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KőrössitP.tJózsef

BALCANICUM. 
HUNGARIKUM –  
ÉS A BARBARICUM 
HELYETT AZ ÉN

Ábránd – Európa a neved

I.

Tőzsért Árpádt mondatairat gondolok,t amit
mártelmélettistatperemrőltatcentrumtfelé:t„Azt
irodalomtpereméttéstcentrumáttnehéztmeg
határozni,tmerttesetenkénttat»perem«tistlehett
centrum,tstat»centrum«tistsüllyedhettatperemt
szerepébe.tAztÚj Symposiontfénykorábantpél
dáultegytideigtÚjvidéktvolttatmagyartiroda
lomtcentrumatéstPesttvolttat»perem«.tÉntte
hátt inkábbt at nyelvterülett vonatkozásábant
beszélektperemrőltéstcentrumról.tTény,thogyt
atmagyartirodalomtlegnagyobbtalakjaitáltalá
bantatnyelvterülettperemérőltjötek.tKezdjükt
nálunk,tatFelvidéken:tBalassitBálint,tMadácht
Imre,tMikszáthtKálmán,tKrúdytGyula,tKas
sáktLajos,tMáraitSándor.tÉstmenjünktkörbe…t
Erdély:tAranyt János,tAdyt Endre.tDélvidék:t
Kosztolányi,tCsáthtGézat–thogytvalóbantcsakt
atlegnagyobbakattemlítsem.”
ÉstnetfeledkezzünktmegtatBiblia-fordítóról.t
„(…)tAztelmúlttféltszázadtmégttúltképlékeny,t
arróltnemtmernéktnyilatkozni,tdetazttlátom,t
hogyt ezt at centrum–perem-viszonyt valami
képpentatszellemitnyitotsággal,tatbefogadó-
készséggeltkapcsolatos.tÚgyt tűnik,tatnyelv
területt belsejet nemt annyirat befogadó,tmintt

atperem.tAtperemtfeléthaladvataztirodalmont
túlit elkötelezetségekt egyret lazulnak,t úgy
hogytatnyitotság…tHátt eztt istmesszebbrőlt
kelltkezdenem.tErnesttRenan,tatxix.tszázadit
franciatfilozófusttartotatmagáról,thogytőttu
lajdonképpent »diletáns«.tAt szót eredetit ér
telmében:t azt olaszt dilettaret ugyanis,t amintt
tudjuk,t annyitt jelent,t mintt gyönyörködni.t
Teháttőtolyantvilágbantgyönyörködőtember,t
mondta,t akit igyekszikt mindentt megérteni,t
detcsaktetmegértéstrévéntvesztrészttattermé
szett végtelenült gazdagt termékenységében.t
Atperemtsajátjatszinténtatnyitotság,tatmegér
tés,tatgyönyörködés.tÉstnemtaztelkötelezet
ség.tAztthiszem,thogytatperemtalkotóitilyent
értelembent szintet mindigt »diletánsok«.t Is
mételjükt el:t nyitotság,t megértés,t gyönyör
ködés.t Elkötelezetségt nélkül.t Azt elkötele
zetségt lehúz,tmegköt,tbizonyostértelembent
bezár,tstezttatbezártságottatnyelvterületnek,t
aztetnikumnaktatközepéntgyakrabbantlátom,t
minttatperemen.t(…)t[A]ztírótfeladata:tatmeg
értéstéstatdilettaretrévéntrészttvennitattermé
szettvégtelenttermékenységében.tSteztnemtist
olyantegyszerű,tminttahogythihetnénk.tMatist
nagyontkevéstolyantalkotótvantatmagyartiro
dalomban,takiktebbőltatmegértésbőltéstgyö
nyörködésből,tstnemtaztilyentvagytolyantel
kötelezetségekbőltcsinálnaktirodalmat.tStaztt
hiszem,t ilyent megértőt »diletáns«t néhányt
mait»perem-írónk«,tmondjuk,tazterdélyitKo
vácstAndrástFerenctvagytatdélvidéki-palicsit
TolnaitOtó.t–tStilyennektszeretnémttudnit(ki
találni?)tmagamatténtis.”t(2007.toktóber)
KántortLajostkonglomerátjára,tKonglomerát 

(Erdély)tcíműtkönyvéretgondoloktmost.tArra,t
amikortatszerzőtSzabéditLászlót1946-bantel
mondott „színházi”t beszédénekt részletétt
idézi.tAmatbeszédét,tamelytkéttévveltazelőtt
hangzikteltatnagytnyilvánosságtelőttKolozs
váron,thogytVégeltLászlótegyikttörténetébent
egyt újvidékit mozibant egyt magyart gyerekt
at partizánokt németekt fölött aratott győzel
ménekt tapsolt egyt propagandafilmtvetítésé
nektnézőterén,tmajdtpedigtaztutcántbátrab
bantszidjatat„svábokat”,tminttazelőt.t„Atnem
zetiségit kérdést nemzetközit kérdés,t nemt le
hettegyetlentállamtbelügyetsem.tRomániatszu
verenitásáttatromániaitmagyarságtcsaktaddigt
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tarthatjat tiszteletben,t amígtmagat ist részeset
ennektatszuverenitásnak.tMáskülönbentmárt
nemtRomániatszuverenitásáról,thanemtatro
mánt népnekt atmagyart népt felett gyakoroltt
szupremációjáróltvantszó.t(…)tAztegyáltalánt
nemtkívánhatótegyetlentromántóltsem,tatde
mokratatvagytatmarxistatromántóltsem,thogyt
egytnemtszakmájábatvágóttudományostkér
désbent inkábbt hiteltt adjont atmagyart tudó
sok,tmintt at románt tudósoktállításainak.tDet
mit történjéktatkontinuitástelméletébenthívőt
romántéstatkontinuitástelméletébentnemthívőt
magyart marxistat viszonyában?t Különösen,t
hatezekettathiedelmekettatromántéstatmagyart
tömegektistosztják?tAtvégsőtcélttermészete
sentazt igazság,t atvalóságost igazságt felderí
téset kell,t hogyt legyen,t det addigt is,t amígt
mindkétt félt felismerit azt egyt igazságot,tmi
lyentalaponttörténjéktatmegegyezés?”

MosttpedigtOravecztImretIstvánjáratéstAn
nájáratgondolok:t„Lábuktközttatpoggyásszalt
IstvántéstAnnathunyorogvatnéztetazt eléjükt
tárulótlátványt,tatsokthajót,tatkikötőt,tatdok
kokat,t azt épületeket,t at dokkokont túlt at vá
rost,t aztegymáshozt szorulótmagastházakat.t
(…)tIstvánéktatpartratlépve,tkezükbentatpogy
gyászukkal,t fogukt köztt azt azonosítót szá
mukkal,tmástnációbelitsorstársaikkaltegyütt
bevonultaktattágastszűrőcsarnokba,téstatdrót
hálókkaltrekeszekretosztottbelsőttérbentmeg
kezdtéktaztasztalkátóltasztalkáig,tfordulótólt
fordulóigt történőt araszolást.t Szerencséjükt
volt.t Zökkenőmentesent átestekt azt orvosit
vizsgálaton,t ést aztánt sikeresent vetektmin
denttovábbitakadályttis.t(…)tAztutolsótállo
más,t at poggyászkiadót márt szabadt területt
volt,t idetmárt at nagyközönségt ist bejöhetet.t

Akinekt rokona,t barátja,t ismerőset volttNewt
Yorkbantvagytatkörnyékén,taztittvárta.”
St ezútaltMarkótBélat nagynénjéret gondo
lok,tAnnatnénire,takitatmégtkeletibbtperem
ről,t Kézdivásárhelytmellőlt tántorogtAmeri
kába,t majdt negyvent évt múlva,t at hatvanast
évektelején,tidőstasszonykorábantelőszörtlá
togatthaza.tSzínes,t„amerikás”töltözéketbot
ránytt idézt elő,t amitmiatt at rokonságt szintet
ki-t ést „visszatoloncolja”,t örökret megsza
kítvataztaddig,tévtizedekentátttartótlevelezőt
kapcsolatotttestvértésttestvértközöt.

II.

ÉstmosttVégelünk.
Éntvégelek,t tetvégelsz,t at „szabadságtmegt
leleplez”.
VégeltLászlótkéziratánakteredetitcíme,tatMi 

szél hozott,t2011tnovemberébentkiadóitjavas
latratváltozottmeg.tAtszél,tamirőltnemttud
juk,t melyikt ist az,t vajont honnant hozot?t Ést
hováthozot?
ÉstmosttVégelünk.tMegnéztem,tatBűnhődés
bentatperem,tatperemvidékt szótéstkifejezést ti
zenháromszortfordultelőt(plusztegyszertatpe
riferikus),tnemtsok,tmégistannakttűnik.tÖnké
nyesentmetszettidézetekbentígytnéztki:
1.t„Berlinbentdöbbensztrá,tnemtvagytkívá
natost utas:t európait nosztalgiádt csupánt ak
kort nyugttázzákt elégedeten,t hat at peremvi
déktnaivtrajongójakéntt távoltmatradsztatkö
zéppontól,tígytteszeltelegetteurótpaithivatás-
tudatodnak.”t 2.t „At peremvidékrőlt érkezel,t
éstezérttszüktségszerűentbettolakodótvagy.”t3.t
„Elvesztetedt othonod,t at peremvitdékent azt
igazitEutrópáratvágytál,telvesztetedtEurópát,t
merttaztnemtismeritsajátt(4.)tperemvidékét.”t
5.t„Kéttkésseltvágttáktatjaltaitsebet,taztegyikt
nyugatit kézbent villogot.t At hosszút évszá
zadokt villongásaiban,t at világháborúkban,t
at történelmit ruletjátékbant at civilizáltt Eu
rópatsorratcsatákattnyerttsajáttálomkórostpe
remvidéket ellen.”t 6.t „Szegényt páriat vagy,t
at meghasontlott peremvidéki.t Onnant jössz,t
aholt találkozikt Balkánt ést Pannótnia…”t 7.t
„Aztánt ezekt atmontdatokt ist elkoptak,t at pe
remvidékithatalmaktalattmegrendülttatföld,t
miretazttkövetelték,thogytdicsérdtatnemze-
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tet,tmelynekt őkt atmegmentőit ést felszenteltt
vezérei.”t 8.t „Európat peremvidéként at falakt
láthatatlatnoktéstledönthettetlenek.”t9.t„Detmit
jogont számíttaszt atmegérttésre?tAkkort döb
benszt rá,t hogyt at legszenvedétlyesebbt euró-
patiakt mindigt annakt at peremént születnek.t
At fatyúkt komplexutsat erősítit azt európait
öntutdatod.t Eztt őkt ist sejtik.t Ezértt termé-
szetesnekt tartják,t hogyt tet kockáztatszt egyt
eszméért,tamittőktélveznek.”t10.t„Szükségest
rossztvagy,tgazdátlantéstaztelhanyatgolttpe-
remvidéki,tféligtbarbártéstféligtcivilizált.”t11.t
„AtSantMarcotigazitkávéház,ttörténelmitpe
remvidék,t itt konzervatívt hűségt ést liberálist
pluralizmust járja…”t 12.t „Mit lenne,t hat egyt
napon,tmiközbentMagristszürcsölgetitaztIllyt
kávét,tbetoppannéktPontetRossó-stműanyag
szatyraimmaltatSantMarcotkávéházba?tŐtat
mediterrántéstatközép-európaitvilágtperem
vidékén,tTriesztbentmerengtat csodálatostést
imagináriustKözép-Európáról,tamelynektkul-
túrájat at »marginálist ést periferikus,t at mu
landó,t gyenget ést jelentéktelent védelmétt je
lentitatnagyravágyótszintézisektellen,tamely
nektvalamitáltalánostnevébentáldozatultdob
jákt azt egyént«.t Elővarázsoljat at közép-euró
pait enyészett ést romlást csodálatost virágait,t
amelynektatSantMarcotatnagytmetaforája.tÉnt
viszonttatBalkántéstatKözép-Európathatárán,t
Újvidéken,tteháttugyancsaktat(13.)tperemvi
dékent at romlást virágainakt –t at kétt farmer
nadrágtmegtatnylontreklámszatyortemléké
velt–tmártcsaktatkórójáttismerem.tAzttatvilá
got,tamelybentegyiktnapróltatmásikratváltoz
naktaztutcáktéstatvárosoktelnevezései,taztem
berekt identitásat ést hitvallása,t at határok,t at
rendszerek,tatvezérek,tazteszmények,tattörté
nelem.t Onnant jövök,t aholt mindent állandót
formatösszeroppant.”
ÉstmosttVégeltLászlótbűnhődéseiretgondo
lok,takitatkönyvébentmegteremtetetathunga-
ritkumbólt at barbaricumot.t Ést azt útra,t azt
ötvére,t amelyt eddigt vezetet.t Pontosabbant
addig,thogytmielőt,tdetlegalábbistazzaltegyt
időben,t hogyt gyermekeinkt ismétt nekivág
nakt(többtminttkétszázezrentélnektmártközü
lüktcsaktAngliában),taztöröktéletérzésttebbent
atkönyvébentmegelőlegezitszámukra.tAtsokt
széptszomorúságélményt,taztöröktboldogta

lanságot,t at szeretnitvalótpoklokat.tÚjvidék
rőlt Berlinbe,t Budapestent át,t azt ezerkilenc
száznyolcvanast évektőlt errefelé.t At számki
vetést.t„Számkivetetkénttérkeztél,téstszám
kivetettmaradsztittis.”
Milyentérdekes,tmilyentszép,téstmilyentma
gátóltértetődő,thogytatnémeteknektezttetszik.t
Végelt könyvet nagyt sajtósikert ot,t ráadásult
olvassáktis.tAtnémetektszeretiktmegszeretnit
azokat,takikettnemtszeretnek,tszeretiktazokatt
visszaszeretni,takikettegyszertmártkivetetek,t
szeretikt azokat,t akikett úgyt fogadnakt be,t
hogytkivetnekt(vagytegyszertmártkivetetek)t
magukból.t Végelt Bűnhődéset ést bűnhődéset
atbolyongóé,tstatbolyongóttelfogadóé.
Végelt könyvébent at gyerekt at negyvenest
évektlegvégéntmagyarkéntttapsoltatmozibant
atpartizánoktsikerének,thazafelétmenettszidjat
Újvidékent azt újvidékit svábokat.t At propa
gandafilmekentnevelttgyerektmárat–tatnyolc
vanastévektőlterrefelét–tmegszeretetatnéme
tekett –t at perifériárólt at centrumbat érkezet.t
Propagandat hatásárat nemt szerett (gyűlölt at
töbtbitjugoszláviaitnációvaltegyüt),téstegytmá
siktpropagandathatására,tamitmártatjólétittár
sadalomé,t vágyikt harminct évvelt későbbt fel
nőtkénttközéjük.tÉstkívülrőltlátjatmindtatket
tőt:taztakkoritgyermekettéstatmaitfelnőtet.
Végelt partizánjat bosnyák,t akit (ráadásul)t
Hitler-ellenest tisztettejtt fogságba,takitmégist
büszket német,t st hogyt büszkeséget valami
képpentmegőrződjék,t öngyilkosságott követt
elt („becsületbőlt rohanttatvesztébe”),tamivelt
azonbant–tmondanánktmaitszóhasználatalt–t
karriergyilkosságottistelkövet,thiszentatparti
zántbosnyáktemiat,tmiatatveszítteltegytéletret
minden,tatpartizánnaktjárótdicsőséget.
Mindenkinektmegvantatmagatsvábja.t(Mégt
atnémeteknektis.)
Közbent leszt itt egyt másikt háborút is,t egyt
közelmúltbeli,tamitőltmártatsajáttgyermekein
kettféltetük,tstaminektatperemérőltbelecsúsz
hatunktvolnatatközepébe.tDetnemtcsúsztunk,t
éstlettbelőletegytbéket–tittbenttist–,taminekt
atpereméntsikerültmegélnitatsehovatsemttar
tozás,taztothontalanságtnyugalmáttis.tKese
rűen,tháttpersze.tMerttmegöregedtünk.
Tőzsértperiféria-elméletetbennetvantVégelt
íróhősénektbolyongásábantis,thiszentő,tpoli
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tikait/ttársadalmitrendszerekettistváltogatva,t
Újvidékrőlt Budapestent átt Berlinigt jut,t amit
márt nemt magyart centrum,t det mégist az,t
amennyibent at kortárst művészetünkt jelen
koritgyorstbeágyazódásáttfigyeljük.
PerszeteztatcentrumtlehetnetMoszkvatis,tsőtt
lehetettvolna,tdetnemtlet.
1985-ben,tegytmoszkvaitírótalálkozótalkal
mávalt kiderül,t hogyt at jugoszláviait magyart
írót aktáitt (könyveit)t nemt találjákt at magyart
fachbant(pedigtattöbbitjugoszlávtnemzetiségét
–tkivévetaztalbántt–tmegvan.tAkkortkeressékt
atszerbtfachban;tdetottsemttalálják.tNemtbaj,t
jugoszlávtírótlennél,tdetolyantmegtnincs.
(Egy,t at hetvenest évekbent kiadott románt
irodalmit lexikont azt erdélyit magyart írókatt
idegentnyelventírótromántíróknaktnevezi).
Berlinbent1988-bantpedigtaz,thogytegytmá
sikt találkozónt at potenciálist hallgatóságbólt
csakt azt albánt vendégmunkásokt kíváncsiakt
aztíróratéstaztirodalomra,taztalbántírótbemu
tatkozásárattömegesentgyűlnek,tatmagyar,tat
szerb,tatmacedónt(éstmások)tsikerélményetat
sörtmarad.
At kisebbségit írót kentauríró,t at kisebbségit
magyartkentaurmagyar.tMűtéttfelesleges.
Végel:t„…minttaztutcántárusítottvirslit,tel
fogyasztjákt személyiségedet.t (…)t Elvesztet
tedtothonod,tmerttatperemvidékentaztigazit
Európáratvágytál,telvesztetedtEurópát,tmertt
aztnemtismeritsajáttperemvidékét.”
VégeltBűnhődésetéstbűnhődésetnemzedékitél
mény.tAtperemvidéktmindigtaz,taholtélünk,tést
ott élhetünkt csak,t aholt at létezésünkett Eu
rópatkijelölitéstlehetővétteszi.tVégeltszámáratEu
rópatazonostBerlinnel,tVégelt számáratat cent
rumtBerlin.tAthelyünktpedigtottvant–tEurópá
bant–,taholtatperemtéstaztatvidéketvan.
Aztálomkórostperemvidéktértelmiségitlátle
letetEurópáról,tatNyugatról.tAtvesztest látle
lete,takitnagynakttartjatatmagatszámáratEuró
pát,tmerttatgyőztestkicsinekttartjatugyanazt.
Atszületetteurópaiaktatóltazok,thogytidejé
bent elkönyvelheték,t „örökret Európat fatyú
jat leszel”,tésteztt–tottatperemvidékent–tkit ist
kelltérdemelned.tTetattetidentitásodatthozzá
juktviszonyítvathatározodtmeg,tőktatsajátjukatt
nem.tAztőtidentitásuktszámodratistentitás,tkét
ségtföltnemtmerül,thogytúgytvan,tahogytvan.

Végelt Tőzsérhezt itt ést ezzelt kapcsolódik:t
„Európatelnémul,thatatkultúra,thatatperifé
riatellentelkövetettbűneirőltkellenetvallania.”t
Éstittnemtaztelnémulásratteszitathangsúlyt,t
hanemtazttmondjatki,thogytatkultúratazonost
azzal,tamitatperifériántjöntlétre,tdettalántma
gávaltatperifériával.t(15.)
Végeltazttmondja,thogytNyugatontat„sok
lelkűtkisebbségin”t csodálkoznakt (csodálko
ziktBerlin),t ést felejtenit szeretnék,tminttkur
válkodásuktkellemetlentemlékeit.tVajontmi
értt nemtmerült föl,t hogyt at kurválkodásnakt
vannak/lehetnektkellemestemlékei,tdetathely
színeit mindenképpent lehetnekt kellemesek,t
példáultatNyugat,tpéldáultBerlin.
Atbalkáni,tatkisebbségi,tatbalkánitmagyartvagyt
atbalkánitakármilyentnemzetiségit–tEurópatin
diánja.tLegalábbistatszületetteurópaitembertszá
mára.t Akkort ezt egyt fordított indiánt helyzet,t
ugyanistittaztindiántatjötment,tAmerikábantmit
voltunktéstmaradtunktazok.t–tMondom.
„Európat fájdalmatt idézt előt benned.”t „…
[H]átrálsztvisszatatsötétbe,tatnemtlétezőtEu
rópába.”t„Atszabadságtleleplez.”

III.

Hat at partizánt szuronyokt nemt hozzákt elt
at szocializmustt at háborúval,t nincst jugóvo
nat,t nincst nejlonzacskóst triesztit farmersza
badságt –t at kétt háborút közöt.t Igaz,t lehet,t
hogytvalamilyentformábantmegmaradtÚjvi
dékentatmonarchiabelitDornstädtertkávéházt
SantMarcónak,t ést nemt leszt belőlet kötelezőt
módontAthén,tközbentmegtKafanatMoszkva.t
Éstnincstkávéháztörténet,tnincstutcatörténet,t
ést akkort ezt atmondatt sincs:t „Onnant jövök,t
aholtmindentállandótformatösszeroppant.”
Mondhatná,tmondjatisterretMarkótBélatMa
rosvásárhelyről:t„Errefelétúgytszokás,thogyt
amikort rendszerváltást van,t mindentt földigt
kelltrombolni,teltkelltvinnitatszobrokat,túja
kattkellthoznitathelyükre.tIt,tebbentattérség
bent [ezt]t mégt azt ist színezi,t hogyt nemcsakt
rendszerváltásoktvoltak,thanemtimpériumokt
istmegváltoztak.tMagyartszobor,tromántszo
bor,tmagyartműemlékek,tromántműemlékek.t
Nehéztilyentkörülményektközöttezerteszten
dőstemlékekrőltbeszélni.”


