélszlávtnepperpa
radicsomtaztisztambulitbazárban.tKávéturiz
mustkávéhiánytidejéntVelencébe.
Kulturálisant kíváncsit nagykamasz,t előfi
zetem,tdollárért,taztÚj Symposionra,thiggyékt

el,tnemtvolttegyszerű:tengedélyek,tkemény
valuta,t hivatalost igazolás,t égigt érőtmacera,t
éstnemtjöttatlapt–tilletvetegytszámtjöt,tmajd’t
megőrültemt bele.t Balázst Atila:t Cuniculus.t
Nyúlvilág.t Nyúlvadászat-világ.t Aztánt egy
szertathaverokkaltlementünktÚjvidékret–tegyt
évbentegyszert lehetett ilyett tennit–,tbemen
tünktatszerkesztőségbe,tatSziveri-féletcsapa
tott épptkiverték,tTricepszt fogadot,t szarért-
húgyértt–tmerttponttvéletlenültlenttvolttatdi
nárt –t vetünkt egyt hajórakományt remiten
dát,tmatistmegvan.
„Leszállsztaztautóbuszról,túgytrohansztvé
gigtSzentamástfőutcáján,thogytközbentnemt
akarodt újabbt sebeidett at régiekkelt gyógyí
tani.tLégytothontistátutazó,tnetszenvedjtemi
at,tinkábbtőrizdtmegtaztinkognitódat.tFöldret
szegezett tekintetelt haladszt at főutcán,t aligt
várod,thogytatvároskatszéléretérj,tmerttabbant
atplebejusitkörnyezetbentismeretlentmarad
hatsz.tAtszocializmustúrifiúitsokszortmeglec
kéztetek,t kioktatak,t at lelkedbent vájkáltak.t
Néhatkáromkodtaktközben,thatnemtkaptakt
elégt világost felsőbbt utasítástt veledt kapcso
latban.t Feldühödtekt védtelenségedt látán,t
főlegtakkor,thatjelentéktelentérdemekettsze
reztekt at veledtvalót fáradozásukért.t Tet csakt
nyúltvagy,tismételgetedtkitartóan,tmertttud
tad,thogytatnyúlvadászattkellemestidőtöltés,t
detattrófeáktszerények.tLőnektrád,tdetfigyel
müktmegoszlik.tAtnyulaktnemtolyantfonto
sak.tSajáttromjaidtalattnéhatgyökeretteresz
tettegy-egytkeményebbtgondolat,teztvolttazt
elégtételed.tDetezeknekthatásáratmatsemttu
dodtelviselnitaztarisztokratatkantátákat,tak
kort sem,that azoktmodernthangszerelésűek.t
Csatangolsztaztutcán,tmelletedtegytMerce
destzárjatkatan,taztüvegtmögött felismerszt
egytembert,takitjobbanttudja,tkitvagytéstmitt
akarsz,tmintttetönmagad.tAztilyenthelyzetekt
mindigtálmatlantéjszakákattokoznak.”2

ZágrábbantmégtAvenijatBratsvot it Jedinst-
vónakt(Testvériség–Egységtsugárútnak)thív
jáktaztegyiktfőútvonalat,tdetmártelméncked
nektazon,tZágrábbant éstBelgrádbant is,t amit
atkésőbbitújtnévhez,taztAvenijatVukovarhozt
kötődiktmajd.

 2  Végel László: Lemondás és megmaradás. Cserépfalvi, Budapest, 1992.
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✻

PróbálomtelképzelnitatkilencvenestévektJu
goszláviájánaktszagát.tNa,teztnagyontmegy.t
Lőport–tnem,teztolyantromantikus,tennéltmárt
csakt azt volnat byronibb,t hat puskaporrólt be
szélnék,tüzemanyagszag,tcigaretafüst,tégvet
hagyott cigaretatat tömötthamutálon,t ázott
ruhák,t pálinka.t Lehetnet mégt aztt mondani,t
hogytvérszag,tdeteztmeginttcsaktromantizálót
túlzástlenne.
Mikort’91tőszéntátmentünktatbosnyák–hor
vátthatárontatmagyartarisztokratatosztráktúj
ságírónőt bécsit rendszámút feketetOpeljével,t
atparancsnokt jelentet.tSzalutáltt ést jelentet.t
Atkéttfővárosbóltmagastállásúnaktlátszó,tpa
pírokkalt felszereltt skriblerekt jötek,tBécsbőlt
éstBudapestről,téstathorváttkatonatazttérezte,t
jelentenietkell.tTisztelegettéstjelentet.t„Állá
sainkatt reggelt hétkort jna3-vadászgépekt tá
madtákt géppuska-sorozatokkal,t mit viszo
noztukt at tüzet”t –tmondjat at többszázt évet at
Simonyi-regimentbentharcolótbajszosthorvátt
granicsár,t amitől,t at jelentést tényétől,t úgyt
kezdemtéreznitmagam,tminttTegethofftadmi
rális4t(nemtlétezőtszakálltvakarászása),tkísé
rőnőmt pedigt vitézt nagybányait Horthyt
Miklósné,t PurglytMagdat szerepévelt próbált
azonosulnit azt élményt hatására.t Aztánt to
vábbt at tengerpartra,t klasszikust adriait partit
presszó,t sohat nemt felejtem,t csakt at zenga5 
embereivelt voltt tele,t szeptembert volt,t vén-
asszony-nyár,t azt elsőt érzéstmégist az,t hogyt
egyt síbüfébent vagyok.t Törökt kávétt itunk,t
cukort ést tejt nékül,t márt megitam,t mikorrat
megfejtetemt at helyzetet:t nemt síbakancsokt
okoztáktatnehéztmozgást,tnemtatlécektéstbo
toktatdarabosságtokai,tdetatfegyverek.tVégig
éltünkt egyt atomkonfliktus-fenyegetésest hi
degháborút,t azt emberiségt sajátt totálist el
pusztításárat képest eszközökett teremtet,t ezt
megnyugtatóant megszűntt 1989-ret (mond
juk),t ést menett közbent teljesent elszoktunkt
atkézifegyverektől!tPedig!
Későbbt volttmár,t talánt ’93t elején,t amikort

 3  Jugoszláv Néphadsereg. (Az innentől kezdődő lábjegyzetek a szer-
kesztő megjegyzései.)

 4  Wilhelm von Tegethoff (1827–1871): osztrák császári–királyi tenger-
nagy, haditengerészeti parancsnok.

 5  A Horvát Nemzeti Gárda (zbor Narodne Garde) rövidítése.

Pepitelintézte,thogytújvidékittévéstábnaktál
cázvat elmehessekt at megszálltt Vukovárra.t
Atpokoltmaga.tBelgatéstukrántbékekatonák
kal,t csetnikekkel,t csontvázratbontottházak
kal,t szétharapott parasztbarokkt kisváros,t
megerőszakolttMáriatTerézia.t„1990tkörültazt
at hamist idill,t amelyet,t másokkalt egyetem
ben,téntistélveztem,tösszeroppant…tatszom
szédt rabolt kit elsőnek…t ah,t nothing,t wet
watchedttvtlasttnight,tyes,t it’sttrue:tathábo
rústövezetekbentatsertésektkitörtektaztólból,t
éstholtestekettfaltaktfel,tazótatterjedtatvész,t
senkitsemttudja,tmikortlesztvége,tmerttathústt
mélyhűtőkbenttárolták…”

✻

PróbálomtelképzelnitatkétezrestévektSzerbi
ájánaktszagát.tFuck no!t–tmegunjataztember,t
hatmindigt letartóztatják.t EngemtSzerbiábant
tartóztataktletatlegtöbbszörtéletemben,ttöbb
ször,tminttatvilágtösszestországábantegyüt
véve,t det Szerbiábant mindig,t mintt hunter-
thomptsonikust outlawt újságírót,tKoszovóbant
például,tmert…t dedikáltt könyvett nekemt ést
megtalálták,t vagyt 2000-ben,t mikort vagyt félt
napottültemttucatnyitorosztkurvattársaságá
bant azt őrszobán,tmertt tudósítanitmerészel
temtMilosevicstbukásáról.tUtóbbit igazántél
vezetestvolt,tnohatcsaktpártszóttértektoroszul,t
tanulságost voltt hallgatni,t ahogyt at boszniait
Szerbt Köztársaságbat dolgoznit igyekvőt idő
sebbtprostituáltaktatnovíciákatttanítgatáktazt
időttelütendő:t„ígythúzdtfeltatkotont,tígytveddt
atszádba…”,téstnemtcsupántelmondtáktoro
szul,thanemteltistmutogaták.

Gotov je!
Pepit elmaradozott Pestről.t Azértt is,t mertt
meghaltt azt Eörsit Pista.t Et helytt mostt hely
szűketvantathiánytecsetelésére.tHatsokthelyt
lenne,tsemtlennetlehetőt–tatmagatteljességé
ben.tNemcsaktatmagyartnyelviségűtvilágiro
dalom,tathazaitszellemitélet,tdetatKöztársa
ságtistsokattveszítet!tPepiterretráérezvetritkí
totat megt at pestit sojournokt sorát,t válasz
totatBudapestthelyettBerlint.tJólttete.
„Együttjárhattathazátlanságtéstathonvágy,t
miféletzűrzavarostélettez.”
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✻

PróbálomtelképzelnitattízestévektSzerbiá
jánaktszagát.tPepitmegjártatBerlint,tsikerttsi
kerret halmozot,t azt elsőt magyart nyelvűt
hippiregénytdiadalmenetbentmasíroziktné
mettnyelvterületen,tegyébtkönyveitistszépent
teljesítenek.tAtBűnhődésrőltbőventírtatnémett
kulturálist sajtó,t Végelt Pepit hetvent événekt
tanulságaittszálazza.tMinttegytIonesco,tegyt
Szerbia–Berlin-buszúttminttabszurdtdráma,t
Mr.tSmithtéstMrs.tSmith,tvalaminttMr.tMar
tint ést Mrs.t Martint helyett berlinit vendég
munkások,tkofáktéstnepperek,tvédtelentár
tatlanságbantdélitnapfénybentfürdőzőtgoril
lák.t Többt tömeggyilkosságt szemtanúi,t ki
bomlótkeblűtturbofolk-énekesnőktkedvelői,t
at kibomlót keblűt turbofolk-énekesnőkt sok
szort tömeg-tés/vagytminiszterelnök-gyilko
soktmacái.tOlcsótatcigaretatéstattöményszesz,t
staztemberélettsemtdrága.tClintonnaktszobrat
vant Prištinában,t Rockyt Balboánakt pedigt
Žitištén,tBrucetLee-nektMostarban.tAtnem
zetitmítoszokattcsaktatpopkultúratszuperhő
seit haladhatjáktmegt at tudatost vékonyt jeget

alatthúzódóthatalmastbalkánitkollektívt tu
datalantlápján.tVégeltLászlótmagyartíró,tazt
Új Symposiontelsőtgenerációjánaktjelese,tatpre-
cíztmegfigyelő,tatgondostésttöprengőtesszé
istatfolyamatosantfigyel,tfolyamatosanthozzat
at hírtt ebbőlt at nagycsoportost tudattállapot-
ból,tamelybentatMechagodzillatJacktBauertrelt
csaptössze,tsertéskereskedőktkarsztitpartizá
nokkal,t guzlicat elektromost gitárral,t Chuckt
Norrist Dugovicst Titusszal,t Arkan,t at vérest
cukrásztBranimirtGlavašteszékitpolgármes
terrel,tCaco,tĆelotéstJukatPrazina6tBrotnislavt
Herakkal,tSchwarzeneggertStallotnétval,tatPótk-
tembert at Supermannel,t Kelett at Nyugatal,t
ÉszaktatDéllel.tIsmeretlentmúlttaztunásigtis
merttjövővel,tösztönöktéstdémonoktracioná
listpálcika-struktúrákkal;tpálinkagőztéstatme-
rítettpapírtfinomsága,tvérnosztalgiatéstköny
nyűtdélutánitteákthangulata.
Athelyzett komplex.tAzt elmet felfedezőt ést
alkotó.tVégeltLászlótértőtéstoktató.
Nagytkincstnekünk,takiktértenitistakarunk!t

 6  A délszláv háború bosnyák katonái.


