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CZIGÁN Y LÓ RÁ N T (London)

- A magyar nyelv és kult úra csak ak ko r marad
meg a k ül(öldiin élő magyars ág számára össze
tartozást . kii zös származást és ku lturális örök
séget kifejező eszk öznek . Iul a szülőföldtől tá
vol . az IÍj hazáhan is napjaink kivánalmainak
megfelelő szinvonalon művelik . Czigá ny Lóránt
irodalomtörténész egy ik e a magyar nyelv és
k ult úra avatott szerelmeseinek , A ngliában szo l
g álja az egye temes magyar m űvel ődés ügyét .
emberek . és k ultúr ák közeledését . Sokat tesz
azért, hogy az itt honi és a k inti magy ar irok, tu
dósok. lilii vészek kölcsönös megértését , jó
egyűttm űkiidésé t nl' za varják ártó fe lt ételez é
sek. k i nem mondott szavak . félszegségek , elví
gátlások . Tagja az Anyanyelvi Konf erencia
Védnök sége kiadásában megjelenő Nyelvünk
és Kultúránk cimű folyó irat szerkesztd bizott
ságának ..az 1981-ben Pécsett megrendezett I V.
Anyanyelvi Konf erencia Védnoks ége tisztelete
jelé űl - a mozgalom tizedik évfo rdulója alkal
mából - B árczi Géza-emlékére mmel tünteue k i.

Mikor és mi ért j egyezte el magát az iroda-
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Iomtudománnyal ? Mióta tekinti fe ladatának a
magyar irodalom kutat ás át . kritikai vizsgála-
tát ? '

- Soha még csak fel sem merült bennem an
nak gondolata, hogy mással is érdemes foglal
kozn i, mint irodalommal. Amikor leérettsé
giztern, éppen egyfajta " numeru s clausus" volt
divatban - s igy a kitűnő érettségi bizonyít
vány engern sem jogosíto tt egyeterni vagy főis

kolai tanulmányok ra. Ez mindcn felvételi vizs
ga alkalmáva l kiderült, mivcl a felvételi min
dig sikeresnek bizo nyult, "férőhely hiányá
ban " azo nba n elutasítottak. Sok utánjárás
eredményeképpen végül mégis .xxlafértem" a
rudományokhoz. SŐt. Választhattam is : vagy
Pestre vesznek fel a jogi karra, vagy Szegedre
megyek bölcsészhallgat ónak. Erős volt a csá
bítás, hogy Pesten tanulhassak , de ellenáll
tam : habozás nélkül mentem Szegedre , ma
gyar-tőrténelem szakra . Soha nem bán tam
meg. Am ikor pedig az oxfo rdi egyetemre ke-



rültem, krokodilkönnyekkel a szememben
mondogattam magamnak: "Milyen peches is
vagyok-- vidéki egyetemről csak vidéki egye
temre vezet az út!" Aztán mégis úgy történt,
hogy .Jővárosban'', a londoni egyetemen sze
reztem diplomát, s ott is doktoráltam.

Angliában persze nagy kísértést éreztem,
hogy szakot változtassak : angol irodalmat
szerettem volna tanulni. Természetesnek tűnt

akkor, mivel ügy terveztem eléggé el nem
ítélhető naívsággal,hogy angol diplomával a
zsebemben néhány éven belül hazamegyek.
Hamar kijózanodtam. Miután pedig beláttam,
hogy külföldön kell maradnom, semmi értel
me sem volt, hogy én is "eszkimó" legyek ott,
ahol már egyébként is bőven van eszkimó.

Ennek az ellenkezője is csodabogárságnak
számított, hiába tűnt nekem logikusnak, hogy
azt folytassam, amit egyszer már elkezdtem.
"Mit? Micsoda? Ön perzsa? S perzsa iroda
lommal foglalkozik? Nohát ez igazan bámula
tos!" De fölösleges Montesquieu-t aktualizál
ni a helyzet iróniájának érzékeltetéséhez. Mert
az élet mindig rálicitál az irodalomra. Egyszer
a vámtisztviselő csodálkozott rám, miután át
vizsgálta papírjaimat, s hitetlenkedve forgatta
a nálam levő kéziratot (könyvem magyar for
dítását). A biztonság kedvéért meg is kérdezte,
hogy mivel foglalkozem. "Magyar irodalom
mal">- válaszol tam magabiztosan. "Maga ott
kint ís ilyenekkel foglalkozik?" - szaladt ki a
derék vámos száján leplezetlenül a meglepetés
okozta kérdés. Ez a ferihegyi repülőtéren tör
tént,1971-ben.

Döntés és teljesedés

- Ha idejében felismeri az ember. mit kell ten
nie. és szereti annyira az életét, mint választott
hivatását, türelmesen kitart elhatározása mel
lett. Könnyebben ellenáll csábitásoknak, kísér
téseknek , amelyek eltéríteni próbálják eredeti
szándékától, megingatnák döntésének bizo
nyosságában. Önnek szerencséje volt: a kinti
magvarok, tudós irodalmáraink segítették ter
vei meg valósitását.

- Nem volt könnyü döntés a magyar iroda
lom vonzalmában állhatatosan kitartani. Az
"elszántság" mellett valóban sokat segített,
hogy hamar kapcsolatba kerültem kint élő

írókkal, szellemi emberekkel. Néhányan nem
csak a szárnyuk alá vettek, hanem az évek mú
lásával barátságukkal is kitüntettek. I-tárom

nevet kell itt említenem : Cs. Szabó Lászlóét,
Szabó Zoltánét és Iványí-Grünwald Béláét.
Itthon, a szaktörténészeket leszámítva, talán
Iványí-Grünwald Béla nevét ismerik legkevés
bé, pedig ahhoz a háború előtti kitűnő törté
nész nemzedékhez tartozott, amelyikhez Deér
József, Bogyay Tamás, Benda Kálmán, VácTj
Péter vagy Kosáry Domokos, csak Iványi
I939-ben Angliába jött kutatóösztöndíjjal, s a
háború kitörésekor politikai menedékjogot
kért és kapott. Ő vezetett be az angol-magyar
kapcsolatok tanulmányozásába, s ő irányitot
ta figyelmemet az angol nyelvű hungarika
gyűjtés és -feldolgozás filológiai aprómunkájá
nak fontosságára; "hiszen kint vagyunk a te
reper - mondogatta -, életre szóló ösztöndíj
jal". Akkoriban ennek még különlegesjelentő
sége volt, mivel a két háború között izmosodó
anglisztika Fest Sándor halálával derékba
tört, s az ötvenes évek légköre nem kedvezett
az utánpótlás felnövekedésének. Más kérdés
persze, hogy a hatvanas évek közepén újrain
dult komparitisztika azóta már felnevelt egy
kitünően képzett kutatógárdát.

Iványi-Grünwald gazdag hungarika-gyűjte
ménye halála után a londoni egyetem Szláv- és
Kelet-európai Intézetének könyvtárát gyara
pította különgyűjteményként.Annotált kata
lógusát már csak én készithettem el. Özvegye
jóvoltából meg is jelenhetett: ezzel indult a
londoni Szepsi Csombor Kör kiadói program
ja I967-ben. A hungarika-gyűjtemény feldol
gozása labour oflove volt, szerény törlesztés az
adósságból. mert Iványi-Grünwald nemcsak
egyik első útbaigazítóm, hanem atyai jó bará
tom is lett, aki a szakma, a tágabb család foly
tonosságát jelentette nekem. Ha otthon mara
dok, nyilván nincs szükségem arra, hogy "céh
beliségem geneológiáját" igazoljam önma
gamnak, de külföldön a belső bizonytalanság
ellensúlyozására kellett egyfajta legitimitás:
lehet valaki magyar irodalomtörténész Ang
liában is.

Nem kevesebbet köszönhetek Cs. Szabó
Lászlónak sem. A korlátlan tekintélyt képvi
selte előttünk, amit Babits Mihály kézfogása
hitelesített. Megint csak azt kell rnondanom,
hogy más az akusztikája és a jelentősége an
nak, ha valaki természetes közvetlenséggel be
szél Babitsról, Szerb Tóniról vagy Halász Gá
borról egy londoni olasz vendéglőben, s mi
után szétoszlunk, a Timest olvassuk a piros,
emeletes buszon, nem pedig sárga villamosra
szállunk Magyar Nemzettel a kezünkben. Sze-
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pegve néztünk fel Cs. Szabóra, mint szigorú
. osztályfőnökre, aki bármikor kikérdezhet

bennünket T. S. Eliotból vagy Albert Camus
ből, s jaj nekünk, ha nem tudjuk, miről neve
zetes a southwarki katedrális vagy a glaston
bury-i Kehelydomb. "Ezer húszéves iró nyu
gatra tart" - írta egyik esszéjében, és szerétet
tel fogadott bennünket: ő lett a mi Ka
zinczynk, a nyugati magyar irodalom "szent
öregje".

S végül Szabó Zoltán, aki sohasem éreztette
velünk a korkülönbséget és intellektuális fölé
nyét: magunkfajta, de érettebb, bölcs barát
nak tekintettük, s nemcsak kivételes éleselmé
jűsége és szellemi finnyássága miatt tiszteltük,
hanem mert - integritását soha nem befolyá
solta semmilyen déformation professionelle 
tartása mintha csak azt igazolta volna, hogy a
lét nem szükségszerűen határozza meg a tuda
tot: a szellemembere létének történelmi és tár
sadalmi korlátait fölényes öniróniáva! szemlé
li, sigényeiben egyértelműen maximalista.
Nagy kár, hogy itthon műveit főként csak kor
társai és a szociológusok ismerik ...

Természetesen máshonnan ts értek hatások,
az angol egyetem a hazaitól ugyancsak eltérő

látószög használatára szoktatott. De hogy az
ötvenes évek második felében, tudatom mé-

Iyén a kataklizma kitörölhetetlen emlékével,
újraindulhattam egyszer már megkezdett pá
lyámon, ehhez, ha nem is az indíttatást, a bá
torítást mindenképp tőlük, magyar meste
reimtől kaptam.

- Ha a szabadság szorult helyzetbe kerül, a
nyelvet is veszély fenyegeti. A megtorlás mindig
az élő szó megrendszabályozásával kezdődik.

De a nyelv nehezen enged, a nyelv maradandó.
Konkrét és elvonatkoztató, összekötőés szétvá
lasztó egyszerre. A nyelv lehet a közös gondolat
hordozója, de lehet az egymást nem értők jelbe
széde is. Többszörös harmóniát teremthet, vagy
ellentéteket támaszthat. A mai magyar kuiturá
lis élet a harmóniák hive. Fontosnak tartja az
.állagmegovást". Hogy a külföldi és a hazai
magyar irók, költők, történészek a nyelv sza
badságának és tisztaságának védelmében össze
fogjanak. Sokunkat foglalkoztat, hogy az élő

- tehát a folytonosan változó - nyelvvel való
szerves kapcsolódás hiánya nem vezet-e bizo
nyos gondolati, kifejezésbeli és képi szegénye
déshez, szűrkidéshez a nyugati magyar iroda
lomban?

- A kérdés teljesen indokolt, s gyakran fel
vetődik. Hogy felvetődhet, abban Márai is lu
das. Ő írta ugyanis:,

Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpad1at alatt.
A "pillangó", a "gyöngy", a "szív" már nem az, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt ...

Igen, hogyne, van nyelvi interferencia. Mert az
író is ember. Ő sem kerülheti el környezetének
hatását. Magam is hallottam, amikor egy kitű

nő író arról beszélt, hogy .Jetört" (broke
down) az autója, illetve ,egy finnyás stiliszta
"puha" hangon (in a soft voice) szólaltatta
meg hősét. Van ellenpélda is. Az egyik rádió
szerkesztőségben angolból fordít egy fiatal,
munkatárs. Műszaki képzetlensége miatt ré
mülten kérdezi: - Gyerekek, mi az ördög ma
gyarul a Wheatstone bridge (Wheatstone-híd)?
Kollégája, a széplelkű költő csak a kérdés vé
gét hallotta. Mélázva felnéz: - Bridge? - ízlel
geti az angol szót. - Írj kérlek bürüt vagy pal
lót.

Nem tudom persze, illetékes vagyok-e a kül
földiek nyelvromlásáról nyilatkozni, hiszen
magam is "nyelvbajos" vagyok idestova ne
gyedszázada. Kétségtelen, hogya beszélt nyelv
konvergál, s minden országban felmerül olyan
sajátos nyelvi kontextus, amelyben a "hozott
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nyelv" nem elég. Ráadásul otthon állandóan
új szavak keletkeznek, s ezek jelentését csak
akkor ismeri a külföldi, ha rendszeres kapcso
latban van az országgal. Nem tudja, hogy a
stewardess utaskísérő, ha nem ült Malév-gé
pen; nem tudja, mi a "bögrecsárda", nem tud
ja, mi fán terem a "vicsege", ha nem látta étla
pon; nem figyelfel arra, hogy n:ta már nem né
pi táncról beszélnek, mint az ötvenes években,
hanem néptáncról ; hogy többen használják a
szemantikailag pontosabb hűtőszekrénys,

mint a jégszekrény t. Nem érzi, Hogy a "ran
gos" elcsépelt, hogy a "pontosít"-tól viszo
Iyognak a normatív nyelvészek, vagy hogy a
státusszimbólumnak van már magyar megfe
lelője.

A szókincs ilyen változásai a költői nyelvet
alig érintik. Hogyan védekezik a prózaíró?
Túlkompenzál. Magam is kigyomláltam már
"forró kutyát" novellábóJ, mivel a túlbuzgó
szerző nem akart hot dogot írni; megmoso-



lyogtam az alkalmi kritikust, aki az elavult kö
gítet újította fel, ami egyébként is a Calepinus
szótár (1585) sajtóhibájából keletkezett
(ugyanúgy, mint a nemtő a nemzőből, vagy a
[üveg a süvegből). Ezek persze túlkapások,
amike n méltán mosolyog a hazai olvasó.
Tény, hogy a külföldi író jobban fél az idegen
szavak tól, mint hazai kollégája. Azt hiszi, ezen
áll vagy bukik írósága, mivel otthonról árgus
szemmel figyelik, sjaj neki, ha ő merne design
ról írni, dizájnra még gondolni sem mer.

Hogy az idegen nyelvi közeg gondolati, képi
és kifejezésbeli szegényedést hozna létre, ezt
kétlem. Főként, hogy gondolati szegényedés t.
Az idegen nyelv éppen arra ösztökéli az irót,
hogy megfogalmazásbeli henyeségeket újra
gondoljon és szorosabbra fogalmazzon. Ráéb
red arra, hogy a magyar nyelv gazdagsága és
ereje nem abban mutatkozik meg, amikor
plasztik vitézkötést rak a stílusára; akkor is le
het jó verset írni, ha nem minden második sza
va petrence, pitymallat, csobolyó vagy cso
roszlya. A képalkotásnál pedig egyenesen
előny az idegen nyelvi olvasmány; a nyelvbéní
tó csönd például fordítás Shakespeare szonett
jéből (tongue-tied silence), a Vörös zsoltár is
fordítás: A még kér a nép című Jancsó-film an
gol címe. Ha az idegen nyelv ártana a magyar
nyelvérzéknek, akkor a hazai költőknek is
óvakodniuk kellene idegen nyelvi olvasmá
nyoktól.

- Itt most eszembe jut a Nyelvünk és Kultú
ránk 1981. szeptemberi, 44. száma, az a kis po
lémia egyik nyugati magyar irónk cikke kap
csán, amelyen a lap szerkesztősége szükségsze
rűen néhány apróbb stiláris javítást végzett. Ön
ezt nyil«levélben tette szóvá, mondván,hogy he
lyesebb lett volna a "stiláris változtatás" kifeje
zést használni a "stiláris javítás" helyett. Pon
gyolaságok, nyelvi lazaságok, stíluszavarok
előfordulhatnak. A frisseség hitelesebb . . .

- Az idegen nyelv állandó jelenléte segíti a
költőt, hogy a szavak szemantikai konnotá
cióját leválassza a szó hangtestéről, s az így
nyert nyelvi építőkockák játékra adnak alkal
mat. Ezzel már hazai költők is foglalkoznak jó
néhány éve, de a filológusok majd kimutatják,
hogy a nyugati magyar költő élt először a
lehetőséggel.

A foszladozó anyanyelv, a szavak ízének el
vesztése, az anyanyelv szavait gyötrelmesen
kereső költő végső soron mitosz, és keletkezé
sébe belejátszott nemcsak az ötvenes évek

nagy elzártsága, hanem az a kétségtelen tény
is, hogy a kivándorlók zöme halandzsanyelven
beszél, s a nyugaton megjelenő sajtótermékek
egy része nevetségesen silány nyelvi eszközök
kel íródik.

Ma már nem hiányoznak a könyvek, folyó
iratok, a látogatók, a látogatási lehetőségek:

létezik élő kapcsolat. Az igényes írónak nem
lehet kifogása. Márai az idézett verset - Halot
ti beszéd - az ötvenes években írta, pár éve élt
külföldön. Soha nem értettem, milyen pszi
chológiai vereségélmény késztethetett a háta
mögött több tucat kőnyvet tudó írót arra,
hogy - mint a rossz kötéltáncos - lenézzen s
meginogjon. A költők mostani magatartását
inkább Thinsz Géza csúfondáros, incselkedő

nyelvöltögetese jellemzi:

"Óhajt tolmácsot?" - kérdezte tőlem egy hi
vatalos, figyelmes férfiú Budapesten. Udva
riasan meghajoltam : "Hálás lennék érte!"
Azután tovább beszélgettünk, persze ma
gyarul.

Arról azonban hallgattam, hogy nagyok
az igényeim. Olyan tolmácsot óhajtok, aki
elkalauzol a hétértelmű beszéd labirintusai
ban, lehámozza az idemondom-odaértem
mégis-másképp néhány rétegét, gázálarcot
szerez, amely megvéd minden fertőzéstől,

bevezet a kulisszák mögé,- szó ami szó: be
mutatja Budapestet.

Úgy vélem tehát, hogy a nyelvi neurózis,
,amiben a nyugati magyar költő él, kedvező

. költői szituáció. A férgese elhullik, a jó költő

viszont Alaszkában is jó költőmarad. Aki úgy
. hirdeti az igét, hogy közben nem tudja ragoz
ni, az mindennap bokáig tocsoghat az anya
nyelv tiszta forrásában, mégiscsak rímkovács
marad - bárhol is él.

- Mivel magyarázza, hogya nyugati magyar
lira mégsem követi odaadóan a külföldi irodal
mak irányzatait, nem szolgáltatja ki magát te
hetetlenül hencegő izmusoknak, még ha ideig
óráig virtusból melléjük szegődik is, inkább a
hazai költészet hagyományaihoz vonzódik, az
örökséghez kötődik, vagy a mai magyar poézis
varázsa érződik rajta?

- A nyugati magyar költő sokat olvas, nem
csak a kortárs angol, francia vagy svéd költő

ket ismeri, hanem mindent, ami éppen a "leve
gőben" van: ismeri a zen-buddhizmust; P. D.
Ouspenskyt, a pszichológia divatos guruját.
Lacant, .újabban pedig az angolszász nyelvte-
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rületen is ellenállhatatlanul hódító francia
filozófust, Michel Foucault-t. Hogy ez nem
harsog költészetéből? Valóban nem, mert
megemésztve, nem didaktikus módon használ
ja fel. De Kemenes Géfin László, Bakucz Jó
zsef vagy Vitéz György költészetét félreértel
mezi, aki csak a sajátosan magyar hivatkozási
rendszerét ismeri. A Magyar Műhely alkotói
nak megértéséhez is kevés a klasszikus magyar
avantgarde ismerete.

Persze, van jelentősége a "gyökereknek" is.
Alapvető kötődéstjelent Magyari István, Páz
mány vagy József Attila, mert ők a tengelyei
annak a világméretű "összeesküvésnekM

,

amelynek alapján itt is, ott is magyarul írnak.
Jelen vannak, ők fogják a ceruzát Montreál
ban éppen úgy, ,!Uint Stockholmban vagy
A~szterdamban. ük a virtuális haza, egyfajta
mls.ztl~US corpus, a szent szövegek összessége,
a biblia. A nyugati magyar költő időtlen idő

ben él, számára egyszerre történik a nyelvújí
tás és a hitvitázók skandaluma, folyik az Y
háború s hajtják Radnótit Abda felé, Illyés
cikket ír a dunántúli egykéről... Csak tegnap
volt, hogy Szepsi Csombor Márton Canter
burybe tévedt Cambridge helyett; hogy Kuncz
Aladárt Ile d'Yeu-be internálták; hogy a ko
máromi kapitulánsok szabad elvonulást kap
tak; hogy Pulszky feleségével a János vitéz-t
fordítja angolra; hogy Kerényi Frigyest szén
égető munkások találják meg a San Antonió-i
úton, zsebében kéziratok elszenesedett mara
dékával ; hogy Budai Parménius István vízbe
fullad a kanadai partok közelében ... Ha aka
rom, mindezt kihallom a nyugati magyar köl
tő műveiből, illetve csak ezt hallom ki. Ha
akarom, Siklós István verseiből Pázmány Pé
ter dörög, Berzsenyi korhol bennünket vagy
Vörösmarty szózuhatagai dörömbölnek ; Hor
váth Elemér szonettjei Szabó Lőrincet idézik,
első korszakának szűkszavúsága pedig Pi
linszkyt; Keszei István képei vagy András
Sándor tartása viszont József Attilára ütnek
vissza. De a buddhizmus tanításának ismeretei
nélkül Siklós gondolatvilága érthetetlen, míg
másoknál Ezra Pound vagy e. e. cummings
költészete a döntő.

- Az eredeti művészi alkotások mindig túl
lépnek akadémikusan meghatározható műfaji

kereteiken, formanyelvükben felhasználnak
más területekről kölcsönzött elemeket is. Így
teljes megértésük a mereven alkalmazott műfaji
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vagy származási kategóriák határain belül nem
igen lehetséges.

Szent szövegek összessége

- Ha mérlegre tesszük napjaink magyar kö!té
szetét, az itthoni és a kü(földi termést. milyen
eredményre juthatunk? A z e!téríí lel(Jhelyek
összehasonlításakor lát-e minőségileg lényeges
kűliinbséget a kettő között?

- A hazai magyar líra meghatározója, hogy
az állam bőkezűen támogatja a művészetet,

így az irodalmat, tehát a lírát is. Ebben a mo
dellben a költőnek, ha egyfaj ta konformiz
must vállalt, nincsenek megélhetési vagy pub
likációs gondjai. Az állami támogatás a szo
cialista rendszer lényegéből, a szellemi értékek
iránti megbecsülésébőladódik; az állam, mint
a jó gazda, nemcsak a "takarmányról" gon
doskodik, hanem szemével is hizlalja a jószá
got. A támogatás egyik eredője a "József Atti
la-szindróma". Az állam nem akarja, hogya
nagy költők a piac, a kereslet embertelen tör
vényeinek legyenek kiszolgáltatva: ne kelljen a
költőnek aláírásokkal összekoldulni a nyom
daköltséget, ne kelljen megszégyenítő módon
portékájával házalni, s végül ne jusson a társa
dalom szemétdombjára - vagyis a költővel ne
ismétlődhessen meg, ami József Attilával tör
tént a két háború kőzötti korszakban.

A legnemesebb indítékok egyike ez. Van
azonban hátulütője is; a termés bőséges és
színvonalas ugyan, de a titkos formulát, mint
az aranykészítés titkát, még nem találták fel.
Ha a fiatal írót sínre teszik, elvárja, hogy a
mozdony húzza. Ízléstelenebb hasonlattal: a
grillcsirke gyönyörűen fejlett; szép, sárgás a
bőre, fehér a húsa, egyszóval szemrevaló. de
valahogy nem olyan az íze, mint a kapirgáló
csirkének. A jelenség nyuga ton is ismert: Ga u
guin nyomorgott, ezért vesz a Tate Gallery
madzaggal átkötött téglákat. Biztos, ami biz
tos.

Sokan írtak már a versdömpingről, arról,
hogy sok a túlírt vers, hogya költő megformá
lat~anul, egy az egyben közli élményanyagát.
Mmtha az amerikai egyetemi tanárok Da
moklesz kardja függne a fejük fölött: publish
or perish. Nagyon sok a belterjes, belső hasz
nálatra készült vers. Igaz, a modern irodalom
tudomány egyik felismerése az önnemzés elve:
irodalom szül irodalmat. Félreértés ne essék,



soha ilyen tágas, sokrétű nem volt a magyar
irodalom tematikája, a legtávolabbi hatásokat
is befogadja, á periméterek kijelölésére elég
Oravecz Imre Castaneda olvasmányaira, Bari
Károly "cigánysámánkodására" vagy a neo
avantgarde, illetve a divatos lingvisztikai
irányzatok ihlető jelenlétére utalni: a Mozgó
Világban kibontakozik a kísérletező irodalom
teljes gazdagsága.

Ha a külföldi magyar \irát nézem: a támo
gatás tökéletes hiánya a meghatározó tényező.

A költőnek majdnem mindig pénzébe kerül,
hogy nyomdafestéket szagoljon. Gyakran már
a bemutatkozó kötete is csak válogatott verse
ket tartalmaz: gondterhelten válogat, nehogy
túllépje a 4--5 szerzői ívet. Persze, hogy ez nem
szavatolja remekművek születését, megjelen
nek rossz költők is, megjelennek dilettánsok
is. A nyugati magyar költőket bemutató Ván
dorének-ben is van legalább hat-nyolc verselő,

aki csak Béládi Miklós szerető gondoskodása
miatt szerepel a kötetben: minél többen lép
hessenek a hazai közönség elé.

A nyugati magyar költészetben vannak
olyan, hozzám nagyon közel álló magatartás
formák, amelyek egyelőre csak ennek a költé
szetnek sajátjai, mint például Siklós István
Csend erdeje előtt cimű legújabb kötete, vagy
Bujdosó Alpár, Papp Tibor és Nagy Pál rnin
den hazai kisérletezésen túlmutató, tipográfiai
leleményekben gazdag, de számomra még
iscsak "sorsirodalmat" kifejező vizuális költé
szete.

Személyesebb hangnemben elsősorban azt
kell mondanom, hogya mai magyar \ira, hiá
ba tűnik úgy az elmondottak alapján, nem
csupán foglalkozási ártalom, hanem minde
nekelőtt mégiscsak "szent szővegek" összessé
ge, amelynek tanulmányozása életre szóló fel
adat, kötelesség. Számomra a legfontosabb,
állandó, bejelentett lakás, ahol otthon érzem
magam.

- Az Új Látóhatár 1981. évi 3-4. számában
megjelent, "Gyökértelen mint a zászló nye
le . . . " című tanulmánya megkísérli felvázolni
az 1956-ban kül!,öldre emigrált s ott költővé

érett nemzedék munkáiban a természetes világ
kep felbomlásának folyamatát. Elemzi azokat a
tudatkomponenseket , amelyek identitáskrizis
hez, majd a "törmelékes tudaton'' keresztül je
lentkező értékrendválsághoz vezettek : "a világ
kép töredezettségének tudatos (vagy csak tu
datalatti) beismeréséhez. ahhoz, hogya világ

objektív törvényszerűségei, ha ilyenek léteznek,
a szubjektív tudat számára nem szolgálhatnak
rendezőelvként". Vajon várható-e újabb kőltői

írói nemzedék fellépése? A jobb híján ötvenha
tosoknak nevezettek után fC/növekvőben van
nak-e a nyolcvanas évek poétapalántái?

- Hála Istennek, nem. Ahhoz, hogy új köl
tőgeneráció lépjen fel, újabb tömeges kiáram
lásra lenne szükség. Ez pedig mindig földindu
lás következménye. A földindulás vérveszte
séggel jár, s úgy érzem, a századközép infernó
jának minden bugyrában túlteljesítettük á
normát. Ne legyen tehát a nyugati magyar iro
dalomnak új nemzedéke!

Az 56-os nemzedéket gyakran "középnem
zedéknek" nevezik, eufemizmussal. Ennek
csak akkor volna értelme, ha előtte és utána is
állna egy-egy markáns nemzedék. Sok az idő

sebb író, de ki utalná egy nemzedékbe Szélpál
Árpádot, Márai Sándort, Cs. Szabó Lászlót,
Faludy Györgyöt és Határ Győzöt? Vannak
fiatalabb költők is - Mózsi Ferenc, Tolvaly
Ferenc -r-, de "nem égett a bőrükre a méhsár
megkülönböztetőjele".

- Tanulmányában emliti Horváth Béla nevét
is, mint aki "a száműzött pózolás elavult, gics
csesen romantikus jellegét" gunyoros grimasz
szal verselte meg:

A tenger háborog. A nap kihunyt az egek
. alján.

Egy sziklán ül a költő, arca halvány.
Siratja keserűn a haza sorsát
S fölsóhajt, százszor is: jaj, hol vagy Magyar

ország?
Olyan ez, mint egy régi festmény:
A hős körül lebeg a hősies fény,
Olyan ez, mint egy régi metszet,
Minő a múlt századba tetszett:
Az irodalom így vált zord 'valóra,
Dícsfény borul a dicső bujdosóra,
Költői fürtjeit a szél csak fújja, fújja ...
És ez van rá írva: "A honfi búja".

Horváth Béla egykor a Vigilia munkatársa volt,
a harmincas-negyvenes évek megújuló katolikus
irodalmának jelentős egyénisége. Életében há
rom, egymástól élesen elváló korszakot lehet
megkülönböztetni. A Vigiliához csatlakozva 
ahogy önmagáról állította -- .katolikus forra
dalmár", a kizsákmányolt tömegek szószólója,
az egyházi és a világi nagybirtokrendszer osto
rozoja (Hol vagy te nép?, 1942, a Vigilia ki
adása). Ez az időszak sajátos hangú, bővérű,
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erős lűktetésű, kissé népiesen barokkos és clau
deli ihletésű költészetének virágkora. Politikai
magatartása miatt nemegyszer perbe fogják,
egy izbenfél évre börtönbe csukják, majd bünte
tőszázadba osztják. Így kerül amerikai hadifog
ságba 1945-ben. Kiszabadulása után autóstop
pal Rómába megy, hét év múlva az NSZK·ban
telepedik le, és a müncheni Látóhatár szerkesz
tője lesz. Hamarosan csalódik a nyugati világ
ban, maró szatlrákat ír ajóléti társadalom/ele
lőtlen életmódjáról és látszatkereszténységéről,

kárhoztatja az egyházat, amiért .lepaktált az új
konstantini renddel". A II. vatikáni zsinat szel
leme nem érinti meg, dokumentumai hidegen
hagyják. Jórészt nyugaton született verseit
1962-ben, miután tizenhét év múlva visszatér
önkéntes számkivetéséből, itthon is megjelenteti
Végkor cimű kötetében. Megbízzák a hazai Lá
tóhatárnak, a mai kulturális tallózó elődjének

szerkesztésével. Vallomása szerint hisz "a szo
cialista Magyarország jövőjében", és igéri,
hogy "annyi hányódás és keserű csalódás után
megpróbál egy új dalt mondani ... egy új és
emberi társadalom dalát". "Csak a Vörösmarty
cukrászdábál nézte már a világot - jellemezte
egyik írótársa nekrológjában -, vallomásai elle
nére sem tért igazán haza."

- Van Fülep Lajosnak egy remek miniatűr

tanulmánya, amiben azt fejtegeti a mindig el
gondolkodtató szerző, hogy voltaképpen mi is
hiányzik a magyar irodalomból? Arra a meg
állapításra jut, hogy a vallásos érzület, még
hozzá olyan szinten, mint ahogy ez az orosz
klasszikusok parasztfiguráiban jelentkezik.
Azt hiszem, Platon Karatájevet hozza fel pél
dának a Háború és béké-ből, aki a nép gyerme
ke, s akinek mélységes hite szöges ellentétben
áll Bezuhov nihilizmusával. Érdekes gondolat.

Nekem viszont gyakran az jár az eszemben,
hogy a két háború közötti magyar katolikus
irodalomban miért nem teljesedett ki intellek
tuális vagy misztiku s megújulás, olyasféle, ami
a francia neokatolicizmus Iróit oly izgalmassá
teszi. Igen, ott volt Harsányi Lajos, Sík Sán
dor vagy Rónay György, esetleg Just Béla és
Balla Borisz. (A legnépszerűbb persze Mécs
László.) A magyar katolicizmus legjobb pilla
nataiban a szociális igazságért küzdőtt, s Hor
váth Béla is ezt a szociális elkötelezettségű

irányzatot képviselte fiatal korában. Azt vár
ta, hogya "szentek földi forradalmán fölépül
itt az égi város". Az emigráció s évek azonban
pesszimizmusba és nihilizmusba kergették, ha-
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zatérése után nem tudott megújulni : világvége
hangulatot árasztó verseinek érzelmi töltése
lassan kimerült. Valójában kétszer "disszi
dált". Igaz, a hazai irodalmi élet sem fogadta
be egyértelműen : a Hét évszázad magyar ver
sei-nek legújabb (1979) kiadása jelentőségéhez

méltatlan terjedelemben, másfél oldalon szere
pelteti.

- A nálunk csak szakmai körökben méltá
nyolt könyve, A magyar irodalom fogadtatása
a viktoriánus Angliában 1830-1914. (Akadé
miai Kiadó, 1976) az első világháború kitörésé
ig dolgozza/öl irodalmunk szigetországi sorsát.
Hogyan jellemezné röviden a két világháború
közti időszakot, és mit mondana az 1960 és
1980 közti periódusról ?

- A két háború közötti időben a bestsellerek
kora következett. Markovics Rodion, Kör
mendi Ferenc, Földes Jolán, Zilahy Lajos és
az exportdráma : elsősorban Molnár Ferenc,
Biró Lajos és Lengyel Menyhért. De megjelent
Kosztolányi, Karinthy, Kuncz Aladár és Mó
ra Ferenc is Angliában. A költészetből viszont
majdnem semmi.

Az utóbbi húsz évben sokkal több magyar
irodalom jelent meg, s ami a legfontosabb,
költők is: Déry Tibor, Németh László, Len
gyel József, Szabó Magda, Illyés Gyula, Rad
nóti Miklós, Weöres Sándor, Juhász Ferenc,
Nagy László,' Pilinszky János és Konrád
György. Valamelyik nap kaptam egy Csoóri
Sándor-válogatást Kanadából. Ha ehhez hoz
záadjuk a Corvina kiadásában közzétett fordí
tásokat, a New Hungarian Quarterly gazdag és
színvonalas anyagát, valamint a közös kiadá
sokat, a kép igencsak kedvező: a magyar iro
dalom angol fordításban is létezik, s aki veszi
a fáradságot, majdnem mindenhez hozzáfér.

"Áttörés" persze nincs. Angliában még Mo
liére sem "tört át", alig játsszák. Czeslaw Mi
los Nobel-díja sem volt elég az áttöréshez, no
ha' kiadták paperbaekben régebben megjelent
könyveit. Az olvasóközönség igényei, elvárá
sai és beidegzettségei sajátosan inzulárisak, rá
adásul a könyvpiac eléggé roskatag.

Mindezek ellenére: a magyar irodalom
helyzete ma Angliában Jobb, mint valaha.

- Kiket tart a mai magyar líra és próza kvali
tásainak, akik nemzetközileg isjelentős egyéni
ségek?

- Ma már tudjuk, persze retrospektíve,
hegy a korszak váltás utáni legjelentősebb iro-



dalom az Újhold környékén született, ott in
dultak, dolgoztak a legnagyobb formátumú
költők: Pilinszky János vagy Nemes Nagy Ág
nes. Igaza volt tehát Lukács Györgynek, ami
kor az elefántokat nem a Himaláján kereste,
hanem lent a völgyben, s csak az a kár, hogy
miután olyan parányi szurdokokba pillantott,
mint az Újhold, az ottani elefántokat Babits
epigonoknak nézte. A Francia fogoly vagy az
Apokrif világirodalom. Ted Hughes szerint
Herbert, Holub és Popa mellett Pilinszky a
legkiemelkedőbb kelet-európai költő. Prózá
ban Mészöly Miklós neve ötlik legelőször

eszembe.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1980-ban

Irodalmi Figyelőtalapitott azzal a céllal, hogy
a negyven éven aluli magyar irók közül egyet
egyet reflektorfénybe állítson a nyugati ma
gyar szellemi közvélemény előtt. Az első Fi
gyelőt az Albert Pál néven publikáló kritikus,
Sipos Gyula készítette el, Esterházy Péter és
Nádas Péter munkásságát elemezte. Tavaly
nekem jutott ez a megtiszteltetés, s gondoltam
az újvidéki Ladik Katalinra vagy a nyugati
magyar próza erősségére, Ferdinandy
Györgyre. Végül is Hajnóczy Péter mellett
döntöttem, mivel szerintem a Halál kilovagol
Perzsiáhól olyan szenzibilitást fejez ki, aminek
raritás-értéke van, hiába találták meg a kriti
kusok a Hajnóczy-rnodellt Malcolm Lowrytól
Szadek Hedajátig minden kábitószeres író ban,
Hajnóczy minden soráért megküzdött : a véré
vel írt, és eredeti vol t.

- Min dolgozik most? Mik a tervei?

'. Hat évig, 1973 és 79 között, egy részletes,
angol nyelvű irodalomtörténeten dolgoztarn,
amely a Halotti beszédtől napjainkig tárgyalja
a magyar irodalmat. Helyzetemből adódóan
kell, hogy legyen külső .Játószögem" : külföldi
egyetemen külföldieknek tanítottam magyar
irodalmat, s ennek tanulságait akartam össze
foglalni. Az 1100 oldalas munka The Oxford
History (Jj' Hungarian Literature címen fog
megjelenni, bár még sokat kell vele bajlód
nom.

Az utóbbi években ezért felhagy tam a filo
lógiai részletkutatásokkal, de ehhez szeretnék
majd visszatérni. Annál is inkább, mivel az
irodalomtörténet produkált hasznos mellék
termékeket is, s ezek közül mind ez ideig egyet
sikerült úgy-ahogy megnyugtató módon ki
dolgozni: "Az ún. magyarosság mint pszeu
dostilisztikai kategória". (A témához sokat ta-

nultam Németh G. Bélától.) Maradt viszont
még jócskán. Ilyen a nemzethalál toposza a
romantikusoknál, amiről otthon is gyakran ír
nak, mégis - úgy vélem .. nekem is van, ha
nem is aktuális, inkább eszmetörténeti rnon
danivalóm. Ilyen a kelet-európai "nemzeti
költő" modellje a XIX. században - az újgö
rög Szolomosztól a balti népek nemzeti költői

ig. Hogyan függ össze megjelenésük és a társa
dalmi modernizáció kérdése? Egy ideje ugyan
csak készülök alaposabban megvizsgálni Hor
váth János "irodalmi tudat" koncepcióját.

Magyar nyelvű tanulmánykötetem Vakre
pülés címmel sajtó alá rendezve várja, hogy
napvilágot lásson. Terveimet azonban a ki
adási viszonyok miatt kordában kell tarta
nom. Ezért ejtettem el olyan antológia-terve
zeteket, mint például a magyar irók Angliáról,
mindössze néhány előadás lett belőle, meg fel
használatlan jegyzet.

A bibliográfiai adatgyűjtés mindig szóra
koztatott. Nemrégiben készítettem el Cs. Sza
bó László külföldön írt életművének bibllog
ráfiáját, a rá vonatkozó legfontosabb iroda
lommal. Ahogy az Új Látóhatárt feldolgoz
tam, ugyanúgy szerétném egyszer az Irodalmi
Újság repertóriumát is összeállitani, alapvető
segédeszköze lenne ez is a nyugati magyar iro
dalom tanulmányozásának. 1958 óta cédulá
zom a magyar vonatkozású angol anyagot
I800-ig, és szintén cédulakatalógusban őrzöm

a magyar irodalommal kapcsolatos, viszony
lag teljes angliai kritikai visszhangot is - a kez
detektől. Hogy ezek végleges formába öntésé
re sor kerül-e valaha, nem tudom, mert igen
munkaigényes és hálátlan feladat. Az anyag
gyűjtést mégis szívesen végzem - jó kikapcso
lódás.

SZÜ/.:I·(:g van az értékek konszenzusára

- Nem tartja-e "magyar betegségnek" '. a kül
földön különösen tapasztalható - egyet nem ér
tést. széthúzást , egymás vegzálását? Az értékek
befogadásának . elismerésének. az egyetemesség
erejének mindig sokat árt (l kölcsönös megbe
csülés hiánya, a minőséget óvó-javító, megkü
lönböztetés nélküli segítőkészség elmaradása.
A nemzet érdemeit csak a termékeny összefogás
gyarapíthatja, csak az ideológiai bravúroktól és
álcáktól mentes fejlődés hozhat továbbra is em
beri, társadalmi és lelki harmóniát, biztosithat
ja a lét nyugalmát. a szellem pezsgő frisseségét.
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- Nem hinném, hogy valamiféle különleges
"magyar betegség" tünetei a felsorolt bajok,
még csak nem is a kis népek lelki alkatának el
ferdülései, hanem általános emberi tulajdon
ságok. Kétségtelen, hogy egy közösség belső

harmóniájához szükség van az értékek kon
szenzusára, a konszenzus kialakulásához vi
szont időre van szükség. Történelmünk folya
mán a kedvező szélcsend mindig túl rövid ide
ig tartott ahhoz, hogy ez a folyamat megnyug
tató módon lejátszódjék: csak ebben a század
ban legalább háromszor omlott össze az érté
kek kialakult rendje.

Az értékrend kialakulásához elengedhetet
len konszenzus csak vitákban születhet meg,
és a vita szükségképpen "egyet nem értés", s
ha elmérgesedik, egymás .vegzálásának'' tűn
het, esetleg tényleg az lesz. Viták nélkül azon
ban bűzös belvizek lepik el a szeJlemi életet, és
minden tisztázatlanul marad.

A mai magyar szellemi életben éppen azt
tartom a legizgalmasabbnak. hogy egymás
után tárulnak fel a közelmúlt, a félmúlt sebei,
fekélyei, fertőzései, sőt időnként korábbi tabui
is documentary fiction (valóságirodalom), vagy
non-fiction formájában.

Amíg ez a folyamat alapvető sorskérdések
ben nem termel ki egyfajta konszenzust, addig
"vegzáljuk egymást". Otthon is. Külföldön is.
Az üdvös és kivánatos az lenne, hogy a fél
múltból, a közelmúltból végre befejezett múlt
legyen. Ez a nyelvtani igeidők kérlelhetetlen
logikája.

- Mint levelében megirta, egészsegugyi
okokból nem vehetett részt az 1981 őszén Pé
csett megrendezett IV. Anyanyelvi Konferenci
án. Különbijző világnézetű emberek találkoztak
itt a világ minden tájáról. Összehozta őket a
magyar nyelv, a magyar kultúra szeretete, az
értékek maradandóságába és egyesitő erejébe
vetett bizalom.

- Az anyanyelvi mozgalmat mindig is sziv
ügyemnek tekintettem, kezdetei óta támoga
tom, az Anyanyelvi Konferencia Védnökségé
nek tagja vagyok, mert hiszem, hogy eredeti
célkitűzéséhez híven, hazai és külföldi magya
rok kapcsolatát arra építi, ami "bennünket
összeköt", s tudomásul veszi azt, ami "ben
nünket elválaszt", ahogy ezt a Védnökség első

elnöke, Bárczi Géza sokat idézett formájában
megfogalmazta.

Életre hívásában főszerepet játszott annak
felismerése, hogy a nyugati magyarság és a
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szülőföld viszonya - hiszen kinek nincs roko
na nyugaton? -- tisztázásra szorul, s a jó vi
szony mindkét fél érdeke. A 45-ös korszak vál
tás előtt a tehetősebb rétegek nek volt egy
hasznos "intézménye", a Miidchen fűr alles, a
mindeneslány. Nos, az anyanyelvi mozgalom
az első időkben ezt a kevés megbecsüléssel, de
igen sok munkával járó, hálátlan feladatkört
töltötte be. Eredményesen. Járható utat te
remtett egy olyan viszony rendezésében, ami
nek korábban még a gondolatát is a szönyeg
alá seperték.

Kialakultak a keretek, kijelölődtek a felada
tok, köztük a leglényegesebb: a második gene
ráció etnikumtudatának felerősitése, és ennek
járulékos elemei: tankönyvek, nyári táborok,
pedagógusok cseréje és továbbképzése. Sok
hasznos meJlékterméke is keletkezett: külföldi
és hazai szakemberek, nyelvészek, közgazdá
szok, könyvtárosok kapcsolata, s ami a leg
fontosabb: a nyugati magyar irók az Anya
nyelvi Konferencia támogatásával és védnök
sége alatt jutottak a hazai olvasó szine elé.

Az utóbbi években a szomszédos országok
magyarsága is része a képnek- korábbi távol
létük sem az érdeklődés hiányából követke
zett, még kevésbé értetlenségből, s reméljük,
az anyanyelvi mozgalom ebben az irányban is
hatékonyan tud segíteni. Célja ma sem lehet
más, mint amit 1970-ben maga elé tűzött: az
etnikumtudat ébrentartása a külföldi magya-'
rokban, éljenek azok bárhol, és ez kissé
ódon terminológiával - nemzeti érdek.

Áldozatos és költséges munka, nemcsak
szakértelmet, hanem igen sok tapintatot és kö
rültekintést kiván - eredményességét pedig
nem lehet számoszlopokban kifejezni vagy
statisztikákkal szemléltetni.

- Mit jelent önnek Londonban - magyarnak'
lenni?

- Herder szerint akitől a reformkorban
nem csak a nemzethalál mumusáról értesül
tünk -- az emberiség egyetemességében a nem
zetek, népek vagy törzsek azért jelentenek ér
téket, mert a különbözősége t, a másságot kép
viselik. A népek külön entitás-jeJlege önmagá
ban való érték. Imperatívusz lett a magyarság
jeJlegzetességeit vizsgálni: mely tulajdonságok
különböztetnek meg bennünket minden más
néptől? Ene épülhet magyarságtudatunk. Mi
vel történelmünk miatt állandóan identitás-za
varoktól szenvedünk. gyakran hamis tudattal
küszködve akarjuk tudományosan leirni, defi-



ni álni az etnikum adta különl egességeinket.
Lázasan igyekszünk önmagunka t megfigyelni,
meghat ározni, létünket, létjogosultságunkat
igazolni. Mi a magyar ? Mit ér az ember. JUJ
magyar? Eltorzult magyar alka t. zs ákutc ás ma
gyar tort énelent. Kiváló elemz őkészs éggel

megáld ott elmék küszköd tek az önvizsgálato t
megnehezítő öncsal ásmechanizmusokkal. Sok
patetikus igazság lett a nekiveselkedésck ered
ménye. Mert a nemzeti je llemvonáso k megha-o
tár ozása igencsak ingoványos' talaj . Amikor
például Kant értekezik, mondjuk a spanyolok
j ellern ér ől . neki is csak ilyen közhelyek re telik :
..A spanyo l komoly, hallgat ag és igazmondó ".

Úgy tűnik tehát, hogy egy nép vagy nemzet
(jó) tulajdo nságai t azér t kell meghat ároznunk.
mert ez szolgáltatja az oko t a (jogos) nemzeti
büszkeségre. Magyarán: ezért érdemes ah hoz
a közösséghcz tartoznunk . Ilyen ravasz okos
kodásra van szükségü nk ahhoz, hogy meg
indokoljuk magunkban az etnikum irá nti ter
mészetes lojalit ást, ami ha nem is velünk szüle
tett. mint egyesek vélik, de életünk korai sza
kaszában minde n k ül ő n ösebb ideológiai in
doktrináció nélkül egyetemes érvénnyel kiala
kul.

Még bonyolultabb az etnikumtudat jellege
olyanoknál, akik ő riszá n tuk b ó l a sorsközössé-

gen kívül kerü ltek , vagy kivül rekedtek. Meg
marad hat-c ilyenkor az etnikumhoz tartozás
igénye és tuda ta ? Ha valaki élete nagyobbik
részét külföldön töltött e '? Más állam polgára?
Más éghajla t alatt él, más értékrendszerekkel
konfront álódik nap nap után , s önkéntelenül
összehaso nlításra kényszerül?
Meggyőződésem , hogy az etnikumtudat ,

min t valami titkos hatóanyag, megmar ad az
asszimilációs máz alatt is, csak a tuda t rné
lyebb régióiba kerül , s ott munkálkod ik.
Meggyőződésem az is, hogy noha az etni

kum iránt i lojalitás kis népeknél nem szüks ég
szerűen azo nos az állam iránt i politikai lojali
tássa l. lehet még időtáll ó és egyérte lmű , bár
könnyebben sebezhető és összekeveredhet té
ves premisszák alapján kifund ált hasznossági
lojal it ásokkal. nem úgy, mint a nagy népeknél,
ahol az etnik um iránti lojalitás miértje soha,
vagy csak nagyon ritkán merül fel, mivel egy
beesik az állam iránt érzett politikai lojalitás
sal.

..Amikor cselekszem - írta Montesquieu - ,
honpolgár vagyok , de amiko r írok : el sőso r

ban ember."
Ezt a mondatot csak fordítva írhatom le :

.Amikor cselekszem, elsőso rban ember va
gyok, de amíko r írok : magya r író vagyok" .

Templomaink

Plébániatemplom Egyháza sfalun
(Győr-Sopron megye).
1541-ben itt működött
evangélikus lelkész ként
Erdős i Sylvesz ter János.
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