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Kö zép és esz me

Ta lán el lent mon dás nak hang zik, de a kö zép-eu ró pa i ság
esz mé je leg in kább Eu ró pa ke le ti ré szén van je len. De mi is
vol ta kép pen a kö zép-eu ró pa i ság esz mé je? Ar ról, mi cso da
Kö zép-Eu ró pa, már sok kon fe ren ci án vi tat koz tak, sok ta -
nul mány, es  szé és an to ló gia je lent
meg ró la. A vég ered mény: Kö -
zép-Eu ró pa nem más, mint a kü -
lön fé le Kö zép-Eu ró pák nak a vég -
te len ben fek vő met szés pont ja.
Ezen a ki fe je zésen ugyan is min -
den ki egy ki csit mást kép zel el.
Csak hogy a hely szel le mét an nak
lé nye gé ből ki fo lyó lag ra ci o ná li -
san vizs gál ni nem le het, ez
ugyan  is egy ér zés, alig ész re ve he -
tő köd pá ra a táj fö lött, me lyen lát -
ha tó és lát ha tat lan nyo mo kat ha -
gyott a múlt. Ma gas és ala csony,
kí nos és fenn költ, bűz és il lat vib -
rá ló ele gye. Ezt a fi nom fu val la tot
az öreg kon ti nens nyu ga ti vé gé -
ben már rég el nyom ta az új don -
ság át ha tó, csí pős le he le te. Az év -
szá za dos port ezer szer ki sö pör -
ték, a limlo mot új ra hasz no sí tot ták. Már csak a le vél tá rak -
ban és könyv tá rak ban le het ezt az aro mát fel lel ni, de már
ott is el kez dő dött a tu do má nyos harc a pe nész és rot ha dás
el len. Az el jö ven dő ge ne rá ci ók szá má ra örök re meg ma -
rad nak a pusz ta tö mör té nyek, a szel lem azon ban el il lan,
mert nem le het kon zer vál ni, le fa gyasz ta ni, di gi ta li zál ni.

Uk rán föld mé rők szá mí tá sai sze rint Eu ró pa kö ze pe (a
va la mi ko ri) Kár pát al ja ke le ti ré szén Rahó kö ze lé ben fek -
szik. Né hány tíz mé ter re az Eu ró pa kö zép pont já ba szúrt ko -
pott obe liszk től hul lá mos pléh ből ké szült busz meg ál ló van.
Min den reg gel még sö tét ben meg ér kez nek oda a vá ro si uta -
zás irán ti el ső ér dek lő dők, és reg gel nyolc kor a te tő kö rül
már sok fe jű tö meg szo rong. Ami kor kezd nyil ván va ló vá
vál ni, hogy ha jön ne is busz, ennyi utast nem tud be fo gad ni,
ak kor in dul nak el az el sők gya log vagy au tós top pal. Dél ben

már csak a leg meg átal ko dot tab bak és leg apa ti ku sab bak ma -
rad nak. Csend ben áll nak, te kin te tük a ka nyar ra ta pad, Eu ró -
pa föld raj zi kö ze pe nem za var ja őket. Eu ró pa kö ze pé nek tu -
da ta szá muk ra ma gá tól ér te tő dő és an nak mu ta tó ja, hogy ne -
kik nem je lent töb bet, mint ne künk a szint jel egy ház fa lán.

Né hány tíz ki lo mé ter re on nan, Ki rály me ző (König -
sfeld, Usť Čorná) köz ség kö ze lé ben be szél tem egy több
mint nyolc vanéves fér fi val. Cseh szlo vá ki ai if jú sá gá ra em -
lé ke zett, a trencséni ka to na ság ra. Be szél ge tés köz ben tu da -

to sí tot tam, hogy mind ket ten
ugyan ab ban a már nem lé te ző ál -
lam ban szü let tünk. Meg mond -
tam ne ki, mi re ő csak bó lin tott.
El szé gyell tem ma gam: ha gyom,
hogy el ra gad jon az a ké nyel mes
il lú zió, hogy tő le el té rő en én még
min dig ugyan ab ban az or szág ban
élek, még ha az idő köz ben ki sebb
lett is. És hogy e ké nye lem fe jé -
ben szám űz tem gon do la ta im ból
Kö zép-Eu ró pa szel le mét.

Eu ró pa kö ze pé ből azon ban
több is van, egy Ma gyar or szág
úti könyv azt ál lít ja, hogy a kö zép -
pont Deb re cen kö ze lé ben fek szik.
A haj dú-bi ha ri met ro po lisz idén
feb ru ár vé gén idil li ku san ál ma tag
be nyo mást tett rám. Az em be rek
az ut cán se ho vá sem si et tek, sé tál -

gat tak a gon do san ös  sze ko tort hó ku pac ok kö zött és mo so -
lyog tak egy más ra. Pén tek dél után, mint ha va sár nap len ne.
A vil la mo sok is las sab ban dö cög tek, mint ná lunk. Az el -
adók üz le te ik előtt ci ga ret táz tak és be szél get tek. Az ut cá -
kon fa gyos szél nyar galt vé gig, és ve le az a bi zo nyos le ír -
ha tat lan kö zép-eu ró pai ér zés. Ta lán a hor to bá gyi pusz ta fe -
lől fújt, a Nagy csár dá tól, ahol a csár dás szü le tett.

Haj dú szo bosz lón tud tuk meg azon az utol só feb ru á ri
pén te ken, hogy meg vá lasz tot ták az új ál lam főt ab ban az
or szág ban, amely szá munk ra Eu ró pa szí vét je len ti. A tá -
vol ból még hi de gebb szél fújt meg min ket. Fa gyos volt,
de ugyan ak kor, ki tud ja mi ért, ki csit me le gí tett is.
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