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Elfelejtett felvidéki nyelvőreink 
 

    A háttér 
 

„Nec arte, nec Marte” azaz sem csellel, sem fegyverrel nem veszitek be vára-
mat – mondja a rév-komáromi kőszűz a sok vihart látott vár falán. S fügét mutat 
az ellenségnek. Ezt a várat, amely már a XVI. században fontos szerepet játszott 
történelmünkben, valóban soha nem vette be ellenség. Magas falait köröskörül 
még víz is védte. 

A súlyos kőből épült vár ellenállt. Magyar nyelvünk, sajnos nem ilyen kövekből 
áll, sokkal sebezhetőbb, ha idegen uralom alá kerül. Az utolsó száz évben két 
nagy veszély fenyegette és fenyegeti több millió elszakított magyar testvérünk 
nyelvét Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Újvidéken. Az első elszakítást a tri-
anoni béke diktálta és ez 1938-ig tartott, amikor az elszakított területek egy ré-
sze – ha csak a háború idejére is – de visszakerült az anyaországhoz. A második 
elszakítás még ennél is súlyosabb, mert már lassan hatvan éve tart és nem látjuk a 
végét. 

A Felvidék sok nagy nevet adott a magyar irodalomnak: Gondoljunk csak Ma-
dách Imrére, Mikszáth Kálmánra és Jókai Mórra. A Trianon utáni időkben ezek 
örökségét vették át azok, akik a magyar nyelv élve maradásáért küzdöttek. Megje-
gyezzük, hogy Kodály Zoltán is felvidéki. 

 
Az örökösök 

 
Kik voltak ezek az örökösök Trianon után? Elsőnek említsük a királyhelmeci 

plébánost, Mécs Lászlót (1895-1978). Az I. világháború utáni években jelentek 
meg versei először, amiket ő felvidéki szavalókörútjain szeretett előadni. Szép 
premontrei reverendájában kedves hiúsággal engedte magát fényképeztetni. Gyak-
ran járt Komáromban, szülővárosomban, ahol sok jó barátja volt. Innen egy ara-
nyos anekdota: Egyik versében, amit komáromi szavalóestjén adott elő, előfordult 
ez a sor: „Isten harsonája vagyok…” Rám, akit négy-öt évesen elvittek szüleim az 
előadására, ez a sor nagyon mély benyomást tett. Mikor a szavalóest után szüleim 
házában folytatódott a társalgás és borozgatás, megkérdezte tőlem Mécs László:  
„Tudod-e ki vagyok én?” Bátran kivágtam: „Te vagy Isten trombitája!” . Sokáig 
nem értettem s mélyen megsértett, hogy miért nevetnek vendégeink annyira. Ké-
sőbb megtanultam, hogy míg a harsona az angyalok hangszere, addig Komárom-
ban, ahol nagy vár volt, az esti trombitaszó az elkésett bakákat hívta takarodóra. 

Mécs László a felvidéki áldásos nyelvőri munkája után az egész magyarság 
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egyik legjelentősebb költője lett. Sajnos 1945 után sokáig „non person” lett, így a 
mai fiatal generáció őt alig ismeri. Hadd közöljük verseskötetben soha meg nem 
jelent versét, melyet e sorok írójához, keresztfiához írt. 

 
Most Lacikának hívnak 
 
Most Lacikának hívnak; 
körötted kék a csend, 
a lelked mélyén karácsony 
örök csengője cseng. 
Játékod gyári áru: 
lelked mélyén mesét 
virágzik, úgy megihlet 
e sablon szürkeség. 
 
Lackóvá nősz, - s nem kell más 
csak játékbábu már, 
körülrajongod testét, 
mint hattyú-gúnár. 
Lehet, hogy gyári áruk 
a Mancik, Máriák, 
de lelkedből kicsalják 
a nagy csók-áriát. 
  
Lászlóvá komolyodsz így: 
játszol új kort, hazát, 
mindenben bölcs, de egyben 
könnyelmű lész s hazárd: 
attól teszed függővé 
a boldogságodat, 
hogy van-e szíve vagy nincs 
egy játékbábunak. 
 
Lassan lassan megőszülsz 
és Laci bácsi lész: 
jajt-bajt nyikorgó verkli 
vagy vidám vén csibész. 
Minden emberjátékon 
kacagsz, vagy mint fa-szent 
bosszankodsz – tornyodban meg 
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halál harangja cseng. 
Most Lacikának hívnak, 
még hős vagy, szűz titán, 
harsants nekünk tavaszt, fényt 
az élet-trombitán. 
                                            (1934) 

     
Mécs László jó barátja volt édesapám, dr. Borka Géza (1896-1977), a komáromi 

bencés gimnázium tanára. Gútán született, ott, ahol a Kis-Duna összesimul a Tát-
rából lerohanó, de Gútánál már szelíd Vággal. A Magyar Irodalmi Lexikon 
(Stúdium, 1926) ezt írja róla: „Borka Géza dr. a komáromi bencés főgimnázium 
tanára, a Jókai-Egyesület irodalmi osztályának titkára. Született 1894-ben Gútán, 
Komárom vármegye. Versei, melyet a hazafias hév és a gondolatok gazdagsága 
jellemez, a felvidéki lapokban jelennek meg. Munkái: Bánatmalom. Komárom 
1920. – Gerde Tamás leánya. Pályanyertes népszínmű 3 felvonásban. Rozsnyó, 
1922. – Szavalókönyv. Komárom 1925. Egyfelvonásos darabjai, melyek sok he-
lyen színre kerültek: A bajusz, Seregül Gergely okuláréja, Békacomb, Holdfényes 
erdőben.” 

Összesen 11 színdarabot – köztük hét egyfelvonásost – jelentetett meg, kizáró-
lag műkedvelő csoportok számára. A Felvidéken igen elterjedt kulturális tevé-
kenység, nyelvőri forma volt az amatőr színjátszás: egyesületek, mozgalmak, egy-
házi és más közösségek mutattak be rendszeresen, népes közönség előtt egyszerű-
en színre vihető darabokat, főként népszínműveket. Ilyeneket írt Borka tanár úr. 
Fő gondolata az volt, hogy egy falusi gyerek tanuljon, de ne felejtse el, honnan 
jött. Segítse faluját, legyen büszke rá, ha később a városi életet is választja. Szín-
darabjai, ha talán el is porosodtak kissé, a falusi élet értékeit emelik ki s fontos 
nyelvőri szerepet játszottak akkoriban. 

Ez volt az az örökség, amit ők, az első elszakítás nyelvőrei átadtak ma is élő ta-
nítványaiknak, a második, sokkal hosszabb elszakítás új nyelvőreinek Felvidéken. 
Ma Pozsony, Losonc, Rév-Komárom, Zsolna és Kassa magyar írói és kultúrmun-
kásai harcolnak a nyelv élve maradásáért és a magyar kultúráért. Mert kell harcol-
niuk, még ha csak öt kilométerre is élnek a magyar határtól, ami engem nagyon 
megdöbbentett. Rokonaimnál látom a példát: Egy komáromi magyar unokaöcs el-
vesz egy szlovák lányt s máris kérdezik: Beszél az unoka magyarul? Mert nem 
biztos, hogy beszél. Ugyanaz a probléma ott, ahol átlátnak Magyarországra, mint 
a itt, a távoli Skandináviában. 

De legyünk optimisták. Hihetetlen erő van nyelvünkben. Átélt tatárjárást, török 
megszállást, vezető rétegek latin és német finomkodását, milliók korábbi és ké-
sőbbi emigrálását.  

Mi is őrizzük, ahogy tudjuk! 
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Borka László önmagáról 
  

 
   1932-ben születtem Rév-Komáromban. 
Klapka városa a Trianon miatt ekkor 
Csehszlovák volt. 1947-ben a lakosságcse-
re ürügyén áttelepítettek bennünket Ma-
gyarországra, második hazámba. Kaposvá-
ron kötöttünk ki, ahol az érettségiig lak-
tam. Utána a pécsi Jogi Karon eljutottam 
az utolsó év közepéig és az Egyetemi La-
pok szerkesztőségében is dolgoztam. De 
1956-ban a Forradalom  után nem állam-
vizsgázhattam, elhagytam második hazá-
mat s Norvégiába jöttem. Itt, harmadik ha-
zámban, elvégeztem a Természettudomá-
nyi Kar kémia szakát.  Nyugdíjamig az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet labora-
tóriumát vezettem. 1977-ben doktoráltam. 

A WHO-nak dolgoztam Jordániában, Sri Lankán és Genfben. 
Hobbim a mikro-fotózás, azaz fotó mikroszkópon keresztül. Amsterdamban első 

díjat nyertem egy mikro-fotóval. Ezekből egyébként két amerikai tudományos lap 
is rendelt címlap-fotónak. 

Nyugdíjas a fotó, a tenisz és a síelés tölti ki időmet. 
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