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azalábbiakbantízolyanDobos-szövegetadunkközre,melyeketazíró,politikus,irodalom-,művelődés-ésközösségszervezőhagyatékábanleltünk:ezekbőlapublicisztikákbólnyolcolyankézirat,melyelsőkéntittjelenikmeg,kettőpedigmamárjószerévelfellelhetetlenújságbólszármazókivágatmásolata(a2.ésa4.dokumentum).köszönet
DobosnéHalászévának,hogyahagyatékbabetekintéstengedett,sőtmagaistevőlegesenhozzájárultarendszerezéséhezésakiválogatásához.ahagyatékot(kéziratok,
jegyzetek, lapszámok, kivágatok, folyóiratok, könyvek stb.) az örökös a Fórum
kisebbségkutatóintézetbenhelyezteel.anyolckéziratotésakétújságcikketbegépeltük,azaprónyomdai,gépelési,stilisztikaihibákatjelzésnélküljavítottuk,aközbenváltozotthelyesírásiszabályokatisfigyelembevéve.azelsődokumentum1963-bólszármazik,azutolsó1994-ből.aszámozottdokumentumokfelépítése:acím(ésazesetlegesalcím)alattaszövegkövetkezik,avégéndőltbetűkkelazírásadatolásavagyjellemzéseaközreadótólszármazik,úgyszinténmindenolyanszövegrész,melyszögletes
zárójelbekerült.aszövegeketkronológiaisorrendbenközöljük.amagyarázatraszoruló
adatokat–csakalegszükségesebbesetekben–lapaljijegyzetbenhozzuk.aszakirodalomravalóhivatkozásokfeloldásaadokumentumokutántalálható.
röviden a hiányokról, a hagyaték hézagairól. sajnos, a hagyatékban csak Dobos
Lászlóhozírtlevelekettaláltunk,amelyektőleszármaznak,azokatnyilvánacímzettek
vagy a címzettek hagyatékának kezelői őrzik. publikálatlan szépirodalmi szövegeket
vagy szövegvariánsokat nem találtunk. ellenben megvan szerzőnk Sodrásban című
regényének csaknem teljes – gépelt – kézirata, autográf ceruza- és tolljavításokkal.
Hitelesszem-ésfültanúemlékezikvisszaarra,hogyDobos1963-banacsehszlovák
írószövetség harmadik – prágai – kongresszusán „nem csupán az irodalmunkról beszélt,mintahogyacsehésszlovákíróksemcsakazalkotásgondjaitfeszegették.afő
témaaszemélyikultuszvolt,sDobosLászlóenneknéhányszlovákiaimagyarvonatkozásátvetettefel.köztükalegfontosabbat:kikvoltakaháborúutánimagyarüldözések
valódikitervelői,felelősei?”(szőke2005,116.)Valamint,nyilvánafentiekrehivatkozva:„DobosLászlóaszemélyikultuszszlovákiaimagyarvonatkozásairóltartottfelszólalásábanmegfogalmaztaamásodikvilágháborúutánimagyarellenespolitikafelülvizsgálásánakésfelelőseimegnevezésénekigényét.”(popély2006,248.)sajnos,ilyenjellegűdokumentumotahagyatékbannemtaláltunk,deelképzelhető,hogynemisvolt,
mertaszerzőszabadonvagyjegyzetekbőlbeszélt,ezutóbbifeltevésmellettszámos–
nyilvánosfellépésrekészült–jegyzete,jegyzetfüzete,feljegyzéseésvázlataszól.akérdés ugyanakkor továbbra is foglalkoztatta, a Csemadok iX. országos közgyűlésén
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(1966decemberében)„felvetiamagyarságot1945–1948közöttértsérelmekorvoslását”.(popély2006,263.)
Csak részben ismeretlen az 1979-es keltezésű Pályám emlékezete c. terjedelmesebbDobos-nyilatkozat(6.dokumentum),melyetmindenbizonnyalazirodalmiszemle
kéréséreírt,afolyóiratszerkesztőségevalószínűlegezzela–bátornakszámító–felkérésselakartamozgásbahozniésaköztudatbavisszahozniDobosLászlót.(aszemle
főszerkesztőjeekkorDubagyulavolt,1979júniusátólTóthLászlóésVargaimreszerkesztették:vagyvalamelyikük,vagymindhármukközösmegegyezésébőlszületettafelkérés.)miközbenmeglehetősenproblematikuséstragikusacímadás:pályájaemlékezetétkérniattólaszemélytől,akiakkormindössze49évesvolt,smártizedikévehallgatásraítélveéskizárvaaközügyekből.De,seznagyonjellemzőDobosra:visszaemlékezésénekmégmindösszeaközepéntart,éppcsakbodrogköziőseitésgyermekkorát
meséliel,skerekperecrátérabenešidekrétumoktételesfelsorolására,alakosságcserére,akitelepítésre,areszlovakizációra,tehátahontalanságéveire–mikéntsajnosazisjellemző,hogyvallomásacsakcenzúrázva,azemlítetttételeknélküljelenhetett meg; gyűjteményünkben rekonstruáltuk a kéziratot. pályája emlékezetét Dobos
szépen átírta a szlovákiai magyarok emlékezetére, a személyes helyett a közügyet
választva, vagy másként fogalmazva: „ha ő valamiről beszélni kezdett, az mindjárt
nagyvonalú kezdeményezés lett”. (Tőzsér 2014, 78.) az 1989 után is rendületlenül
munkálkodószerzőrőlállapítjamegTóthLászló:„DobosLászlólegfőbbérdeme,hogy
voltvíziójaavilágról,sezenbelülszűkebbéstágabbkörnyezete,közösségejelenéről
és jövőjéről, s hogy mert és tudott struktúrákban, építményekben gondolkodni, és
összefüggéseibenmerteéstudtalátniésátfogniazegészet.”(Tóth2014,9.)
kuriózuma3.dokumentum,DobosLászlónakegyszlováktévéműsorbanelhangzottválaszai.ebbenfontos,esetenkéntnapjainkigérvényesmegállapításokattesz:példáulcáfoljaaztaszlovákaggodalmat,melyszerintakisebbségimagyaroknakbiztosítottjogokhátrányosanérintenékadél-szlovákiaiszlovákokat;amikéntakétnyelvűség
elvénekbiztosításaaközigazgatásban,ahivataliérintkezésbenésanyilvánostérben
(mindenütt,aholakisebbségiarányeléria10%-ot)semköteleznéakisebbségeknyelvénekismeretére„azegészállamapparátust”;stb.megemlítendőaszinténpublikálatlan, de Dobosnál folyton-folyvást visszatérő témát, a szűkebb pátriáját megidéző
Szülőföldem – Bodrogköz c.filmforgatókönyvis(9.dokumentum);sajnos,ahozzátartozó regényrészleteket, a konkrét szépirodalmi betéteket nem sikerült felkutatni. az
Olivér! címűköszöntő(7.dokumentum)szinténazírásoshagyatékbólkerültelő,nyomtatásbannemjelentmeg.köszöntiarangosabbnevespályatársat,dejókritikaiérzékkelelmondjagyengéitis:alótuszevőkfehérszigeténvalóbannemütimegakorábbi
rácz-novellák magas színvonalát. szomorú kordokumentumként közöljük Dobos
Életrajz c.írását(8.dokumentum),melyegyszerrelátleletéscsendesvádirat.közben
az is jól látható, mennyire visszafogottan, szinte tapintatosan fogalmaz Dobos. nem
tudjuk,kinekafelkéréséresmicélbólszületettezarövidkeéletrajz,deszerényenfelsoroljamindennagyobbközéletisirodalmitettét,majdmegemlíti:„kétévtizedvigyázzállásban,lefokozva,különállítvaatöbbiektől…”,savégénminthaajövőbevetetthite
sderűlátásaisfelsejlene.amellőzésmélységébőlszólezazéletrajz,tisztán,egyértelműen,határozottan.nemtérünkkiatöbbidokumentumra,hiszenmindegyikmagáért
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1.

[„DénesFerencfőszerkesztőiműködése”]*

Bármennyireisigyekszemszabadulniegykellemetlenérzéstől,nemtudok.Úgyérzem,
hogyapártegyfontosszerveeléidéznek,aholhónapokkalezelőttkifejtettvéleményemértfelelősségrevonnak.egypercigsemkételkedemezügyetintézőelvtársakbecsületességében és jó szándékában, mégis, sértő és megalázó már maga a helyzet is.
őszintén gondolt és mondott bíráló szavaknak ez lett az eredménye: kivizsgálás.
Természetesenapártszerveinekezjogábanáll,azonbanmindaz,ahogyeztörténikés
történt,felháborító.
azelmúltévoktóberébenésazeztkövetőhónapokbantöbbalkalommalbíráltam
DénesFerenc** elvtársmagatartását,semagatartásbóladódómódszereket.ebíráló
szavakat egyesek úgy kvalifikálták, hogy személyi ellentétekről van csupán szó, ami
előbbvagyutóbbúgyistisztázódik.ittésezzelkezdődikadolgokmeghamisítása.nem
énvoltamazelső,akibíráltaDéneselvtársemberekkelszembentanúsítottmagatartását.szabóBéla,azÚjszóegyikszerkesztőjemártöbbmintkétéveterjedelmeslevélbenfigyelmeztetteaközpontibizottságotazÚjszószerkesztőségébenkialakultfullasztólégkörre.sajnos–legalábbisénúgytudom–,figyelmeztetéséneknemtulajdonítottakkellőfontosságot.azonbannemcsakő,rajtakívülmásokis,magyarésszlovákelvazírásnakmiadtunkcímet.
1902–1979: lapszerkesztő, kommunista pártfunkcionárius, parlamenti képviselő, az sZLkp
kBtagja,1955-től1968-igazÚjszó„szerényképességű”(Lacza1998,385.)főszerkesztője
*

**
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beszél,sbeszélaszerzőrőléskorárólis.atiszteltolvasórabízzuk,melyDobos-szövege(ke)ttartjafontosnak–elolvasásra,elgondolkodásra,továbbgondolásra.
azösszeállítástárgyi(szövegbeli)bizonyítékaiskívánlenniDobosegyikkortársajellemzésének:„DobosLászlónemcsakíróéspolitikus,hanemközíróis.sazisajavából.”(Tőzsér2005,5.)Hasonlóanegymásikkor-éspályatársa1984-esvéleményéhez:
„Dobos eredendő irodalompolitikus és publicista.” (koncsol 1995, 201.) s tegyük
hozzáDobosLászlótovábbifontoshivatását-szerepkörét,aközösségszervezőitis.
a szépíró Dobos Lászlónak életében két publicisztikai gyűjteménye is megjelent:
2000-ben a Teremtő küzdelem című, 2005-ben és 2006-ban pedig a kétkötetes
Évgyűrűk hatalma. Esszék, cikkek, interjúk –ennekelsőkötetéhezTőzsérárpádírtelőszót egy író-politikus növésterve közírásban, regényben, hazában címmel (Tőzsér
2005).
itt közölt dokumentumgyűjteményünkkel Dobos László emléke előtt tisztelgünk,
jövőre, 2020-ban volna kilencvenéves. s reméljük, hogy a kerek évfordulóra ezek az
utókorszámáramegmentettírásokaDobos-híveketés-kutatókatisinspirálnifogják.
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társak egyaránt elmondták kritikai véleményüket Dénes elvtárs megnyilatkozásairól.
Felelőtlenségnekésmegtévesztőmanőverezésnektartomaztaszándékot,amelyezeketakritikaimegjegyzéseketszemélyiellentétekreredukálják.ennéltöbbrőlvanszó.
azénmegítélésemszerintDéneselvtársmegnyilvánulásai,magatartásaésazáltala
gyakran használt módszerek olyan „szellemet” képviselnek, amelyek ma már idegenek,összeegyeztethetetlenekapártleninistalégkörével.
Fontosnaktartomismételtenhangsúlyozniaztatényt,hogynemcsakénbíráltam
Déneselvtársat,ésaszemélyétértbírálatoktávolrólsemszubjektívjellegűek.eznemcsakszimpátiavagyunszimpátiakérdése.ennekobjektívokaiésösszefüggéseivannak. alapjában a személyi kultusz és a dogmatikus gondolkodás elleni harc részéről
vanszó,amelyapártonbelülvégbementfolyamattörvényszerűkövetkezménye.
engedjék meg az elvtársak, hogy a Dénes elvtárs személyét ért bírálatok okát
magyarázvafelhívjamfigyelmüketegyigenfontostényre.afelszabadulástkövetőtizennyolcévalattittfelnőttegyfiatalmagyarértelmiség.igaz,hogyezeknekafiataloknak
nincsenekkülönösebbforradalmiérdemeik,nemvehettekrésztapártillegálismunkájában,nemharcolhattakfegyverrelkezükbenezértarendért.egyetlenérdemükésszerencséjük, hogy már ennek a rendszernek a neveltjei. ennek a rendnek eszméjét és
levegőjét szívhatták magukba. megalakulásától kezdve tagjai és funkcionáriusai voltunk az ifjúsági szövetségnek, innen kerültünk a pártba is. egyszóval a szocializmus
neveltésérleltbennünketemberré.
aDéneselvtársszemélyétértbírálatokhátterébenezatényáll.Fiatal,deidősebb
kommunistákisszembefordultakegymerev,dogmatikusmagatartással.Látszatraitt
nevekről, személyekről van szó, de ezen túlmenően a kommunista magatartás, az
emberekhezésdolgokhozvalóviszonydifferenciálódásamegyvégbe.
atovábbiakbanszeretnékleírninéhánytényt,amelyekelsőlátásraszubjektívjellegűekugyan,demégiscsakrámutatnakadologobjektívösszefüggéseire.Déneselvtársat tisztelem és becsülöm mint a párt érdemes harcosát. ő maga bizonyíthatja azt,
hogy személyesen felkerestem és a számomra összetettnek látszó dolgokban tanácsát,véleményétkértem.őmagaírásbanésszóbantöbbszörnyilatkozottrólamelismerőleg.sajnosezajóviszonyfokozatosanmegromlott.
Hol és mivel kezdődött? Véleményem szerint felelőtlen véleménynyilvánításaival.
Déneselvtársszívesenmondottvéleménytírókról,illetveegyesekmagatartásáról.ez
rendbenvan,hiszezelvalapjábanjogaéskötelessége.abajottésazzalkezdődött,
hogyazírókjelentősrészérőlmondottvéleményekmegbélyegzőek.
Hajólemlékszem,háromévvelezelőttahelységnevekügyébenírásbanfordultunk
apártközpontibizottságához.röviddelezutánmegbeszélésrejöttünkössze,amelyen
Bacílek, Lenárt, Lőrincz, Lúčan, Dénes, širokay, Jacoš elvtársak és az Írószövetség
magyar szekciójának kommunistái vettek részt. e megbeszélésen alapjában a fiatal
magyarírókbeadványaigazolódott.Lenártelvtárszárszavábanegyebekközöttezeket
mondta:„amagyarlakta,illetveavegyeslakosságúfalvakésvárosokhelységneveinek
írásátilletőenahelyzetjelenlegilyen:létezikahagyományoselnevezés(magyar)ésegy
új, ami rendszerint szlovák. Véleményem szerint mindkettőt respektálni kell. Hogy
aztáneztegyesszerkesztőségekhogyanoldjákmegéshogyanpraktizálják,azmáraz
ődolguk.”ezaztjelenti,hogyahelységnevekírásátilletőenakétnyelvűségelvétszögezteleLenártelvtárs.Véleményünkszerintreáliséselfogadhatómegoldás.avitátés
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azárszótvégighallgattaDéneselvtársis.reméltük,hogyezzeladologelintézéstnyert,
ésamegbeszélésalapjánakétnyelvűségelvétérvényesíthetjükahelységnevekírásában.Déneselvtársegymáshatározatrahivatkozvanemrespektáltaapártvezetőszemélyiségeinekeztajavaslatát,továbbraisszlovákulírtmindenhelységnevet,amiéles
ellenhatástváltottkiamagyardolgozókkörében.(érdekesmegjegyezni,hogymapéldáulahelységneveketakétnyelvűségszellemében,sokszorkövetkezetlenülmagyarul
írjaazÚjszó.)nodeazegésztörténetnemezért,hanemakövetkezőkértfontos:e
beadványésemegbeszélésutánDéneselvtárskülönkötelességénektartotta,hogya
beadványszerzőitésaláíróitmegbélyegezze.akkormégjóviszonybanvoltamvele,és
bizalmasankorholt:„sohasemhittemvolna,hogyteisanacionalistákközékeveredj.”
mentegetniésmagyaráznikezdtemtársaimat.őerreaztválaszolta:„Veszélyesnacionalisták, különösen mács, és Turczelről sem hittem volna, hogy ilyesmire képes. Ha
velüktartasz,rosszútonhaladsz.”sajnosnemvélekedettkedvezőbbenafiatalmagyar
kommunistaírókegyikérőlsem.
„nacionalistákvagytok.”olyanbélyegez,amitmeggondolatlanulnemlehetosztogatni.ekérdéskomplexumvégsőképletetehátezvolt:eltértavéleményünkaDénes
elvtársvéleményétől,illetveellentmondtunkneki,nacionalistáklettünk.
emagatartásrészevoltazazabszurdhelyzetis,hogyfiatalírókatévekenkeresztül
kitiltott az Új szóból. Voltak évek, amikor pl. mács József, Bábi Tibor, Dénes györgy,
gyurcsóistvánnemírhatottazÚjszóba,egyszerűenfeketelistárakerültek.nemakarommenteniéstakargatniafiatalmagyarírókesetlegeshibáitésvitathatómegnyilvánulásait.Hiszakeresés,akutatásmagábanhordjaatévedéslehetőségétis,dehaa
véleménykülönbségeketésakommunistákközöttfelmerültnézeteltéréseketígyakarjukmegoldani,hogykizárjuk„akellemetlen”embereketapártsajtóhasábjairól,hova
jutunk? Hisz ez kasztrendszerre emlékeztet. ez azt jelenti, ha én úgy gondolkodom,
mintDéneselvtárs,jókommunistavagyok,hanem,nacionalistalettem,akineknincs
helyeapártsajtóban.
Vagyegymásikpélda.aCsehszlovákkommunistapártmegalapításánaknegyvenedikévfordulójátamagyarirodalmilap,azirodalmiszemleisméltóképpenigyekezett
megünnepelni.egyegészszámotszenteltünkennekazévfordulónak.irodalmiszövegenkívülerreállítottukbealapgrafikaianyagátisolymódon,hogyközöltükapártharcátábrázolókommunistaplakátokegészsorozatát1921-tőlnapjainkig.
aszámmegjelenéseutánDéneselvtársatfelhívtamtelefonon,ésvéleményétkértem. a válasz az volt: lehordott nacionalistának, revizionistának, opportunistának és
nemtudommimindenrossznak.elhangzottazáltalasokathangoztatottvádis:„nem
vagytokelégpártosak,nemnézitekadolgokatapártszempontjából,nemelégpolitikus az irodalmi szemle… stb.” azt kérdeztem Dénes elvtárstól, végigolvasta-e a számot?aztfelelte:„nem,csakátlapoztam,denekemezelég,hogyvéleménytalkossak.”
kértem az Írószövetség titkárságát, krno elvtársat, értékeljék ki az irodalmi
szemlénekaszóbanforgószámát.Hahibáztam,mondjákmeg,deakonkrétanyag,ne
azelfogultindulatalapján.megtették,avégeredménytermészetesenmáskénthangzott,mintaDéneselvtársítélete.
egy más példa. az elmúlt év október elején az Új szó szerkesztősége összehívta
levelezőinek az aktíváját, ahová szerencsétlenségemre engem is meghívtak.
HozzászólásombankifejtettemvéleményemetazÚjszóról,amikritikusvolt.azaktíva
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zárszavátDéneselvtárstartotta,sanélkül,hogyobjektívankvalifikáltavolnahozzászólásomat, nekem rontott és személyeskedve ledorongolt. nagyon bántott a dolog. Így
okoskodtam:vagyhagyom,ésnemártommagamtöbbéadolgokba,vagypedigpróbálom tisztázni és megmagyarázni őszinte szándékomat. nem hagyhattam annyiban.
elmentemLenártelvtárshoz,éselmondtamnekiadolgot.arrakértem:Tekintettelarra,
hogy az aktíva egész anyaga magnószalagon van, kérem, hallgassák meg az aktíva
egész anyagát, köztük az én hozzászólásomat, valamint Dénes elvtárs zárszavát.
méltatlannakésmegalázónaktartottamaztamódot,ahogyhozzászólásomatletorkolták.HasonlókérésselfordultakB-hozpathókárolyis,akiugyanegyszótsemszólta
fentemlítettaktíván,dehasonlósorsrajutott,mintén.Lenártelvtársmegígérte,hogy
adologgalérdembenfoglalkoznak,lefordítjákahozzászólásokat,snéhánynapmúlva
meghívnakbennünket,aholadolgotszemtőlszembentisztázzukmajd.
sajnoserreamainapignemkerültsor.azegészbőlcsakannyilett,hogyLúčanelvtárskétalkalommalfelhívotttelefononésközöltevelem,hogyegyhétmúltánamegbeszélttalálkozólétrejön.értemis,megnemis.Tudom,hogyapártapparátusakongresszuselőkészületeivelvoltelfoglalva,sközbenszemélyiváltozásokistörténtek.De
hát akkor is. Dénes elvtársnak joga van durván belegázolni a másik becsületébe és
önérzetébe,nekemegyévmúltánannyilehetőségemsemvolt,hogyfelelőselvtársak
jelenlétébenelvtársiasankvalifikáljukatörténteket.agyakorlatbanezaztjelenti:akinekjobbahelyzetipozíciója,annakfeltétlenüligazaéselőnyevanugyanannakapártnakegymásiktagjávalszemben.ezazesetpontosaneztigazolja.ezegyújkorikiskirálykodás,amiazelmúltévtizedekérdemeibőlél.mimásttudjakgondolniezekről?
ésafolytatás?DéneselvtársválasztóikerületeaTerebesijárás.gyakranellátogat
kistárkányba,aholénistöltömszabadságomat.azelmúltévkarácsonyánafaluegyik
vezetőelvtársa,akiengemjólismer,aztkérdeztetőlem:mivanköztedésDéneselvtársközött?egynéhánykérdésbenösszekülönböztünk–válaszoltam.ezekutánazilletőelvtárselmondta,hogyafalupapjánálpoharaztaknéhányan,akikülönbenreformátusesperes,ésDéneselvtársajelenlévőktől„melegen”érdeklődöttotthonviseltdolgaimról.nemvagyok-enacionalista,hahazamegyek?apám,akitkülönbenszemélyesenismer,nemnacionalista-e?azelvtárs,akieztnekemelmondta,nagyonkért,hallgassakminderről,mertnekiebbőlkellemetlenségelehet.
mérhetetlenülfelháborítottadolog.kritikaimegjegyzéseimnekezlettafolytatása.
annak ellenére, hogy Dénes elvtárs néhány évvel ezelőtt igen kedvezően vélekedett
rólam,nyomozutánam,foltokatkeresrajtam,méghozzáalattomosmódonésnemis
akárhol„káderez”,hanemakálvinistaesperesnél.ezévjanuárjábanmindeztelmondtamBiľakelvtársnak,ésismétkértem,hogyelvtársiasan,szemtőlszembetisztázzuka
dolgokatapártközpontibizottságánDéneselvtársjelenlétében.Biľakelvtárselítélte
eztamódszert,ésmegígérte,hogytudtáraadjaeztDéneselvtársnakis.sajnosazáltalamkértkonfrontációraezúttalsemkerültsor.Láthatjákazelvtársak,hogynézeteltéréseimmelnemszaladtamazutcára,ottésazokelőttakartamazttisztázni,akikaleghivatottabbakerre.nemsikerült.Viszontismerjékelazelvtársak,hogyilyenrendőrségi
módszerekmellettnemmehettemelszótlanul.
közbensorkerültazÍrószövetségszlovákiaikonferenciájára,aholBiľakelvtársésa
konferenciaelőttdogmatikusnakbélyegeztemDéneselvtársírókkalésazegészirodalommalszembentanúsítottmagatartását.
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aztánmegjelentegynéhánycikkazÚjszóbanamagyariskolaügyhibáiról.Többek
közöttDéneselvtársiskifejtettevéleményét.azalábbiakbanidézemírásomnakazta
részét,amelyetazÍrószövetségkongresszusánelmondotthozzászólásombankiemeltem:„ésmostittvanezalevél.nemismerem,nemolvashattam,nemtudom,mivel
vádolnak.időskommunistáknak,harcostársaknakjogukvanvédeniDéneselvtársat.a
proletárszolidaritásmegnyilvánulásánakistekinthetőez.Deugyanakkorvalamimásnakis.nemnyomozok,nemvádolhatok,viszontengedtessékmeg,hogyfelébresztett
kételyeimtől indítva feltegyek néhány kérdést. a levelet fogalmazó kassai elvtársak
vajon ismerik-e eléggé Dénes Ferenc főszerkesztői működését, mert mi tulajdonképpenaztbíráltuk.éshahivatkoznakitteni,pozsonyiténykedésére,honnanismerikazt?
egymásikkérdés:miértéppenmostteszikezt,mikormárviszonylagosfegyvernyugvás
van az ideológiai fronton? személyesen Dénes elvtárs miért nem válaszolt mindjárt
akkor,mikorbíráltukmagatartását,egyenesen,szemtőlszembe,hiszmegvoltrámindenlehetősége?ésegyáltalánmiértnemválaszolő?mifélemagatartásaz,amikorén,
akitbírálnak,végighallgatok,aztánamikorlecsillapulaszél,egyidegenpajzsmögé
bújvaigyekszemvisszafizetni?mertakárhogyishessegetemmagamtólagondolatot,
nemtudokszabadulniattólazérzéstől,hogyezegysugalltlevél.Lehet,hogytévedek,
denemkellhozzásokész,hogyazembereljussonehhezafeltevéshez.”
egy érdekes momentum. mózes sándor, aki tudtommal aláírta a levelet, másfél
hónappal ezelőtt a Csemadok bodrogközi ünnepségén azt kérdezte tőlem: „akarod,
hogykicsavarjamaDénesnyakát?”aztválaszoltam,nem.nemszövetkezemsenkivel,
aki ily módon akarja megoldani a problémákat. De hát mi ez, elvtársak? Látszólag
mindaz, amit elmondtam, apró kis töredékei az életnek, de ha az ember összerakja
ezeket az igen kellemetlen mozaikokat, milyen összkép alakul ki? sok mindent meg
lehetmagyarázniakörülményekkel,másképpengondolkodunkma,mintnéhányévvel
ezelőtt. De egy idős kommunista magatartásának ilyen kiszámíthatatlan kanyarait,
magatartásának sokszor alattomos, rendőri megnyilvánulásait még sok jóakarattal
semlehetmegemészteni.
Déneselvtársjónéhányesetbenkijelentette:„énapártérdekeitvédem,énapárt
irányvonalátkövetem,énapártnakfelelek.”ezapárthűségtiszteletreméltó,azonban
mégiscsak helytelen az, ha egy személy, legyenek akármilyen érdemei, azonosítja
magátapártegészével.merthafolytatjukagondolatsort,ezaztisjelenti,hogyhabírálomDénesFerencet,apártotbírálom.ezpedigabszurditás.
Hibákat,egyesemberek,személyszerintDéneselvtárshibáitbíráltukésbíráljuk.a
pártérdekében,apártleninilégkörénekszellemébentesszükezt,olyanelvtársakés
olyanmagatartásellenében,aminemcsakacsehszlovákiaimagyarszellemiéletet,de
apártegészétblamáljabizonyosmegnyilvánulásaival.
Lehet,hogytévedtem,tévedek.kéremazelvtársakat,ellenőrizzékállításaiigazát.
ismétlem,eznemcsakszemélyiellentét,ezannálsokkaltöbb.kérdezzékmegLőrincz
elvtársat,szabóBélát,azÚjszószerkesztőit,BátkyLászlót,FónodZoltántvagyazÚj
szópártszervezeténekvezetőségét,szőkeJózsefet,mácsJózsefet,TurczelLajost,és
még egy egész sor nevet sorolhatnék fel. alkossanak objektív képet a helyzetről, és
aztánmondjákkivéleményüket.
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Ezen a héten Dobos Lászlót, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjét, a „Földönfutók”* című
regény íróját szólaltattuk meg, ő mondta el véleményét az irodalom és a sport kapcsolatáról. Eltérő fogalmak, de azért kapcsolatot találunk köztük. A művészet a való ábrázolása, az irodalom az élet elénk tárása, a sport a mai élet szerves tartozéka.

–nekemisvolt,sőtmégmaiisvanegykisközömasporthoz.Valamikoraziskolában
futballoztam, röplabdáztam, vívtam, szertornáztam. Bodrogközben és sárospatakon.
ottjártamiskolába.aztánafőiskolánirodalomtörténetettanítottam,majd1958-banaz
irodalmiszemlébenkötöttemki.sárospatakonmagasszintenvoltasportélet,kitűnő
voltasportszellem.siposgyörgynek,egyiktanárunknakköszönhettük.pestenvégezte
aTestnevelésiFőiskolát,fiataltanárvolt,amikorbennünkettanított.Lelkesenbuzgólkodott a sport érdekében. a tanítóképző sportélete fellendült. még ma is ott van
sárospatakon, éppen olyan lelkesen dolgozik, mint amikor mi voltunk a keze alatt.
Fiatalossportszeretetét,lelkesigyekezetétnemcsökkentettékazévek.Jellemzőnagyszerűpedagógiaieredményeire,hogyharmincan-harmincötenvoltunkegyosztályban,
ésközülünknyolcanvagytízenatestneveléstválasztották.ezisigazolja,hogyegy-egy
lelkes, kiváló dolgozó a testnevelés terén is csodákat tehet. az osztály 90 százaléka
parasztszármazásúvolt,tenyeres-talpas,esetlen,fiúk,akiktőlatestnevelésigentávol
állt,mégafutballis,hátmégavívás,szertorna,slám,ezzelazanyaggalisremekeredményeket ért el. a fiatalokat a játékok vonzzák, a mi esetünkben is így volt, sipos
györgy azonban még a szertornát is vonzóvá tudta tenni. patakon, mint mindenütt
másutt,alabdarúgásvoltazelsőszámúsportág,eztaziskolábamagukkalhozzáka
gyerekek,deegylelkessportembernekazirányításaatöbbisportágirántisfelkeltiaz
érdeklődést.mégvívásbanisversenyképescsapatunkvolt,vívtunkpesticsapatokkal
is.sajnos,legtöbbentizenötéveskorunkbankerültünkfelpatakra,mirekomolyabban
megismerkedtünkezekkelasportágakkal,elteltegy-kétesztendőcske,ésígylényegébenelkéstükahelyeskezdésidőpontját.azavéleményem,hamódunkbanlettvolna
korábbanmegkezdeniazedzést,komolyabbsikereketiselérhettünkvolna.
megszerettükakulturálttestmozgást,kiépültakapcsolatazaktívsportolásiránt,
ésezakapcsolattartósnakbizonyult.aharmonikusegyensúlykiműveléséhezfeltétlenülszükségesazaktívsportolás.Fontosidejekoránkezdeniasportot,atapasztalataz,
hogyaszellemiaktivitástésfogékonyságothathatósanelősegítiasport.atestnevelés,
asportirántfelkeltettérdeklődésméghúszévmúltániséreztetihatását.ezttalánúgy
fejeznémki,hogyazilyensportolásolyan,mintvalamiszellemitőke,egyjóörökség,
amihezbármikorhozzálehetnyúlni,mindaddig,amígezazörökségelnemkopik.
aregényacikkmegjelenésétkövetőévbenjelentmeg,aszerkesztőségaHét-belifolytatásos
közlésekből(1966.7.sz.–46.sz.)tudhatottróla,demár1965-benhozottbelőlekétrészletet
azirodalmiszemleis.
*
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Újságkivágat. Csehszlovákiai Sport,* 14. évf., 1966. november 28., 8.

interjúatévének1968.okt.15-én

3.

1.errőlakérdésrőlélénkvitafolyik.azegyikésamásikoldalonis.sokalevélésahozzászólás.amagyarpolgárokegyrésztüdvözlikanemzetiségekrőlszólóalkotmánytörHetilap,1953januárjától1969decemberéigjelentmeg.FőszerkesztőjeFedermayeristván
volt(Fónod2004)
*
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Bodrogközbenajátékok,elsősorbanafutball,patakonmárakomolyabbsportágak.
amimégmegmaradtebbőla„szellemihagyatékból”,azakollektívérzés,asportolók
teljesítményeirántiérdeklődés.egyiklegszebbsportágazatlétika,mégmaiscsodálatomatváltjákkianagyszerűeredmények.
amiazaktívsportolástilleti,sajnos,22éveskorombanszívizomgyulladásomvolt,
amiaztjelentette,hogyaversenyzésbőlkiestem,azérdeklődésazonbanmegmaradt.
kiváltaszépsportágakiránt.moderngimnasztika,atlétika,úszás,azigazánszépfutballjáték.egykisséfájószámomra,hogycsaknézőjeéscsodálójalehetekasportnak.
Denézőésnézőközöttisvankülönbség,merthavalakiaktívanűzöttvalamilyensportágat,akkorközelebbállhozzá,magáénakérzimásokkiválóteljesítményét.atestkultúramamárannyirahozzátartozikamaiemberprofiljához,hogynélküleelsemtudom
képzelniazéletet.nincsenkiábrándítóbb,mintazelpuhultember.azelpuhultságolyan
fokúhiba,mintaszellemirestség.nehézközvetlenülegyeztetniasportteljesítménytés
azirodalmat,devalaholakettőtalálkozik,ésszorosakapcsolat.nemvéletlen,hogy
nagyírókatésművészeketismegfogtaasportésazemberiteljesítőképesség,sőtezen
túlmenően a vakmerőséget, halált megvető bátorságot igénylő teljesítmények.
Hemingway az ökölvívásban, a torreádorok küzdelmében is meglátta a szépet, az
emberit,adrámait.azemberitesterőkifejtéseisizgalmatkelt,mintahogyanizgalmat
jelent a drámai lelkiállapot. picassót is éppúgy vonzza az emberi teljesítőképesség
maximálisdrámaisága,mintHemingwayt,valamilyenmásfélekifejezésiformában.Így
tehát a sport, a testnevelés nemcsak nevelő célzatú, hanem különböző áttételekkel
átszövődikaművészetekágazataibais.aritmusrévénazenébe,táncba.azeneritmusból fejlődött ki, a ritmikus mozgásból. máris megvan a kapcsolatunk a ritmikus
mozgással,apantomimmal,abalettel,anéptáncokkal.irodalmimunkásságombana
kemény helytállás, az érdes emberek létfeltételei jelentik számomra a pozitívumot,
szinteaztmondhatnám,hogyellenszenvesszámomraazidillikuskörnyezet,akemény
életmegnyilvánulásaivonzóbbakaszememben,nemszeretemazellágyulást,atétlenséget,inkábbkedvemrevalóazéletállandófeszültsége,küzdelme,aküzdés,azállandómozgás,magaazélet.astatikustestiéslelkiélet,amegállapodottság,amozgásnélküliségellenszenves…ezértértékelemtöbbreamozgást,aküzdelmet,asportotés
atestnevelést.
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vény-javaslatot, másfelől kifejezést adnak aggodalmuknak is. az alkotmánytörvény
némelycikkelyeittúlságosanáltalánosnaktartják.aszlovákvitatkozókdöntőtöbbsége
ezzelszembenmaximalistánaktartja,aharmadikcikkelykétpontjátpedigpontatlan
fogalmazásúnak. Tehát mindkét részről vannak aggályok. Véleményem szerint ahhoz
azelvhezkelleneragaszkodnunk,hogyanemzetiségikapcsolatokbanneamásikkáráradöntsünk.
Visszaakérdéshez:nemvezet-eanemzetiségekrőlszólóalkotmánytörvényelőterjesztettjavaslataakövetkezményeirenézvéstaDél-szlovákiábanélőszlovákokelnemzetietlenítéséhez?
egyszóvalnegatívanvagypozitívanválaszolninaivjóslásvolna.Dehaazemlített
aggályokindokoltak,akkorkétoldalújogigaranciákravanszükség:azállamapparátusban és a társadalmi szervezetek rendszerében olyan struktúrát kell kialakítani, mely
kizárnáazelnemzetietlenítéslehetőségétmindazegyik,mindamásikoldalon.
a szóban forgó törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól szól. nem valaki ellen,
hanemvalakiérdekében.ezatörvénytervezetnemanemzetiségekakaratánakegyoldalúkifejezése,hiszenegyvegyesbizottságdolgoztaki,melyszlovákszakértőkbőlés
anemzetiségekképviselőibőlállt.
aszlovákrészrőlérkezőhozzászólásokleginkábbaharmadikcikkelykétpontjátkritizálják.ezekazanyanyelvioktatáshozvalójogrólésazanyanyelvnekahivatalosérintkezésbenvalóhasználatajogárólszólnak.Csakhogyanemzetiségijogokfelsorolását
egyolyanmondatvezetibe,melyetidézek:„amagyar,német,lengyelésruszin-ukrán
nemzetiségű polgárok a törvény biztosította mértékben és feltételek mellett jogosultak…”azaz,azalkotmánytörvénynemazutolsó,hanemazelsőszóebbenatárgyban.
egyalap,egykiindulópont,melykonkrétvégrehajtótörvényeketfeltételez–olyantörvényeket, melyek természetesen a dél-szlovákiai adott helyzetből indulnak ki. még van
időatörvénynémelymegfogalmazásátpontosítani.Beszéljünkerről,deneúgy,hogy
ennek a törvénynek az elfogadása időelőtti. Ha október 28-a, amikor is elfogadásra
kerül a föderalizációról szóló törvény, nem adna a kisebbségeknek semmit, az nagy
csalódásteredményezne.
2. Véleményem szerint e kérdésben nagyon sok a homály és a félreértés.
Lényegébenakétnyelvűségelvérőlvanszó,amiaztjelenti,hogyacsehésaszlovák
nyelvmellettamagyar,ukrán,németéslengyelnemzetiségiekahivatalosérintkezés
során nemzetiségi területeken használhatják a saját anyanyelvüket. Ha a nemzetiségek egyenjogúsításáról beszélünk, abból logikusan következik a nemzetiségek által
lakottterületekenanyelvekegyenjogúsításais.eztkonkrétanígyképzeljük:azadminisztratív bírósági kerületek körzeteiben, mind a városokban, mind a falvakban,
melyekbenalegutóbbinépszámlálássoránlegalább10százalékvoltanemzetiségek
képviselteállampolgárokaránya,akétnyelvűségelvébőlkifolyólagakisebbségeknyelvéniskikelladnipéldáulahivatalosjelentéseket,azáltalánosfelhívásokat,tájékoztatókatstb.ilyentörvényekérvénybenvoltakazelsőköztársaságidejénis.
Természetesen nem követelhetjük, hogy az egész államapparátus megtanulja a
kisebbségeknyelvét.Demeggyőződésem,hogymegtaláljukazokataformákat,hogya
nemzetiségek adminisztrációja megfelelő módon elintézhető legyen a legmagasabb
szerveknélis.
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Szlovák nyelvű gépirat, a szerk. fordítása. Csak a válaszokat tartalmazza, a kérdésekre
ezekből lehet következtetni.

4.

aszlovákiaimagyarsághelyzeteésfeladatai
Holtartunkma?

A június 5-e és 8-a között Rimaszombatban megrendezett Tompa Mihály Napokon
ünnepi beszédet tartott Dobos László, a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányának
minisztere. Az alábbiakban kivonatot közlünk Dobos elvtárs beszédéből.

a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és feladatairól beszélni túlságosan széles
témakör,mertebbenbennevanamúlt,bennefoglaltatikajelenünk,ésfeltételezhetőenbennelesznekazokazelképzelésekis,amelyeketajövőbenszeretnénkmegvalósítani.
Helyzetünkben benne van Csehszlovákia történelme, benne van a csehszlovákiai
magyartörténelemismindenestől,jóésrosszoldalaival,nagyhibáivalésnagytanulságaivalis.
Csehszlovákiatörténelmesacsehszlovákiaimagyarságtörténelmetelevantörésekkel.1919,1938,1945,1949–bennünketatörténelemmindigésismételtenúj
helyzetekeléállított.atörténelemnekatöréseitacsehszlovákiaimagyarságvalahogy
amagatartásávalpróbáltakompenzálni,ellensúlyozni.ezekbőlatörésekből,atörténelemnagytöréseibőlkialakultacsehszlovákiaimagyaréletnekjónéhányjellemzővonása,olyanvonásokésegybentanulságokis,melyekegészenmáigérvényesek.atörté-
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3.Véleményemszerintgyakorlatiokokbólezideálisvolna.Természetesenanyelvre
nehezedőnyomásmindazegyik,mindamásikrészrőlnagyonszerencsétlenügy,mely
konfliktusokatéskomplexusokateredményez.azegyikvagyamásiknyelvtudásának
szükségétlehethangsúlyozni,deelőírnibajosan.azthiszem,hogykétoldalújóakaratra
ésamásiknyelveirántikölcsönöstiszteletrevanszükség.nyilvánlesznekhelyzetek,
amikortolmácsokbevonásáraleszszükség,ígyanyelvifelárvegyesenlakottterületekenszinténhozzájárulnaajobbfeltételekkialakításához.
4.amiérdekünk,hogymegtanuljukannakanemzetnekanyelvét,mellyelegyütt
élünk.errőlmársokatbeszéltünkésírtunk.aszlováknyelv-tudásmegteremtiaszélesebbkörűérvényesüléstávlatát,slehetővéteszienemzetkultúrájánakmegismerését.
mondhatni–amennyireadélenélőmagyarokatismerem–,aszlováknyelvtanulása
irántiigyekezetáltalános.azelmúltévekben,sajnos,voltegyegyoldalúnyomásaszlováknyelvismeretétilletően,anemzetinyelvésanemzetiéletteljesebbrespektálása
nélkül, s ez egészségtelen légkört és ellenérzéseket váltott ki. Voltak évek, amikor a
magyarállampolgárhazafiasságátaszlováknyelvismeretevagynemismeretealapján
mérték.aszlováknyelvelsajátításánakigyekezetétazadotthelyzetből,amindennapi
szükségletbőlésazállampolgárbelsőmeggyőződésébőlkelleneeredeztetni.anemzetiségekújállamjogielrendezése,aztgondolom,ebbenakérdésbenismás,egészségesebblégkörteredményez.
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nelemnek a törései következtében kialakult bennünk egy nem jó és nem hasznosnak
mondható emberi vonás, a megbántottság érzése. a második vonása, jellemzője a
csehszlovákiaimagyargondolkodásnak,közéletnek,szellemiségnekafolytonossághiánya. ebből következik egy harmadik jellemvonása, ami természetesen adódik ebből, a
folytonoskezdések,afolytonosújrakezdések.acsehszlovákiaimagyarkultúrában,szellemiéletben,irodalombanisszámtalankezdésvan.acsehszlovákiaimagyarközélet,kultúraacsehszlovákiaimagyarszellemtörténelmileg,társadalmilagkezdettőlfogvaszinte
napjainkigegytörténelmilegelőnytelenhelyzetbenvolt.Viszontvanegyvigasztalójaaharmadvirágzásnak,az1949utánkibontakozókultúránknakésszellemiéletünknek,hogy
azindulások,amelyek1960-bankezdődtek,eddignemtörtekmeg.azelmúlthúszéva
csehszlovákiaimagyarkultúra,acsehszlovákiaimagyarszellemiségalakulásábanaránylagegyöntetűbb.azthiszem,ezolyanalap,amelyettudatosítanunkkell,amelyreszámítanunkkell,ésamelyreépítenünkkell.ezaszakaszanépművészetjegyévelésjegyében
kezdődött. a népművészet mellett később megerősödött az újságírás, a népművelői
munka,éskezdetétvetteazirodalomalakulásais.ezsokkalerősebb,átgondoltabbindulás.azindulásoklegújabbszakasza1965–66-talkezdődik,amikorszellemiéletünkés
kultúránkerőnléteéserejetársadalmikérdéseketisvetfel.akultúrafejlődése,azirodalomfejlődéseadtaimpulzusok,lökésekelértekoda,hogyfelvethessükacsehszlovákiai
magyarságsorsátbefolyásolóésmeghatározópolitikaikérdéseketis.
munkatársaimmalésaCsemadokkülönbözőszerveibenissokatvitatkoztunkarról,
tulajdonképpenholisvagyunk,mikisvagyunk,holállunk.Természetesenhelyzetünket
nem lehet függetleníteni mindattól, ami ebben az országban, Csehszlovákiában és
szlovákiábantörténik.mindaz,amilezajlott1967-ben,1968-banCsehszlovákiában,a
mi gondolkodásunkat, a mi magatartásunkat sem hagyta érintetlenül. egyik legnagyobb értéke, hogy a sérelmek tudatát, a megaláztatások tudatát, a megbántottság
tudatátképesekvoltunk,halassanis,áthidalniésnemcsakamúltatnézőésaztfeszegető magatartásról számot adni, hanem egy aktívabb és teremtőbb erkölcsi politikai
hozzáállásalakultkiCsehszlovákiában.ezazelsőértékeéshaszna1968-nakaszámunkra.amásikpedigaz,hogyegymásfélelégkörtsikerültkialakítaniésformálniegyrésztacsehszlovákiaimagyarságsoraiban,acsehszlovákiaimagyarságvezetőineka
soraibanésegymásféleviszonytalakítanunkacsehszlovákiaimagyarságésaszlovák
nép,aszlováknemzetésanemzetvezetőiközött.aharmadikhasznoshozadékaaz
elmúltesztendőnekésmásfélesztendőnek,márkonkrétum.Vanegyalkotmánytörvényünk,amelyjogainkat,haáltalánosanis,derögzíti.Továbbáaszlovákkormánymellett van egy nemzetiségi titkárság, amely arra hivatott, hogy gondozza és törődjék a
nemzetiségipolitikával.acsehszlovákiaimagyarságtörténelme,múltjaésjelenefeljogosítbennünketarra,hogyegyoptimistahangulatotpróbáljunksugallni,denemcsak
hangulatot,hanemegyoptimistábbmagatartást,egymást,mintamilyetsokévenát,
évtizedekenátmagunkbanhordoztunk.
a csehszlovákiai magyarság feladatairól. ez sok van. Csak a nagyobbakat szeretnémelmondani.előszöristeljesebbészeretnénktenniacsehszlovákiaimagyarkultúrát. pótoljuk azokat a hiányzó fogakat, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy
egykultúraélhessen,lélegezhessenéserősödjék.aminjelenlegezenatérenügyködünk,azoknagyjábólakövetkezők:szeretnénkkassánegymagyarszínházat.eznagyrésztfolyamatbanvanmár.Tárgyalásokatfolytatunkarról,hogyazőszihónapokkalkez-
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dődőenmeginduljonacsehszlováktelevíziómagyaradásais.azelmúlthétentárgyalásokat folytattunk az iskolaügyi miniszterrel arról, hogy szlovákiában érettségizett
magyargyerekekmehessenekmagyarországifőiskoláratanulni.
ezekolyanügyek,amelyekvalóbanamegoldásstádiumábanvannak.olyanelképzeléseinkisvannak,hogyegymagyarképzőművészetigalériátésegymagyarmúzeumotlétesítünkkomáromban.Tehátafeladatokelsőrészeakultúráravonatkozik.ebből
következikegyezzelösszefüggőmásodikfeladatkéntiskolaügyünknekarendezéseés
lassú,debiztoskibővítéseéskiegészítése.
Ha már itt vagyunk rimaszombatban, nem akarok egy kérdést megkerülni, az
egészségügyifelépítményiiskolánakazügyét.Háromjáráskériazegészségügyifelépítményiiskolát:arimaszombati,aDunaszerdahelyiésakomáromi.Úgyhiszem,hogya
legoptimálisabbfeltételekitt,arimaszombatijárásbanvannak.
a feladatok másik köre a társadalmi élet. örököltünk mi egy eléggé torz, eléggé
deformált társadalmi életet, amely sokszor a körülmények, sokszor a csehszlovákiai
magyarság tisztségviselőinek a meglehetősen elvtelen magatartása következtében
alakultki.azttettükfelmagunkban,éseztapárt-ésazállamiszervekeléisterjesztettük,hogyszükségvanacsehszlovákiaimagyarsághelyzeténekintézményesmegoldására.azintézményesmegoldásnakegyikrészeaz,hogyrendezniatársadalmiszövetségekbenaszlovákiábanélőmagyarsághelyzetét.azelső,aholerresorkerül,azifjúságiszövetség.önállóifjúságiszövetségmegalakulásaebbenazidőben,ezekközötta
körülményekközöttnemreális.éppenezértegyeztünkmegabban,még1968szeptemberébenapártközpontibizottságán,hogylétrehozzákamagyarifjúságiközpont
Tanácsát, a magyar ifjúság járási tanácsait és a magyar ifjúságnak a klubjait is.
Természetesenezekaszervekegyüttműködnekaszlovákiaiifjúságiszövetségszerveivel, másként ez nem is képzelhető el. ilyen intézményes megoldásra került sor a
nőszövetségbenis.megalakultanőszövetségnemzetiségiszekciója,ésaszekciónak
vanmagyarésukránnőtanácsa.Hasonlóelképzeléseketszeretnénkmegvalósítania
szakszervezetekben,főlegapedagógusokszakszervezetében.szóvanarrólis,hogya
sportszövetségbenasportszövetségvezetőségeisfolytassontárgyalásokataközeljövőbenarról,hogyanlehetneaktívabbátenniDél-szlovákiábanbizonyossportágakat.
aharmadikfeladatkörvoltaképpenamásodikbólkövetkezik,helyzetünkintézményes rendezéséből, megoldásából: helyzetünk politikai rendezése. ide tartozik az a
bizonyosalkotmányjogitörvény,idetartozikanemzetiségititkárság,idetartozikasZnT
nemzetiségibizottságais.mostfolytatunkkonzultációkatarról,hogymindazt,amita
központbaneddigmegfontoltanlétrehoztunk,miképpenésmilyenformábanpróbáljuk
megvalósítaniavegyeslakosújárásokban.
nemakaroménaztmondani,hogymármindenjó.aztsemmondom,hogymármindenmegoldódott.mertnemoldódottmegminden.Viszontpróbáljunkreálisaklenni,és
azt,amitelértünk,azt,amivelahelyzetünkjavult,mondjukel,ésmondjukki.éntudom
azt,hogynehézasérelmeketfelejteni.Denemlehetasérelmekbőlélni.nemleheta
sérelmekbőlerkölcsötalakítani.
Beszéltem történelmünk töréseiről, egy érdekesen és szükségszerűen kialakult
erkölcsi magatartásról, a folytonosság hiányáról, a folytonos újrakezdésről. egyet
viszontnefelejtsünkel,aminemkevésbéfontos.acsehszlovákiaimagyarszellemiség,
közéletszámáramegnövekedettacselekvésterülete.acsehszlovákiaimagyarközélet
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felelősségenagy.mamindenkinekasúlyaapolitikábaésaközéletbeterelődikát.és
éppenezértaközéletünkszelleme,aközéletünktisztségviselőinekajelleme,azerkölcse,amagatartása,aközéletregyakorolthatásafogjamegszabniésmeghatározniaz
irodalomnak,kultúrának,aziskolaügynek,anépművészetnek,népnevelésnekazalakulásátis.Többlehetőségvanakezünkben,mintvolt.
ennek a lehetőségnek az első parancsa az, hogy tartsuk meg a cselekvésnek, a
munkának azt a kibővített területét, amely létrejött. és gondoljunk mindig arra, hogy
többetéregyteremtőszó,minttízszemrehányószó.
Vanszépbeszéd,vanszépszó,szükségesmindakettő.Vanhasznosszó,vanhasznosbeszéd.azthiszem,hogymostezenahasznosságonvanahangsúly.azthiszem,
hogyazindulásoknakareménye,azindulásoknakajövőjeamikezünkbenvan,jelenlegsokkalinkább,mintbármikorezelőtt.Csakegyeltökéltelhatározás,szívósság,szorgalom,tárgyilagosság,lelkesedés,optimizmusakadályozhatjamegazt,hogyneazörök
indulókésörökkezdőknációjaésnemzedékelegyünk,hanemafolytatókéésaműveketbefejezőkéis.
Gömöri Hírlap, II. évf. 23. sz., 1969. június 20., 2.

5.

Tiszteltközönség,kedveselvtársnők,elvtársak!

„Tavasziszélvizetáraszt…”atavaszokénekeez.aföldé,avizeké,ahirtelenszeleké,
a virággal hímzett szerelmekké, az életé. nem véletlen, hogy e népdal kezdősorát
választottukeversenymottójává.
anépdalősibeszéd,ősi,mintamese,ősi,mintazemberbánataésöröme.ponta
népdalamesszimúltbóljön,smindigközelvanazemberhez.közeli,mertamindenkoriemberéletvágyát,boldogságvágyát,emberszeretetétésembertiszteletétmondja
elegyedülimódon,őszintén.
anépdalszületik,teremtődik,csodálatosanésmegfoghatatlanul.összemondjákaz
emberek,összehordják,mintamezőntermettéletet,egycsomóba,közösvagyonként.
anépdalfejkendőkösszehajlása,korok,nemzedékekrokonodása.anépdalanemzetekösszeéneklése,kisésnagynemzetekhatalmaskórusa.
szövetségünk, a Csemadok, s az azon kívüliek is hazánk felszabadulásának 25
évesévfordulójátalegőszintébbemberiműfajjal,anépdalmondásávaliskívánjamegünnepelni.
eljött ez ünneplő versengésre szlovákia magyarlakta vidékének minden tája:
Csallóköz,mátyusföld,azipolyvidéke,agarammente,gömör,Bodrogközésungvidéke.
Legyenezünneplőversengésacsehszlovákiaiszocialistamagyarkultúrafejlődésének,továbbierősödésénekbizonyítéka,bizonyítójaéssugalmazója.
Váljékezalkalomegymáskölcsönösbecsülésének,aszlováknemzetésazittélő
magyarnemzetiségkölcsönöstiszteletének,közöshazájaszeretetének,együvétartozásánakkifejezőjévéésjelképévé.
Hangozzékeversengésnemzetekkórusaként,felszabadulásunkőszinteünnepléseként.
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TiszteltJelenlévők!
engedjék meg, hogy a rendezői szervek, a Csemadok központi Bizottsága, a
népművelésiintézet,aszlovákiaiifjúságiszövetségnemzetiségiTanácsa,valaminta
Hét szerkesztősége nevében szeretettel köszöntsem vendégeinket, a szereplőket, a
versenyáldozatkészszervezőitskedvesmindnyájukat.
„Tavaszi szél vizet áraszt…” kívánok nemes vetélkedést, jó szórakozást s őszinte
emberiünneplést.

Kéziratból. Elhangzott a Tavaszi szél vizet áraszt országos népdalverseny döntőjének
megnyitóján, 1970 áprilisában
pályámemlékezete

6.

ittésatovábbiakbanaszögleteszárójelekköztolvashatószövegrészeketcsakakézirattartalmazza,nyomtatásbannemjelentekmeg.
*
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[aszerkesztőségifelkéréshízelgő,segybenmeghökkentőis–megperdülvelemazidő.
mégnincspályámemlékezete,legfeljebbnemzedékemsamagamkoravénsége.innen
–azönámítókoravénségpontjáról–villognakvisszaazévek.kishíjánötven:fiatalnak
idős,öregnekfiatal.pályámemlékezeteígyinkábbvázlat,áttekintés–önmagammentéseéselmarasztalása.
elsőreflexemazönmagammalszembenihiányérzet:kevésvoltazidőm.ötvenesztendőm hegyként magasodik elém, s ez időtömbnek én csak a lábáig értem. ezért
egyreerőszakosabbanragadrámagondolat:legyekönmagamvizsgálóbírója,éskérdezzek,kérdezzek:lenneaszóvágószerszámis.snefogadjakelsemmineműkitérő
választ,semmiféleenyhítőkörülménytésmagyarázatot.
–soroljafeléleténektetteit…
kevésvoltazidőm,hiányérzetemvan,képtelenvoltammeghódítaniéletemidejét,
birtokombaiskevesetvehettembelőle,magamnakamagamébóliskeveset…
mert a gyermekkor: melengető, szépítő emlékezésre csábít. 1930-ban születtem
Csehszlovákiában, királyhelmecen. Felső-bodrogközi nagyközség, kisparaszti lét –
mezők,rétek,állatok,tavaszivizek,szőlőhegyek.ekkormégmindenegyüttvolt,minta
bibliában–békességneklátszómozdulatlanvilág.mindennek,mindenkinekmegvolta
magaősihelye;szekérnek,szerszámoknak,embernek.
azistenfelettünkvolt,rendfelülrőllefelé,ésalulrólfölfelé.gazdagok,szegények,
öregek,fiatalok,nagygazdák,tengődőkisparasztok,napszámosok,papokésgyülekezet,nyelvüketelimádkozóhívők,kommunisták,katolikusok,kiátkozotthitetlenek,reformátusok, zsidók, iparosok, hivatalnokok, kérvényezők, adószedők, adósok, kisbírók,
hivatalnokurak,csehek,szlovákok,körmenetek,hetinagyvásárok…
rendésrangszerintminden.noébárkájaazözönvízelőtt,mindenélőlénybőlvalami.megfesthetőtéliidill:kisablakosparasztházak,behavazotttetők,szekérnyomokban
élősködőmadarak,nagysapkásiskolásgyerekekésfüstölgőkémények.]*
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komorvilág:katonatörténetek,akenyér,aszőlő,avárhatójövendő–efogalmak
köré csomósodik a beszélgetés. messzi a világtól, mégis nyakig benne: gondterhelt,
tétova keresések a kisiparos műhelyekben. Hunyorgó, szemlélődő, alulról fölfelé
parasztinézések:alig-mosolyúélet.amosolytahivatalnokokhordozzák,acseh,aztán
a magyar hivatalnokok: ők máshonnan jönnek hozzánk, valahonnan, akárha az ég
magasságábólereszkednéneklefelé.ésszaporodnak,szaporodnak.aharmincasévek
végéigezanagyközség-városméghivatalnokotisaligtermeltmagából;megszámolhatókvoltakfélkézen,azokisbeosztottírnokok.
[ésszaporodnakakatonákis.közelgett1938,sahogysűrűsödtekazesemények,
számukcsaknőtt:tisztelgésük,csillagaik,fegyvereikjelenlétlett.
ilyen a gyermekkor eleje-közepe: sokszorosan rétegezett közösség. látszólagos,
hazudottnyugalom–közelkétországhatáráhozésnövekvőfeszültségéhez.Hazuga
bibliaibékesség,mertazidőtelvevankényszerítő-csábítóelágazásokkal.maradnivagy
elmenni,belegyökerezniazelmúltidőbe,avagykiválni–embernek,közösségnekmindenkorikérdése.éneztmégnemtudtamígy,deösztöneimbenmárjelenanyugtalanság:maradniparasztnak,sálmodnigazdagságot,vagytanulniasztalos-,suszter-,szíjjártómesterséget, elszegődni kereskedőinasnak vagy valami másnak? Tanító, pap,
hivatalnok,katona–felettünklévőmagasságok.
ráragadokegyasztalosmesterre,segítek,ügyeskedem–makacskisműhelylakója
leszek.nemtudokszabadulni,gyönyörűdologafaszépséggéművelése;már-márkisinasának mond. aztán ugyanezt teszem két suszterral is. egy pontig nyomon tudom
követni a cselekvés értelmét, a kenyérig. s mi van aztán, a kenyéren túl? mi van a
mezőköntúl,akisiparosműhelyeken,azaprócskaboltokontúl,stúlakatonákcsillagain.mikövetkezikalátottnapokután?
aki itt él, mindenki tudja, a honfoglalástól napjainkig, ez a föld a változások helye.
Történelmében alig van állandóság, lakói folytonos változások részesei. és áldozatai. itt
aligvolttörténelmiszabadakarat,akényszeratörténelemfolyamánittsokszorismétlődő
állapot.apám,anyám,család-rokonságomebbenatörténelmiközegbenélt.eztörökölték,
eztadjáktovább.magatartásukbanjelenvanabizonytalanság,azóvatosság,avédekezés
mozdulata:meghúzódni,túlélniarosszat,megmaradni,hanagyonnehézisazélet.
…aföldazőrzőpásztorunk,magyaráztaapám.rejtőzésavédtelenemberfegyvere,
smivédtelenekvagyunk.mozdulatlannákellmerevednünk,ahogyaföldbebújtállatok
télen, mintha nem is élnénk, úgy kell megvárnunk, míg fölenged a fagy. Úgy is meg
lehetmaradni,hogyazemberkitérapusztításerejeelől,kicsivézsugorodik,elveszti
valósnagyságát,csakaztkellerősenhinnie,hogykivilágosodik,mertazidőváltozása
ismegtartó,őrizőpásztor…]
mileszazembersorsa?mileszvelünk?ésmileszahazasorsa?1938elejénezek
a kérdések már a levegőben reszkettek: gyermeki értelmemhez ebből a himnuszok
érnekel,azászlók,ajelszavak,azügyetlenhazafiasversikék.érezni(mondják,beszélikis):ahaza,amagyarhazaidejejönel!ahazaésjövendő.
[mozgósítás–parancsoltákafalraragasztotthirdetmények.elmentekakatonák,
apámis.Veszélybenaköztársaság,terjedsuttogva.aztán:magyarmagyarért,mindent
vissza–írjákéjszakaafalakra.
aziskolábanacsehszlovákhimnusztmondjuk,atemplombanatiltottmagyart.az
orgonabátortalanul,vékonyanegymesszi,számomraismeretlendallamotkezd.előbb
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úgyhangzik,mintagyermekszájábantöredezővers.majdegyszerreeltörikafélénkség, a sípok hangjai hirtelen magasba futnak, és a gyülekezet nagy lélegzetet véve
kezdi:isten,álddmegamagyart…]
Ígytörtránk1938ősze.aligvoltmáseligazítónk,mintnagyapámnehézéletének
emlékezet-bibliája.ehhezhátráltunk.[ehhezhátráltunk.]
előszörmentekelakatonákháborússeregbe,aparasztcsaládoknagyrészeettől
kezdveférfiszegény.akkoreztmégnemtudtukígy,deszámunkramáraz1938-asmozgósítássalmegkezdődöttaháború.Hátországlettünk,felvonulásiésutánpótlásiterület.Családfőasszonyok,koravéngyerekek,visszafiatalítottöregek–közösségemmegváltozottarca.Hatalomleszaférfierő,afogat,aló,azökör,atehén,saszekér,akerék,
minden,aminincs.azelsőháborúshadiözvegyekarcánkáröröm–őkeztmártudják.a
vasárnapi istentiszteletek ismétlődő zsoltárrefrénje: szűkölködünk nagymértékben,
segedelemnélkül…
gyermekéletem partjai komorak: amit tenni kell, minden kötelesség: az iskola, a
kapa,abalta,agereblye,apermetezőkoravénítő,lélekölőjátékszerek.agyermekévek
parasztikényszermunkájaelveszitőlemazidőt,elveszitőlemajátékot.ezzeliskezdődiknemzedékemkoravénsége–nemjátszhattunk.
kárpótlás talán a szabadság, mert a mező szabad, a dinnyeföld, a legelő, a
szőlőhegy,ittaligvantiltás,leszólás,parancsolás.ésittvannaktársaink,azállatok:
lovak, ökrök, tehenek, disznók, bárányok, kutyák, nyulak, macskák. szinte éljük az
állatokéletét,utcahosszatismerjüknevüket,tudjukvemhesésmeddőállapotukat.Ha
kancát visznek a csődörhöz, szaladunk; ha tehenet vezetnek a bikához folyatni, ott
vagyunk, s bámuljuk ölelkezésüket. nyulakat magunk párosítunk, ismerjük a kutyák
szerelmeit…
a nincstelenség, a Hét krajcár történetét móricz naponta írhatta volna tovább: az
istállóbansokszormelegebbvolt,mintaházban.
és a könyvek, a polgári iskola kötelező irodalma, a kispolgár asztalokról lekerült
könyvmorzsalék,„cowboy-irodalom”,banditák,seriffek,amindigaranyszőkefarmerlányok. Vettük, cseréltük, loptuk, innen tanultuk az igazságszolgáltatást. Valamirevaló
könyvhözakkorjutottam,miutánelvittékazsidókat,mikormárprédáválettaházuk.
én a zsidó állatorvos könyvtárából vittem – krumpliszedő kosárszám – a magyar remekírókat.
[akkormégnemtudtamaztsem:emberésállategymásrautaltéletközösségének
isutolsószakaszátéljük.]
Betűre a reformátusok iskolájában tanítottak, itt tanultam az „egyedül üdvözítő”
reformátushittanait,akátét,azsoltárokat,areggelésestemondandóimákat,atízparancsolattételeibőlittfontáklelkünkbeazerkölcsöt,húztákmegjóésrosszhatárát.
iskolaéstemplomszinteegymásbanyílóbejáratok;mielőttelkezdődikatanítás,templombamegyünkkézenfogva,sonnanvisszaugyanúgy.
ittismeremmegafejünkfölélombosodóhatalmat:dobolókisbíró,csendőr,bíró;
vanjegyzőurunkis.atanító,igazgató,káplán,nagytiszteletűesperesünkésapresbitérium–elsőkéntmegtapasztalthatalmistruktúra.Helyihatalom,kiskiterjedésűuralkodás,amelyfölfelérangosítottaésegyenlősítettemagát:abíróigazságosvolt,mint
mátyás,azesperesolyan,mintkálvinJános,areformátusokvezére.ittmindennekvolt
egyvalósésegyképzeltmérete;avalósméretkicsivolt,aképzeltnagyított.
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Jellemző,ahogyeza„kishatalom”összetársít:areformátusesperesegyúttalparlamentiképviselőis,apremontreimécsLászlómegköltő–országosemberek.1938
októberébenvitézBéldyalajosnak,abevonulómagyarseregekparancsnokánakekét
pap tesz jelentést. a törökvilág s a reformkor bizonyos helyzetei kísértenek vissza: a
politika,avallás,azegyházésaköltészetmegkésettegyüvéerőszakolása–sajnálatosantúlhaladottállapot.
Vasárnapoksünnepekalkalmávalzsúfolásigatemplom,aparasztireformátusság
utolsólobbanása,menedékhelyazistenháza,utolsómenedékhely,érezhetőenközeleg
avilágnehezedőnyomása.puritánezazélet,öntükremégsincs,legfeljebbemberitermészete próbál az igazsághoz közelíteni: befelé fordul, magára gondol elsősorban,
esendőségébenimádkozik,avédekezés,azönvédelemtermészeteszerint.
sajáthatáraintúlranemmerészkedikezareformátusnézés.ottazsidók,akommunisták,akatolikusok,amáshitűekvannak.Jellemzőazis,hogyereformátusság
nemteremtszellemipéldát.Lehetnéktanító,talánpapis,deezentúlnemnyitablakot
sehovásem.ittnemalakultakavilágottudni-ismerniakaróelszánások,nemszülettek
kőrösi Csomák és misztótfalusi kis miklósok – legfeljebb papot, tanítót, legátust és
mendikánsttisztelővastagnyakúkálvinisták.
itt, Helmecen paposkodik mécs László; impozáns látvány, mosolygó papszobor,
rajongójaszámos.misétszolgáltatéspódiumokrólszaval;hallgatom,bámulomszájtátva. messze van tőlem. (Döbbenetemre 1968-ban verssel tisztelt meg pannonhalmi
magányából.)itt,Helmecenírjanyomortkiáltóverseitpreraumargit–őtmegaszegény
zsidókmisztikuszártságatartjatőlemtávol.
gyermekiéletem,ösztönösenisigazodniakarván,kihezforduljon?mittiszteljenés
miért?kivanazistentőllefelé,kiéazistenhasonlatosságaéskiéazemberé?kialátványéskiakövetendő?abecsületesvagyazügyeskedőnyomábanőni?kimondjaa
teendőt, az olvasandót, a megjegyzendőt? a tanítón, a hitoktatón kívül ki viszi figyelmemvalahováis?alapjábansenki.azösztön,akörülményekemelnekfelvagynyomnakle.
Ígyágyazzákalámazéletet,innencsírázikérzékenységem,érdeklődéseméselszánásaimiránya.koraigyermekkoromvajonegyidősvolt-eazakkoriidővel?–kérdezem
magamtól gyakran. nem volt-e rajtam koravénség avagy mindenre csodálkozó naivság?gondolkodomazonis,hogyazittmegtapasztaltlelkület,ahelyihatalomsémája
ésviszonyai,akisterületűuralkodás,ezapuritánnakmondotthierarchiameddigkísér
ésmennyirehasznosíthatóvagyalkalmazhatókésőbbiéletemben?

aztánakatonákidejejött,hadseregekmentekésjöttekerre,vonultakgyőzelemmérgével itatva, és jöttek bomolva. akkor tudatosult bennem, kétéltű család vagyunk.
kenyerünkutánparaszt,apolitikaésatábornokokosztottaszerepszerintmegkatona.
parasztéskatona,sazisváltozószínpadokon:nagyapámamonarchiahuszáravolt,
apámmáraköztársaságkatonája;harmincnyolcutánparancsoltákországotgyarapítanierdélybe,Jugoszláviába,majdaszovjetországba.parancs,búcsúk,világotcsapkodó nóták és – bukás. galícia, és vissza. piave, és vissza. kolozsvár, marosvásárhely,
Csíkszereda,ésvissza.Újvidék,ésvissza.Don-kanyar,ésvissza.egyemberöltőhoszszánbukottseregekkatonái–győzelmetcsaknótákbanéltek.Bakaföldrajz,bakaem-
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lékezet. Történelmi bakasors: felhasznált emberek, ígéretek, az ígéretföld messzeségei,fellobbanókicsinyemberiillúziók–halálokvagyösszeroppanások.
kamaszkéntéltemmegaháborúshalálhíreketshalálokat.megtapinthattamaszökevény-ésfogolyarcokat,megéltemhazatéréseket,amegjövéskimondhatatlanörömét
–akapitulánsközkatonát.ahogyazújrarendeződőéletgörgetiőket,mertelőzőhelyükethiábaiskeresik:bukdácsolnak,lemerülnekésfelbukkannak.kisideigkíváncsiság,
majdérzéketlenségésközönytárgyáválesznek.sőkváltigmondják,ismétlikegyetlen
hősiességüket–megmenekülésüket.ezttartjákmagukföléigazolásulésvédekezésül
–megmaradtéletüket.
[győztescsatákkatonáiolykorvisszajárnakharcaikszínhelyére.Hánykatonaősöm
képeserre?kitudközülükvisszamennigalíciába,kolomeaalávagyaDonpartjához?
parancsbaeztmárnemadják,kíváncsiságnemfűtiőket.szégyenérzetük,érzéketlenségükelvegyülféregsorsukgondjaival.
Vesztesháború,veszteskatonákemlékezetétörököltem.
s mit kezdjek ezzel az örökséggel? szégyelljem? Vezekeljek? nevetséges mea
culpa?avagyromantikusérzékenység?azélethányrétegénkelláttörnöm,hogymegszabaduljak a bakatörténelem érzéketlenségétől, hogy nemzedékek tehetetlensége,
szégyentelensége bűntudattá alakuljon bennem? és lázadássá. őseim emlékéből és
idegszálaibólpiramisnyiemberarcotkellösszeraknom,melymáslesz,mintőkvoltak,
akinekmárnincsbakaemlékezete,akinekmásagyanő,akinemismeriaszégyenkezést,haátlépegyországhatárt,ésmegállegyvároskapujaelőtt.]
saháborúbólmegmaradtféregéletekneknincsidejükfelocsúdni,azörömmégszájukszéléigsemérel,lesemverhetikruhájukrólmásországokporát–lecsapabüntetés.Bűnhődnikell.1945afelszabaduláséve,deazünnepiasztalmellettnincshelye
acsehszlovákiaimagyarságnak.[avádbeszédet,mégaháborúmélyén,Benešlondoni
emigrációkormánya kezdte fogalmazni. s mire hozzánk ér, már ítélet is: minden
csehszlovákiaimagyaregyformánbűnös,soviniszta,irredenta,aköztársaságfelbomlásánakokozója.egypadramindenkit:latrokatatisztességesekkel,gazembertazáldozattal.]
nemzetiállamotakarunk,hangoztatjaazországelnöke.[etételalapjánkezdődikel
avalóságosésvéltsérelmekmegtorlása:
–a33/1945sz.elnökidekrétumamagyarnemzetiségűeketmegfosztottaállampolgárságuktól;
–azsZnTbelügyimegbízottja1945.április7-énelrendeli,hogyamagyarokáltal
lakottterületekennemlehetnemzetibizottságokatalakítani;
–magyaroknemlehetneksempolitikaipártok,semtömegszervezetektagjai;
–elbocsátjákállásukbólamagyarnemzetiségűközalkalmazottakat;
–hivatalokbansnyilvánoshelyekentilosamagyarnyelvhasználata;
–1945.okt.1-jénhatálybalépa88/1945sz.elnökidekrétum.ennekalapjána
magyarnemzetiségűférfiakat16–55,anőket18–45éveskorukigközmunkárarendelikkialakóhelyüktőltávolesővidékekreis.
alku tárgya lettünk, darabot darabért: a lakosságcsere keretében közel százezer
(92 390)magyarországiszlovákot,illetvecsehszlovákiaimagyartkívánnak„kicserélni”.
–1946júniusában200 000magyartakarnakkitelepíteni,alakosságcseréntúlmenően…
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–200 000magyarnak„szlovákeredetük”alapjánadnákvisszaazállampolgárságot;
–1946szeptemberétőlösszesen9610családotvisznek(deportálnak)csehországi
„közmunkára”katonaiéscsendőrierőszakkal;
–aszlovákbelügyimegbízott1946.június17-irendeletealapjánamagyarlakosságnak–azállampolgárságfeltételeként–felkínáljákareszlovakizációt(visszaszlovákosodást), s ennek keretében 400 000 magyar vallotta magát szlovák nemzetiségűnek.]
sokanszöknek,menekülnekkényszer-önkéntesen.éjszakánkéntmennek,libasorban,egymásbatyujátfogva,hogyelnevesszenekasötétben.
nincsenekmagyariskoláksem.1945telénmagyarországraszöktem,sárospatakra,iskolátjárni.aziskola:remény.észak-ésnyugat-magyarországiskoláibasokszáz
ilyentarisznyás-hátizsákoskisdiákszorul.[másválasztásanemvolt:maradniparlagon,
műveletlen,vagyátszökni.Ígycsakasátorosünnepekésanyarakhézagainátnézhetemazotthonéletét.ötévighazajárólettem,kéthazábanéltem,igazánegyikbensem.
ésvalójábannemistudtam,miahaza.nagyapámélete?Darabkaföldje?Világotjáró
emlékei? apai nagyanyám szigetélete? apám bakaemlékezete? a seregeket hordozó
országút?magyar,csehvagyszlovákszóahazám?Vagyanyámcsaládotcipelőcsigaélete? pillanat a haza, vagy hosszú idő? nagy térség a haza, vagy talpalatnyi föld?
amikoregyüttvanmindez,holtakésélők,aföldésazég,aközelésatávol,amegvertségésaremény,asárbanfuldoklásésazéletfeltámadása?
magyarországtestevalamihomálylófeketemélységbőltápászkodikaháborúután.
amerre ellátni, nincstelenség; és a föld csupasz, meztelen háta. az ország, akár az
emberekteste.azországoktesteazonbansohasemhalmeg;pusztítanilehet,megölni
nem.mégazemésztőtűzutánismaradannyiereje,hogyújratámadjonbenneazélet.]
sárospatak:életemkiterjedése.sohasemhallottnevekfolynaktudatomba.Dózsa
köztük a legnagyobb haragú, úgy tanítják, őse minden parasztnak, nekem is. őse a
lázadóknak,azigazságotakaróknak,azigazmondóknak.
meghosszabbodikbennemazősöksora:LorántffyZsuzsanna,arákócziak,Comeniusapatakiiskolapártfogói,szelleménekgerjesztői.neveltjei:Bessenyei,Csokonai,
kazinczy,kossuth,szemere,Tompa,móricz…költők,politikusok,tudósok,hitvallók–
gályarabsorsok,mártíromságok,erkölcsifelnövésekésmagatartásokpéldái.képmásukafalakrólnéz,történetük,tetteikakönyvekbenelérhető,megtapinthatóközelségben.1945telénaszéniorúgybeszélnekünkkossuthLajosról,minthaamúlthéten
fogott volna vele kezet. a pataki iskola szellemét előbb minden nemzedék magához
veszi,súgyadjatovábbkézbőlkézbe,familiárismosollyal.
patakatiszántúlireformátusságlegendájaésegyeteme.Fénykorábanreformátus
köztársaság,szellemiautonómterület:beleágazottamagyartörténelemszakaszaiba.
országosszerepevolt.
1945-benmivagyunkazelsőháborúutániévfolyam,deezmárnemfénykor.nehéz
megmondani,mikorszűntmegpataknövése.ésmiértis?miértnemlehetettDebrecen
vagyannálistöbb?aháborúutánipataktovábbél,újraéled,folytatnikívánjaönmaga
századoséletét:aziskola,azinternátusszigoraugyanaz,nemváltozottadiákönkormányzat demokratizmusa sem, a fegyelemre épülő familiárisság sem. De negyvenöt
nyomorgónincstelenségébenmégnemtudjuk,hogyezmárutóélet.
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egyháziiskolavagyunk;aképzőbenComeniuselveiszerinttanítjákésgyakorolják
apedagógiát:szemléletesség,fokozatosság,természetszerűség,tudatosság.akollégiumban esténként imával zárjuk a napot, hétfőn áhítattal kezdjük a hetet, közösen
imádkozunkazétkezésekelőtt,vasárnaptemplom,negyedévenkéntfélheteslelkigyakorlatok, sátoros ünnepekkor mendikáció, majd legáció: ilyenkor szertemegyünk
Zemplén,abaújésBorsodreformátusgyülekezeteibe,shirdetjükazigét.areformáció
valamikorierejéttapasztalommindenütt:aközösségeket.pontosabbanaközösségek
harangos-énekes ünnepnapjait. mindez saját sorsom újra- és újraörvénylését hozza.
Úgyérzem,ittszázszorésezerszerismétlődnekugyanazokamozdulatok.mintafavágásvagyahajóvontatásiszonyatosegyhangúsága.mertazsoltárfohászkodás,desorsok,kibírhatatlanemberiállapotokfelpanaszlásais.azsoltárszázesztendők,depillanatis;istennelbeszélgetés,deúgy,hogyhalljákazemberekis.
Valahol itt érzem meg a kimondás kényszerét. patak tanít meg beszélni – előbb
énekben,imában,szónoklatban.ezaközegéletemfelpanaszlásánakvalamiősikisajtajaitnyitogatjabennem.Talánittfoganmegbennemazirodalom.
perszepataknemcsakzsoltáréneklésésimádkozás.atanárikarsaziskoladiáktársadalma–túlnyomótöbbségében–szociálistelítésű:sezáltaleszmeérzékeny,gondolatérzékeny, haladás- és forradalomérzékeny. az értelmiséggé alakulás, azaz a felemelkedéssajáterőbőltörténik:efolyamatplebejusgőgje,plebejusharagjaéselszánása,hatalmastoló-ésfeszítőerő.
nemvéletlen,hogy1945és49közöttaparasztpártszámosértekezletétapataki
főiskolaimatermébentartja:szinteszabadvitafórum,ahováözönlenekHegyaljaésa
tanyavilágparasztjai.ittláttamelőször–hadügyminiszterként–Verespétert,shallottamszájábólamagyarparasztijövendőt:kert-magyarországprogramját.itthallottam
szónokolnirákosimátyástamagyarhaladásútjáról.ittláttaméshallottambeszélnia
népi irodalom számos képviselőjét: szociológusok, írók, költők, politikusok, néprajzosoknyilvánosanfogalmaztákaszocialistamagyarországalapozóprogramját.ittéltem
meganépiirodalomkibontakozóreneszánszát.Deezmárnemahagyományainnyugvóreformátusviláglelkülete;azareformátusvilágmegállt,építménye,sémáiészrevehetőenelmerevülnek.Létrejönakorszakváltásokkettőssége:aziskolábanamiatyánk,
abontakozónyilvánosságalkalmainazinternacionálé.Zsoltárésinternacionálé:szinte
tudathasadásoskettősség.
megalakulpatakonanépikollégium–aszázadosdiákönkormányzattalszemben–
,sezanevelésiformamárhozzaatöbbdemokratizmustis.Deamiennélfontosabb:
a foglalkozás tartalma más telítésű lesz. a plebejusi indulat itt már indulókat fúj, és
mozgósítójelszavakatharsog.azazaplebejusiéletérzésaváltozásirányábaradikalizálódik,sbírálójaleszelőzőönmagának.radikalizálótényezővagyunkmiis,[asoktucatnyifelvidékidiák:márpusztajelenlétünk,rémtörténet-szökdöséseink,hontalanságunk
sajnálkozásésfelháborodáskiváltói.]
innen, ebből a világból járok haza – lopva, földhöz lapulva, keresett zsiványként,
csempészekkel,csempészkedve–,egyikhazátlanságbólamásikba.ezistudathasadásosállapot:akettőshontalanság.[otthondemokratavilágvan:hetenkéntbáloznak,
mosolyognak,és–prédáljákacsehszlovákiaimagyarságlegjobbjait.
1948áprilisáigtartazintézményesítetthontalanságideje.]
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negyvennyolc februárja, Csehszlovákia kommunista pártjának hatalomátvétele
végetvetamagyarságmegpróbáltatásainak.* Valamiegyezményértelmébenhazaküldenekbennünketmagyarországról,sletelepítenekelőzőéletünkhöz.
1949nyarátólotthon:mégmindigérezhetőabizonytalanságésafélelem.Tízesztendeigtartóodisszea,tízévigtartótragédiaésdráma-idő,évtizedesszomorúság-idő.
érdekestársadalompszichológiaitanulmánytárgyalehetne:acsehszlovákiaimagyarságévtizedeskálváriájánakmilyenalerakódása?amegalázottságésafélelemérzése
milyen nyomokat hagyott a lélekben? gondolkodásunkban és magatartásunkban?
mondhatnámatársadalmikárosodáshosszúsorát;reformkoriállapotokbazuhantunk
vissza… aztán újratámad az élet, eljöve az emberi, társadalmi kivilágosodás, [akkor
érezhettekehhezhasonlótazemberek,amikorelmentekatörökök].
elkezdődikabeszédideje.akimondás,abeszédegyéniésközösségiélményegyszerre.Valamialaktalanörömtörazéletfelszínére–hamegkésettenis.
egyesztendeigsofőrködöm,aztántanítónakállhatok.
megnyílnakamagyariskolák,újságindul,kulturálisszövetségalakul.mindenmeghirdetettünnepialkalom:zsúfolásigteltház.Deígyvanahétköznapokösszejövetelein
is.összejárni,együttlenni…–rádöbbenünkaközösségerejére.Ígyleszünkújranép,
ilyenösszebújóközösségekben.petőfiésadyplebejus,lázítóverseitszavaljuk.
megérezzük,azországritmusáhozkelligazodnunk.izgalmaskollektivitás:többes
számbanbeszélünk,többesbencselekszünk.JárjukaBodrogközfalvait,ésalapítjukaz
ifjúsági szövetség meg a Csemadok helyi szervezeteit. Helmecen szervezek tánccsoportot,énekkart,színjátszócsoportot–valaholmindennappróba,mindennapegyütt
vagyunk.
ezéledőmozgásszembetűnőkísérője:félreállítottak,mellőztekegytapasztaltkommunistanemzedéket–hiányzikmagabiztos,mozgalmijelenléte.amásik:acsehszlovákiai magyarságnak nem maradt számottevő értelmisége. szellemi hadiállapotban
élünk,nincsenektanítók:meghúzódottnyugdíjasok,gyerekemberek,hetekalattképzett tanfolyamosok, pedagógiaérzékeny más foglalkozásúak állnak a padok elé.
napszámosok,parasztok,kisiparosok,hazatántorgottzsidók–ezentúlmáraszlovák
hivatal kezdődik. mindennek pótlása úgy folyik, mint az ősközösségekben: összebújunk,stesszükadolgunk.Változtatniegyelőrecsakaközösségekalakzatántudunk.
alakulegykülönösember,anemzetiségi„mindenes”.akésőbbiévekfolyamánneves
szlovákiaimagyarköltőiróniaésgúnytárgyávátesziőket.mindenrekészJánosok–így
minősít. nemzetiségi létünk sajnos-kényszerű jelensége ez: a szellem emberének itt
többalakjavan.apedagógus,atudós,író,újságíró,szerkesztő,apolitikaitisztségviselő, a szakember itt népművelő is: több is, kevesebb is önmagánál. a népművelés, a
műkedvelőnépművészetimozgalomnemzetiségiműfaj:közösségszervező;anemzetiségikultúratömegbázisanyelvibázis.Hiszazanyanyelvkiélésénekacsalád,aziskola
mellettanépművelésaharmadik,szintelegnagyobbterülete.
azegymásnyomábalépőévfolyamok,nemzedékeknagyrészemegmerülamunkában.kitáncos,kiénekes,kielőadó,kiszervezőminőségben.
*

akéziratban:apokoliszínjátéknak.
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egyikükvagyokénis.
aztánmikorotthonmárlátták„művészetünket”,társzekérreülünk,ésjárjukafalvakat;éppencsakafelirathiányzikabakfölé:Dérynémásodiktársulata.
aligisvesszükészre,hogyafélelem,avédekezésérzéseátvált:elérünkatermészetesviselkedésig,azéletörömeihez,ahaza,ajogélményéhez,aszerelmekhezés
nászokhoz–egymáséletérzéshez.
egybontakozó,alapozókorszakalapélményeiezek:azátváltozás,azátváltozások.
ezutánmásarccalfordulfelémazélet.

Keltezetlen kézirat, íródásának feltehető ideje: 1977–1978. Az Évek és könyvek
című, eredetileg az Irodalmi Szemlében 1980-ban közölt írás eleje. Megjelent 1983ban a Gondok könyve című Dobos-kötetben is, a hosszabb lélegzetű, Bodrogköz, szülőföldem c. vallomás részeként. Az első bekezdésből nyilvánvaló, hogy a szöveg az
Irodalmi Szemle felkérésére íródott

Hetvenév,ilyenkornemilliktréfálkozni.Tudom.ésmégisazzalkezdeném:Tivadar,nyakadonazivatar.irodalmiönéletrajzodegyiksora.szerintemazlettvolnaalegméltóbb,
ha az alkalomra megjelenik álom Tivadar hadparancsa. én ezt érzem a legsajátabb
művednek, a könyv szemléletét, hangját, stílusát. e prózád egyszerre önirónia, bölcs
mosolygás,fájdalmasmosolygás:fölény.realizmus.Csehszlovákiaimagyaršvejk.
Hetvenév,azéletműmárleolvasható:puffancs,göndörésatöbbiek;megtudtam,
hogy élsz; kassai dalok; álom Tivadar hadparancsa; a rogozsán kocsma – előttem
elsősorbanezekacímekgyúlnakki,haírásaidragondolok…
Úgyérzem,arcodnakezekalegmélyebbvonásai.
e művekben pontosan nyomon követhető az az emberi-földrajzi terep, amelyen
végiggyalogolsz.Teamagadútjátjártadésjárod:nemtértélkisemmielől,nembújtál
el,nemmutogattálönigazolóírásokat,nemdoboltadmagadhőssé.nemtagadtadmeg
magad,vállaltadmindazt,amitvégigcsináltálésvégigkellettcsinálnod.szóvalnyomon
követhetővagyezekbenakönyvekben.
sönarcodvonásaibanottvanakor.
sajátos megnyilvánulásod a mosoly: mondataid, hasonlataid, képeid, beszéded,
nézésedmögöttvanegyszintetudatalattimosoly.
Teönmagadvagy,hisznyilatkoztadis,nemtartoztálszervesensemmilyencsoportosuláshoz,nemzedékihez,esztétikaihoz–magánoslovaskéntjöttélésvonulsz.
önerőbőlépítkeztélésépítkezel,sajátmatériávaldolgozol.idegszálaimbanérzem
az életanyag hitelességét. De ennyire hitelesnek s esztétikai értékűnek érzem a fentebbemlítettműveketis.
avilágot,aztatevilágodatteolyannakmondod,amilyen.Taláncsakegypontonfordítasz rajta: keresed benne a szépet. Téged vonz a szépség, ebben a zúzódásokkal,
repedésekkel, törésekkel, fertőzésekkel teli világban – a harmóniát kívánod látni s
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érezni.atudatalattimosolyhozegytudatalattiszándékistársul:visszaigazítaniavilágotősállapotújóságba.
értéked,ékességedanyelv:színes,gazdag,meglátásokban,fordulatokban,hasonlatokban,szókincsbenszüntelengyarapodó.
Fentebbsoroltműveidértékearácziszemlélet:szarkazmus,szatíra,ahumorsokfélealakbanésvetületben.ebbenegyénivagy,aprózairodalmunkbanegyedi.mintha
valamisűrűszövésűszitánátnéznédavilágot,szintemindentelmozdítaszahelyéről:
megemelsz,megdöntesz,alátásmásésmásszögeitkínálod–mindenugyanaz,de
mégsemugyanaz.
nagyképességnekérzemeztaszemléletet.azirodalmihódításkiválóeszköze:a
kicsinyesség,akicsinység,adogma,aséma,afrázisellentéte.sokszoralegdöbbenetesebbrealizmus.
eddignyomontudlakkövetni,deazutóbbikétkönyved,ahogybeszaladtálapálmafák
alá,számomramárnyomottévesztő.alótuszevőkfehérszigeténsameseáramárazirodalmisütkérezéstidézi.Jogodvanhozzá,tudom.elnézésed,azénreflexeimilyenek.
elvégreHemingwayismegírtaazakiértaharangszólt–aspanyolpolgárháborút,
utána pedig afrikába járt vadászni… Valami elérzékenyülés ez a részedről? Vagy az
amúgyiskomorvilágmegszíneződése?azlenneigaz,hogyegyszermindnyájanszeretnénkbeülniapálmafákhűsébe,élvezveamelengetőárnyat?agondtalanságot…
kis kajánsággal kérdem: tudatod falán milyen lehet a hivatalnok-idő? Hisz majdhogy két évtizedig a magasságos minisztérium – nem is egy, hanem kettő – adott
kenyeret.milyenehivatalnok-világtükre?Vagyakárgörbetükre?
eredetiműveidensnagyszámúfordításaidonkívülnagyonsokkéziratotvéleményeztél.irodalmibábaisvagy.ennekkapcsánszeretnékvalamitfelidézni.annakidejénvéleményeztedazegyszálingbencíműregényemkéziratát.ezakkorvoltmég,mikorvalamikoribarátaimésismerőseimnagyrészeátmentazutcatúloldalára,havelemtalálkozott.
kellemetlenvoltam.ugyaneztakéziratotelbíráltakétírótársamis:ítéletükmegszégyenítő
emberi-irodalmi gyávaság… Te vállaltad a kéziratot. nem hozsannáztál, de tárgyilagos
véleményt mondtál: a jót jónak írtad, a kifogásolható részeket elmarasztaltad. Természetesen,adolgokrendjeéstörvényeszerint.azótaismagambanhordomeztajóérzést.
apozitívtartalmúbeszédmegmarad,nyomothagy.Fölemel.önbizalmatadéserősít.
igazvéleménytmondaniegy-egyrendkívülikéziratrólannyi,mintítéletetmondani
életről, magatartásról, képességről. érzékeny helyzetekben: felelősség. az irodalmi
ítészszavánakvisszhangjakél.különösennálunk.azirodalmibábakételyeiideológiai
ellentételléerősíthetők.pecsétté.számospéldáthozhatnékarra,hogyanfontakostort
lektorivéleményeknegatívjelzőiből.
igaz-ekéziratoksorsáteldöntőmindenvéleményed,olivér?
mögöttedéletműáll,egyéletműtapasztalata.Jólenneeztpozitívhatóerővéalakítani.Felhajtóerővé,amelyközömbösítenévádlóésvádlottbelénkidegződöttsémáját,
amely meszesíthetné az ideológiai pecsételés (önpecsételés) kártevő mozdulatát,
amelygondolkodásfelémutatnáazutat.
magamnakmondom,deajánlomirodalmimindnyájunknakis:jobbanmagunkévá
tenni,jobbanbefogadni,jobbanbirtokolniaráczirealizmusműveitésértékeit.
reménnyelvagyokéletedelkövetkezőéveiiránt.szeretnémmegélni,hogymajdani
világirodalmi csatangolásaink útján elérjünk irodalmi ráczfalvára is. ahol te majd
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mezítláb, egy szál ingben ülsz egy padon, a rogozsán kocsma előtt, körötted nagy
számúirodalmirokonságodhallgatjatörténeteidet,sazarrajárónaktemutatodmega
felfelévezetőutat–bölcsöregként.
Keltezetlen kézirat, gépelt szöveg, íródásának feltehető ideje: 1988. január

életrajz

8.
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1930-banszülettemkirályhelmecen(kráľovskýChlmec),Felső-Bodrogközjárásiszintű
nagyközségében-kisvárosában.apám,őseimparasztok,huszárok,bakák.
élményemakisparasztivilág,élményemakatona.
azelemitahelmecireformátusiskolábanvégeztem(1936–40).
élményemareformátusság.
polgáriiskolábaisHelmecenjártam(1940–1944).
a háború után (1944) magyarországra kényszerültem, a sárospataki református
tanítóképzőbe(1944–1949).életemszöveteaháborúutáninyomorgómagyarország,
s a csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség meghurcolása – két hazában éltem,
egyikbensemvoltamotthon.
ezekazévekérleltékbennemaFöldönfutókc.regényemet.
1949-tőlismétCsehszlovákia,azötvenesévekmárfelemelőévtized:voltamsofőr,
tanítóafeltámadómagyariskolákban,azifjúságiszövetségésaCsemadokszervezője,
majd pozsonyban a pedagógiai Főiskola hallgatója, később oktatója. a kitelepített,
elkergetett,elmenekültértelmiséghelyére,aszellemipusztaságrasereglettünk–kultúrát,irodalmatakartunkteremteni.
Tanulok, szervezek, részt veszek az alapok rakásában. első titkára lettem a
szlovákiai Írók szövetsége magyar Tagozatának, első szerkesztője az irodalmi
szemlének.megérezhettemazemberifeltámadás,aszülőföld,ahaza,ahaladásverseinekszületés-melegét.
élményemaszemélyikultusz,asematizmus,azindulók,azüdvözítőrózsaszín,a
sátániellenségkép,atöbbségmozdulatainakmásolóutánzásaésismétlése,avégtelentapsok,anaivlelkesedés.
azillúziókkoraez–akkormégeztnemtudom–,deamagaméletébenisalázadás,
ahamisillúziók,amegcsúfolthitidejeezazévtized.sodrásbanc.regényembenírok
errőlazidőről.
Deahamislátásokéslátomásokmelléfelnőegymásvalóságképis,aFábryZoltán
írásaibólsugárzóantitételek:azantikultusz,azantidogmatizmus,azantisematizmus,
ahazugságot,amegalomániát,ahamisságot,azirreáliséletlátástellenpontozógondolkodásésmagatartás.
azötvenesévekéletrajzösvénye:amegmaradásöröme,ateremtés,alelkesedés,
ahamisillúzióésakijózanítóbölcsesség.
Felmenőágahatvanasévekis.Belenövökakisebbségilétközéletiségébe.Írokés
szervezek:ezévtizedvégénindulamadáchkönyvkiadó(elsővezetőjelettem),kassán
színház alakul, ez időben válik teljesebbé a magyar kisebbség politikai képviselete:
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részese leszek a Csehszlovákiában élő nemzeti kisebbségek helyzetét szabályozó
alkotmányjogitörvénykimunkálásának.
HatvannyolcbanlettemaCsemadokországoselnöke,hatvankilencbenaszlovákszocialistaköztársaságkormányánaktárcanélküli,nemzetiségiügyekkelmegbízottminisztere.eza„fent”állapotaszámomralehetőségazörvénylőidőben:azösztönösenmegérzett
kevésidő–acselekvéskényszeresürget.sietveteszem,amittudok,ésamitlehet.
aleltármégnemkész.
Futópillantásokkalvehettemszemügyreahatalomtermészetét,törvényeit,ahatalomharcait,járatait,lépcsőházait,várószobáitéstornyait–smárisvége.
Bűnbaklettem,mindenelmondhatópolitikairosszszülője,hordozójaésterjesztője.
ellenség.Vádlottakpadjárakerülök:maisborzongokazakkorivádbeszédolvastán.
ezután„lent”,mindenbőlvalókizárás–azemberiésirodalmiperifériára,amelynek
ódiumamindmáigkísér.
ekkor–azidőbehátrálva–írtambizonyítványulazegyszálingbenésaHólepedőc.
regényeimet. két évtized vigyázzállásban, lefokozva, külön állítva a többiektől, vájkálva
magamban,marvamagamat,mérveszembesüléseimetésütközéseimetazidővel:sközbenérzem,hogygondolkodásombénítólerakódásaitkoptatja,égetibennemazidő:világnak,embernekmásfélelátásaalakul,azéletrajzmáshangsúlyokkalfolytatódik.
Kéziratból. Keltezés nélküli gépirat, feltehetően 1988-ból vagy 1989-ből

szülőföldem–Bodrogköz

9.

királyhelmec, Felső-Bodrogköz szíve, itt születtem. ember, föld, vizek. Csábítanak a
gyermekkorszínei,nádasok,lápok,erek,ingoványok,szántók,zsombékosok,legelők,
homokhátak,rétek,mocsárerdők,szőlőshegyek,nekemezalegszebbBodrogköz.ésa
legkisebbis.
FolyóhatáraiaTisza,aLatorcaésaBodrog.amúltszázadmásodikfeleidőválasztó,
akkorkezdődöttafolyókszabályozása.addigavizekkoraésuralma,megszámlálhatatlanidő.azárpád-kortólkezdődőenlegendákmaradtakfennabodrogközivízivilághalbőségéről.máranonymuséstudja:„aTiszábantöbbvoltahal,mintavíz.”
sokféleírásbólaBodrogközhősiszéptájnaktűnik:bőségesnek,áldásosnak,paradicsomnak.TudatunkmélyénvalaholezaBodrogközél.szépezatáj,deszépítikis.
pedig ez a vidék árvizek történelme is, a pusztításé, a félelemé, a rettegéseké, s az
örökküzdelemé.
Bodrogköz vizenyős mélyedés, századok folyamán a folyók töltötték fel: drámai
múltútermészet.
Íratlan törvény szerint minden ősöm megnézte magát a víz tükrében: sorsukat
kívántákígytudni,ajelenésajövőnapokat,életeketéshalálokat.nekemörökségem
avíz,élményemavíz,acsónakosember,anagyvizekveszélyeésiszonyata.Folyók
partjánnőttem,halálveszély-virtusokkalkerestükamedreklegmélyét,asötétvizet,az
örvényeket,esztelenugrásokkalmértükapartokmeredekét.Talánazöröklöttveszélyérzetnekkívántunkígyfittyethányni.
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sokemberavizekpartjáhozjövetlépettéletembe.Írásaimerősihletőjeatáj,saz
ittsodródóembersorsok.Hatalmasembertestereikéntágaznakefolyók,beleatörténelembe,beleazéletekbe.azemberarclehetvíztökre,avíztermészetétmagábanhordozzaazember.öröklöttésállandóanmegújulókötődések.
ezerévtörténelem,azidőmélye.gyakrankérdezemmagamtól:mennyittudokkisajátítanieföldidejéből?sképesvagyok-eavilágelőmutatnietájat,azembereket,sorsukat,nyelvüket?
Bodrogköz természete egyszerre szép és embert próbáló. ilyen a történelem is,
nyugtalan,telveörvényekkel,halmozódó,torlódóváltozásokkal.smilehetittazembernek rendelt gond? megmaradni, fennmaradni, s a küzdelemben is emelkedni. megmaradniavizekpusztításaellen,azsarnokságellen,akényszerellen,aháborúkellen,
azüldözésekellen,megmaradniasokfélefordulatörvényében.
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Bodrogköz a honfoglalás országútja. királyhelmec Felső-Bodrogköz központja, az
árpád-korelejénmárszerepevan,settőlkezdveszázadokonáttörténelmikeresztút.
elériatatárdúlás.
aXVi.századelejétőladománybirtok.Báthori,nyáriistván,LórántffyZsuzsanna,a
rákócziak,ezekabirtoklói.
akis-hegyemelkedőjére1414-benváratkezdeneképíteni,amit1548-banZemplén
vármegyemintrablófészketleromboltat.
1709.Helmecenéskörnyékénpusztítapestis,amitalkohollalpróbálnakgyógyítani.
1831.adél-zemplénikoleralázadáséve,19ezrenpusztulnakel,alázadásvezetőit
–százembert–felkoncolják.
1847-benpetőfijártitt.
Helmeci önkéntesek a sátoraljaújhelyi 2. zászlóaljban harcoltak a szabadságharc
idején.
azelsővilágháborúban49-envesztekoda.
1919-benmegalakultadirektórium.
atrianonibékekötésértelmébenCsehszlovákiáhozkerült.
1923-banmegalakultakommunistapárt.
ugyanezévbenmegnyílikaszlovákiskola.
akis-hegyoldalaszőlőrengeteg,agazdaságiválságidejénamustáraaszódavizévelazonos.
Bodrogközlegősibbtelepüléseihomokhátakravagydombokderekárahúzódtak,így
védekeztekavízellen.ilyenHelmecis.
Helmec valaha egynemű paraszttelepülés volt, szántók, legelők, rétek és szőlő,
ezekazéleteltartói.kenyérésborválikamunkalényegévéésjelképévéis.akenyér
krisztusmegtöretettteste,aborkiontottvére,areformátusokekképpenveszikmagukhozazúrasztalakörül.azőszittaborévszakavolt:amámoré,avadindulatoké.anyai
nagyanyámilyenkorátkoztaelaszőlőnekmégagyökerétis.Tehetetlendühébenezt
kiabálta:csakannyiteremne,amiazúrasztalárakell.
iparosok,zsidók,napszámosok,cigányok,skésőbbhivatalnokok,ígynépesedetts
változott az idők folyamán a parasztközösség, s lett nagyközség, majd nagyközségvárosésjárásiszékhely.
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ittnőttemezenazudvaron,ebbenaközépsőházbanszülettemháromtestvéremmel. konyha, szoba, s egy kamra. Hideg teleken a kamrába húzódtunk, egymástól
melegedtünk,hárman-hármanegyágyon.mamárnemértem,hogyférhettünkel.
ebben a keresztházban anyai nagyapámék laktak, innen haltak el mindketten.
Feleségehalálautánnagyapámeladtaszürkemarhaökreit,stöbbénemnyúltakapához.gyászolt.Talánekkordöbbentráéletére.egyetlenfogódzójaapohármaradt,ült
azudvargyepénegyenesderékkal,minthuszárkorában,délutáninnikezdett,estére
tehetetlen,síróskáromkodásbaseperteavilágot.„siralomház,siralomházbanalszom
már”–ígynevezteafehérfalúházat.
özvegységével most anyám szorult ide, de emberileg ez most melegebb udvar,
leányasszonycsaládja,unokákszövikéletükbe.
közösudvarvoltez,azegyüttélésjóérzéseivel,deátkaivalis.aháborúigittazelső
házban zsidó családok laktak, nekem élményem a zsidók élete. innen vitték el Berneléket.anyáméleténektalánlegnagyobbvágyavolt,hogymegszabaduljonaközösködéstőlskerítészárjaavilágkíváncsiságától.mireelérte,megöregedett,sveleegyütta
házakis.
apai nagyapám korán halt. Hordás idején élettel rakott szekér temette maga alá.
nemismertem.nemmaradtrólafényképsem.Hallásbólcsakannyittudokróla,hogy
egyformánszeretteamunkátésabort.
apai nagyanyám majd kilencven évet élt. szótlansága és konoksága maradt meg
bennem. és haragos kitörései. egyházi és világi hatalom mindenkor ellensége volt.
korán özvegyült, hat gyermeket nevelt. míg ereje bírta, dacolt, nem volt ember, aki
rábírtavolnaaszövetkezetiéletvállalására.öreglegényfiávalvénültel,reggeléseste
háromtehenetfejtmégnyolcvanévesenis.Tejenkívülnemadtakelsemmit.Vennisem
vettek.elfogyottkörüleaföld,talpalatnyiszigetrőlfordultakoporsóbais.
kettejük élete szakadékszél inas-görcsös fagyökere volt. olykor én is közéjük ülhettem,slestemfösvénybeszédüket.mozdulatlanságukat,szótlanságukatszükségkéntés
törvénykéntörökölték.Ígytanultakvédekezni,egyhelybenmaradniéskevesetbeszélni,
hogyneváltozzékavilág,mertmindenelmozdulásveszélyéséletekellensége.
apám fordítani akart a soron, parasztlegényként sofőrnek tanult. Hárman voltak,
egylakatos,apámésegyzsidóember.kezesek,váltókerejévelautóbusztvásároltak,
hitelbe. a reménység nagy sárga autója ott állt a hosszú utca közepe táján hajnaltól
estig,vártaazutasokat.Féltektőleazemberek.aztánazutakatkezdtejárni,üresen
mutogatta magát, kísértetként. Hasztalan. a reményből kísértet lett. Tönkrementek.
élete végéig nyögtük legényélete kalandját. aztán állt volna postásnak, vasutasnak,
akármimásnak,semmisemsikerült.maradtcsakakéttehénésannyiföld,hogyaratástólaratásigsemvoltelégakenyér.
maradthátőisparaszt,mintmindenlemenőágúősöm.
Betűreareformátusokiskolájábantanítottak,itttanultamazegyedülüdvözítőreformátushittanait,akátét,azsoltárokat,areggelésestemondandóimákat,atízparancsolattételeibőlittfontáklelkünkbeazerkölcsöt.
ilyenagyermekkorideje:látszatravégeláthatatlanidő,anaivság,atisztaság,ahit,a
mesék.avilágra,amelybebeleszülettem,fölfelénéztem.ezidőben,aszegénységés
nyomorhatáránkezdtemfelfogniazéletet.közelvoltunkezerkilencszázharmincnyolc-
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hoz,messzeavilágtól,mégisnyakigbenne.mileszvelünk?mileszahazasorsa?1938
elejénezekakérdésekalevegőbenreszkettek.gyermekiértelmemhezebbőlahimnuszokérnekel,azászlók,ajelszavak,azügyetlenhazafiasversikék.érezni,beszélikis,
amagyarhazaidejejönel.ahazaésajövendő.
mozgósítást hirdetnek, szigorúan, parancsolón. katonának vonul apám is, ők az
ipolynálástákbemagukat.katonaságszálljamegahatármentifalvakat.éjszakánként
autók,ágyúksoratorlódikazutakra.katonákatszállásolnakelazudvarunkbais:figyelőszemű,szelídarcúcsehek.Veszélybenaköztársaság,terjedsuttogva.aztán:magyar
amagyarért,mindentvissza–írjákéjszakaafalakra.
Ígytörtránk1938ősze.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

gyermekéletemösztönösenisigazodniakarván,kihezforduljon:mittiszteljen?kivan
istentőllefelé?kiakövetendő?kimondjaateendőt,azolvasandót,amegjegyzendőt?
alapjábansenki.azösztön,akörülményekemelnekfelvagynyomnakle.
olvasmányaim,apolgárikötelezőirodalmakispolgárasztalokróllekerültkönyvmorzsalék:cowboy-irodalom,banditák,seriffek.Vettük,cseréltük,loptuk,innentanultukaz
igazságszolgáltatást.Valamirevalókönyvhözakkorjutottam,miutánelhurcoltákazsidókat:azsidóállatorvoskönyvtárábólvittemkrumpliszedőkosárszámamagyarremekírókat.
ez a világ nem teremtett szellemi példát. itt nem alakultak világot tudni-ismerni
akaróelszánások,nemszülettekkőrösiCsomákésmisztótfalusikismiklósok.
HelmecenpaposkodikmécsLászló:impozánslátvány,mosolygópap-szobor,rajongója számos. misét szolgál és pódiumokról szaval, hallgatom, bámulom szájtátva.
messzevantőlem.

ezutánakatonákidejejött.azeseményekésélményeklassantudatosulnakbennem:
kétéltűcsaládvagyunk.kenyerünkutánparaszt,azeseményekosztottaszerepszerint
katona.parasztéskatona,sazisváltozószínpadokon:nagyapámamonarchiahuszára
volt, apám már a köztársaság katonája: harmincnyolcban parancsolták védeni
Csehszlovákiát,azutánbehívtákésvittékmagyarországotgyarapítanierdélybe,Jugoszláviába,majdaszovjetországba.
parancs,búcsúk,világotcsapkodónótákés–bukás.galícia,ésvissza.piave,és
vissza. kolozsvár, marosvásárhely, Csíkszereda, és vissza. Újvidék, és vissza. Donkanyar,ésvissza.emberöltőkhosszánbukottseregekkatonái–győzelmetcsaknóták-
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alig volt más eligazítónk, mint nagyapám nehéz életének emlékezés-bibliája. ehhez
hátráltunk. ő hosszú háborút járt, amerikában kétszer is volt. egyik idő a másiknak
ellensége,amásvilágokbólcsupánezthoztahaza.életemostmárcsakúgyérintiaz
eseményeket,mintöreghordódongáitaszivárgóbor.aföldfeléigyekezettmár,anélkül,hogytudottvolnaróla.Úgytűnik,hogyazokbanahónapokbanareformkorbizonyoshelyzeteikísértenekvissza:apolitika,avallás,azegyházegybefogózása.1938
novemberébenvitézBéldyalajosnak,abevonulómagyarseregekparancsnokánakkét
papteszjelentést:azegyikareformátusesperes,amásikmécsLászlópremontreipap.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)
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ban éltek. Bakaföldrajz, bakaemlékezet. Történelmi bakasors: felhasznált emberek,
ígéretek és ígéretföld messzeségei, fellobbanó kicsiny emberi illúziók – halálok vagy
összeroppanások.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

kamaszkéntéltemmegaháborúshalálhíreket,shalálokat.életemtragikuskulisszája
lettaháború.megtapinthattamaszökevény-ésfogolyarcokat,megéltemahazatéréseket,amegjövéskimondhatatlanörömét–akapitulánsközkatonát.ahogyazújrarendezendőéletgörgetiőket,mertelőzőhelyükethiábaiskeresik:bukdácsolnak,lemerülnekésfelbuknak.sőkváltigmondják,ismétlikegyetlenhősiességüket–megmenekülésüket.ezttartjákmagukföléigazolásulésvédekezésül–megmaradtéletüket.
amásodikvilágháborúban52helmeciveszettoda.
Hemingway,azegykorikatonaújrajárjaháborúsmeneteléseinekszínhelyét.keresi
az ismerős helyeket, emlékezik és regényben vezekel. „a folyón át a fák közé” című
regényénekhősehalállalfizetahúszévvelrégebbentörténtekfelidézéséért.egykatonasorsmegdöbbentőbeteljesüléseez.
Hánykatonaősömképeserre?kitudközülükvisszamennigalíciába,kolomeaalá,
vagyaDonhoz?
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)
Helmecről970zsidóthurcoltakel1944-ben.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

1944.november28-ánkirályhelmecfelszabadul.

a gyermekkor végén megdöbbentő történelmi látomás: tanúja és szenvedője vagyok
népközösségem megaláztatásának. nemzeti államot akarunk, hangoztatja az ország
elnöke.etételalapjánkezdődikelavalóságosésvéltsérelmekmegtorlása.
(Részlet a Földönfutók-ból.)

Határvonalisagyermekkorvége,ebbenatanácstalanzűrzavarbanmindenelmozdul
ahelyéről.megtorpannak,megtörnekazéletöröknekhittnormái,megszűnikegyfolyamatosság,svalamimáskezdődik.arégifaluafiatalságom:ebbőlahelyzetbőlmegyek
elésmegyünkelsokan,mivagyunkaháborúutánifaluelsőkivándorlói.Hajtahazátlanságkényszere,dehajtazösztönis.
mentünk,snemmutattasenkiazutat,mentünkavárosokésaziskolákirányába.
nemvolttanácsadópatrónusunk.önerőnkbőlkapaszkodtunk.apánk,anyánknemvolt
felettünkállóműveltség,inkábbmegrémítettóvatosság.azanyaisimogatásnembátorítóelbocsátás,hanemmagáhozölelőféltés.
nincsenek magyar iskolák. 1945 telén magyarországra szöktem, sárospatakra,
iskolátjárni.aziskolaremény.észak-ésnyugat-magyarországiskoláibasokszázhozzámhasonlótarisznyás-hátizsákoskisdiákszorul.
(Részlet a Földönfutók-ból.)
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mártöbbszöriselhatároztam,összeszámolomahatáronszökésekszámát,nemmegy.
Borzadvaszámolok,akkorneméreztemaveszélyt,talánazértisvan,hogyemlékezetemben már összefolynak az utak, az akkori félelmeket már felszívták az élet azóta
megéltsikerei–életbenmaradásunk.
egytörésmégisvolt:1947karácsonyátabörtönablakbólnéztem,hazajövetelfogtak.
innenkikerülvekérvényeketírtamszlovákiskolákigazgatóihoz,hasztalan.kisinasettem
apámékőskoripálinkafőzőjében,aztáncsempészbandábasodródtam,utánaismétpatak.
(Részlet a Földönfutók-ból.)

1948 februárja, Csehszlovákia kommunista pártjának hatalomátvétele véget vet a
pokoljárásunknak. Valami egyezmény értelmében hazaküldenek bennünket magyarországról,sletelepítenekelőzőéletünkhöz.számomraalapjábanmostértvégetatíz
esztendeigtartóodisszea,atízévigtartódrámaidő.
azötvenesévekeleje;megnyílnakamagyariskolák,újságindul,kulturálisszövetségalakul.mindenmeghirdetettünnepialkalomzsúfolásigteltház.összejárni,együtt
lenni,rádöbbenünkaközösségerejére.Ígyleszünkújranép.afélelemérzéselassan
átvált,elérünkazéletörömeihez,ahaza,ajogélményéhez.megérezzük,hogyigazodni
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sárospatak életem kiterjedése. sohasem hallott nevek folynak a tudatomba.
meghosszabbodikbennemazélőksora:LórántffyZsuzsanna,arákócziak,Comenius
a pataki iskola pártfogói, szellemének gerjesztői. neveltjei: Bessenyei, Csokonai,
kazinczy,kossuth,szemere,Tompa,móricz…költők,politikusok,tudósok,hitvallók–
gályarabsorsok,mártíromságok,erkölcsifelnövésekésmagatartásokpéldái.
patakatiszántúlireformátusságlegendájaésegyeteme.Fénykorábanreformátus
köztársaság,szellemiautonómterület.
1945-benmivagyunkazelsőháborúutániévfolyam,deezmárnemafénykor.a
háborúutánipatakújraéled,folytatnikívánjaönmagaszázadoséletét,denegyvenöt
nyomorgó nincstelenségében még nem tudjuk, hogy ez már utóélet. a kollégiumban
esténkéntimávalzárjukanapot,hétfőnáhítattalkezdjükahetet,vasárnaptemplom,
negyedévenkéntfélheteslelkigyakorlatok,sátorosünnepekkorlegáció:ilyenkorszertemegyünkZemplén,abaújésBorsodreformátusgyülekezeteibe,shirdetjükazigét.a
reformációvalamikorerejéttapasztalom,aközösségeket.pontosabbanaközösségek
harangos-énekes ünnepnapjait. mindez saját sorsom újra- és újraörvénylését hozza.
Úgyérzem,ittszázszorésezerszerismétlődnekugyanazokamozdulatok.mintafavágásvagyahajóvontatásiszonyatosegyhangúsága.mertazsoltárfohászkodás,desorsok,kibírhatatlanemberiállapotokfelpanaszlásais.azsoltárszázesztendők,depillanatis.istennelbeszélgetés,deúgy,hogyhalljákazemberekis.
Valahol itt érzem meg a kimondás kényszerét. patak tanít meg beszélni – előbb
énekben,imában,szónoklatokban.eaközegéletemfelpanaszlásánakősiajtóitnyitogatjabennem.Talánittfoganmegbennemazirodalom.
persze,pataknemcsakzsoltár,felizzikaplebejusiindulat,egyidőmúltánindulókat
fújunkésmozgósítójelszavakatkiabálunk.mondhatnámígyis,ezaplebejusiindulata
változásirányábaradikalizálódik.innen,ebbőlavilágbóljárokhaza:lopva,keresettzsiványként.egyikhazátlanságbólamásikba–tudathasadásosállapot.
(Részlet a Földönfutók-ból.)
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kellazországritmusához.izgalmaskollektivitás,többesszámbanbeszélünk,többes
számbancselekszünk.együttlélegzünk,együttlégzés,ebbenazemberpárábanszületnekaversek,indulelazirodalomteremtése.ezmárabeszédideje.
acsehszlovákiaimagyarságnaknemmaradtszámottevőértelmisége,meghúzódott
nyugdíjasok,gyerekemberek,hetekalattképzetttanfolyamosokállnakaziskolapadok
elé. egy évig tanítok, aztán pozsonyba megyek főiskolára. műveltebben jövök vissza,
ezzelbúcsúzom.

spozsonyaváros,márittisafeltámasztóemberiközösségek,országosméretűismerkedés. művelődés. a felszabadultság érzése, a hazára találás érzését tapasztalom
meg. ez már a találkozások ideje. emberek, tájak egymáshoz rokonodása. Jöttünk
Csallóközből,nyitravidékéről,mátyusföldről,gömörből,aBodrogközből.itttudatosul
bennemaszülőföld.ekkortalálkozomazidősebbekkel,egriViktorral,szabóBélávals
akésőbbitársakkal,gyurcsóistvánnal,Dénesgyörggyel,ozsvaldárpáddal…ittoldódnakéletünkfeszültségei,ittvanazelmondás,akibeszéléslehetősége.nemvéletlen,
hogy az első hajóval érkezők újságírásra, szerkesztői pályára, prózára, versre adják
fejüket–ezekazönmegvalósításelsőlehetőségei.
sittvanaszlovákvilág,testközelben.arcok,nevek,töredezvetárulkozósorsok.a
Vágvölgye,aszepesség,aTátraalja,aFátra,aFehér-ésakis-kárpátokvidéke,most
rokondomatájakkalis.
(Részlet az Egy szál ingben-ből.)

1956-banazírószövetségmagyarszekciójánaktitkáralettem.Bekerültemazirodalom
műhelyébe,inasnak,adminisztrátorként.személyesközelségbekerülökaszlovákirodalom akkori derékhadával: Vladimír mináč, Ctibor štítnický, Vojtech mihálik, andrej
plávka,pavolHorov,alexandermatuška,milanpišút,miroslavVálekéskésőbbLaco
novomeský.
kezdetben idegenkednek tőlem, hívatlan vagyok. évek kellenek, míg oldódik a
merevség.ittabőrömönérzemabeidegzetttörténelmiérzékenységerejét.amáigérő
vádakat:amagyarosítás,anemzetitörténelem,anemzetifejlődéskésőikibontakozása.sokszorhallomatörténelmitöbbest:ti,magyarok…Újraélhetemamagyartörténelmet.atörténelmivisszapillantótükörszlovákszemmelnemalegszebblátvány.
aszlovákiaiÍrókközösségeszámomraizgalmastapasztalat.ezatörténelmijelentésűirodalmiidő.szembetűnőaszlovákművészértelmiségmagabiztossága.aszlovák
nemzeti felkelés, az újkori szlovák szabadságharc most válik néptudattá, a nemzet
tudatává.mosttudatosulagyőzelem,sválikihletőjévéaművészetnek.
nagyemberi,szellemiélménymindez.
és Fábry. Legszívesebben az élő Fábrynak mondanám, hogy lekötelezettje, adósa
vagyokéletemvégéig.életénekutolsótizenötesztendejébenközelvoltamhozzá,leveleztünk,voltidő,mikorhavontalátogattam.Bennemvanatáj,aholélt,ahegyek,avölgy,a
falu, a ház. stószra tanácsért, tisztábban látó, eligazító véleményért mentem. szellemi
életünkbenszámomramindeddigFábryalegnagyobbélmény.Halálaótaszámosemlékezéstírtakróla,ezeketolvasvaolykormeghökkenek.mennyiFábry-barát,támogató,pártoló.ehhezmindenkinekjogavan.Deénnemtudokszabadulniakeserűérzéstől:ahalál
közbenjárásakell,hogymásokértékérerádöbbenjünk.ésmagunkrais.
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Fábryéletművenemmásolható,inspirálóerő.mindenelöregszik,azirodalomtartósnakhitttételeiis.ezzelösszhangzikFábrymindenkoronérvényestétele:változniés
változtatni–aszavaivalmindennaphozzámérazélet.
a kollektivitás nemzedékem meghatározó létformája. ebben benne van a múlt, a
drámaitöltésűközösélményeksora,akeserűtörténelem,abecsapottságoksagörcsösfelismerés:együttarossziselviselhetőbb.Bennevanazösszebújásprimitívmozdulata:azóvatosság,afélénkség,avilágbizonytalansága.akollektivitásazidőtanulságais,mertaközösségvédelem,igazolás,többemberibiztonság.anépitöbbes,a
közösségitöbbesakisnépeklétműfaja.
sokszorúgyérzem,hogytalántúlsokáigvoltunkaközösséganyaméhében:aszemélyiséghatáraimélyenalélekbenvagyakülvilágbamosódvahúzódtak–pedigkellazegyéni
próbais,azegyéniutakmegtapasztalása,azegyedülmenetelés,kellaszólófutásis.

DobosLászlókossuth-díjasírójavaslata

10.

Dubagyulaaszlovákiaimagyarirodalomháborúutánialapozónemzedékheztartozik,
irodalmimunkásságátazötvenesévekelsőfelébenkezdte.szatirikustársadalombírálatokkal és irodalmi paródiákkal jelentkezett, amelyek kritikai érzékére és szellemi
érzékenységéreutaltak.plebejusalapokraépülőértelmiségiviláglátás,ígyjellemezhetnénkvalóságszemléletét.Íróiarcéleésprogramjaahatvanasévekbenírtnovelláiban
nyerthatározottvonásokat,amelyekegysajátoshangvételű,kisebbségilátásúalkotó
értékrendjételőlegezik.aDelfinek(1965)címűnovelláskönyvéértmadách-díjatkap.
novelláibanfelismerhetőenkirajzolódikegyjellegzetesenszlovákiaimagyarirodalmi hős alakja és sorsa, aki a későbbiekben Duba munkásságának tartós témája és
központi figurája lesz. Hőse a dél-szlovákiai faluból induló parasztfiatalból pozsonyi
értelmiségivélettnemzedékképviselője.ennekanemzedéknekoroszlánrészjutotta
kisebbségi kultúra és írásbeliség élesztésében és újrateremtésében. emlékezetét és
tudatátaháborúutánijogfosztottságtapasztalataiésdrámáiformálták,felszabadulásélményeamúlttársadalomkezdeteihezkötődik,majdmegéliannaksorozatosválságátésvégsőbukását.Dubaennekahősnekésnemzedékénekaszabadesés(1969)
címűregényébenadszélesebbméreteketésmélyebb,kritikusanszemlélttársadalmi
miliőbe ágyazott vonásokat. korszerű megformálása folytán a regény főhőse, morvai
szerkesztőmárkomolyeredményDubaírásművészetében,meggyőzőerővelösszegzi
törekvéseit. ekkor már nagyobb mértékben fordul az esszéisztikus-kritikai irodalom
művelésefeléis,tágítjaelméletilátókörétésíróifogalomtárát,éselméletiszövegeiben
erősgondolatiigényességetsajátítel.
aVajúdóparasztvilág(1974)címűlíraiszociográfiávalkezdődikíróikiteljesedésénekakorszaka.szülőfaluja,Hontfüzesgyarmatparaszt-gazdatársadalmánakatörténete,agamamentenépéneksorsaéshuszadikszázadimetamorfózisaikelemzésead
rá lehetőséget, hogy az átalakuló és eltűnő faluvilág sorskérdéseit és a megszűnő
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Kéziratból. E gépelt filmforgatókönyv alapján készült portréfilm Dobos Lászlóról,
melyet a Magyar Televízió 1992. május 25-én sugárzott
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paraszti létforma végső tanulságait hitelesen és érvényesen megfogalmazza. könyve
azonművekegyikelett,amelyekamagyarországiközfigyelemnekanemzetikisebbségeklétküzdelmeirevalófokozottráirányulásaidején–ahetvenesévekelején–bátrabbanésmélyebbenkezdtéktudatosítaninemzetiségiidentitásukatésközöstörténelmi
gyökereiket. (anyám könnyű álmot ígér, Virágos katona, egy szál ingben.) a Vajúdó
parasztvilágegyetemesmagyarértelembenisnagyfigyelmetésjelentőselismeréstkeltett,ésazonírókközésoroltaaszerzőt,akikatörténelemigézetébenalkotvaakisebbségi magyar élet sors- és létkérdéseit jelenítik meg művészi szinten. Ívnak a csukák
(1977)címűregényénektémájaaszlovákiaimagyarságháborúutánikataklizmája,a
deportálásésvagyonelkobzás,akitelepítésválságai,emberihányattatásai,amásodik
világháború utáni fojtogató csend benső drámái és fülledtsége, amely Délszlovákiábannembékéthozott,hanemtovábbimegpróbáltatásokat.regényétakorszakalapművekénttartjaszámonamagyarirodalomtörténet.akárcsakfolytatását,az
örvénylőidő(1982)címűművét,amelyFüzesnyékgarammentifaluéslakóisorsáta
hatvanasévekközepéigjelenítimeg.
arendszerváltásótaDubafüggetlenírókéntigényesésnagyméretűregényciklusbanfordulrégitémája,aszlovákiaimagyarsorsésléttörténelméhez.aszály(1989)
című regényében megújuló írói látással és mélyebb analizáló szenvedéllyel tekint a
múltba, majd az álmodtak tengert i–ii. (1993, 1994) két kötetében a régi faluvilág
reminiszcenciáimellettakisebbségipolgárirétegekkiszolgáltatottsorsátismegidézve
fogalmazzaújraazelmúltfélévszázadtörténelménekésemberitörekvéseinekművészi rajzát. ma Duba gyula olyan prózaíróként mutatkozik, aki bizonyos következetes
realista valóságszemlélet és plebejus értelemben humánus értelmezés mellett a
modernirodalomformaiésstíluseredményeitisírásművészetébeolvasztja.amacska
félazüvegtől(1985),majdlegújabbanasólyomvadászat(1994)címűkisregényeiben
egyénéshatalomtragikusszembesülésénekdrámájábanvizsgáljaazokatametafizikusellentmondásokatésirracionálismélységeket,amelyeknégyévtizedenáturalták
azéletünket.álmodtaktengertcíműkétkötetesregényébenpedigironikuséllelörökíti
meg nemzedéke életútját, a kisebbségi értelmiség sorsának négy évtizedét, olyan
művésziemléketállítvaanehézéveknek,melybenatotálishatalomszorításábanélők
súlyoskörülményekközöttisteljesértékűemberekmaradtak.
Duba regényei sikeresen jelenítik meg a kisebbségi sors drámáját az egyetemes
magyar nemzeti lét összefüggéseiben. Helyük van a magyar irodalmi értékrendben
novelláinak,esszéinekésszatirikusmunkáinakis.négyszerkapottmadách-díjatsegyszer nemzetiségi díjat.* Húszéves – 1968–1989 – főszerkesztői (irodalmi szemle,
madách kiadó) munkássága azon erők egyike volt, amelyek a kisebbségi irodalom
kibontakozását és felnövekedését hathatósan elősegítették. négy évtizedes irodalmi
munkásságánakeredménye–kéttucatnyikönyv–azegyetemesmagyarirodalomszámáraismegbecsültésmagasraértékelthozadékotjelent.

1994-benmegkaptaaszlovákiaiÍrószervezetekTársulásánakdíját,2001-benposonium-életműdíjas, 2002-ben szabó Zoltán-díjjal tüntették ki, 2004-ben József attila-díjjal, 2008-ban
Talamonalfonz-díjjal.kossuth-díjatnemkapott.
*
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aszlovákiaimagyarirodalomgondolati-szemléletigyarapításáért,prózaművészetéért,esszéiért,azegyetemesmagyarirodalomnagyértékűgazdagításáértkossuth-díjra
javaslomDubagyulát!
Tisztelettel:DobosLászló
pozsony,1994.nov.26.

Kéziratból. Gépelt szöveg
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