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TŐZSÉR ÁRPÁD naplójegyzetei 
Hazánk: Mitteleurópa 

Pozsony, 2009. május 31. Tegnap este ünnepelt a Kalligram: 
Szigeti László, a Kiadó igazgatója 60 éves. Ligetfaluban, szaka-

dó esőben kerestem a Bonbon Szállót. Mentem árkon-bokron át a 
kocsimmal, tócsavizek takarták a gödröket, zakogott az autó kereke, 
tengelytörés fenyegetett, végül már azt sem tudtam, hol járok. Aztán 
mégiscsak felfedeztem egy szállodaszerű épületet. Első, akit a szálló 
előtt megláttam, Rudolf Chmel felesége, Teodóra asszony volt, tőle 
kérdeztem meg, hogy ez-e a Bonbon. Elnevette magát, hogy legyek 
nyugodt, egy helyre megyünk. Korábban egyszer már találkoztunk 
valahol, de most éppen úgy nem voltam abban biztos, hogy őt látom, 
mint ahogy azt sem tudtam biztosan, a Bonbon-szálló épülete mere-
dezik-e előttem. – Az ünnepségen voltak legalább kétszázan, inkább 
népünnepélynek tűnt, mint születésnapnak. Magyarországról is 
rengeteg író eljött (Kukorelly, Csaplár, Zentai Péter, a MKKE igazga-
tója, Füzi László, Márton László, Németh Gábor, Szegedy-Maszák, 
Pályi András és mások). Jelen voltak továbbá a liberális szlovák írók 
(Janovic, Feldek, Vilikovsky, Bútora), s politikusok minden meny-
nyiségben (a legtekintélyesebb közöttük minden bizonnyal a cseh 
Schwarzenberg herceg volt, aki kétszeresen is tekintélyes: töménte-
len nagy hasával és tisztségével is az, lévén most éppen Csehország 
külügyminisztere). Meg kell hagyni, nagyvonalú közép-európai se-
reglés volt, méltó a közép-európai Kalligram Könyvkiadóhoz. Ami 
nem sikerült a Visegrádi Négyeknek (összehozni Közép-Európa 
értelmiségét!), azt egyetlen ember, a dunaszerdahelyi Szigeti Laci 
(a szlovákoknak Laco, a cseheknek Láďa, a lengyeleknek Włodek) 
megcsinálta. Kár, hogy itt is inkább a politikus értelmiségé volt a fő-
szerep, s nem az íróké. A pártkatonák beszédmaratonjai után szünet 
következett, s mikor már minden fegyelem megszűnt, s mindenki 
inkább a büfék iránt érdeklődött, mintsem a pódium eseményei 
iránt, akkor szólítottak minket, művészféléket, nevezetesen a kép-
zőművész Németh Ilonát, a költő Ľubomír Feldeket és engem. Úgy 
mondtuk el a köszöntőinket, hogy a nagy zajban már senki sem fi-
gyelt/figyelhetett ránk. Én egy paródiára hegyezett verset írtam, 
Majthényi Flóra Mi a haza? című, egykor (még a Horthy-időkben) 
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közismert verse dallamára. (Emlékeztetőül, a Majthényi-vers első 
két sora: Édes anya, édes apa! / Mondjátok csak, mi a haza?) S az 
én versem kulcssorai:

Úgy tudjuk Kundera óta:
Hazánk Miteleurópa.
Partját három tenger mossa,
Szerdahely a fővárossa.
Itt, bár szűken mérik a lét
(„kalligramm” a súly mértéke),
 sok tonnás a művészi lét.
 Ez a haza!, itt a vége. –

 Úgy képzeltem, hogy a tanácskozás során Feldekkel lefordítjuk a 
versezetet szlovákra is, de nem jött össze a dolog. Nem is baj persze, 
a nagy politikai fieszta végén úgysem figyelt volna rá a kutya sem. Pe-
dig a politikus urak már megtanulhatták volna, hogy a forradalma-
kat általában az írók, költők kezdik (így volt Budapesten 1848-ban, 
1956-ban, s így Prágában 1968-ban és 1989-ben). – Az ünnepség két 
nyelven, magyarul és szlovákul folyt, s én közben azon elmélkedtem, 
hogy ha már régebben is ismerték volna a szinkrontolmács fogal-
mát, s a háborúkat szikrontolmácsos tanácskozások előzték volna 
meg, nem biztos, hogy minden alkalommal kitört volna a vihar. A 
bajt legtöbbször az ellenfelünk (ellenségünk) meg nem értett nyel-
vének és mondanivalójának démonizálása okozza. A Kalligram-
fiesztán szinkrontolmácsként a történész G. Kovács László remekelt. 
Eddig el sem tudtam képzelni, hogy ilyesmi lehetséges. Sőt meg 
voltam győződve, hogy ha ugyanazt két nyelven mondom, akkor az 
semmiképpen nem lesz ugyanaz. G. Kovács meggyőzött róla, hogy 
ha a tolmács a tolmácsolás idején kellőképpen el tud személyteledni, 
azaz maximálisan „medializálni” tudja magát, akkor minden nyelvi 
állításnak megszülethet a tökéletes másnyelvi pendant-ja. (A beszélt 
nyelvről beszélek persze, nem a költészet vagy általában az irodalom 
nyelvéről, a műfordítás, az más kategória, verset vagy regényt való-
ban nem lehet kongeniálisan lefordítani.)

 

Június 12. Jancsó Miklós mondja egy interjújában: Nemrég 
láttam a tévében az Öldöklő angyalt Buñueltől. Belegondol-
tam, hogyan lehettem ilyen marha, hogy egy ilyen zseni mellett 
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egyszerűen belevágtam a szakmába. – Hát itt tartunk most! 
Az emberi szellem annyira beért, annyira telítődve van és any-
nyira telíti a rendelkezésére álló teret (a Teilhard de Chardin-i 
nooszférát), hogy valóban „marhának” kell lenni ahhoz, hogy 
valaki „belevágjon a szakmába”, bármilyen szakmába. Aki nem 
„marha”, aki fel tudja mérni a szellemi terünk telítettségét, azt a 
Harold Bloom-féle hatásiszony nyomja agyon, s megelégszik az 
évezredek által gerezdre érlelt Földből, Szellemből való lakmá-
rozással. Petőfi ugyan még „évmiljomokat” tartott szükségesnek 
Az apostolban a Föld teljes „beéréséhez”, de százötven év is elég 
volt hozzá, s nekünk már csak a „lakmározás” kétes élvezete 
jut. Persze, nem mindegy, hogy valaki a plázák tucatkészletéből 
lakmározik, vagy Shakespeare Hamletjéből ír egy újabb (gyen-
gébb) Hamletet, de azért a közös nevezője valahol mindket-
tőnek a konzumidióta. Bizonyára nem véletlen, hogy jelentős 
íróink műveiben (Kukorelly, Parti Nagy, Garaczi) a kilencvenes 
években (és később) a dilettáns író és konzumidióta polgár lett 
az idol. Persze a hülyeség nem mai keletű, és hamar unalmassá 
válik, mondja ugyancsak Jancsó. S ez még akkor is így igaz, ha 
okos emberek adják a hülyét.

 

Június 16. Arany János az Őszikékben azt írja: „e néven virágok 
vannak ősszel – és csibék”. Az igazság az, hogy tücskök is vannak 
„e néven”. Hamarosan megjelennek az én „őszikéim”, öregség-
verseim is (a kötet címe paradox módon Csatavirág lesz), benne 
egy vers a tücsök-őszikékről szól. Címe: Aszfodélosz szigetén.

Sziklák kőtábláin tízezer mítosz. –
Számtalan Tithónosz, tücsökposzáta
ciripel: millió sípból sivítoz
az ember előtti Holdfény-szonáta.

 Az öregség: egyszemélyes „sorstalanság”. S tulajdonképpen 
nincs hiteles irodalma, mert aki valóban és a valódi öregséget 
megéri és megéli, azt már elhagyták az érzékszervei, amelyekkel 
az állapot tüneteit érzékelni tudná, s felmondta a szolgálatot a 
tudata, amely az érzeteket, képzeteket, fogalmakat egységbe és 
irodalommá szervezhetné. Az igazi öregség valahol a tudaton túl 
van, az érzékektől való elhagyatottságban, a teljes kiszolgálta-
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tottságban, a sorstalanságban, ott, ahonnan már nem lehetsé-
ges a tudósítás. Mi, kik még mindezen innen vagyunk, de már 
az öregségünkre panaszkodunk, kicsit úgy vagyunk ezzel, mint 
Primo Lévi a holokauszttal. Szerinte a holokauszt infernójának 
azért nem hiteles a létező irodalma, mert a túlélői írták meg, 
olyanok, akik tulajdonképpen nem járták meg Auschwitz és a 
többi KZ legmélyebb, azaz halálos bugyrait. A holokauszt igazi 
tanúi ugyanis a halálra kínzottak s az elgázosított hullák lenné-
nek – ha szólni tudnának. Mi, akik az öregségről írni tudunk és 
írni próbálunk, még csak nem is túlélői, csak innen-élői vagyunk 
az igazi öregségnek, ennek az egyszemélyes „sorstalanságnak”, s 
így mi sem lehetünk hiteles tanúk.

 

Június 25. A nyakamon június 28. és Kisvárda. Megint uta-
zom, s közben alig látok. Mintha bepárásodott tükörben néz-
ném a világot, valóságosan megélem a Szent Pál-i „tükör által, 
homályosan” ontológiai helyzetet. (Július 14-én, Kisvárda után, 
a hatvanéves filozófus Mészáros Andrást kell köszöntenem, már 
arra is gondolnom kell, s Mészáros egyik könyvének ez a címe: 
Idő által, homályosan, erről jutott Szent Pál eszembe.) Kisvár-
dán Koncsol Lászlót fogjuk ünnepelni, aki Tőkés László-díjat 
kap, s én fogom laudálni. Lassan már afféle „köszönő/köszöntő 
ember” leszek ahelyett, hogy magammal törődnék, s megműt-
tetném a szürke hályogos szememet. Hogy „színről színre” is 
láthassam még az utat a kocsim előtt! – Tegnap bent voltam az 
egyetemen, a Hizsnyai házaspárral, Zolival és Ildikóval ebédel-
tem. Már az örökifjak is öregszenek, Zoli erősen őszül (ötven-
éves, Mészáros Bandi hatvan). Én ötvenéves koromban még 
az asztal tetején táncoltam. De a szó szoros értelmében. A Ma-
dáchban ünnepeltük a születésnapomat (a Kiadó akkor még a 
Mihály-kapu alatt székelt), életemben utoljára berúgtam, hajnal 
háromkor az asztal tetején táncoltam az azóta már megboldo-
gult Zalabai Zsigával. Aztán autóba ültünk, hazavittem Zalabait 
(Somorjára, a városka Pozsonytól cca. 20 km-re van), s itthon 
vettem észre, hogy nincs se jogosítványom, se személyazonos-
ságim. Iratok nélkül vezettem, jól felöntve a garatra, hajnali 
sötétben. Akkor még nem volt hályogproblémám. Az igazolvá-
nyaimat másnap reggel találtam meg, a Madáchban, az alatt az 
asztal alatt, amelyen táncoltunk.
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Kisvárda, június 29. A református gimnázium második eme-
letén, a „Kálvin-szobában” vagyok elszállásolva. (Persze csak 
én nevezem így a szobámat. Ajtómat a szerint különböztetem 
meg a többitől, hogy az enyém mellett egy Kálvin-portré függ.) 
Egyébként a szállásom tkp. egy kicsi manzárd, a plafonban van 
az ablaka. Dög meleg van benne, mert a tűző naptól csak a zsin-
delyek védnek, illetve éppen hogy nem védnek, sőt átforrósodva 
duplán sugározzák rám a meleget. 3,30-kor ébredtem, akkori-
ban kelt a nap. 5,50-ig még gyötrődtem az ágyban, a „Spenót” 
hatodik kötetét olvasgattam. (A fejemnél, a falra akasztva egy 
könyvespolc, abból halásztam le a zöld borítójú egykori iroda-
lomtörténetet.) Hiúság, ember a neved – természetesen a saját 
nevemet kerestem meg benne legelőször. Nem tudom, ki írta 
a rólam szóló fejezetet (a kötet 1966-os kiadású), de még ma 
is elég találó, a nyelve is szabatos, pontos. Egy beidézett Fáb-
ry-szöveg benne – nyelvileg – a legdisszonánsabb: „A világgá 
tágulás pattanó dinamikája – a leülepedettség ellenszere – a 
képelevenség szinte belénk marja. A gesztus mondatok plasz-
tikus hűsége a férfimozdulat világlendületét realizálja.” Hogy-
hogy akkor nem vettem észre a fogalmazásban a dagályt, a fo-
galmi bizonytalanságot? Három évvel korábban jelent meg az 
első verskötetem, a Mogorva csillag, a Fábry-szentencia annak 
a verseiről szól. Nekem meg most hirtelen az jutott az egykori 
kötetem címéről az eszembe, hogy mennyire ingatag valami a 
versek ún. valóságreferenciája. A kötet címadó versét annak ide-
jén apámhoz és apámról írtam, de mára már az ismerőseim és 
barátaim rendre engem neveznek „mogorva csillagnak”. A vers 
referenciája az olvasóban bármikor aktualizálható képpé, az ál-
talános kommunikáció részévé válik. De vissza a „Spenóthoz”: 
Kisvárdára kellett jönnöm, 2009-ben, hogy egy gimnázium ne-
velői szobájában végre elhiggyem: nemcsak költő és irodalom-
történész, de irodalomtörténet is lettem. S úgy látszik, amihez 
nyúlok, az is irodalomtörténetté válik. Tőkés László legalábbis 
azzal gratulált a tegnapi Koncsol-laudációmhoz, hogy: Csodá-
latos volt, irodalomtörténetté tetted Koncsol Laci barátunkat. 
– Koncsol Lászó ugyanis 2002 és 2006 között a Szlovákiai Re-
formátus Egyházkerület főgondnoka volt, s a közönség talán 
azt várta volna tőlem, hogy főleg ebben a minőségében méltas-
sam, de Laci barátom nekem természetesen mindenekelőtt író 
és irodalomszervező. És zenész. Vagy ahogy a laudációmban 
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mondtam: „A pozsonyi Koncsol László, az író-költő, az iroda-
lomtörténész, a műfordító, a szerkesztő, a számos tanulmány-, 
esszé- és verskötet szerzője, a zenész, a pozsonyi vásártéri kál-
vinista templom orgonistája, a Csallóköz megszállott helytör-
ténésze alapvetően literátus ember, tudós irodalmár, s mint 
ilyen, a hagyományos humanista értékek letéteményese, de 
egészségesen nyitott minden új eszmére, szellemi kezdemény-
re is. Ha van még értelme a paradox „konzervatív-liberális“ 
minősítésnek, akkor ő ma a szlovákiai magyar irodalom és 
szellemiség legmesszebbről látszó és (talán) legmesszebb látó, 
sok nyelvet beszélő konzervatív liberálisa”. – Kik voltak még 
jelentőseb protagonistái a kisvárdai ünnepségnek? Bölcskey 
Gusztáv, Tőkés László (és égő szemű felesége, Edit asszony), Er-
délyi Géza, Nagy György (egy kisvárdai bohém ügyvéd), Lengyel 
Szabolcs (az egész akció szervezője, rendezője) – meg a főtéren 
álló, a romantikus szikláival és kicsit deheroizált figurájával 
anakronisztikusnak tűnő Szent László.

Június 1. Mi van akkor, mikor nincsen semmi? Mi történik, ha 
semmilyen létező nem enged magához, s kinn maradok a sem-
miben? (Mint ahogy ma is történt.) Mi van, ha csak a szorongás 
van? Szorongás a semmitől. – A szorongás maga a semmi. Az 
egyetlen általunk is érzékelhető tünete a semminek. A semmi 
sejtelme, s mint ilyen, mélyen emberi: az állat nem ismeri a szo-
rongást. Azért dolgozunk, azért írunk, azért végzünk különféle 
művészi és egyéb tevékenységeket, hogy kitöltsük a bennünk 
levő semmit, s megszabaduljunk a szorongásunktól. – A filozó-
fus Heidegger más módját eszelte ki a megszabadulásnak. „Mi-
ért van egyáltalán a létező, és miért nincs inkább a semmi?”, 
tette föl magának és mindnyájunknak a korszakos kérdést. Ha a 
semmi lenne a természetes létünk, akkor nem vethetnénk össze 
a létezővel, s az egyetlen azonosítható létező a semmi marad-
na számunkra… Az A vagy A vagy nem-A. Harmadik lehetőség 
nincs. Eddig az A-t csak úgy tudtuk elképzelni, hogy szembeállí-
tottuk azzal, ami nem-A. De ha a nem-A-ból nézzük a dolgokat, 
s csak a nem-A, azaz a Semmi (a halál tudata) létezik, akkor a 
szorongás alapját veszti. Vagy ahogy Heidegger fejtegette: „A 
halál választása megóv »az ember illúzióitól«, s szabaddá teszi 
az embert. Így lesz »a szabadság a halálra«… a leghitelesebb 
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létlehetőségünk.” (Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlő-
dése. Bp., 1991. 427. o.)

Július 5. Reggeli sajtószemle: A „stockholmi szindróma” lénye-
ge: a rab beleszeret a rabtartójába, mondja a rádióban egy dán 
Magyarország-szakértő. (Megtörtént eset: egy stockholmi túsz-
dráma során az egyik női túsz beleszeretett a túszejtő rablóba.) 
A magyarok beleszerettek rabtartójukba: Kádárba. Nekünk Mo-
hács kell! És Kádár! – Orbán a taktikájával vesztette el 2006-ban 
a választást. Támadnia kellett volna Gyurcsányt, és nem men-
tegetőznie. Tudat alatt talán még benne is mindig a stockholmi 
szindróma működött. – A dánok korábban kisöpörték a hata-
lomból és a közéletből a nácikat, a magyarok tétlenül nézték a 
kommunista hatalomátmentést: a korábbi politikai hatalomból 
tőke lett. – Trianon is így kezdődött – írja Hegyi Gyula a Nép-
szabadságban. (2009. június 29.) Úgy, hogy elvesztettük Nyugat 
szimpátiáját. S ebben, sajnos, van valami, teszem hozzá én. De 
aztán úgy folytatódott, hogy elvesztettük a saját, belső hitünket is. 
Károlyi politikája a teljes önfeladás volt. Nyugat kegyeit keresve 
nem adhatjuk föl önmagunkat. A haza (a nemzet) és haladás nem 
lehetnek egymást kizáró fogalmak. Ez Kölcsey óta közhely, de 
nem lehet elégszer elismételni. Az viszont tény, hogy kisebbségi 
ügyekben a fideszesek is csak a nyugati szocialisták, liberálisok és 
zöldek támogatásával számolhatnak és számolnak.

Július 12. Rékai Gábor műsora megy a rádióban: Hangalbum. 
Hatvany Lajos beszél, a felesége beszél (mindkettő felvételről per-
sze), mindenki beszél (Babitsnak állítólag nyolcvan rádiós felvétele 
létezik), csak Ady nem beszél, és József Attila nem beszél. Róluk 
viszont annál többet beszélnek, és rengetegen. Magukat hiteles for-
rásoknak állítván. Lelkük rajta, hogy valóban azok-e, de egy szem-
pontból talán valóban hitelesek lehetnének. (Ady esetében már csak 
lehettek volna: valószínűtlen, hogy még élne valaki azok közül, akik 
látták és beszélni hallották a költőt.) Arról van szó, hogy ezeknek az 
egykori szem- és fültanúknak a segítségével rekonstruálni lehetett 
volna akár Ady és József Attila hangját is. (És Kosztolányiét, Juhász 
Gyuláét, Tóth Árpádét és sok másét is persze.) Úgy képzelem el, hogy 
a tanúk, míg éltek, meghallgattak volna egy-egy Ady- vagy József 
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Attila-imitátort, s a mozaik-kép készítésének mintájára addig javít-
gatták volna, míg végül az imitátor valóban Ady vagy József Attila 
hangján kezdett volna beszélni. Akkor aztán magnóra vették volna a 
hangot, s archiválták volna. Hogy nekünk, a késő utókornak is lehes-
sen elképzelésünk ezeknek az irodalmi hírességeknek a hangjáról, 
beszédmódjáról, élő személyiségéről. S ugyanezt korábban is meg 
lehetett volna már csinálni, akár Petőfi hangjával is.

Július 15. Hoztál a mezőről új búzamagot? – kérdezi Arany 
János az alföldi abroncsos szekeret, s talán nem megbocsátha-
tatlan anakronizmus, ha most én válaszolok a kérdésre, ekképp: 
hoztam bizony. Tegnap a csallóközi Albáron voltunk. Nem, nem 
Felbáron, nem Amadé Lászlónak, a rokokó költőnek a pátriájá-
ban, habár Albár és Felbár nincs messze egymástól – Albárnak 
csak most van alakulóban irodalmi hagyománya: az utóbbi 
években nyaranta rendre itt táboroznak, tanácskoznak a szlová-
kiai magyar írók. Most a hatvanéves Mészáros Bandit köszön-
töttük, s hazafelé megálltunk (Duba Gyula volt az utitársam) a 
sárguló csallóközi búzamezők közepén. Duba mint őstermelő, 
echte paraszt, azt mondta: Nem búza ez, hanem árpa! Én meg 
begázoltam a táblába, s téptem egy maréknyi kalászt, s kidör-
zsöltem a tenyerembe egyet. S bizony, búza volt az. El is hoztam 
magammal a csokrot, hiteles bizonyítékként, s most itt van az 
asztalomon, virágvázában. Ágaskodik kifelé belőle, mint emlé-
keimből egy kép: áll a kopasz Rákosi Mátyás valahol, egy búza-
mező közepén, és vizsgálgatja a tenyerébe dörzsölt búzamagot. 
Változnak az idők…

Mosonmagyaróvár, július 25. A város főterén parkolok. Vá-
rom a családot, bevásárolnak. A tér közepén kis park, a parkban 
padok. Az egyiken egy hajléktalanforma ember öltözik-vetkőzik. 
A zsákjából rikító színű piros-fehér-zöld trikókat, s hasonlóan 
tarka ingeket, kabátokat vesz elő, sorra magára szedi őket. Nem 
hiszem, hogy fázik, nagyon is meleg van, inkább azért szedi ma-
gára mindenét, hogy ne kelljen a cókmókos zsákját a hátán hor-
dani. Így viszont hamarosan úgy néz ki, mint egy kitömött rongy-
bábu. Nagy, szomorúan lógó bajusza van, az egész jelenet mégis 
vidám, bohócos. – A kocsi kormányán szétterítve a múltheti És 
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(az előbb vettem), benne Kelemen János „Na és ha az orrát tő-
lem vette kölcsön?” c. írása Thomas Mann Naphtájáról, akit tulaj-
donképpen Lukács Györgyről mintázott a szerző. (Állítja Judith 
Marcus: Lukács György és Thomas Mann c. könyvében, amelyet 
Kelemen recenzál.) Thomas Mann éppúgy viszolygott a törlesz-
kedő Lukácstól, mint Babits Ignotustól. Egyik is, másik is kiírta 
magából a viszolygást: Th. Mann Naphtában, Babits Vitányi Vil-
mosban. – A hajléktalanom közben felém tart. Száz forintot kí-
nál, hogy váltsam be szlovák koronára, s mikor közlöm vele, hogy 
szlovák korona már nem létezik, csak euró van, akkor hangot vált, 
s meglehetősen követelőn azt mondja: adjak neki egy eurót. Én 
is hangot váltok, s mondom neki, hogy egy euró az háromszáz 
forint. Kiegyezünk ötven centben. – A park füvén egy feketerigó 
és egy veréb veszekedik-verekedik. A rigó kicibált egy gilisztát a 
földből, ott termett mellette a veréb, megragadja a giliszta má-
sik végét, húzni próbálja. A rigó felháborodottan odavág hozzá, 
egyszer, kétszer, csapkod a szárnyával. Aztán giliszta nélkül, de 
méltóságteljesen elröpül. A veréb ott marad. Csipegeti a gilisztát.

Július 26. Itthon utánanéztem „Naphta orrának”, Thomas 
Mann azt írja Naphtáról és az orráról: „Minden éles volt rajta: 
hajlott orra uralkodni látszott az arcán… Kis növésű, cingár 
ember volt, simára borotvált arca olyan éles, mondhatnók: 
maró csunyaságú, hogy az unokafivérek elcsodálkoztak rajta”.

Július 27. Megint itt a nyakunkon a nyelvtörvény! A szlovák 
nemzetiek a pozsonyi parlamentben (a kormányfő Robert Fico, sőt 
a köztársasági elnök Ivan Gašparovič ministrálásával) az 1995-ös 
törvény szigorítását szorgalmazzák/követelik. A szlovákiai magya-
rok körében nagy a fölháborodás, Budapesten nemkülönben, a 
Magyar Rádió az én véleményemre is kíváncsi volt, az előbb hang-
zott el benne az interjúm a botrányról. Ha elfogadják az új javas-
latot, a magyarul tudó orvosnak a rendelőjében vagy a kórházban 
pénzbüntetés terhe alatt tilos lesz magyarul beszélnie a páciensé-
vel. Kíváncsi vagyok, a szlovákul gyengén vagy sehogy sem beszé-
lő szlovákiai honpolgár hogyan fogja megmagyarázni az orvosnak 
(szlovákul), hogy az oldala vagy a térde nem egyszerűen fáj, hanem 
szúr, sajog, nyilall, szaggat és hasogat.
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Augusztus 2. Vezércikket kérnek tőlem a rimaszombati Gö-
mörország c. folyóiratba a Magyar Nyelv Évéről meg Kazin-
czyról. Meg persze az új szlovák nyelvtörvényről. Plafonig érő 
könyvregálisom legfelső polcáról kotorászom le a szlovák Vladi-
mír Mináč Súvislosti (Összefüggések) c., egykor híres és hírhedt, 
történelmi esszéket tartalmazó kötetét. (Azzal a hosszú, kampós 
juhászbottal szedem le a könyvet, amellyel valamikor a juhok lá-
bát „akasztották el” a gömöri/nógrádi bacsók. Agócs Gergelynek, a 
füleki származású folkloristának a gyűjteményéből való a bot – egy 
régi, szétszáradt tárogatóért kaptam tőle cserébe. S mivel Fábiánka-
puszta, ahol dédnagyapám valaha juhászkodott, nincs messze Fü-
lektől, elvben még az is lehetséges, hogy egykor a nálam már dísz-
tárgyként szolgáló juhászbot valamelyik juhász ősömé volt. Rézből 
öntött feje s visszakanyarodó kampós, csigaszerű része, közepében 
egy virágdíszítménnyel a maga nemében műremek. Boldog lehet 
Mináč haló porában is, hogy ilyen népművészeti remekművel ille-
tem a könyvét.) Szóval úgy emlékszem, a neves szlovák író ebben a 
művében valahol Kazinczyt is emlegeti, mégpedig elmarasztalóan, 
merthogy az író a nemesi ellenállás idején a magyar nyelvnek az is-
kolákban és közéletben való meghonosításáért harcolt. Kazinczy ne-
vét könnyen megtalálom, mert névmutató is van a könyvben. A ma-
gyar író 1790-ben állítólag olyan kijelentést tett, hogy „Jestli uvedie 
sa maďarský jazyk, cudzí človek alebo sa stane Maďarom medzi 
nami, alebo zahynie od hladu“. [Magyarul: Ha a magyar nyelvet 
bevezetik (mármint a közéletbe), az idegen vagy magyarrá lesz köz-
tünk, vagy éhen hal. – A magyar szöveg hitelességéért nem kezeske-
dem, szlovákból fordítottam vissza.] S a kérdés ezek után már csak 
az, hogy mondott-e Kazinczy ilyesmit egyáltalán, s ha igen, hol a hi-
teles bizonyíték rá. Mináč maga sohasem adja meg idézeteinek a for-
rását, ez a szlovák szöveg tehát semmit sem bizonyít. De ha mondott 
is valami hasonlót Kazinczy, akkor kétszáztíz évvel ezelőtt, teljesen 
más történelmi körülmények között mondta. 2009-ben s egy állító-
lagos demokratikus törvényhozó testületben ugyanezt megismételni 
természetesen távolról sem ugyanaz.


