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Komáromi Sándor

Hangok a múlt rejtekeib�l
(Bécs–Budapest, 1938–1945)

Th. H. Hoch-Turcsán és társai

1942/43-ban Budapesten majdhogynem tor-

lódó gyors egymásutánban három, küls�leg 

a legteljesebb m�vészi igénnyel formált köl-

t�i kötet látott napvilágot történetesen német 

nyelven (ami akkoriban már eléggé szokatlan 

volt) – Theodor H. von Hoch szerz�ségével és 

saját kiadásában. Kett� közülük eredeti ver-

seket tartalmaz: Der Klangspiegel (’Hang és 

tükör’, 1942), Das Sonnenjahr (’A nap éve’, 

1943), egy pedig a költ� Ady-fordításait gy�jti 

egybe: Andreas Ady – Umdichtungen aus dem 

Ungarischen (1942). A kiadványok legf�bb kö-

zös jellemz�je az exkluzív könyvformálás, már 

a legnemesebb merített papír (Zerkall-Bütten) 

a  fi nom mív� Futura bet�típus választásával. 

Emellett mindegyikb�l 300 példányú, számo-

zott és szignált bibliofi l kiadásváltozat készült 

–  félb�r kötésben, többszín-nyomatú címoldal-

lal és borítóval, és emblematikus rajzú, arannyal 

domborított dísz került a könyvfedélre, ezeket 

Hoch saját kez�leg tervezte. A kivitelezés során, 

mint azt a kolofonok elmondják, a  Hungária 

Nyomda állt rendelkezésre, a  nyomtatásképet 

illet�en Lengyel Lajossal, a kötésnél pedig Kner 

Erzsébettel.

Hochnak különösebb ismertsége korábbról 

nem volt, noha 1934-ben Grácban kiadott els� 

kötetével (Hauch des Wesenlosen) 1938-tól 

már szerepelt a közhasználatú Német Irodalmi 

Kalendárium (Kürschners Deutscher Litera-

tur-Kalender) évr�l évre frissített kiadásaiban. 

Kés�bb még két, Bécsben kiadott, „ki-kicsoda” 

jelleg� kézikönyv is felvette. Nevét, m�ködését 

ma viszont szinte teljes feledés borítja. Kötetei 

a gráci els� könyv kivételével ugyanakkor jelen 

vannak a jelent�sebb nyelvterületi és hazai 
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könyvtárakban és az antikvár kínálatban is. A név a Kalendáriumban egyéb-

ként – és már magyarországi lakhellyel – Hoch-Turcsán alakban szerepel 

(*1911, Párizs); mindkét adat hazai eredetekre és köt�désekre utal, amit a köl-

t� Ady-fordítói ambíciója külön is aláhúz. Hoch mindenesetre osztrák földr�l 

érkezik Magyarországra, miel�tt belefog három új kötete kiadásába, s utóbb 

oda is tér vissza. Az Österreicher der Gegenwart (1951) c. „Ki-kicsoda” jó 

néhány új részletet elárul: Hoch képfest� fi a volt, iskoláit Bécsben járta, majd 

könyvkeresked�-tanonc volt Budapesten, Lipcsében végzett szakf�iskolát, és 

m�vészetet is tanult valamilyen formában, végül: 1938-tól újra magyar földön, 

a jó nev� pesti Lauffer-antikvárium boltvezet�je (Váci u. 11. – akkori számozás 

szerint). Atyja pedig, mint arra új kelet� családkutató bázisok (Radix Index; 

MACSE) rávezetnek, azonos id�sb Hoch-Turcsán Tivadar kiszolgált fregattkapi-

tánnyal, aki festett is (alkotásainak ugyan nyoma nincs), s ami a legfontosabb: 

Pesten, 1861-ben, Hoch nev� (eszerint pesti német) apától született, azonban 

örökbe fogadta Turcsán Antal, ugyancsak pesti szabómester. Fia a szerz�i 

nevében a „von” szócskát feltehet�leg minden alap nélkül használja. Atyja 

szolgálati viszonyát maradéktalanul igazolja – abbáziai állomáshellyel – a Cs. 

és Kir. Hadsereg és Haditengerészet Adattára is („Schematismus”), utoljára 

1908-ból. Ennél b�vebb ismeretekkel nem rendelkezünk az id�sb és ifjabb 

Hoch életér�l, a családról.

Az 1942. évi két Hoch-kiadvány impresszumában meglepetésünkre Lauffer 

Tivadar neve kiadói min�ségben jelenik meg, ráadásul két székhellyel kistafí-

rozva: „Theodor Lauffer – Budapest und Leipzig”. Ez az impresszum a lipcsei 

hivatkozással egyetemben minden jel szerint hamis, talán reklámcélú ámítási 

szándék szülötte. Lauffer cége ugyanis csak a 19. századi el�dök idejében m�-

ködött kiadó-boltként (történetesen azzal a kett�s székhellyel), és Hoch köteteit 

a hitleri birodalomban nem is terjesztették (nem szerepelnek a német keres-

kedelmi jegyzékekben). Hoch egy évvel kés�bb a Sonnenjahr céljaira, érdekes 

módon Taurus néven, létrehozza önálló kiadócéget, csak Budapest székhellyel. 

A bolt könyvtörténeti források szerint 1944 végén megsz�nik, Hoch 1945 folya-

mán visszatelepedik Bécsbe.

Hoch fedéldíszei természetesen a m� tartalmára, szellemére utalnak. 

A  Klangspiegel esetében önmagában a szokatlan, homályos értelm� cím-

adás megfejtését adja. A  rajz (4x2 cm) – egy hangjeggyel átmetszett írásjel: 

a mindenségre utaló görög Zéta (’ζ’), fölül az ég csillagával – a míves formák-

ba öltöztetett, zeneközeli strukúrákba szervezett versalkotások költ�i világát 

el�legezi, melyek – svájci pályatársának, Max Rychnernek írt levele szerint  – 

„egy teljesebb, bizakodóbb létezés csillapíthatatlan vágyát példázzák”, azaz 

az „énekben”, a „dalban” fogant virtuális teremtés költészetmítoszában élnek. 

Hoch költ�i pozíciója az 1900 körüli német és osztrák, f�képp Hofmannsthal, 

Stefan George és Rilke nevéhez köt�d� szimbolista-újromantikus „el�moderni-

tás” reprízét képviseli, amely a kifulladó avangárd nyomában, különböz� más 

törekvések mellett, az 1930-as évek közepe tájt kap szárnyra, és epigonalitása 

ellenére kínál még használatlan lehet�ségeket jó néhány poéta minor számára. 

A  nagy korszakot és felelevenítés-kísérletét összeköti az elmagányosodással 
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sújtott ember ellenvilágokat keres�, a  múlthoz vagy a mítoszokhoz forduló 

elvágyódásának stratégiája, ami – kétségkívül sz�kebb körbe visszaszorult – 

követ�inek „bels� emigrációs” igazodását is szolgálja a fasizmus és nácizmus, 

illet�leg egy új háború fenyegetésével szemben.

A  posztszimbolista-epigon tájékozódás gyökerei Hoch esetében gráci 

kiadója: Filip Schmidt-Dengler a kései George-körhöz húzó környezetében 

voltak adottak, ahol a múlt még él�, eleven követét: Leopold von Andrian-Wer-

burgot (1875–1951) is megismerhette, mint éppen Andrian 2003-ban kiadott 

levelezés- és esszékötetéb�l („Korrespondenzen…”) kiviláglik. �t annak idején 

elmélyült alkotói barátság f�zte Hofmannsthalhoz, és szoros kapcsolatot tartott 

a korai George berlini körével is. Hoch 1942/43-ban közönség elé bocsátott, 

datálatlan versei alig is képviselhetnek különösebben friss termést. Ezt sejteni 

engedi példának okáért az 1933-ban elhunyt George halálára írt, remekbe 

szabott sirató („Des Sängers Heimfahrt”) a gyász még eleven döbbenetével; 

a  négy, sor-átcsapásokkal egymásba kapaszkodó strófa Böcklin-képeket is 

idéz� grandiózus látomása George jelenségét Orfeusz mitikus alakjába öltöz-

teti. Hoch múlt-irányú elkötelez�désének súlypontjában kétségkívül George áll, 

a hatás ötvöz�dik azonban f�ként Rilkéével. Kiemelten Georgéra utal a versek 

képi, nyelvszerkesztési s�rítettsége mellett önmagában a költ�i koncepció ré-

szét adó artisztikus könyvformálás, beleértve a szövegtest egyénítését, amely 

az íráskép „talpatlan”, mértani arányos Futuráival a „George-írás” kalligrafi kus 

minuszkuláit idézi – annak takarékos központozásával, ezen belül vessz� he-

lyett a „félmagas pont” használatával egyetemben.

A termés aránylag frissebb rétegét képviselhetik a lesz�rt, tiszta bens�ség 

formálta dalszer� versek, melyek egy-egy „örök” pillanatot ragadnak meg 

– egyebek között a táj-élmény vonzásában –, és helyt állnak a nagy minták mel-

lett. Ízelít�ül bemutatjuk az „Ein Kalenderblatt” (’Naptárlap’) cím� költemény 

két strófáját. (Fordításpróbánk a sorok könnyed lebegését, a képi folyamat vagy 

a rímelés tiszta ízeit kevéssé adhatja vissza):

[…]

Wir folgen sacht den wirren Pfaden

Erwachsen wachsam in den Tag

Ein Lächeln oder Lied vermag

Uns überzart mit Tau zu baden.

Es wirkt der Spätherbst an den Saaten

Die erst im Halblicht trächtig quellen

Es zieht ein Riedgras feine Wellen

Im Bach · durch den die Wasservögel 

 waten.

(A parti ösvényt hullt levél borítja

Ragyogással tölt be a reggel

Harmat h�se ül ki homlokunkra

Bévül egy dal boldog emléke tör fel.

Kés� �sz motoz a szántón · a vetésben

Odalenn a mag már csírázna

A vízben hajladoz a sás gyenge szára

Ha egy bíbic elsétál arra éppen.)

A kötet nyitó verse villantja meg e bens� emelkedettség tágabb vonzatát 

is. Három dalstrófája a „Worte” (’Szavak’) címet kapta, és az embert�l emberig 

ható társas szóban keresi a lélek ny�geivel terhes létezés örömét. Ismeretlen 

biográfi ai hátter� szövegösszefüggést kínál a könyv „Anyai barátnémnak” szóló 

ajánlása.
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Wir sind uns nur im Worte nah

Gleich Glocken · die an Feierstunden 

 sprechen

Bis wankend ihre warmen Stimme 

 brechen

Und wissen kaum · wie uns geschah.

[…]

(Szavunkkal érünk egymáshoz közel

Mint két harang · ha kondul ünnep-

 estén

S elcsendesülnek · elhalón meg-

 megremegvén

Kett�nk meghitt szava szelíden átölel.)

A szó – a költ� „szavában” kiteljesed� emberi szó – dicséretét énekl� sorok 

eszünkbe juttatják a magyar kortárs, Juhász Gyula költeményét, mely különö-

sebb kontextus nélkül ugyanerr�l nyilatkozik meg: „Szavak, csodálatos szavak 

[…] / Világokat jelentenek, / meghaltál, ha már nincsenek. / Dalolnak és dadog-

nak �k, / gügyögnek, mint a szeret�k […]” stb. Hoch az Ady-lírán túl bizonyosan 

otthonos volt a 20. századi magyar költészet tágabb körében is, így nem lenne 

meglep�, ha verse születésében a hazai kontextus közrejátszott volna. Költ�i 

paradigmája egyébként az ókortörténész-mitológus (egyben „George-hív�”) 

Kerényi Károly személyében lel �szinte tisztel�re, aki meleg ajánlást ad a kö-

tetborítóra. Néhány más utalástól eltekintve (mint például egy Pompeji-vers 

archeológiailag pontos motivikája), f�képp a bemutatott nyitó vers tiszta köz-

vetlenség� lírizmusához f�zi méltató sorait, kiemelve az invokáció „család-me-

legség�” bens�ségét. Hoch kötetét egy-egy külföldi pályatárs is üdvözölte, 

így Rychner mellett például egy nagy író is: Hermann Hesse. Elismer� szavaik 

Kerényiéivel együtt megjelentek a Klangspiegelt reklámozó szórólapon, me-

lyet a szerz�-kiadó a kelend�nek gondolt Ady-kötet példányaihoz mellékel fél 

esztend�vel kés�bb. Kerényi emigrációjában még a háború után is kapcsolat-

ban marad a költ�vel, Pécsre hazakerült hagyaték-könyvtára a Klangspiegellel 

kezdve teljes számban �rzi a Hoch-m�vek egy-egy dedikált példányát

A Klangspiegel költ�je, ha egyel�re be is rendezkedett a posztszimbolista- 

epigon lírizmus terében, nem remélhette, hogy a „szó” hétköznapokra szóló 

vigasza tartósan meg�rizhet� marad számára. Ha pedig ez elvész, akkor a lélek 

újra a maga, most már még kínzóbb magányosságával kerül szembe, amiképp 

azt korábban Tóth Árpád elégiája megidézte: „Ó, jaj, barátság, és jaj, szere-

lem! / Ó, jaj, az út lélekt�l lélekig!” A visszahatásra a Sonnenjahr koncepciója a 

dal-paradigma elégikus áthangolásával válaszol. Az új kötet „boldog-szomorú” 

dalokkal (Kosztolányival szólva) és vágyteli fohászversekkel jelentkezik egy koz-

mikus kipillantású, nagy volumen� ciklikus kompozíció keretében. Fedéldísze 

(4,5×4 cm) lángoló napkoronggal együtt rajzolt állatöv-ábrázolást kínál. A köl-

t� erejét a keretek teljes kör� kitöltése végül azonban meghaladja. A ciklus a 

tavaszponttól (március 21.) induló ’tropikus év’ ívét heti ritmusban járja körbe, 

közbeiktatva az egyes évszakok elé szánt „beköszönt�ket”. A költ�i képzelet a 

kozmoszt egy fels�bb „Ismeretlen Más” mitikus honává avatja, akit a költ�-én 

természeti képekbe, tájzsánerekbe, archaikus mítosz-emlékekbe, georgei- 

rilkei szimbólumokba lát bele, és – mintegy Rilke Imádságoskönyvének mot-

tójára – megváltásért, kinyilatkoztatásért ostromol. Maga a ciklus ajánlása is 

ennek az ’Ismeretlen MÁSnak’ szól („Dem Unbekannten DU”), s �t aposztrofálja 
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mindjárt bekezdésül az els� hétre szóló dal, amelyet Kerényi kés�bb – a „homo 

religiosus” típusváltozatai felett töprengve – „az isteni lényeggel való dialógus” 

szemléltet� példájaként idéz vissza (Kerényi, Umgang mit Göttlichem, 1955):

Dem Unbekannten DU zu sagen

Dem Fremden · das in sich verweilt

Bis es sein Lager dartut · teilt

Uns Einsamen · die alles wagen ·

[…]

(Szólítanád az Ismeretlen MÁSt ·

Örök létez�t. Hát ne csüggedj · gy�jts 

 er�t ·

Tárd fel árvaságod a Rejtez� el�tt ·

Osztaná meg veled birtokát ·)

A négystrófás dal a továbbiakban máris egy George-vers (Weihe – ’Beavatás’) 

parafrázisán át igyekszik közelebb érni a „Rejtez�” létkörét, majd a már-már 

elérhet�nek érzett közelségb�l átfordul a kegyelméért esdekl� könyörgésbe. 

A hangváltás új versalakzattal realizálódik: a négystrófás, négysoros dalforma öt-

strófás, kétsoros (verzállal írt), még gazdagabb zeneiség�, „zsoltáros” formátum-

mal folytatódik, melyre a dal-el�zmény képileg-gondolatilag szervesen vezet rá, 

vagy épp akár mondathatár nélkül beletorkollik. Ez a verspár-szerkezet állandó-

sul a ciklus további részeire is. Maga a nyitó darab az epigonális er�tér retrospek-

tív össztapasztalatát hasznosítva valódi remeklést nyújt – anélkül azonban, hogy 

más hasonlók követnék; a ciklus további darabjai legfeljebb rövid szakaszokon 

jutnak el az els�, magas feszültségig. A németül ért�k „beavatására”, egyben a 

versalak és egyidej�leg a három Hoch-kötetben azonos tipográfi a szemléltetésé-

re beiktatjuk itt a költeménypár nyomtatott szövegképét:
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A  két eredeti lírakötet között megjelent Ady-fordítások keletkezési ideje fogas 

kérdés (s  az is, Hoch miképp vállalkozhatott erre), lévén hogy a fordító-költ� 

befelé forduló világa a legkevésbé sem kompatibilis Ady költészetének extrover-

tált valóságosságával. Még jeles bels�-látomásos, képzeteket egyberántó nyelvi 

ereje is kicsorbul Ady érdes képi nyelvezetén, gyakran nyerses szimbolikáján. 

(Mint amikor a kifi nomult George fordítja Baudelaire-t.) A nyelvi-gondolati áttétel 

igényes, korrekt; a dinamikai töltet az, ami (más korabeli próbálkozásokhoz ha-

sonlóan: Hetényi-Heidlberg, Liman, Matzner stb.) elsikkad, miközben az Ady-ver-

sek elsöpr� energiáira el�szavában maga a fordító utal (párhuzamot vonva e te-

kintetben Georgéval, ami csak a Hochtól idegen, „harcias” kései Georgéra, ott is 

csak megszorításokkal igaz). Az összeférhetetlenséget tetézi a szövegkép itt is a 

„George-írás”-t imitáló formálásának kényszerzubbonya. A fedéldísz emblémája 

szerencsére csak az „Andreas Ady” névalakból nyert névjel rajzát adja (4×2 cm; 

a  névkezd�bet�k között bizonyára a versek dinamikájára utaló nyílvessz�vel). 

A kötet egyébként nem egészen 50 verset sorakoztat fel, közöttük több „nagy” 

verset is (Góg és Magóg, Héja-nász az avaron, A fekete zongora, A magyar uga-

ron, A halál rokona, Vér és arany, Az Illés szekerén stb.), keresztmetszetszer�en 

Ady egymást követ� köteteib�l, négy tartalmi egységet felölel�, saját csoportosí-

tásban (Léda-zsoltárok, „magyar ugar”, küldetéses versek, „vér és arany”).

Miért kellett Th. H. Hochnak 1938-ban Ausztriából egyáltalán eljönnie? Erre 

is a gráci kapcsolat világít rá. Schmidt-Dengler irodalmi köre az arisztokrata 

származású, a Monarchia vége felé diplomáciai pályára lépett Andrian részvé-

telével lényegében egy monarchista-konzervatív, a  szám�zött Habsburg-csa-

láddal együttm�köd�, élesen nemzetiszocialista-ellenes csoportosulássá alakul 

át, melynek tagjai Ausztria birodalmi német bekebelezését követ�en nem sok 

jóra számíthatnak. Emigrációjuk épp annyira kényszerít�, mint a faji üldöztetés 

veszélyeit�l fenyegetett tízezrek lehet� leggyorsabb távozása. Utóbbiak egy ré-

sze, a zöld határon át vagy hamis papírokkal érkezve, a Monarchia idejére visz-

szanyúló családi kapcsolatok talaján – eléggé óvatlanul – beéri a szomszédos, 

Bécshez vagy Burgenlandhoz igen közeli Magyarországgal. Számuk az ausztriai 

deportálások kezdetéig (1942) több ezerre emelkedik, és ha szórványosan is, 

folytatódik tovább. Soraikban ott vannak Magyarországról német nyelvterület-

re – Bécsbe, Berlinbe – elszármazott, Berlinb�l már Bécsbe visszaszorult zsidó 

származású írók, színházi emberek is, mint a nagynev� Paul Barnay, született 

keresztény-osztrák egyének veszélyeztetett családtaggal, mint az akkor már 

neves költ�, irodalomszervez� Ernst Schönwiese, Hoch mint politikailag felte-

het�leg kompromittált személy, és más, már el�életükkel, kultúrájukkal meg-

határozott antifasiszták vagy „csak” humanisták. A  magyar földön többnyire 

internálótáborokba begy�jtött „civil” menekültek sorsáról, helyzetér�l számot 

adnak majd 70 év után Jonny Moser emlékezései (Wallenbergs Laufbursche – 

W. apródja voltam, 2006), aki annak idején Burgenlandból a szül�kkel serdül� 

gyerekként szökött át. (� tudósít el�ször arról is, hogy az 1941-es körösme-

zei deportáltak közé az internált csoportokból besoroltak ca. kétezer osztrák 

zsidót.) Moser kor- és sorstársa, utóbb a kádári id�k demokratikus ellenzékét 

segít� Karl Pfeifer, akinek a háború alatt Budapestr�l még sikerült kijutnia 
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Palesztinába, önéletrajzában ugyancsak megidézi a Magyarországon töltött 

menekült-éveket (Einmal Palestina und zurück – Palesztinába és vissza, 2013).

A magyar f�városban évekre háborítatlan menedéket nyert és szerencsével 

az utolsó hónapok nyilas rémuralmát is túlél� alkotó értelmiségiek, Hochtól elte-

kintve, nem sokat hallatnak magukról, beleolvadnak a városi tömegbe. Hangjuk 

esetenként mégis áthallatszik az id� távolán át. Ilyen üzenet Barnay töredékben 

maradt memoárjának egy epizódja, amely az OMIKE-M�vészakció általa is láto-

gatott m�soraiból felidéz egy szívszorító operaestet: éppen a Bohéméletet adták 

el� a színházaktól elbocsátott id�sebb, beteg m�vészekkel (hiszen a fi atalabbak 

„munkaszolgálaton” voltak), akiknek önmaguk fi zikai korlátaival vívott küzdelme 

avatta igazán megrázóvá az el�adást („Mein Leben”, kézirat, Leo Black Institut).

Nem mint menekült, de Európa vándoraként tér meg salzburgi otthona he-

lyett magyar földre – halála el�tt, nagybetegen (1943) – az osztrák-magyar hát-

ter�, Budapestr�l indult természettudós-gondolkodó Raoul Francé, akinek újabb 

s hamarosan a hátrahagyott írásait a Pester Lloyd c. német nyelv� lap örömmel 

fogadja. Az 1943. év másik nevezetes menekült-szerepl�je a Pozsony melletti 

Diószegr�l elszármazott, Németországban feln�vekv�, a nácik el�l a még szabad 

Lengyelországba szökött Hermann Adler, aki most már a vilnói, majd a varsói 

gettóból menekül Budapest irányába, s  itt vilnói ’Halál-énekeit’ (Gesänge aus 

der Stadt des Todes – Énekek a halál városából) a Segélyez� és Ment�bizottság 

segítségével illegális formában kiadja. Nagyobb ellentét el sem képzelhet�, mint 

ami a Vilnóban 1941/42 táján történteknek szentelt (költ�ileg talán kevésbé 

fejlett) krónikás versek és a kevéssel el�tte bemutatkozó Hoch-féle mitopoézis 

világa között feszül, bár utóbbi még nem az apokaliptikus id�szak szülötte.

Az 1938. év és a következmények ausztriai menekültjeinek magyarországi 

napjai (melyek folyásáról egyeseknél – így Schönwiese esetében – szinte semmit 

nem tudunk) a német front elvonulásával, a szabad közlekedés megindulásával 

véget érnek, visszatérhetnek a szül�földre, vagy nyugodt körülmények között 

valahol másutt kezdhetnek új életet. Adler, aki a Kasztner-vonatra felkerülve az 

ismert bergen-belseni „kitér�vel” jut ki Svájcba, itt telepszik meg, a gettó-dalo-

kat saját néven is kiadja, s tovább építi életm�vét. Barnay hátralev� aktív éveire 

a bécsi Volkstheater igazgatói székét nyeri el. Schönwiese mindjárt a háború 

utáni els� években több költ�i kötettel jelentkezett; hogy ezek anyagából mi 

született meg budapesti elszigeteltségében, mi nem, egyel�re nem látható. 

Hoch (bujkált-e 1944. március 19. után, vagy sem, szintén nem tudható) az új 

kiadói vállalkozásával Bécsben dolgozik tovább – újabb kézikönyv (Wegweiser 

durch die moderne Literatur in Österreich, 1954) által 1950-re datált váratlan 

és rejtélyszer� tengerentúli „kivándorlásáig”. A  Német Irodalmi Kalendárium 

1963-ig tartja nyilván utolsó ismert adataival, majd elejti. Bécsben közreadott, 

a  hold-körforgás motivikájával próbálkozó utolsó, kivitelében is szerényebb 

verseskötete (Mondstunden, 1950), ahelyett hogy a bekövetkezett valóságese-

mények súlya alatt igyekeznék egy másik irányba kitörni, vagy az elhallgatást 

választaná, kifáradt készségeivel immár a konvencionalitás jegyében igyekszik 

a felszínen tartani magát, és nem beszél a sikeres pesti id�szakról. A  félre-

csuszamló és vészterhes id�szak ismeretlenségben maradt üzenetei, mint ami-

lyenek például a térbeli szomszédságból beszüremkedtek, 75-80 év távolából 

már csak „archeológiai” leletképpen kerülhetnek a napvilágra.


