
koncsol lászló nevéhez több jelző párosult: polihisztor,
humanista,egyszemélyeskatedra.valószínűlegmindigaz
amagamódján. Pályáját akár a tipikus (cseh)szlovákiai
magyar entellektüel életútjának is tarthatnánk, de még
annak is atipikus. miközben iskolát teremtett, mértéket
szabott, műveltségével kimagaslott kortársai közül, s
emberitartásaispéldátjelenthetett,tökmagjankóküldö-
ző hordái elől volt kénytelenmenekülni. aki egész élet-
ében másra sem vágyott, mint múzsákkal társalogni,
másokat gyámolít, holott bárki másnál több teher alatt
kellgörnyednie.

Tanár,kiadóiés folyóirat-szerkesztő,költő,műfordító,
kritikus, irodalomtörténész, nyomdász, helytörténész,
kényszerű szabadúszó, de elsősorban Ember. népének,
néhányévigaszlovákiaireformátuskeresztyénEgyház
főgondnokakéntegyházánakszolgája.Pályámegyhosz-
szúranyúlóperiódusában volt szerencsémnéhányhónapig együtt dolgozni vele egy
nyomdában.jómagamkorrektorként,őegykategóriávalfeljebb–minőparadox!–revi-
zorként.Furcsatársaságvolt:kirúgotttanítók,elcsapottszerkesztők,aparanoiásrend-
szer beilleszkedni és megfelelni képtelen alakjainak afféle hrabali gyülekezete.
koncsolméganyomdaimunkagályapadjánisaztfigyelte,honnanjöhetalöttyedtvitor-
látmegrebbentőfuvallat,miközbenhúztukaképzeletbelievezőt.Hasáb-ésoldalkor-
rektúrák olvasása közt (akkor éppen) vajdasági szlovák költőket fordított és görögül
tanult.céduláznikezdettegymajdanimagyar–szlováknagyszótárhoz.vagycsakúgy,
egyszerűenmesélt,sénarragondoltam,ennekazelcsapottésmegtűrtembernekbár-
holavilágonkatedra járna.máighálásvagyoknekiezért,desosemmondtamneki.
Hetvenötévesenismegbocsátássalemléksziküldözőire,akikmegkeserítettékazélet-
ét.Összegezésmérlegel,ésnehéznektaláltatik.károlyfaluilakásánfaggattam.

1936-ban, az első Csehszlovák Köztársaság jobblétre szenderülése előtt két esz-
tendővel születtél.

– június elsején, a gyermeknapon.katicám, a hitvesemmondogatta, hogy soha
nemnőbeafejemlágya,örökkégyermekmaradok.volt isbennevalami,mertelég
élhetetlenember vagyok; ahivatásom is errepredestinált, akivelmindenki könnyen
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kibabrál,akinemtudharcolniazérdekeiért.nadeittvagyok,megértemahetvenötö-
dikévemet,ésnincspanaszomazéletre.

Szellemi harcokat vívtál, ami messze nem azonos az ügyefogyottsággal.
–ígyislehetmondani.Ezfennköltváltozataannak,amitazemberegészéletében

csinált,mertahivatásomféligindifferens,társadalmonkívülihivatás.mertugyankit
érdekelaköltészet,irodalom?Egykisebbséget.deugyanakkorérintkezikatársadalmi
mindennapokkalis,azemberitársadalom–haúgytetszik,apolitika–érdekszféráival,
tehátolykoróhatatlanazütközés.különösenabukottrendszerbenvoltígy,amikora
rendszermozgatói,éltetőiárgusszemmelfigyelték,mitír,mitmondazember.jóllehet
sohanemakartamharcostagjalenniatársadalomnak,mégiskénytelenvoltambele-
mennikonfliktusokba.neménakartam,belerángattakésbeletuszkoltak.sajnos,ezek
akonfliktusokegzisztenciálisanissújtottak,egészéletemenvégigkísértek.adottvolt
márcsakazértis,mertédesapámreformátuslelkészvolt,magyarember,egycsehszlo-
váknacionalista,soviniszta,olykorfasisztoid,magátugyandemokratikusnaknevező,
ráadásul deklaráltan ateista, egyházellenes rendszerben, amelynek olykor a papok
meg a papok gyermekei, hozzátartozói is áldozatul estek. nekem szerencsém volt,
mert édesapámat a falum vezetői szerették, tisztelték, nem akartak neki rosszat.
nekem sem, jó kádervéleményeket írtak rólam, ígymajdhogynemakadálymentesen
tanulhattam,végezhettemelaközépiskolát,majdazegyetemet.

Azért ez biztos nem volt ilyen egyszerű.
– 1942-ben kezdtem iskolába járni, a deregnyői református elemi iskolába.

deregnyő túlnyomó többségében magyar ajkú település, akkor magyarország része
volt.aztánjöttafront,majdaháborúutáncsehszlovákiskolábakellettjárni.kétévig
küszködtem,nemtanultam,nemértettemasűrűncserélődőtanítónéniknyelvét;ők
nemtudtakmagyarul,minemtudtunkszlovákul.1947nyaránédesapámmegelégelte
a dolgot: Fiam, ennek semmi értelme, nem tanulsz meg semmit. mit szólsz
sárospatakhoz?mitszólhattamvolna?nálunkPataknakkultuszavolt.Egyrésztközel
esett,légvonalbannegyvenötkilométerre,másrésztédesapám,nagybátyám,sőtmin-
denősömvagydebreceni, vagypatakidiákvolt.Ezvoltami forrásvidékünk.Persze
hogy föllelkesültem.deakkorszökdösnikellám,átahatáron (mertútlevelet termé-
szetesennemkaptunk)!Hátakkorszökdössünk,feleltem.

Ebbe már korábban is belekóstoltál.
–Igen,1945későtavaszán.kiszállthozzánkkétcsendőraszomszédosbudkáról

(ottvoltazőrs),ésközölték,egyóramúlvavisszajönnek,addigcsomagoljunkössze
ötvenkilót,visznekbennünketcsehországba.őkelmentekacigánysorravalamityúk-
lopásügyetelintézni,mimeggyorsanösszekaptukaztabizonyosötvenkilót,ésneki-
vágtunkazútnak–természetesenmagyarországfelé.édesapám,édesanyám,nővé-
rem,jómagammegkismama,édesanyámnevelőmamája,nekemnevelőnagymamám
később,mertédesanyámmeghalt1946-ban.árkon-bokron,erdőn,laborconát.kiszeli
bácsi, az erdész vitt át bennünket a csónakjával.minden pillanatára emlékszemaz
útnak.Fejfájóskisfiúvoltam,akkoriskegyetlenülfájtafejem.afolyóbalpartjánpihen-
tünkleegyfaalá,aziskikertekalatt,amelyeklefutnakalaborcig,édesapámpedig
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mentabarára,Erdélyimihálytiszteletesúrparókiájára,ErdélyiGézabarátom,püspök
testvéremédesapjához,hogyvalamiképpbiztosítsaazutunkatbodrogszerdahelyig,a
szlovák–magyarhatárig.azéjszakátErdélyimihálybácsiéknáltöltöttük,azabaraiparó-
kián,ésmásnapátszöktünkahatáron.Pontosabbanamagyarhatárőrökvittekátben-
nünket,akiklovasszekérreljöttekértünkavonalra.kétmozzanatraemlékszemtisz-
tán.akéthatárőrközülazegyikaztmesélteatársának,hogyanszedettleegypuska-
lövésselegymagasbankeringőgólyát.Ezengem,kilencévesgyereket,megdöbbentett,
mertagólyaszentállat,nemszabadbántani.amásik,amikoranővérem,a17-éves
évamegkérdezteahatárőröktől:„Tessenekmondani,mármagyarországonvagyunk?”
„Igen,mármagyarországon vagyunk.” „Ittmár szabadmagyarul beszélni?” „Persze,
hogyne!Tesséknyugodtanmagyarulbeszélni.”sanővéremelsírtamagát,ottzokogott
hátul a szekérkasban.nálunkakkor amagyar szóért pofon járt. akisvárdamelletti
Gyulaházáramentünk(aholadédapámreformátuslelkészvolt,ottisvaneltemetve).
ottéltésgazdálkodottanagybátyám,édesanyámbátyja,szelesGábor.náluktöltöttük
azegésznyarat.nyárvégénvisszajöttünk,legálisan,mertakkormégaszovjet–magyar
és szovjet–csehszlovákdemarkációs vonalat nemzárták le, s át lehetett járni. Igaz,
édesapámatkissé„feltartották”azoroszok,demásnapőishazajött.kisvárdárólelvo-
natoztunkcsapra,onnanungvárra,majdnagykaposra.kaposrólkismamávalgyalog
vágtunknekiatizenkétkilométeresútnak,amelyszétbombázva,harckocsiklánctalpá-
tól felmarvaszinte járhatatlanvolt.arravonultkéthétigdargófeléamásodikukrán
hadsereg.mégis,egyszercsakszekérzörgésthallunk,smögöttünkfeltűnikegydereg-
nyőiember.koporsótszállított.kismamafelszálltabakra,énmegbeültemakasba,és
akoporsóbakapaszkodvarázódtamderegnyőig.megérkeztünk,meglátogattukahalot-
tat,ottvoltkiterítveszegény.

Korán, gyerekfejjel kerültél közel a halál és az élet misztériumához, hiszen édes-
apád temetett, keresztelt, esketett. Milyen volt az élet Deregnyőn?

–nekemmindigottkellettlennematemetéseken.deregnyő?Gazdagonrétegzett
faluvolt,mindenvonatkozásban.éltekottjógazdák,kevésbéjómódú,deagazdálko-
dásbólmegélő,aztánszegényemberek,reformátusok,rómaikatolikusok,tízzsidócsa-
lád,zsellérek,skörülbelülkétszázcigányafalukeletivégében.afalunyugativégénaz
„amerikások”módos,csinosházaiálltak,éshátottszékeltalónyaycsalád.őka19.
századbanmégcsakföldbirtokosokvoltak,lónyáróljöttek,aFelső-Tiszavidékéről,és
szép kastélyokat építettek a környéken. deregnyői klasszicista kastélyukat lónyay
Gáborépíttette1836-ban,atemplommalegyidőben,százévvelaszületésemelőtt.ő
reformpártipolitikusvolt,országgyűlésiképviselő,zemplénmegyeküldötte,asátoral-
jaújhelyimegyeházánszolgáltkossuthtaléskazinczyvalegyütt.kazinczyvoltamegye
levéltárosa,szekérenjártbeszéphalomrólújhelyre.kossuthéslónyayGáborolyanjó
barátságbanvoltak,hogykossuthegyidőbenderegnyeykéntírtaaláacikkeit.nyilván
látogattákegymást,éskossuthtöbbszörmegfordultderegnyőn.lónyayaztánkazinczy
egyikleányátvettenőül,shoztaderegnyőre.kazinczyszámosleveletírtnekik,huszon-
hatkötetbenmegjelentlevelezésébenolvastamőket.később,miutánlónyayElemér
elvetterudolftrónörökösözvegyenmaradtleányát,abelgafőhercegnőt,Ferencjózsef
hercegirangotadottneki,magátacsaládotgrófirangraemelte.1944-ig,amígelnem
mentekafrontelől,gyakrantalálkoztamvelük.azöreggrófnő,sztáraykonteszminden
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csütörtököndélutánszertartásosanlejöttédesapámhozaparókiára,éseltöltöttottegy
órát.olyankornekemisbekellettmennem,kezetcsókolnomagrófnőnek,akinagyon
kedvesbotozóöregnénivolt,mindigmegsimogattaafejem,ésmindenfélétkérdezett.
1944húsvétjaelőttaszokásosvizitenaztmondta,kisfiam,remélem,eljössz,ésmeg-
öntözödhúsvétkorakisunokám,marikát.Errenemlehetettnemetmondani.Húsvétkor
lejöttértemanevelőnő,előállítottákanégy-ötéveskismarikát,énborzasztózavarban
voltam, elrebegtem a verset, és annak rendje-módja szerint a kölnivízzel szembelo-
csoltama kis konteszt, aki üvöltött,mint a sakál.majd összeestemszégyenemben,
mindenkieltűnt,csakazöreggrófnőmaradtottvigasztalni.

Már hatévesen olvastál, s minden arra rendelt, hogy szellemi pályára lépj.
–Persze,sokatolvastam.édesapámnakvoltvagykét-háromszázköteteskönyvtá-

ra,ottsorakoztakazErdélyiszépmívescéhkötetei,Tamásiábel-trilógiája,kóskároly,
nyírőjózsef.Petőfivelkezdtem,majdaTolditolvastamel,sperszebenedekElekmesé-
it. azokat imádtam, s a barátaimnak is felolvastam őket. s persze móriczot,
kodolányitólajulianusbarátot,kitudja,hányszor.Ezzelkapcsolatbanisvanegyemlé-
kem.Patakidiákvoltam,tizenhárom-tizennégyéves.akisdiákokmendikásokvoltak,a
nagydiákkal, aki már prédikált sátoros ünnepeken. Hejőbábára mentünk bögödi
dezsővel,akinyolcadikosgimnazistavolt,sőnekikellettprédikálniaszendreylászló
keresztapám templomában. utazunk, a nagydiák meg a kisdiák. beszélgetünk. mit
olvasol,kérdidezső.ajulianusbarátot,nemtudokbetelnivele.Tekodolányitolvasol?,
csodálkozott. kodolányi nekünk jó barátunk! kodolányi az ő falujában,
balatonfőkajáronvoltlelkész(maazáltalánosiskolaazőnevétviseli),safrontalatt,
mivelnekikvolttehenük,őkláttákelakodolányicsaládottejjel.szoroskapcsolatban
voltak.smitadisten,vagytízéveottvagyokPatakonanővéremnél,jövünkkiatemp-
lomból,aszokásosbeszélgetésatemplomelőtt,saztmondjaanővérem:dezső,hadd
mutassambenekedazöcsémet,koncsollacitPozsonyból.rámnéz,saztmondja:te
voltálakisdiákom!Tevoltálamendikás1949-ben,amikorHejőbábánprédikáltam.s
teolvastadkodolányit.nos,ezabögödielvégeztea teológiátdebrecenben, lelkész
lett.Péterjánosvoltapüspöke,akikésőbbkádárkülügyminiszterevolt,és teljesen
beálltakommunistavonalba.bögödinekvalamikonfliktusatámadtvele.FölmentPéter
jánoshozapüspökihivatalba.Összevesztek.avégénbögödiazarcábavágta:Tenem
vagyazénpüspököm!éslekentPéterjánosnakegyhatalmaspofont.Péterjánosrend-
őrkézreadta,beperelte,elítélték,megfosztottákapalástjától.

Lépjünk át ismét a határon, Sárospatakra.
–1947-benédesapámmalátszöktünkahatáronújhelynél,őotthagyottengema

HumánInternátusban,énmegbőgtemegysort.Tizenegyéveskiskölyökvoltam!de
hátezvoltaszokás,ígyneveltekagyerekbőlembert.rengetegetszökdöstünk,csapa-
tostól,szólóban,mikorhogyalakult.Hajólemlékszem,sárospatakonakkor65-70fel-
vidéki diák tanult a gimnáziumban, illetve a tanítóképzőben, Gömörtől keletig.
Huszonnyolcalkalombólsikerülthuszonhétszerúgyátszöknöm,hogynemcsíptekel.
Ez nem jelenti azt, hogy nem találkoztunk határőrrel vagy finánccal, de behunyták
mindkétszemüket.Tudták,mizajliknálunk.
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Sárospatak meghatározó volt az életedben.
–Patakcsodálatosvolt.otterősödtekfelazokazimpulzusok,amikethazulrólhoz-

tam. Ötszáz éves intézmény, amely röptette az emberek ezreit a világba, nemcsak
magyarországra,deszószerintanagyvilágmindenszegletébe.kisdiákvoltam,amikor
kiszakadtamonnan,azötödik–hetedikosztálytvégeztemott(azötödiketkétszer,egy-
szerszlovákul,amineksemmiértelmesemvolt).kitűnőtanulóvoltam.kiválóangolta-
nárunkvolt,dévayjenő,akibelénkpréselteazangolt.olyankiejtésttrenírozottbelénk,
hogynégyévvelkésőbb,miközbenmárnemtanultamangolt(komárombanfranciát),
azegyetemen,aholvoltfakultatívangolom,azangoltanárunk,születettangol,aztkér-
dezte,mikor jöttemel angliából. én?soha életembennem jártamangliában.maga
angol?dehogyis,magyarvagyok.nemlétezik!Honnanezatökéletesoxfordikiejtése?
kiválótanáraimvoltaksárospatakon.Holvanazasárospatak?EzvoltPataköröksé-
ge.amásikazene.énakkormuzsikusnakkészültem.kiválózongora-ésorgonataná-
romvolt.Tóthkaribácsiatanítóképzőtanáravolt,melleslegorgonaművész,sátjárt
hozzánkórákatadni.anyáknapján,madarakésfáknapján,egyébalkalmakkorapata-
kireformátustemplombankishangversenyeketrendeztek.aztmondjakaribácsi:na,
laci,akkor felkészítelek,egybach-prelúdiumotfogsz játszania templomihangverse-
nyen.Telivoltatemplom.karibácsibeállítottaamanuált,aregisztereket,adottegy-
kéttanácsot,észenéltem.defurulyáztam,énekeltemazénekkarban,rengetegetgya-
koroltam. s olvastam.nehéz egzaktmódonmegfogalmazni az egészet: a hagyomá-
nyok,alégkör,akörnyék,ahegyek,aszőlők,akirándulásaink,abodrog–egymese-
világ.

Sárospatak után, amikor lehetőség adódott, itthon folytattad a tanulmányaidat.
–dunaszerdahelyrekerültem,mertegyedülottvoltteljesenkiépítettmagyarpolgá-

riiskola,ottsikerültannyimagyarpedagógustösszetoborozni.Elvégeztemanegyedik
polgárit,smertégetőhiányvoltmagyarpedagógusokból,jelentkeztemapozsonyitaní-
tóképzőbe.Elvégeztékazösszesorvosivizsgálatot, jól látok, jólhallok,nembicegek,
nemvagyokbandzsa satöbbi. alkalmas. jött a válasz: nemvehetnek fel (édesapám
ugye,papvolt),dea jelentkezésemettovábbítjákakomáromimagyartannyelvűgim-
náziumba.IttTurczellajostanárúrnakköszönhetőenfölvettek.azigazgatókézbevette
a jelentkezési lapomat, s közölte, ez a gyerek ideológiai ellenség, nem vesszük fel.
klerikalizmusával megfertőzi a többieket. Erre Turczel: de hát ez kitűnő tanuló,
sárospatakonjártiskolába,kitűnőenvégzettdunaszerdahelyen.Hiszenezegykincs,
igazgatóelvtárs!dehátpapgyerek!naés?Hátnem tudod, igazgatóelvtárs,hogya
magyarreformátuspapokmindiganépfiaivoltak,ésmindiganépszeretetérenevel-
tékőket?nadeaklerikálisszellem,replikázottazigazgató.deigazgatóelvtárs–így
Turczel–,bízol-eteamiszocialistaiskolánknevelőhatásában?Persze,hogybízok.na
hát,akkorfelvesszük,smajdmiátneveljük!Fölvettek.nemcsakengem,vagyhétpap-
gyereket; az én példámra hivatkozva jött Erdélyi Géza, borza dani, nagy Erzsike, a
czókolytanárúrkésőbbifelesége,megmások.komáromérdekesiskolavolt,ataná-
rokolyanok,amilyenek,kiválóak,gyengébbek,orvosok,mérnököktanítottak,devoltak
jók is. Turczel lajos volt a ragyogó példa. volt két kiváló történelemtanárunk, koval
bácsimegdušek,akiarcheológusvolt,czókolytanárúrfenomenálismatekos,akimég
velemismegtudtaszerettetniamatematikát.ottmenttönkreviszontazongoratudá-
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som.anépesbőlérkezettTakácsbandivezetteatánckart.ErdélyiGéza,apüspökpél-
dáulszólóttáncolt.énmegzongoráztam,énvoltamakorrepetitor.kegyetlendologvolt,
egysémáramentminden,kottanélkül,sezazeneifavágásteljesentönkretettefőleg
abalkezem.deegészébenvévehálásvagyokkomáromnak,mertelvezetettazegye-
temig.

Ahová főleg a magyar kedvéért felvételiztél.
–szlovákulnemistudtam,demivelmagyarbóléstörténelembőlmegfeleltem,föl-

vettek.oroszbólcsakragozni tudtam,megszövegeketmondani,amitbemagoltattak
velünkkomáromban,Puskintól,lermontovtól.aztmondjaafelvételiztetőtanár:mond-
jonmégvalamitPuskinról.nemtudoktöbbet,énmagyarvagyok.magamagyar?akkor
beszéljenmagyarul,énakolozsváriegyetemenvégeztem.ruszingyerekvolt.nekem
az orosz klasszikusok a kisujjamban voltak, Tolsztojt, dosztojevszkijt, csehovot,
Turgenyevet,lermontovot,mereskovszkijtolvastam.szárnyrakeltem.atanárbámult:
mifélekönyvtárvoltezakomáromi?megjegyzem,atöbbiekakkorolyanokatolvastak,
mintatávolbanegyfehérvitorla,azacéltmegedzik,csendesdon(utóbbiméghagy-
ján), vagyis szovjet irodalmat. szlovákul az öregondrušnál felvételiztem.csodálatos
ember volt. később elmesélte, hogy amikor okáliék szervezték a bandájukat, hogy
meggyőzzékamagyarországiszlovákokat,hogy„matičkaichvolá”(hívjaőketanyács-
ka), őt is beszerveztékmint nyelvészt, de hamar átlátta, mekkora gazemberség az
egész,éseztapofájábaisvágtaokálinak,akiazonnalhazaküldte.1956decemberé-
benvizsgáznomkellettnálaszlováknyelvtanból.aztmondja,menjek fela lakására.
meglepődtem. leültetett, megkínált, elkérte az indexem, beírta a vizsgát. mit szól
ehhezaszörnyűséghez,amibudapestenzajlik?,kérdezte.Tudja,mivanott?Persze,
állandóan hallgatjuk a rádiót.megbeszéltük,milyen szörnyűség, hogymagyarország
mármegintvérzik.Ezvoltavizsgám.abszolútemagyarpártivolt.

Ha nem itt és most, rosszkor és rossz helyen, akkor – említed – zenész lettél volna.
–anővéremnekvoltotthonzongorája,amitanagybátyjátólkapottajándékba,de

azt magával vitte sárospatakra, amikor áttelepült. Tehát zongora nélkül maradtam.
dunaszerdahelyenmégerőszeneiambícióimvoltak,deegyrésztnemvoltmegfelelő
tanárom,másrésztnemvoltholgyakorolnom.komárombanpedigjöttatánckar,úgy-
hogyerrőllemondtam.márcsaknosztalgiáimvoltak,egészenaddig,amígafiamhét-
évesnem lett, s1967-benvettemegypianínót.vettemkottákat, főlegbachot,mert
bachamindenem,éselkezdtemújragyakorolni.szereztemegykiválózongoratanár-
nőt,akifélévigfoglalkozottvelem,savégénmáraztkérdezgette,mikorakarokfellép-
ninyilvánosan.nevettemrajta.köszönöm,deéncsakamagamgyönyörűségéreaka-
rokmuzsikálni.aztánabbahagytamezt is;az Irodalmiszemlétszerkesztettem,sott
aztánvoltfeladatombőven.

1959-ben szereztél magyar–szlovák szakos bölcsészdiplomát. Utána egy gömöri
„kitérő” következett.

– nyáron nőül vettem a nógrádi Perséről szerelmem, nagy katicát, s miután őt
Feledrehelyezték,mentemutána.akkormégezvoltaszokás.Engemnemhelyeztek
elsehova,dearimaszombatijárásitanfelügyelő–legyenáldottazemléke–elfogadott
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engem,ésbeküldöttcsontosigazgatóúrhozarimaszombatiiskolába,akiösszekapart
nekem annyi órát,minden szinten – negyedik elemitől az esti gimnáziumig –, hogy
megkaphattamahatalmas,920koronásfizetésemet.Feledenlaktunkegykúriában,
Póloséknál,aszínészPólosárpiszüleinél,onnanjártamberimaszombatba.ahadse-
reghuszonkéthónapjautánkétévigtanítottunkkaticávalHarkácson.aközségnekpár
évedíszpolgáralettem.Persze,ottismegkeserítettékazéletünketigazgatók(szlovák
igazgatók,sajnos),akiknekvalamilyenokbólnemtetszettem, talán féltették tőlema
pozíciójukat.Pedighátnemvoltmitfélteniük,nemtörtemkarrierre,snemistörhettem
volna,nemvoltampárttag,édesapámokántudtam,hogyabbanarendszerbenesély-
telenvagyokilyesmire.megnemisérdekelt,nemakartamsohavezetni,dolgozniakar-
tamtisztességesen.

Hogyan lettél kritikus?
–mindigvoltakbennemszépíróiambíciók,de…mégegyetemihallgatókoromban

kezdtemversetírni,derájöttem,hogynemvagyokszinkronbanakorral,idővel,aprob-
lémákkal.azavilág,amibenéltem,nemazénvilágomvolt.aztánbelegondoltam:édes
istenem,hátén rosszkáder vagyok!bármikorbelémköthetnek:ahá,apiszkososz-
tályellenség!apiszok ideológiaidiverzáns! Ilyeneket ír.Erre,sajnos,néhányalkalom-
malsoriskerült.másokkal,munkás-ésparasztszármazásúpályatársaimmalellentét-
ben„karámonkívül”voltam.őkleírhatták,„nemhajlokseúj,serégiúrnak”,énnem.
viszont van az emberben egy ösztön. Elkezdtem sündörögni cselényi, Tőzsér (a
nyolcak),az Irodalmiszemlekörül.majdegyszerdoboslászlóakezembenyomegy
könyvet,szőkejóskaelsőkönyvét,azasszonyvár-t: fiú, írjál rólakritikát!Huszonkét
évesvoltam.Elolvastam,átgondoltam, jegyzeteltem,smegírtamrólaavéleményem.
dobosközölteaszemlében.sakkorkapokFábrytól(Fábrytól,azidoltól!)egylevelet,
hogyhátilyet!kiezakoncsol?Telitalálat,eztőisírhattavolna!nekibuzdultam,sírtam
néhánykritikát.Turczel isbiztatott: írjál,fiú,kritikusokravanszükség.énezt,sajnos,
komolyanvettem.akkorlettemkritikus,amikormégirodalomsemvolt.

De azért megkerested magadnak a terepet: Weöres-, Pilinszky-, Vörösmarty-elem-
zéseiddel, vagy amit Bartók zenéjéről írtál, iskolát teremtettél.

– Ezmár nem kritika volt, hanem valahol az irodalomelmélet és a zeneelmélet
határterületeitkezdtemkutatni.későbbugyanisúgytértemvisszaazenéhez(három
évigareformátusegyházpozsonyikántoraisvoltam,szívességből,merthelyettesítet-
temazamerikábakiruccantkántorasszony,ésmegintbach),hogyújraérdekelnikez-
dettazeneelmélet,apolifónia,formatan,megegyébdolgok,srájöttem,hogyazené-
nekésaköltészetnek,mivelidőbenzajlik–egyszonátatíz-tizenötperc,egyverstíz-
tizenöt perc, szemben a festészettel, szobrászattal, mert arra ránézel, és azonnal
abszorbeálod–közösazeredete.agenezisükisazonos.Ergo,kell,hogylegyenvala-
miféle rokonság, affinitás a zenemű mélystruktúrái és a nagyjából korabeli költők
műveinekamélystruktúráiközött.mertugyanabbanakorbanéltek,tehátkell,hogya
maguk eszközeivel azonos módon reagáljanak az adott korra és problémáira.
megvizsgáltam,ésrájöttem,igazamvan.beethovenforradalmárvolt.köztudott,hogy
azEroicátafranciaforradalomhatásáraírta.Petőfimegátvoltitatvaezekkelaforra-
dalmieszmékkel.Tehátbeethovennéla főtémaésamelléktémaúgyfeszülegymás-
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nak, hogy a főtéma kemény, kopogó, amelléktéma pedig lágy. a kettőt egymásnak
ereszti,akettőbirkózikegymással,holegyik,holmásikkerekedikfelül,összefonódik,
szólamokbanlent,fönt,kevereg,kavarog,segyszercsakkikristályosodikbelőleameg-
oldás.Petőfinélugyanezvan:„Teatavasztszereted,énazősztszeretem.”éstalálkoz-
nakközépen,aforrónyárban.shavégigmégyPetőfiversein,mindigeztazantinómiát
találod.ateésazénellentétét.amitbeethovennél.azegészirodalombanészenetör-
ténetbenmegtalálodezeketapárhuzamokat.Erredöbbentemrá,ésdemonstráltam
négy-ötverselemzésen,hogyPilinszkyis,bartókisegygyökerűazépítkezésmódban.
deezmáregyújirányzat,újmegközelítéseazegészproblémakörnek.mondhatnám,
zenei-líraiösszehasonlítóelemzés,amelyvalaholmárazesztétikátsúrolja,vagyabba
szántbele.

A normalizációs évek aztán végképp nem kedveztek a magadfajta gondolkodónak.
– nézd. duba, aki kétségtelenül a szlovákiai magyar próza legnagyobb alakja,

ötvennyolctájánkezdettkibontakozni,deazigazánnagyműveit1966–67tájánkezd-
teírni.sosemfelejtem,amikoraszemlébebehoztaazelsőigazánnagynovelláját.azt
hiszem,ezvoltasántanyúl.akkorkezdett tulajdonképpenkibontakozniaszlovákiai
magyarirodalom.akkormárlehetettvolnavalamitcsinálni,deugye,jötthatvannyolcs
annakkövetkezményei.ottvergődtünkaszemlében.szegényGyulamintfőszerkesztő
közölte a Petrőci, a szabóbéla hülyeségeit, lovicseknek a felkelési rémálmát, ahol
valamifelvidékimagyarpartizánnődolgozottaszovjetejtőernyősöknekfent,aszlovák
hegyekben.megrendítő volt, soha el nem felejtem. Gyula ezt nekemmármeg sem
mutatta.Tudta,hogyottütmegaguta,haelolvasom.mentemanyomdába,kezembe
nyomtaakéziratot,énbetettematáskábaatöbbiközé.komáromfelébuszozvaolvas-
ni kezdtem. uramisten, ezt a marhaságot! Ezt nem lehet! nem adtam le lelkes
rudinak,aszedőnek,hanemvisszahoztam.másnapmondomdubának,akitértettem,
tiszteltemésszerettem,szeretekmáig:Gyula,neharagudj,éneztelolvastamabuszon,
ezegymarhaság.Erreduba:értsdmeg,közelegaszlováknemzetifelkelésévforduló-
ja,ésnekünkvalamitlekelladnunkaszemlébe.deGyula,mondom,ezzelnemlehet
kompromittálnia„szentügyet”,aszlováknemzetifelkelést,alapról,rólunk,aziroda-
lomrólnemisszólva!Hoznikell,éskész.Elküldte,megjelent.naerreaztmondtam,én
ehheztovábbnemasszisztálok.megyek.

Ekkor léptél ki az Irodalmi Szemléből?
–akkorkezdtemaszabadúszást.visszakanyarodva:1974-benbejöttGyurcsóPista

aszemlébe(őmárakkorkivoltnyírva,acsemadokbandolgozott),azzalazajánlattal,
hogyacsemadokországosvetélkedőtszervezaszlovákiaimagyarirodalomról.volna-
ekedvemösszeállítaniegytetszőlegeskérdéssort?acsemadokmegfizeti.Igentmond-
tam, s elkezdtem újraolvasni az egész csehszlovákiaimagyar irodalmat. akkor döb-
bentemrá,hogyezmáregyeleven,élőirodalom.Ittmármegvannakakorresponden-
ciákazegyeskomponensekközött,ittmáramúltelőrevetítvalamitajövőnek,ajövő
visszaüzenamúltnak,aprózábanmegvannakazívekésígytovább.Ezazirodalommár
élőszervezet.aztmondtam,eljöttazidejemegírniaszlovákiaimagyarirodalomtörté-
netét.mitadisten,jönGörömbeiandrisadebreceniegyetemről,vendégeapozsonyi
egyetemnek,megkeres,beülünkakrymbe,sközli:azértvagyokitt,hogymegírjama
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szlovákiaimagyarirodalomtörténetét.bandi,ezfantasztikus,mondomneki,hameg-
engeded,ezkihívás,mertén ispárhónapjahatároztamel,hogymegírom.legalább
leszkétirodalomtörténet.őiselkezdte,éniselkezdtemírni.

Ebből született az Ívek és pályák?
–Ebbőljöttekazelemzések,ívekéspályák,megkét-háromhossz-éskeresztmet-

szet. s ekkor kezdtem rákészülni arra, hogy szétnézek az egészmagyar horizonton,
tehátelkezdtemfoglalkoznivajdaságiírókkal,erdélyiekkel,sőtmárnyugatiakkal,már
amihezhozzájuthattambarátaimrévén.PéldáulGömöriGyuriküldöttnekemkönyve-
ket cambridge-ből. aztán kezdtem szétnézni, hogy legyen egy olyan háttér, közeg,
amibeezeketazirodalmimozgásokatbelehelyezhetem.Eztcsináltammindaddig,míg
csakmegnemjelentekaszínenakülönbözőfedőnevűemberek,sajnos,ismerőseim,
akikrévénalaposfordulatotvettazéletem.

A dolgok logikusan vezettek ide, hiszen megvádoltak, hogy Duray Miklós szövegei a
te lektorálásoddal jutottak ki az „imperialista” Nyugatra, és téged is bevitt a „fekete
autó”.

–Egyaprósofőrrelésegynagydarab,súlyemelőalakútiszttelérkezett,ésszállított
aFebruár(récsei)útinagyépületbe,aholduraymiklóstetteivelkapcsolatban,máso-
dik letartóztatása előtt kihallgattak. orvoshoz készültem, nem voltam jól, kértem,
halasszákelaműveletet,deaztfelelték,nemlehet,mertazállamügyészsürgetiőket.
amásfél-kétóraalattegypolgáriruhásszázadossaltársalogtam.csakővoltaszobá-
ban,sállítólagegyasztalbaépítettmikrofon,amelyaszomszédhelyiségbendolgozó
magnóbaésnéhányfigyelőfülbeszállítottaszavaimat.aszázados,akijogotvégzett,és
később,látom,főtiszt–őrnagy–lett,úrimódonbántvelem,ésviszont.Halkan,nyu-
godtanbeszélgettünk,ahosszú, részletes jegyzőkönyv is,amelyetduray tárgyalásán
minttanúvallomástfelolvastak,megfeleltannak,amitmiklósvédelmébenjónaktalál-
tamelmondani.aszázadoslátszólagelhittenekem,hogynincstevőlegeskapcsolatom
durayval,settőlfogva,miutáneztfelismertem,őtmentettemésmagyaráztam.aztper-
szetudtam,hogymiklósmindentmagáravállal.Feleségemhalálosrémülettelfogadta
adohánybűztárasztópolgáriruháshadnagyot(?),énviszontvégignyugodtésössze-
szedettmaradtam.beszervezninemakartak,nemiscéloztakrá,csaktanúvallomáso-
matírattákvelemaláoldalanként,ahogyazilyenkorszokás.Elolvastam,pontosvolt,
aláírtam.aszázadoslekísértafőkapuhoz,kezetfogtunk,sátadottafrisspozsonyileve-
gőnek. bevillamosoztam a cukor utcai tüdőröntgenre, fölmentem doboshoz a
madáchba, és beszámoltam neki a történtekről. Este a feleségemmel kibuszoztunk
Tőzsérhez, s neki is elmondtam, hol ütöttem el délelőtti unalmamat. ő ebben több
tapasztalatotgyűjtöttbe,diákkorábanbe-bevittékéskihallgatták.azutolsóestibusz-
szalindultunkvolnahaza,amikorláttam,hogyanagy,füvestérségenegyférfiésegy
nőloholaduruzsolójárműfelé.szóltamasofőrnek,várjamegőket;ígyistett,sazúr,
adrágaGondviselőéppenmiklóstésfeleségét,zsuzsáttereltehozzánk;zsuzsaédes-
apja,szabóantalnagytiszteletűúrlakottaközelben.ahúszpercnyiutazásalattbeszá-
moltam neki délelőtti kalandomról, s mindent kiszórtam, ami az ő számára fontos
lehet.Párnapmúlvaletartóztatták,skövetkezettahosszúügyészihuzavona.
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Az akták szerint nacionalistának tartottak a megfigyeltetőid.
–akimagyarkéntnemzeteirodalmárólésazírásbeliségetihletővalóságrólnyíltan,

nemapártzsargonésazéppenérvényesideológiaivonalszerintbeszéltésírt,szerin-
tüknacionalistavolt.Haszlovákkéntvagyrománkéntbeszéltnyíltannemzetéről,azille-
tőtjószlovákkéntvagyjórománkéntminősítették.nemokáli,Husák,clementisvolta
nacionalista,sőtannálisrosszabb,akiaszlovákiaimagyaroklikvidálásáratörekedett,
hanemaz,akieztszóvátette.Ilyenprimitívrugókrajártazideológiakollektívelméje.
nézematartótiszteknévsorát,ésforogtőleagyomrom.Ennyi léhűtőttartottarend-
szer,smintegyetlennapalattkiderült,mindenértelemnélkül.

Hogyan zajlott le mindez?
–visszakelltérnemGyurcsóajánlatához.1984-bentehátelkezdtemolvasniaköl-

tőket.ráczolivértől:állunkasorban (1946),Gyurcsó Istvántól:köbölkúttól jötteka
katonák,csontosvilibácsinaka46-os,47-esverseitazalabakörnyékideportálások-
ról.mondom:úristen,dejóversekezek!megdénesGyurka,megbábi,ozsvald.Hiszen
ezekjólmegírtversek,éskirajzoljákazegészszlovákiaimagyartörténelmet!kezdtem
őketkigépelni,savégénösszeálltegyantológia.Haösszeállt,ésmegvannakakötő-
dések,azokabizonyoskorrespondenciákaszövegekközött,megkellírnihozzájuka
bevezetőtanulmányt,aholaversekmagyarázzáka tanulmányt,a tanulmánymagya-
rázzaaverseket,ésezegységetalkot.megcsináltam,80gépeltoldalon,ésleadtama
kiadónak.ElőttemegbeszéltemF.z.-vel,akiigazgatójavoltamadáchnak.z.zs.volta
főszerkesztő egyébként. szerződést kaptam a bevezetőre is, versválogatásra is.
kaptamegyelőleget,valamitízezerkoronát.szabadúszóvoltam,nagyszükségünkvolt
erreapénzre,kétnövekvőgyerek,feleség,megélhetés,egyebekmiatt.megszületteka
belső és külső lektori vélemények, mindenki lelkendezett, fantasztikus, csodálatos,
mindenkiajánlotta.Ültemababérjaimon,leszvégreegynagyszerűantológia,mindent
bizonyítok,ésmindenkiujjong.Eltelikpárhónap,kapokegytáviratot,menjekbeaki-
adóba.sejtettem,hogybajvan.megyekHubikPistához,őszignáltaatáviratot,kérdem:
Pista,mivan?menjbez.-hez,mondja.szegényz.feszeng,majdkiböki:F.aztmondta,
hogyabevezetőtmegkellhúznihúszflekkel,aláhúztaazokatarészeket,amiketkikell
dobni,aperiodizációnemjó,aFábry-féleperiodizációhozkellragaszkodni(tehátelső,
másodikésharmadikvirágzáshoz–pedig, tisztelet,becsületFábrynak,bebizonyítot-
tam,hogyeznemigaz).aztánFábrytkikelldobni(avádlottmegszólal-rahivatkoztam),
azonkívülazelsőkorszak,tehát1945–48nemlétezik,csakaztazirodalmatlehetkor-
szakolásnálszámításbavenni,amiakkor(instatunascendi–akeletkezéspillanatá-
ban)megjelentkönyvalakban.Tezs.,mondom,jóltudod,hogyakkornemjelenhettek
megkönyvek,deezekaszövegekakkorszülettek!Ezegykriptokorszak.zs.folytatta:
eztésazta versetkidobni, szocialista verseketkellbevonni, traktort, szövetkezetet,
téeszt,mit tudomén,mit.mondtam,neharagudj,éneztnem tudommegcsinálnia
meggyőződésemellen.Ezenazénnevemlesz,aztpedigtorzszülötthöznemadom.azt
megtettük,hogynégyszer-ötszörbementem,kurtítgattukaszöveget,újralegépelték,az
énköltségemre.belenyugodtam.kaptamújraegytáviratot,menjekbe.közölték,hogy
azegészelőszótanulmányomúgy,ahogyvan,nemmehet.Egyévighiábadolgoztam.
sekönyv,sehonorárium.akkoraztmondtamnekik:abevezetőtanulmányésaválo-
gatásegymástmagyarázzák,teháthaabevezetőnemmehet,azegészválogatásaz
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értelmétveszíti.visszakellfizetnemazelőleget.szerződésünkvanrá,ezjogtalan,sez
azegésztőlemfüggetlenültörtént!Igen,mondtaF.z.,deakkorénz.zs.-nhajtombe.
mireaztmondtam:visszafizetninemtudom,mertazapénzmárelkeltacsaládomra,
deledolgozom.adjatoklektorálandókéziratokat,sazokbérébőlfizetemvisszanektek
azelőleget.ígytörtént.

De még nincs vége a történetnek…
–Igen,mertakönyv,azénválogatásommegjelent,válogatója:F.z.ész.zs.ésírat-

takelécsandávalegyformáliselőszót.Egyébkéntígyjártamaduba-válogatásommal
is.velemazégvilágonmindenkikitolt,énilyenbalekvoltam.

S így lettél az, aminek sosem készültél: helytörténész.
–danášőrnagyelrendelteamegfigyeltetésemet,éseztermészetesennemmaradt

annyiban. leadta a drótot a szlovák pártközpont illetékesének, Pezlár elvtársnak,
Pezlárpedigkiadtaazukáztsárkánynak,amadáchkiadóakkoriigazgatójánakmegaz
embereinek.leállítottákafolyamatbanlevőkönyvemet,anemzedékemútjainmintegy
hatszázoldalasanyagát.amikordubánakleadtamakéziratot,aztmondta,ezleszaz
1984-esesztendőnagykönyve.Exkluzívborítóttervezteknekiaportrémmal,lektorál-
tákbentéskint,fantasztikuslektorivéleményekvoltak,Turczelnémethlászlóvalés
IllyésGyulávalpéldálózott.megintcsakjöttatávirat,éstízhónapicirkuszutánkimond-
tákavégsőítéletet,hogynemjöhetakönyv.dubamintfőszerkesztőmégaztajánlot-
ta,próbálkozzamráczolivérnél.Elvittemráczhozakönyvem.lacikám,ezóriási,lel-
kendezett,megcsinálom,nefélj!megyekaTátrábagyógykezelésre,viszemmagammal,
kéthétalattelolvasom,ésküldöm.mayerjuditbehívott,isméttávirattal,laci,jöjjönbe.
aztmondja:laci,nemtudom,hogyezagazembermitakarmégelérni,hiszenmármin-
dentmegkapott!miért, juditka,mi történt? jöjjönbe,megmutatom,mit írtmagáról.
megmutatta.kiderült,hogysárkánymegtudta,akéziratomráczhozkerült,akifentvan
a Tátrában. bevágtamagát a szolgálati kocsiba, felrohantráczhoz, és közölte vele:
ráczelvtárs,pártunkéskormányunkaztkövetelitőled,hogyeztakéziratotvágdel.és
ráczmegtette.csakegypéldátmondok.Weöressándorkapcsánértekeztemamagyar
nyelvritmikailehetőségeiről.Weöreslefordítottegybonyolultritmikájúszanszkritszö-
veget,samikororbánottóIndiábanvolt,éselolvastaamagyarulnemtudóhinduknak
Weöres fordítását, azok elájulva kérdezték, hogyan lehetséges ez? s ezt kifejtem
Weöresselkapcsolatban.Errerácz:mindennyelvnekmegvannakakifejezőeszközei,
shaezekaritmikailehetőségeknincsenek,vannakmások.Ergo:rossznyomonjárok,
nacionalistavagyok.éscsupailyen,nyolcoldalonkeresztül.

Az Ütemezőt szintén igyekeztek elvágni.
–Egyszerazújszószerkesztőségébevittemvalamirecenziót,sbodnárGyulának

elárultam,hogyvanegyrégitervem:írokegyrendhagyómagyarverstant.verstannalaz
emberekegy-kétórábantalálkoznakaziskolában,aztsemtudják,eszik-evagyisszák.
énmegelégsokatfoglalkoztamadolognakaművelődéstörténeti,mitológiai,zeneiés
egyébvonatkozásaival,sgondoltam,vonzóbbáteszemazegészet.bodnárfellelkesült,
mostindulegygyermekrovatavasárnapban,csináljammegoda.legyennekiktarta-
lék,éniselakadhatok,megírtamhátvagynyolc-tízrészt,kisesszét,szemléltetőverset.
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bevittem, rövidbevezetővelellátva.Gyula telefonált,hogyelfogadtattaaszerkesztőbi-
zottsággal,mindenkiörül,megterveztéka fejlécet.megjelenikavasárnapbanazelső
beharangozó,kétnapmúlvaszólatelefon,menjekbe.kérdem,miért?csakmenjekbe.
mivan,Gyula,kérdem.bajvan.afőszerkesztőazegészetleállította.őksemértik,min-
denkifogjaafejét,derabayaztmondta,visszaazegész.akkorénbemegyekafőszer-
kesztőhöz,smegkérdem.megyekatitkárnőhöz,mondom,kivagyok,őleültet,bemegy
afőszerkesztőhöz,majdjönki,csorogakönnye.koncsolelvtárs,főszerkesztőelvtársazt
üzeni,hogynemfogadhatjaönt.miért?aztnemmondta.rabayténnemisismertem,
életembennemláttam.Ezmáradanášelvtársművevolt.deezcsakatörténeteleje.
leállítottakmindenkéziratot,amiakülönbözőszerkesztőségekbenvolt.közbenazÜte-
mezőbőlmármegcsináltamvagytízkisesszét,változatokategytémára.nemhagytam
annyiban.azújszóbólkirúgták,elviszemanőbe.Örültek,kéthétmúlvaközölték,hogy
eznemnekikvaló.ElvittemTóthElemérnekaTábortűzbe.miértnemrögtönnekünkhoz-
tad?Eztazistenisnekünkteremtette!kéthétmúlvamegyek:Testvér,sajnos,szósem
lehetróla,aztmondjaafőszerkesztőnő,adjamvisszaazegészet.Fogtamazegészanya-
got, már más lehetőségem nincs, viszem a szemlébe, varga Erzsinek. Elindulok az
ymcá-tólgyalogamihály-kapualá,amicirkahúszperc.bemegyekErzsihez,mondom,
ittvanezazanyag,sajnálnám,haelveszne,sokatdolgoztamvele.Igaz,nemszépiroda-
lom,csakrészben,inkábbművelődéstörténet,háthaérdekelnéaszemlét.sebbőlnem-
sokárakönyvleszreményeimszerint.azegészverstantszeretnémfeldolgozni,aríme-
ket,formákat,mindent.aztmondja,jó.őklasszika-filológusvolt,konyítottadologhoz.Ez
valamikorszeptemberbenvolt,miközbennekemsemmijövedelmem.alányoméppen
kivándorlóban jugoszláviába, a fiam nősülőfélben, feleségem sírt, az ő fizetéséből
éltünk.nézemaszemlét,októberbennemjött,novemberbennemjött.nemszoktam
követelőzni,én isvoltamlapszerkesztő, tudom,hányszempontvan,valamiközbejött.
közeledett a karácsony, bementem Erzsikéhez. megmondtam kerek-perec: ha a de-
cemberiszámbannemjelenikmegazanyag,nemtudokafeleségemnekésagyerme-
keimnekkarácsonyiajándékotsemvenni.Tízhónapjasemmiirodalmijövedelmemnin-
csen,szabadúszóvagyok,éssemmim.aztmondjaErzsi:megpróbálom.deazttudnod
kell,hogyamikor idehoztadTóthElemértőlazanyagot,amígazőszerkesztőségükből
ideértél,márjöttatelefon:koncsolelindultTóthElemértőlazIrodalmiszemlébehozzád,
vargaelvtársnő.vigyázz,mertkoncsolésazanyagveszélyes!végül,Tőzsérnekköszön-
hetően, aki leteremtette sárkányt, megjelent. közeledett a rendszerváltás, s annus
jóskabarátom,aTiszatájkésőbbifőszerkesztőjeéppenamórakönyvkiadószegedifiók-
jánakfőszerkesztőjelett.leveletkaptamtőle,páréveolvastaaszemlébenaverstani
sorozatot,nagyszerűdolog,azonnalvigyemelneki.visszaírtam,jóska,nagyonkedves
vagy, denincsbefejezve, nem tudomvinni. azótahelytörténész lettem. jöna válasz:
laci, azonnal hozd! visszaírtam: jóska, ez bonyolult dolog, nem tudom összecsapni.
addigrágtaafülem,mígfélretettemmindent,ésnekiültem.jöttarendszerváltás,89
decembere,Tőkéskirobbantjaaromániaiforradalmat,énmegíromaleszboszipolgár-
háborút, a világtörténelemelső ismert polgárháborúját (nemességkontrapolgárság),
ennek szociológiai gyökereivel, lecsapódásával a költészetben, amikor a homéroszi
mondakörmegyafrancba,ésmegszületikalíra.íromaleszboszimegazalkaioszistró-
fátésannaktörténelmihátterét,ottmegdúlapolgárháború,Tőkéssel,ceausescuvére
ottfolyikalaktanyaudvarán,állandóanbevankapcsolvaatévé,permanensingajárat-
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banvagyokazíróasztalmegatévéközött.Egyőrületvolt.ígyisdedikáltamlászlónaka
könyvet.Tőkésselfőgondnokkorombanjöttemössze,nagyonjóbarátoklettünk,együtt
csináltuk,háromévigépítgettükeztazegészegyetemesmagyarreformátusegyházat.

Így utólag evidensnek tűnik, hogy nem véletlenül üldözött a hatalom. De végül is
megcsináltad a könyvet.

–úgycsináltammegazegészet,hogyakiszedett,meglevőszövegrésztkorrigáltam,
kiegészítettem,bővítettem,megírtamabevezetőtanulmányt,éselküldtemjóskának.
később megtudtam csűrös miklóstól, hogy például bozay attila a budapesti
zeneművészetiFőiskolánazénÜtemezőmbőltanította,stanítjákmindmáigaverstant,
verslábakat.aszínművészetiFőiskolánebbőltanítjákaprozódiát.nemrégkeszthelyen
voltelőadásomaberzsenyiTársaságbanafelvidékiirodalomról,sottmondtáktöbben
is,hogyezazegyetlenhasználhatómagyarverstan.dejönnekalevelek:önírtaazÜte-
mezőt?Egyikfiamgimista,másikegyetemista,mindkettenebbőltanulnak.

Érzel valamiféle elégtételt az ilyen visszajelzések hatására?
–mitmondjak?azemberörülneki.ugráljakaplafonig?sajnálom,hogytorzóban

maradt,szerettemvolnamegcsinálniarímeket,megamagyarversformákatis.

Mikor betelt minden, bezárult minden ajtó, mi következett?
–dubaGyula,amadáchakkorifőszerkesztőjebehívott,ésközölte,hogybefelleg-

zett.akkorösszeomlottam.addigmegvoltareménységem,hogyvalamimégiscsaklesz
belőle,kétharmada,fele,akármennyimegjelenik,ésleszvalamihonorárium.attólfél-
tem, hogymajd ezt az előleget is vissza kell fizetnem. szédelegtem vagy két hétig,
aztánarragondoltam,hogymégelégfiatalvagyok(ötvensemvoltam),vanmégben-
nemelégerő,nyakambaveszemavilágot,demárnemszlovákközegbemegyek,mint
annak idejénnyomdászkoromban.magyar íróvagyok,a fenébe is!Eszembe jutotta
csallóköz, az ottani barátaim, bereck jóska, szigeti laci, barak laci meg mások.
nyilvánvaló,hogyideológiaikötődésűmunkáranemvállalkozhatom,devalamifizikai
feladatcsakvárottrám.lehetekkocsikísérő,betonkeverő,segédmunkás,bármi.nem
félekamunkától. Elmentemszerdahelyre,szigetilaci lakására,aholegyütttaláltam
szigetit,berecket,barakot,sottvoltFilepTamásis,akikésőbbegykismonográfiátis
írtrólam.minthaajóistenrendeltevolnaodaazegésztársaságot.Elrebegtemnekik,
miről van szó, hogy kinyírtak, nincs állásom, jövedelmem, valami kellene. bereck
jóskának jutott eszébe, hogy három napja találkozott a dióspatonyi tanácselnökkel,
lelkesvincével,akijóbarát,újságotiscsináltvelük,sőemlítette,hogyfalusikönyvtá-
rosravolnaszüksége.Igaz,magyar–szlovákszakosfilológusvagyok,csakmegfelelek
egyfalusikönyvtárban.baraklacibeültetettakocsijába,Patonyhatkilométerrevan,
kivitt. lelkes vincét nem ismertem, csak a keresztanyját, keresztapját, velük jártam
szerdahelyen iskolába.Ezperszekésőbbderültki.nagyörömmel fogadott, tudta,ki
vagyok.jártnekiazIrodalmiszemle,Tiszatáj,nagyvilág,kortárs,életésIrodalom,min-
dentolvasott,nekimindenkoncsol-könyvmegvan,elisolvasta.mostmárnemenge-
demelmagát,mondta.keressemegafalumúltját,ésmimegvédjük.nekünkhatal-
munkvanahhoz,hogymegvédjük.valószínűlegőkmondtákmegdanášnak–egyszer
majdrákérdezek,ígyvolt-e–,hogyleálltamaduraytámogatásával.ígykerültemoda.
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S így lett az egészből egy alapozó helytörténeti könyvsorozat.
–azlett,hogynemcsakPatonymúltjátdokumentáltampárkönyvben,hanemkike-

rekedettbelőleacsallóközikiskönyvtár,amelynekeddigharminckilenckötete jelent
meg,stovábbiháromkötetvárkiadásra;haamagasminisztériummegadjaatámo-
gatástakalligramkiadónak,akkordecembervégéig42köteteleszkészen.azérde-
kességaz,hogyamitPatonyrólelőszörírtam,azótakétszer-háromszorátfutottam,és
újabbismereteimaztmondják,hogymindösszeegyaprótévedésemvoltbenne.Ezazt
jelenti,hogynagyjábóltisztánlátomPatonytörténetét.Perszerengetegdolgotkellene
méghozzáírnom,ha istenéltet,ezeketmégkiegészítem, találtamugyanismégvagy
tizenöt-húszoklevelet,főlegtulajdonváltásokat.érdekes,sajátosvilágezacsallóközi.
Ha jól emlékszem, csak a dióspatonyi határban vagy százhúsz dűlőnevet találtam
1836-ból,amikoraPálffybirtokosokegynagyfelméréstvégeztek.nyolcvanszázalékuk
avizekhezkötődik. Ilyenek:lapsár(lápsár),kígyóstóhátmeghasonlók.nagyonkicsi
településekvoltakezek.

Ahány zsombék, annyi falu.
–Persze,tóhátakon,vízpartokon,párvályogház,hat-nyolcfalunakegykistemplo-

ma,shakiöntöttekavizek,csónakokonjártak.IsmeremamáriaTerézia-félekilenckér-
dőpontraadottválaszokat,mindenüttazáll:hátigen,teremvalami,haadunakinem
önt. nézem a benkepatonyi határban készült felmérést 1854-ből, ahol eskü alatt
mondjákazelöljárók,hogyadiarhani dűlőbensohanemteremsemmi,mertmindent
elöntavíz,sjönnekahajósokakis-dunán(akkormégazvoltafőág),mindigottköt-
nekki,ésamikukoricamegkrumpliterem,aztmind-mindletörik,kiássák,megsütik.
csupapanasz.Felkapomafejem:micsoda?diarhanidűlő?utánagondolok:hiszenez
egygörögszó!diarrhoea!azpedighasmenéstjelent.nézemagörögszótáram,hátper-
sze,hasmenésmegáradás.árvíz,kitörés.ahasmenésúgytörkiazemberfenekéből,
mintadunábólavíz.Hátottszakítottmindigaduna,errőlkaptaadűlőanevét.anevet
egy tudós földmérő adta nyilvánvalóan. Ez egyfelől gyötrelem volt, mert mi közöm
nekemahelytörténethez?megdióspatonyhoz,megacsallóközhöz?Hányszorkérdez-
téktőlem,hogymiértnemazénvidékemetkutatom?Háttehetekénarról,hogyasor-
somidevetett?azúrebbealébevertebeleazorromat.ugyanakkorrendkívülérdekes,
mertolyanmélyenbelelátokennekarégiónakazéletébe,hogyelképesztő.ésméghat-
nyolckötetittvanafejembenésafiókjaimban.nembeszélvearról,hogymegismertem
aszigetközt, amátyusföldet. aszigetköz és acsallóköz egyébként hajdanegy volt;
kisebbésnagyobbsziget,melyekhatáraisosemvoltakszigorúanmeghúzva,merta
dunamindigújágakattörtmagának.

Rengeteg szépirodalmat fordítottál, részben vonzalomból, részben a megélhetés
kényszerétől ösztökélve.

–amikor Pozsonyba kerültünk,mármegvoltmindkét gyermekünk.Ha jól emlék-
szem,ezerkétszáznegyvenkoronavoltakezdőfizetésemaTatrankiadónálmintfele-
lősszerkesztőnek.Feleségemnemdolgozott,akislányunkpicivolt,afiamhároméves,
nyakunkon egy csomó kölcsön. kölcsönlakásban laktunk csizmár miklóséknál.
Fizettük a lakbért, emellett szövetkezeti lakásra kellett gyűjtenünk. kuporgattunk.
Elképesztő anyagi helyzetben voltunk, csodálom, hogy nemőrültembele. akármikor
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hazamentem a munkából, feleségem sírva fogadott, a szó szoros értelmében egy
vasunksincs,nemtudkenyeretsemvenni.mentemTurczeltanárúrhoz,akiaszom-
széd házban lakott. Tanár úr, négy napmúlva lesz előlegem. mennyit adjak, fiam?
kétszázkoronát.voltegynotesze,amibemindig felírta,majd töröltea tartozásokat.
neménvoltamazegyetlen,akiismerteeztanoteszt.ígyéltünk.másmegoldásnem
volt,mintfordítani.Előszörromankaliskýtfordítottam(obžalovaný,vstaňte!–vádlott,
álljonfel!).Ezazértvoltjó,merttudtam,hogyhamondjukfélévigfordítok,ésmegcsi-
nálomakönyvet,akkoracélbanvármondjuktízezerkorona,amiakkorelégtisztessé-
gespénzvolt,ebbőllehetettruházkodni,kicsitfélretennialakásra.Tőzsérárpikérdez-
teaminap,valamitolvasotttőlemnyilván,hogymiértnemírtaménprózát?

Nyilván nem maradt rá idő.
–írokegyregénytkétévig,sacsaládoméhenhal,velemegyütt.éshamegírtam,

mégnembiztos,hogymegjelenik,haigen,egy-másfélévigvárnikellett,mígakiadói
bürokratikus,szovjetrendszerűprocedúránátmegy.Három-négyév,mígegykötetmeg-
jelenik.Eztnem lehetettazadotthelyzetbenmegcsinálni,kétgyerekkelésegynem
keresőfeleséggel.Hát fordítottam,ésnéhaélveztemis.nezvalbájostörténeteitpél-
dául(věci,květiny,zvířátkaalidéproděti),amiolyan,mintkosztolányinakaképtelen
természetrajza.megyekegyszerPatakraanővéremhez,akimindigkisiskolásokattaní-
tott, s lelkendezve fogad: Te, laci, képzeld, a kis elsőseimnek az olvasókönyve a te
nezval-fordításaiddalvantele!amagyartankönyvszerkesztőknekmegtetszettekezeka
kistörténetek,éstelipötyögtettékvelükatankönyvet.

Még nyomdász korunkban mesélted, mennyire szeretted Milan Rúfus esszéit. A
költő hangja címen fordítottál és állítottál össze tőle fordításkötetet.

–rúfustnagyonszerettem.Fordítottam,válogattam,megcsináltamvagyháromszáz
oldaltazesszéiből.leadtam,máranyomdábament,amikorszólatelefon.Fónodzoli
hívott,hogyrúfusaztüzeni,keressemfel.Tudtam,hogybajvan.Pánkoncsol, jezle
(bajvan).nagyonmagashelyrőltelefonáltak,hogyezekésezekazesszéknemmehet-
nek.rúfuslegszebbesszéit,amelyekkedvéértcsináltamazegészkötetet,anagypro-
vizóriumot, meg nem is tudom melyeket, mind kiszórták. El sem árulom, ki hívott,
mondta.Pezlár?Husák?kitudja?amaradékmegjelent,dealegszebbekkimaradtak.
anagyprovizóriummegjelentazIrodalmiszemlében,1968-ban,aromboidután.már
akkorbajvoltvele,mertlefordítottam,betettemaszemlébe,ésegyszercsakhívacen-
zor (nem emlékszem, hogy hívták, börtönben is ült valami gépkocsi-machinációért),
hogyrúfusesszéitkikelldobnialapból.Hogyhogy,kérdem.kikelldobniéskész.de
hátezabszurdum!aromboidbanmegjelenhet,nálunk,aszemlébennem?Erreazt
mondjafickó:akolléga,akileengedtearomboidban,mármegkaptaamagáét,énnem
akarokilyenbüntetést.kérdem,miabaj?Hogyazesszévégénottvanabéka,akikiisz-
szaa forrásbólavizet.Ez rólunkszól,acenzúráról.mi vagyunkabéka!aztánkibu-
nyóztam,hogymegjelenhetett,deabékátkikelletthagyni.sképzeld,mitörtént!volt
kormosPistánakegysorozata,avilágirodalomgyöngyszemei,sazegyikhezcsoórival
íratottelőszót.csoórinakannyiramegtetszettéppenezazesszé,hogyidézettbelőle.
rúfusugyanisleírjagyermekkoriélményét,amikorfönt,liptóban,ahavaséjszakában
a falubanegyszer csakmegjelenneka szarvasok. jönneka szarvasok, bea faluba.

az a világ nem az én világom volt 159
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/2
, S

om
orja



éhesek. jönnek a hulladékra. Felséges kép, ahogyan leírja a csodálatos állatokat,
hatalmas agancsaikkal vonulnak az éjszakai faluban, kotorásznak a hulladékban.
aztánmegjelentamegcsonkítottkötet,amitmégtovábbcsonkoltak.mivelmárkivolt
szedve,ráparancsoltakanagyszombatinyomdára,ésegyegészbekezdésmatricáit–
akkormégólomszedésvolt–megreszeltették.ígylettmajdnemolvashatatlan.

Ján Johanidesnek két kötetét fordítottad.
–őévfolyamtársamvoltazegyetemen,aztánháromévutánotthagytaazegészet,

deigenjóbarátokvoltunkvégig.nagyonszeretettbennünket,magyarokat.éshitele-
senszeretett, tehát ismerteadyt,Petőfit, józsefattilát.Egyszerbehívottakollégiumi
szobájába:bratkonsol,poďdoizby(koncsoltestvér,gyereaszobámba).bemegyek.
kit rajzoljak leneked?adyt,attilát,Petőfit?aranyt?Tökéletesportrékat rajzolt, csak
úgy, egy vonással. művészettörténetet hallgatott, zongorázott, csembalózott, rajzolt,
festett,delesemtojtaazegésziskolát,ivott,nőzött.annyiraimádtákatanárai,hogy
őkjártakutána,kávéházakbanvizsgáztatták.szegényneksosemvoltpénze.Fordítom
amásodik kötetét, a varjakat, telefonál, könyörög, siessekmár, fordítsam le, nincs
pénze.mondomneki,tejano,olyanátkozottulnehézastílusod,ezzelborzasztónehéz
megbirkóznom.márharmadszoríromát,ésneadjúristeneltalálnomahangot.jó,jó,
mondja,detalálkozzunk.Találkozunkakorzóban.megyünkkifelé,megáll:bratkonsol,
milyen felekezetű vagy? református, apám kálvinista pap volt. a nyakamba borul,
átölel,csókoljobbról,balról:Tudommár,miértszerettelekmindigisannyira!sbenyúl
azsebébe,előhúzegypicikönyvetatizenhetedikszázadelejéről.jánjohanideskálvi-
nista pap imádságait. a szépapjának a szépapjamorva kálvinista pap volt, aki ide
menekültajezsuitákelőlészak-szlovákiába,magyarországra.Ötvenhatbanhangosan
ordítottakollégiumifolyosón:bratkonsol,ezaz!magyarok,üssétekazoroszokat!Ez
voltjohanides.

Vajdasági szlovák költőket is fordítottál.
–azottaniszlovákköltőkkelakanizsaiírótáborbanismerkedtemmeg,sőszintén

szólva nem sokra tartottam őket. Hetven-nyolcvanezres kis nyelvsziget ott, lent, ki
tudja,hányszázkilométerreszlovákiától.ugyanmilyenköltőklehetnekezek?nyilván
hazafiaskolorit.Elkezdemolvasniőket,srádöbbentem,hiszenezekfantasztikusköl-
tők!Hamarösszeálltamélyföldcíműantológia.Paľobohuštól,akicsehszlovákiában
„titóistakém”voltamiattvégigjártaabörtönöket,példáulfordítottam-válogattamegy
egész kötetet. Egyébként orvos volt, szegeden kezdte az egyetemet, és Pozsonyban
fejeztebe.ótátrafüreden volt tüdőorvos, onnan vittékegyenesenlipótvárra, és gróf
Esterházyjánossalraboskodott.nemezértérdekelt,hanemvalóbanmegrendítőver-
seketírt.

Appendix
aszlovákkommunista ideológiának valószínűlegegyik legnagyobb tévedése volt,

amikor1985szeptemberébenkoncsollászlókezébőlkiverteatollat.azthitte,elhall-
gattategyizgága,veszélyesembert.Ötévvelezelőttígyvallotterről:„Elmondhatatlan,
mennyi áldással áldotta meg munkámat az úr; jöttek a könyveim és a könyveink,
Patonyról,acsallóközről,slettbelőlesokmindenegyéb,magyarságkutatás,pedagó-

160 kövesdi károly
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja



gusképzésGyőröttésacsallóközben,végülegyetemésakiskönyvtár.nemígytervez-
tékadolgot,akikmegfigyeltek,deezlettbelőle.azúrjódolgokatsúgott,smosolyog-
vaköszönömmegnekik,hogyezttették.”

Az interjút Kövesdi Károly készítette

koncsollászlófontosabbművei:

kísérletek és elemzések. Tanulmányok. Pozsony, madách, 1978.; ívek és pályák.
Tanulmányok. uo. 1981.; színmuzsika, fényvarázs. Gyermekversek. uo. 1981.;
vizesnapló. Gyermekversek. uo. 1984.; a barátság kórus 1971–1985. uo. 1986.;
nemzedékem útjain. Esszék, tanulmányok. uo. 1988.; Ütemező. uo. 1990.;
diósförgepatony I–II. uo. 1991–1993.; Törmelék. uo. 1992–1993.; kacsa, kacsa,
boszorkány vagy! csallóközi boszorkányperek. Pozsony, kalligram, 1993.; válogatott
kritikaidolgozatok.Pozsony,madách,1995;Patonyföld I.Pozsony,kalligram,1996.;
keményaföldapatonyihatárba.ágTiborralésbarsiErnővel.dunaszerdahely,lilium
aurum, 1997.; csontok. versek. dunaszerdahely, lilium aurum, 2000.; csiribik.
Gyermekversek. ab-arT, Pozsony 2000.; vallató. Interjúk, cikkek 1968–2001. uo.
2002.;acsallóközvárosaiésfalvai. I–II–III.Pozsony,kalligram,2002,2003,2005.;
Ütemező.Pozsony,madách-Posonium,2003.;Tegnapaholnapután.Pozsony,madách-
Posonium, 2006.; csallóközimerülések. Tanulmányok, esszék a régiómúltjáról I–II.
Pozsony,madách-Posonium,2007–2008.

Főbbdíjai,kitüntetései:

madách Imre-díj (1979, 1991); Fábry zoltán-díj (1993); bethlenGábor-díj (1994); a
magyar köztársasági érdemrend lovagkeresztje (2001); a szlovák köztársaság
Ezüstplakettje (2002); Posonium Irodalmi díj Fődíja (2004); Pro Probitate – a
Helytállásértdíj(2005);Posoniumdíjéletműdíja(2006);józsefattila-díj(2008);Tőkés
lászló-díj(2009)
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