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Egy emberi hang
Interjú Juraj Antal Dolnozemský költővel

– Gyurka bácsi a szülőfalujában töltö� e élete túlnyomó 
részét. Hogyan emlékszik gyermekkorának Tótkomlósára?

– Régebben az utcákat, a gyerekek játékát a szlo-
vák szó uralta. Mindenki abban nő�  fel és ez termé-
szetesnek tűnt. Szlovákul beszélő szülők egyetlen 
gyermeke voltam, de azért voltak unokatestvéreim, 
akikkel – dacára annak, hogy a szüleinknek külön 
családi házuk volt – naponta együ�  voltunk a nagy-
szüleinknél. Nagyapámnak ugyanis tégla- és cse-
répégetője volt, ahol nagy tér várt minket: lehete�  
focizni, fogócskázni, hunyózni. O�  teltek a napjaink. 
O�  játszo� unk a téglaégető körül, a fűtésre szolgáló 
hatalmas szalmakazlakban és a tágas színekben.

Mindig érdekelt a múlt. Módom volt még meg-
ismerni az első világháború hadirokkantjait is. Bár 
egy családból általában csak három férfi t vi� ek ki 
a harctérre, nagyapámnak öt fi a is egyszerre volt 
katona (egyikük Lengyelországban halt hősi halált). 
A vejei közül szintén többen megjárták a frontot. 
Nagyapám legidősebb fi a csak 1920-ban tért haza az 
olasz fogságból. 

Felhőtlen gyermekkorunk volt. Együ�  játszo� unk 
zsidó fi úkkal is, a barátaim voltak például a Klein 
fi úk is. Természetesnek fogtam fel ezt. Az iskolá-
ban az elő� em lévő padban ült Buchbinder László, 
aki egy alkalommal hazalátogato�  Izraelből és több 
mint ötven év után két-három délutánt végigbe-
szélge� ünk. Volt mondanivalónk egymás számára 
és gyermekkori élményeink melle�  természetesen 
az utolsó találkozásunk óta eltelt időt is felidéztük. 
Amikor, már felnő� ként, a fürdőben dolgoztam, a 
cigánygyerekek gyakran fordultak hozzám segít-
ségért, ha valami sérelem érte őket. Mi, komlósiak 
nemcsak szavakban voltunk toleránsak, hanem így 
éltük az életünket is. Aztán beállt a törés, amelyet 
nehezen éltünk meg.

A családunkban is volt olyan, aki a lakosságcsere 
során Szlovákiába költözö� . Az egyik unokaöcsém 
is köztük volt, aki nem tudta ezt feldolgozni. Egy-

szer később hazajö�  látogatóba, és annyira megszo-
morodo� , hogy nem sokkal később öngyilkos le� . 
Az egyik nagybátyám, aki a felesége rokonságával 
települt át Szlovákiába, szintén csak kevéssel élt túl 
egy látogatást, amelynek alkalmával még életben 
találta az i� hon maradt édesanyját és testvéreit. 
Az unokatestvéreim is nagyon fi atalon haltak meg, 
mindannyiuk számára fájdalmas volt az á� elepü-
lés, és az is hogy a közös lakóhelyről sok helyre, 
egészen kicsi falvakba is költözte� ék őket. Az erős 
kötődést bizonyítja, hogy később mindenki elhoz-
ta Komlósra még az unokáit is. A fürdőben töltö�  
tíz év ala�  gyakran találkoztam velük. A fi ataljaink 
bebizonyíto� ák, hogy az új hazájában is megállják 
a helyüket, nagyon sok tanár, orvos, kutató került 
ki közülük. Javasoltam is a Magyarországról elszár-
mazo� akat összefogó szervezet vezetőjének, Anna 
Pilárikovának – akinek a nagyszülei szintén nálunk 
szüle� ek –, próbálják összegyűjteni, mire vi� ék a 
komlósiak Szlovákiában. 

A lakosságcsere idején már idősebb voltam. Em-
lékezem erre az időre. Jól beszéltem szlovákul is. 
Sokszor vetik a szemünkre a szlovák nyelvtudás hi-
ányát. Tudni kell azonban, hogy nekünk háromféle 
nyelvet kelle�  beszélnünk. Az egyik az úgyneveze�  
bibličtina (az evangélikusok által az egyházi életben 
használt szlovakizált cseh nyelv – a szerző), mivel az 
elemi iskolában a vallást szlovákul taníto� ák és a 
Tranovsky-féle énekeskönyvet (Tranoscius) egészen 
a 90-es évekig használták. Aztán o�  volt a nálunk 
használt nyelvjárás, amit o� hon beszéltünk és per-
sze a szlovák irodalmi nyelv is, amely különbözik 
e� ől. Ezt például én csak felnő� ként, a magam szor-
galmából sajátíto� am el.

– Hogyan tanulja meg valaki Tótkomlóson a szlovák 
irodalmi nyelvet?

– Csak könyvekből. Zsuzsa, az idősebb lányunk 
szlovák gimnáziumba járt. Az ő szlovák nyelvköny-
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verseiből az alföldi táj és a szülőhelye iránti szeretet, a nemzetisége sorsa miatti aggo-
dalom és a feszültségekkel terhes közélet felett érzett keserűség sugárzik. Az országos 
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szélgettünk.
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véből tanultam meg. Átlapoztam, nem egyszer, 
hanem tízszer-százszor és apránként nagyjából el-
sajátíto� am. A gimnáziumban a latinórákon meg 
kelle�  tanulnom annak idején a prepozíciókat, és 
ugye, a szlovákban is vannak ilyenek. Ez segíte�  
nekem. Tudtam, hogy mi az, ami fontos és ezért 
feltétlenül meg kell tanulni, a többihez pedig volt 
szótár. Ha az ember bővíti a szókincsét, megtudja, 
hogy mennyi mindent – az apró árnyalatokat is – ki 
lehet fejezni ezekkel a szavakkal, amelyekre büsz-
kék lehetnénk. Ajánlo� am is ezt más szlovák isme-
rőseimnek is. 

Én részt vehe� em – talán nem számít dicsekvés-
nek – annak idején a szlovák írók világtalálkozóján. 
Csodálatos élmény volt, hogy négyünket kiválasz-
to� ak és bemehe� ünk a szlovák parlamentbe, mely-
nek akkor Gašparovič úr volt az elnöke. Neki biztos 
jobb arcmemóriája van, mint nekem, hiszen a követ-
kező találkozásunk alkalmával megismert engem. 

Ugyanígy jártam Göncz Árpáddal is. Abban az 
időben, amikor a szlovák írók világtalálkozója zaj-
lo�  Budapesten, ő volt az írószövetség elnöke, és 
arról beszéltünk, hogy a szlovákoknak, akik az Or-
szágházon túl sok egyéb létesítményt is felépíte� ek 
Budapesten, több kötődésünk van ehhez a városhoz, 
mint másoknak. Később, amikor már köztársasági 
elnök volt, ismét találkoztunk. Ő adta át az országos 
szlovák önkormányzati képviselői megbízólevele-
met. Jól ese� , hogy váltha� unk néhány szót. Voltak 
tehát az életemben felemelő pillanatok, de kudarcok 
is. Mindig úgy fogtam fel, hogy az életnek vannak 
árnyoldalai is.

– Gyurka bácsi családja alapvetően mezőgazdasággal 
foglalkozo� . Egy évig Orosházára járt gimnáziumba. Mi 
történt ez után, hogyan került a fürdőbe?

– Nagyapám huszonhárom katasztrális hold föl-
dön gazdálkodo� . Annak ellenére, hogy ő akkor 
már nem élt és tizenkét gyermeket hagyo�  hátra, 
kuláknak számíto� ak bennünket. Egyszerűen nem 
tanulha� am tovább akkoriban. Később, amiko r 
enyhült már a rendszer s a fürdőbe kerültem, elvé-
geztem egy úszó- és atlétika edzői tanfolyamot. Ké-
sőbb belekezdtem a sportvezetői főiskolai képzésbe, 
amivel tanítha� am volna az általános iskolában is. 
Kevés szerencsém volt az életben, a harmadik évet 
nem végeztem el, maradt tehát minden a régiben. 
Így elapróztam, elszórtam az életemet, de nekem, 
úgy látszik, ez juto� . Igyekeztem megállapodni és 
az utolsó tíz évet szintén vízközelben, egy megyei 
vállalatnál, a vízműnél töltö� em. 

– Hány munkahelye volt?
– Nem tudom megmondani, mivel ilyen vándor-

madár voltam. Az utolsó munkakönyvemben, ami-
re nyugdíjba mentem, minden sor ki volt töltve. A 
vízműnél el akartam végezni a szakmunkásképzőt, 
de azzal utasíto� ak el, hogy már nagyon koros va-
gyok, így aztán a komlósi szennyvíztelepről, betaní-
to�  munkásként mentem nyugdíjba.

Juraj Antal Dolnozemský (Dolnozemský Antal György) 1928. 
november 14-én született Tótkomlóson, ahol ma is él. Föld-
műves-iparos családból származik. Ősei 1746-ban érkeztek 
a településre, amelynek alapítói közé tartoztak.  Tanulmá-
nyait 1935-ben kezdte meg a szlovák nyelvű evangélikus 
elemiben. Annak elvégzését követően négy tanéven át 
polgári iskolába járt, majd egy évig az orosházi evangélikus 
gimnáziumban tanult. Szülőhelyén kezdett el dolgozni s a 
várost később sem hagyta el, így jól ismeri a település és 
lakói szellemi értékeit. Egész életében gyűjtötte a régisége-
ket, amelyeket nagy becsben tart és melyekkel hozzájárul 
Tótkomlós történelmi értékeinek megőrzéséhez. Környeze-
tében kitartóan dolgozik az alföldi szlovákság identitásának 
és nyelvének megőrzéséért.

Bekapcsolódott a hazai szlovák kulturális és közéletbe 
is. Az Országos Szlovák Önkormányzatnak és az OSZÖ Kul-
turális Bizottságának (1998-2002), a helyi szlovák önkor-
mányzatnak (1994-2002), valamint a Magyarországi Szlovák 
Írók és Művészek Egyesületének is aktív tagja volt. 1990 és 
2000 között a Komlósi Szlovákok Szervezetének elnökeként 
tevékenykedett.  1978 óta ír verseket. Harminc év alatt hat 
verseskötete jelent meg. Rendszeresen publikál a hazai és 
a szomszédos országokban megjelenő szlovák lapokban, 
évkönyvekben. Jelentek meg írásai a Most és a Literárny 
týždenník című, rangos szlovákiai folyóiratokban is. A Sze-
gedi Szlovákok Szervezete CD-válogatást jelentetett meg 
a verseiből. Költőként a két háború közötti népi alkotók 
hagyományainak folytatója. Erőssége a sajátos, keresetlen, 
nemzetiségi motívumokkal átszőtt képiesség. Gyakran 
fejezi ki amiatti aggodalmát és elégedetlenségét, hogy 
Magyarországról lassan eltűnik a szlovák nemzetiség. A � -
atalokat igyekszik a szlovák nyelv elsajátítására, identitásuk 
megőrzésére és a gyökereikhez való hűségre ösztönözni. 

Juraj Antal Dolnozemský 1993-ban átvette a Szlovákok 
Világkongresszusa emlékérmét, 1998-ban pedig a leg-
rangosabb hazai szlovák elismerést, az Országos Szlovák 
Önkormányzat Nemzetiségünkért Díját. Tótkomlós váro-
sa 2001-ben Pro Urbe díjjal, a helyi szlovák önkormányzat 
pedig 2003-ban A Komlósi Szlovákokért díjjal ismerte el 
kiemelkedő tevékenységét, életútját. A Matica Slovenská 
2008-ban a Cyrilről és Metódról elnevezett bronzérmet ado-
mányozta neki és még ugyanabban az évben megkapta a 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae kitüntetést is. 2012-ben 
a romániai Nagylakon vehette át az alföldi szlovákok Ondrej 
Štefanko-díját.

Mihalik József felvétele
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– Ötvenévesen kezde�  el verseket írni. 
– A fürdőben dolgoztam, amikor 1962-ben megje-

lent magyarul az első versem. A sportújságban kö-
zölték, amikor Chilében 2:1-re győztünk az angolok 
ellen. Oda is volt írva a nevem magyarul. A beérke-
ze�  sok versből az enyémet választo� ák ki. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy harmadikos 
vagy negyedikes voltam, amikor lefordíto� am egy 
magyar imádságot szlovákra. És csodák-csodájára 
az egyik volt tanítónk Komlósról elszármazo�  lá-
nyától nemrégiben kaptam egy csomagot és abban 
benne volt ez a versem is, amelyet – úgy tűnik – a 
tanító megőrzö� . Kicsit kedvence voltam, mert a 
közepesnél jobban tanultam és elég volt valamit 
egyszer hallanom, hogy megtanuljam. Az órákon 
azért voltam jó gyerek, mert odafi gyeltem és aztán 
nem kelle�  i� hon tanulnom, mehe� em focizni. A 
szüleim ugyanis nagyon fogtak engem, addig nem 
mehe� em játszani, amíg meg nem csináltam a lec-
kémet. Aztán természetesen sötétedésig játszo� unk, 
mint minden falusi gyerek. 

– Hat verseskötete jelent meg nem egészen harminc év 
ala� . Az árnyoldalak, de az örömteli jelenségek is vissza-
tükröződnek a verseiben. Ha két alapvető vonással szeret-
ném jellemezni ezeket a műveket, akkor az egyik az emberi 
hang, a másik pedig a szlovákság lassú eltűnése mia�  ér-
ze�  fájdalom és szomorúság lenne. És mégis, gyakran érzi 
úgy, hogy meg kell szólalnia.

– Ez így természetes. Amikor például városi ren-
dezvények zajlanak, igyekszem jelezni – nem fel-
tűnnivágyásból, mert nyolcvan fele�  az embernek 
ez már nem célja –, hogy vannak még i�  szlovákok. 
Azért szólalok meg, mert úgy érzem, hogy szlovák 
hagyományt érdemes tovább vinni. Az egyik uno-
kám, Roland nyolc évig a szlovák iskolába járt. A két 
lányunokánk közül Ane�  vasárnapi iskolában tanult 
szlovákul, és olyan jól elsajátíto� a, hogy teológushall-
gató korában egy évig Szlovákiában volt ösztöndíjas. 
A másik unokánknak, Aliznak jó hangja van, a Ze-
neakadémia hallgatója. Szlovák népdalokat is énekel, 
hiszen szintén o� hon van mindkét nyelvben. 

– Az a folyamat, amely a családban önöknél megvaló-
sult, a település szintjén is működik. Komlóson van isko-
la, a középkorúak közül is sokan beszélnek szlovákul, még 
akkor is, ha a nyelvet nem használják napi szinten. I�  is 
megváltozo�  a világ, de talán a magyarországi szlovákság 
körében i�  vannak a leginkább jelei annak, hogy a két kul-
túrához való kötődés fennmarad. Hogyan látja Ön a jövőt?

– Tótkomlóson több mint száz éves hagyományai 
vannak a szlovák nyelvű amatőr színjátszásnak. A 
két világháború közö� i nehéz időkben is játszo� ak 
szlovák és magyar darabokat, s ma is van színjátszó-
körünk. Mindig voltak emberek, tanítók, lelkészek, 
akik átadták a kultúrát, a nyelvet. Illő megemlíteni, 
hogy Komlóson most is van a városi újságban és 
az evangélikus gyülekezet lapjában egy vagy több 
szlovák oldal, amit az alkalomnak és az érdeklődés-
nek megfelelően fenntartunk. 

Még mindig bízom abban, hogy az általános trend 
bizonyos szintig visszafordítható. Nem vádolok sen-
kit, de az anyaországban is fel kellene fi gyelni arra, 
hogy szükségesek lennének például az olyan nyelv-
könyvek, amelyekből könnyen és gyorsan meg lehet 
tanulni szlovákul. 

– Kinyílt a világ is és több lehetőség van a más or-
szágokban élő szlovákokkal való kapcsolatok építésére. A 
komlósi szlovákok képviselői például nemrégiben Horvát-
országban jártak. A fi atalok talán egy kicsit másként te-
kinthetnek a határokon túlra, azokra a szlovák közösségek-
re, amelyeket a programok során megismerhetnek.

– Igen, az kellene, hogy kihasználjuk ezeket a le-
hetőségeket, hiszen ennek sok esetben anyagi hoza-
déka is van. A komlósitól alig különböző nagylaki 
kolbász, eljuto�  például Bukarestbe is, ahol állandó 
helyen, rendszeresen árulják. Az ismerőseim is má-
zsaszám szállítják a piacra. Fontos tehát a kapcso-
la� eremtés, abból fejlődik minden, különösen, ha 
mindkét fél profi tál a kapcsolatból. A városunkban is 
i�  van a felújíto�  termálfürdő, és ha valaki ellátogat 
hozzánk, igyekszik megmártózni a gyógyvízben.

– Gyurka bácsi kora ellenére szellemileg és fi zikailag is 
aktív. Tudom, hogy a mai napig rendszeresen kerékpárral 
jár dolgozni a közelben fekvő földjére, úszik, és bármilyen 
rendezvény van – o� hon, vagy más szlovák lakta települé-
sen, vagy akár a határon túli szlovákok körében – legalább 
egy verssel „jelen van”. Mi a titka?

– El kell árulnom egy nyílt titkot: fi atalabb korom-
ban megismerkedtem a jógával. Sokra ugyan nem 
vi� em, de a saját egészségem bizonyítja, hogy nem 
volt haszontalan. Gyógyszereket nem szedek (talán 
egy szürkehályog-műtét vár rám), és még nyolcvan 
év fele�  is tudok fejen állni.

– Hogy juto�  el a jógához?
– Volt egy orvos barátom, aki már sajnos nem él, ő 

taníto�  engem, majd könyvekből is szereztem hoz-
zá ismereteket. Kisebb-nagyobb rendszerességgel 
ma is jógázom, igaz a kor egy kicsit korlátoz már, 
de igyekszem karbantartani magamat, hogy minél 
kevesebb orvosságra legyen szükségem és ne jelent-
sen gondot, ha valahová el kell mennem. Még ma is 
képes vagyok bizonyos számú kilométert gyalogol-
ni. Ebéd után 15-20 perce le szoktam pihenni, ami 
nagyon egészséges, és esténként a legnagyobb me-
legben is forró fürdőt veszek, mivel úgy tudok nyu-
godtan aludni. Úszni egyre kevesebbet járok, mert 
különböző okokból hosszabb ideig szünetet tartot-
tam, de 100-150 méter még le tudok úszni megállás 
nélkül. Pihenésekkel akár 300-400 métert is, de csak 
mellúszásban és oldalúszásban. Az úszás megnyug-
tat és lelki egyensúlyban tart. Ez nagyon fontos, mert 
mostanában sok olyan dolog van, ami feszültséggel 
telíti az embert. Igyekszem úgy tölteni a napjaimat, 
hogy mindig derűlátón nézhessek a következő elé. 

Racskó Erzsébet


