
tatja, ha összehasonlítjuk pl. Kájoni karácsonyi alaptételeit (Gyermek születék;.
Hálát adjunk - sequentia; Nagy örörnnap ; Dicséretes; Im mídőn mindeneket) a
XIX. századi gyakorlat "standard" darabjaival (Mennyből az angyal; Pásztorok;
Dicsőség; majd még lejjebb: Fel nagy örömre; O gyönyörűszép, stb.). E folyamat
végkifejletét jól illusztrálja a németek 1969-es énekeskönyve, mely már az egyházi
év "megkötöttségeit" is elveti. Musik und Altar 23(1971), 114. - 58. Szeged, 1823.
- 59. Vö. Petró S.: A magyar nyelvű egyházi ének középkorí emlékei. EPhK
65(1941). 275-6. - 61. Teológia 1969-70. évfolyamaiban - 62. Visszatekintés II.
232. - 63. Nem mondjuk természetesen, hogy valamennyi itt felsorolt kívánalom
már a szerkesztés korában kielégíthető lett volna, s hogyaszerkesztőket kellene
mulasztással vádolni. - 64. Pl. 6, 96, 119, 192, stb. - 65. Pl. 185, 40, 78, stb. 
66. Pl. 43=46; 54=247; 68=242, stb. - 07. Pl. Jézus szenvedéséről; Dicsőség és.
jicséret; Lamentáció; Magnificat; Szt ... hitvalló magasztalására; Krisztus első hit
bajnoka; Köszöntünk kisded vértanúk, stb. - 68. Pl. 83, 225, 226, 221, stb. - 69.
Jól illusztrálja az újonnan megjelent első hittankönyv verseinek dallamválasztása.
- 70. Pl. 54, 6, 167. - 71. 5, 53, 204, stb. - 72. 87, 81. - 73. Ilyen - néhol más
szöveggel közísmert, de SZVU változatban lassan feledésbe merülő - énekek pl.
Menj el sietséggel (=294); 242; 5 (űdvözlégy szent szűz és Hozzád emelem); 152
(Jézus a rád emlékezés; 251, f (O életünk végóráia) ; 95 (A pünkösdnek jeles nap
ján); 81, 289 (Magas hegyén); 8 (dúrban, eredeti szövegével) ; 67, 53, 269 (Mí gyarló
emberek szöveggel is Hamvazószerdára), 247. - 74. Pl. Elmúlt az óesztendő: Örülj,
örvendezz szent szűz; Seregeknek szent Istene; O jöjj, ó jöjj; Ma született a mi:
Urunk; Krisztus, ki vagy nap; Gonosz kegyetlen Heródes; Mivel már besetétedett;

. Királyi zászlók lobognak; Kiment Jézus éjszakára; Lehullott a Jézus vére; Ki
mondták a szentenciát; O siralom, ó fájdalom; Az Istennek szent angyala; A fé
nyes nap immár lenyugodott; Mostan kinyílt; Nékünk születék ; Betlehem, Betle
hem; Jézus szenvedéséről; Jézusomnak kegyelméből; Mint a szép híves patakra;
Krisztus Urunknak áldott születésén; Előttünk tündöklik Jézus Keresztje; Harc
ember élete; Mikor Máriához; Azért ezt a nagy szentséget, stb. - 75. Pl. Ke
resztúti énekek cseréje; Vexilla regis; Sicut cervus, stb. - 76. Psalmodia, Magni
ficat, lamentáció, "zsolozsmák", litániák, stb. - 77. Pl. 34, ill. 3, 13. - 78. Mely
nem tévesztendő össze a joggal gáncsolt cigányos szabadossággal. - 79. Lásd Papp
G.: i. m. 29. sz. és 444. old. - 80. A nemes hagyományok megtartása ill. a li
turgikus szellemű ág továbbfejlesztése irányában eleddig egyedül az Elsőáldozók
Hittankönyve tett igen szerény kezdőlépést.

SZALATNAI REZSO

HVIEZDOSLA V
Az elmúlt őszön volt ötven éve, hogy meghalt Hviezdoslav, a szemszád szlo

vakság legnagyobb irodalmi jelensége, akinek munkásságát lényegében áttekint
hetően ismerjük magyar forditásokból is. De egész életműve többet mond, s rend
kívül jellegzetes. Azonkívül szembetűnő, hogy alkotói kedvtelésében. s művalődés

szemleletében igazságos kritikai érzékkel, de sajátos értékrend-tudattai ragaszko
dott a magyar kultúrához. Nem lehet felidézni a Kárpátokból tisztább patrióta
hangot, mínt az övé. Pedig Hviezdoslav élete és munkássága Magyarország törté
nelmének arra a korszakára esik, a xrx. század második felére s századunk nem
teljes két évtizedére, amikor a szlovák nyelvterületen nem akadt egyetlen egy
szlovák középiskola, s a szlovák irodalmi művek elenyészően kis példányszámban
jelentek meg. Mégis Hviezdoslav költészete szabadon fölmagasodott az anyanyelvi
tájori s töllobogott, mínt a juhászok pásztortüzei a hegytetőkön. Hviezdoslav egy
életen át dialógust folytatott magyar költőkkel. Szülőföldjéről írt nagyobb versé
ben szembeszáll Petőfi Alföld-imádatával. a hegyvidék tájeszménvét rajzolja, ahol
minden fű gondolatok fénye, templomoszlop a hegyorom, az erdőből kórus zeng s
a völgyekből "a munka szent imája morajlík az égig". Hviezdoslav Petőfi halála
kor született, s három évre Ady halála után halt meg.

Csehszlovákia még megnyitotta neki a közéleti érvényesülés kapuját, ódával
köszöntötte a Habsburg király helyére lépő népfít, T. G. Masarvkot, megjelenhe-
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tett Prágában az új állam nemzetgyűlési tagjaként, még jelezhették elmeszesedő

.szívének, hogya nemzet gondoskodik halhatatlanságáról. A költő tájékozódó ér
zé sei azonban változatlanok maradtak a szerény életétől elütő, mozgalmas, fény
ittas három utolsó esztendőben. Nem érzett kárörömöt a régi ország összeomlása
láttán. A valódi szlovák sérelmeket szemébe mondta a magyar kormányzatnak,
amelyet élesen különválasztott a magyar kultúrától s a magyar nemzettől, mint
senki más a nemzetiségi írok közül, Messze hegyei közott Adyval érzett együtt a
forradalmasan átalakuló, igazságosztó s egyenjogústtó országért. Váteszi költő volt,
akár Ady, prófétikus erővel fejezte ki népe kínját és gyönyörét, a táj és Isten
fegyelmezte szelídséget. Nobilis nyugalom sugárzott magatartásából. Betegágyánál
orvosai között ott hajlongott Albert Prazák. a fürge cseh írodalomhístoríkus, ké
sőbbi pozsonyi egyetemi tanár, aki följegyezte a beteg ember minden szavát, s ha
lála után rendezte a hagyatéket. Nekem Stefan Krcméry, a Hviezdoslav-tanít
vány mesélte, hogy a költő Arany balladáit olvasta halála előtt, dicsérte környe
zetének a kompozíció tökélyét, az Arany-kötetet úgy kellett kitépni kihűlő ujjai
közül. De Prazák negyedfél évtizeden át nem tette közzé Hvíezdoslav-monográ
fiáját, holott a szlovák tanár-nemzedéknek, melyet oktatott, aligha adhatott volna
szebb ajándékot s emlékeztetőbbet ennél. Alighanem az anyag magyar vonatko
zásai miatt zárta el kéziratát. Csak kevéssel halála előtt, immár a szocialista Prá
gában jelentette meg, amit följegyzett a szlovák poétáról. Hviezdoslav magyar
verseit azonban még ennél is később adták át magyar kutatónak. Kis nemzeti
kultúrák féltékenyen őrzik zárt egységüket, melynek összetevőit nem szokták át
vinni idegen irodalmakra. Főként, ha ez az idegen irodalom azé a szomszédé, aki
vel ezer éven át egy országban éltek, századokon át azonos szellemi éghajlatban.
sorsban és kedélyállapotban. A szlovák irodalom természetes elhelyezését azonban
nem bántotta, hanem szilárdította a magyar irodalomhoz fűződő hajszálgyökérzete.
Eppen Hviezdoslav sui generis szlovák költészete a példa rá.

Aki megismerni kívánja ezt a költöt, Goethe ismert tanácsa szerínt, szülőföld

jére kell elmennie, sőt darab időre ott kell eltanyáznia. Semmit nem értünk meg
Hviezdoslavból, ha nem gondolunk szülőföldjére. A költő azonosodott szülőföld

jével. Ez a Vidék az Árvai medence, a régi Magyarország legészakibb megyéje,
mely oromként magasodik fel Trencsén, Túróc és Liptó között; északon és keleten
lengyel medencékkel határos a szélkaszabolta vidélc Az 1725 méteres Babia Góra
messzire veti az országhatárt őrző hegy árnyékát, északon. Délen is óriás sziklák
őrzik bejáratát, Kralovánnál, a Vág partján, ahonnan balladikus tutajok indultak
le a Dunáig. A vonat alagúton bújik át Liptóból Arvába, mint egy sátorba. Az
Árva sziklakapuban ömlik a Vágba, mint két türelmetlen szerető, büszke smaragd
hullámok fehér fodrokkal a tűlevél-barnák közé. Ifjúságom idején, amikor első íz
ben arra jártam, a sebes Árva vizében megszámlálhattam a paprikapettyes pisztrán
gokat s a hószín szíklákat, melyekre akkor nem ragadt rá még semmi gyári kosz,
fénylettek a szűz vízben, mint roppant élckövek. Az országhatárt hordó gránit és
homokkő-öv, s a medencét átszelő két Magura csupa illatos fenyves. Gyermeki
öröm fogja el az embert a rengeteg gomba és szamóca láttán. Eső után a völgyek
ből tengeri áramlatként ömlik a felhő, lomhán és sűrűn. A levegő tiszta, mírit a
krístály. Á folyó és patakjai s az utak mínd dél felé sietnek. Hviezdoslav születé
sekor az árvai rengetegben farkasok és medvék kóborottak még. A medence kö
zepén kevély mészkőszirten mesebeli vár, egymásra rakott három várudvarral,
bástyákkal, tornyokkal, sárga, mint a gólyahír, az árvai feudalizmus jelképe, né
zegeti magát az Árva vizében, mint egy tükörben. A várral szemben zöldellő lankán
húzatta karóba Ifécs egyik tábornoka az árvai kurucokat, Thököly híveit, akik a
sodort bajszú Pika Gáspár vezérlete alatt elfoglalták a várat, de benn rekedtek,
míkor körülvette az osztrák had. Később Rákóczi kurucai vitézkedtek Arvában,
maradt róluk meghitt nóta, melyben a magyar szavak ölelkeznek a szlovákokkal.
Azt mondja a nóta, hogy az árvai kurucok ciIra zászlóval jártak Rákóczi vitézei
ként, s "magyarul szpíváltak", vagyis énekeltek.

Árva vára azóta múzeum, levéltár, könyvtár és kripta, urai, a 'I'hurzók, nyu
gosznak benne. Van itt templom, malom, kút, kősziklába vájt pincék és börtönök
s alagút, ha menekülni kellett. Fölmásztam létrákon a fellegvár tornyába, a szíkla
csúcsára, ahonnan végiglátni egész Arvácskán, a Felvidék felföldjén. Végtelen
csend és békesség sugárzik a zöld rengetegből s a kék égből. A kis fal vak és
puszták, mint kopott rézkrajcárok hevernek a harmatos kövér fűben. Arvában
nincs város, csak csepp mezővároskák, a megyeszékhely, Alsókubin is csak meiő

varos, Hviezdoslav gyermekkorában alig ezerháromszáz lakossal. Ez a kis megye-
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ország jóformán teljesen a Thurzóké volt, hat mezőváros és nyolcvan falu. Az utol
só árvai várúr, Thurzó György, a nádor, meghagyta végrendeletében, hogy birto
kát ne darabolják fell hanem tartsák meg együtt az egészet, csak a jövedelemből

osztozzanak az örökösök. Igy jött létre két századra a híres árvai uradalom, het
venezer hold erdő. s ezer hold szántó, egy mintaszerűen igazgatott nagybirtok,
melyet Arvaváralján vezettek a prefektus és tisztjei. A jövedelemből nemcsak az
Esterházyaknak, Zichynek és Pálffynak jutott, hanem pottyant az árvai kisneme
seknek is, akik a néppel elvegyülve éltek, soha nem hagyták el megyéjük hatá
rát. Zárt vrilág volt ez amegye, területén nem tartózkodott katonaság, csupán AI
sókubinban volt egy kis gyalogos komandó, a szabadságos katonák végett. Csodá
latos közbiztonsága lehetett.

Magyarország búzatermő és szőlőérlelő vidékein sóhajtottak. ha szóba került
a szegény Arva, a zab és krumpli hona, az ország árvája, akit folyton segélyeztek.
ha jött a hír, hogy Árvácskát végigkaszabolta a lengyel szélvihar, vagy kiöntött
a folyó s elorozta a szántok földjét. Míkszáth népe fejbólogatva idézte Hunyadi
Mátyást, aki Péter kalocsai érseket, hűtlen kancellárját e szavakkal vitette az
árvai várba: Arva fuisti, Petre, árva eris et in Arva morieris. A valóságban Arva
szlovák jobbágy népe, költőnk ifjúsága idején nyolcvanötezer lélek, s háromezer
nemes, a jobbágyokkal szinte egysorsú bocskorosok, széles látókörű, ügyesen gaz
dálkodó, roppant élnitudó lakosság volt. Idegenekkel érintkezni képes, vállalkozó
szellemű néppé fejlődött a hegyek közott. A miridentudó Fényes Elek 1837-ben
megjelent Magyarországában iparkodónak nevezi az árvaiakat földmívelésben s
fáradhatatlannak spekulációban, vagyís kereskedésben. Tutajaikat leúsztatják Ko
rnáromíg, sőt Pestig, nagyszerű gyolcsukat. az árvai vásznat széthordják egész Ma
gyarországon, de ott találhatók agyolcsos árvaiak Balkán városaiban, a Krím
félszigetén, Moldovában is a vásárokon. Gabonáért leszekereznek a kisalföldi vá
rosokba, sertésekért Gömörbe, sóért Galíciába, lovakért a Tisza mentére, s viszik
termékeiket, a sajtot, vajat, túrót, olajat, borovicskát és mézet, mely sötétbarna,
mint a fenyőtörzs, ízében az erdei virágok száz illata. Dicséri Fényes a tizenhét
árvai utat, melyek a hűvös megyét összekötik szomszédaikkal. A szekeresek bo
nyolították le a postát is, mert postahivatal az egész megyében csak Alsókubinban
volt, az is "gyalogposta". A legk_özelebbi lovas posta Rózsahegyen található, de oda
majdnem ezer méter magasságban vezet az országút. Ha lehullott a hó, álomfüg
göny húzódott Arvára, mely csak tavasszal lebbent fel.

A kőlábú, szálfákból barkácsolt házakban méhkaptár-élet folyt. Thurzó György
1592-ben útra kél Arva várából. Egy hegyi faluban, már Trencsén megye szélén,
Zázriván, felhőszakadás elől egy jobbágynál húzódik meg, s tüstént levelet ír, sze
relmes levelet ifjú feleségének, Czobor Erzsébetnek a várba. A levél utolsó bekez
dése így szól: "Irtam Zázriván, füstes házban, tehenek, borjak és bárányok rívásai
közt, malacok, ludak, tyúkok közett, számtalan gyermek sírási közt". Az Alföldön
török kézben, vagy a Felvidéken osztrák kapitányok szorongattatásában nem tá
rult ilyen bőség-kép a magyar jobbágy házába bekukkantó vándor elé. Friss szél
repked a faházak között, a tüdő mélyebben szívja a levegőt, az árvai ember köny
nyen lépked, holott csak káposztát, krumplit és az árpa- meg a zabliszt keve
rékéből sütött kalácsot eszi. ,Úgy mennek a hegynek fel, mint a kötéltáncosok. A
gyolcsosok milliókat hordtak össze, az üvegesek bejárták az Alföldet s a Dunán
túlt. Csupa izmos férfi, úgy megült a lovat, mínt egy huszár. Nem alázatos haj
bókolók. Ezekből a hla-barna faházakból rajzanak ki a szepest püspök kispapjai
is, Móricz Zsigmond itt járt két évvel a Felvidék leválása előtt, beszélt ezzel az
önérzetes néppel. "Mind hatalmas legény, mind okos és ravasz, éles és kutató píl
lantású. Nem lassú gondolkodású; inkább villámgyors felfogású emberfaj ez 
írja. - A csöndes szemlélődő tót fajnak derék kivírágzása van bennük ... szemlél,
tanul, csodálkozik, minden erejével kifelé igyekszik, kinyújtja a szellemi csáp
jait." Fényes Elek közli, mekkorák II jobbágytelkek, négy osztályúak. a negyedik
ben negyven hold szántója van a jobbágynak.

Ezen a területen nőtt fel Hviezdoslav.

Alsókubintól északra kis séta Felsőkubin, Arvácska kis falvainak egyike, de
neve van, az 1850-es Hármas Kis-Tükör is említi, pedig mindössze hetet sorol
fel az árvai falvakból. Fényes Elek kis képet rajzol Felsőkubinról, elmondja, hogy
"tót falu, 45 katolikus, 476 evangélikus és 14 zsidó lakossal", Nem tartozik az ár
vai uradalomhoz, kísnemesek dorníniuma, .,több csinos urasági Iakházzal", Van
katolikus temploma, melynél Szenthárornság napján vásárt tartanak. Jelentős er
dővel rendelkezik. Földje olyan napfényes, hogy megtermi a búzát is. A falu
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felett egy régi vár omladéka. Nemes földesurai: a Kubinyi, Meskó, Ivanovics, 01'
szágh, Gazda és a Koroda családok. Nem tudom, mekkora vagyonnal éltek itt Mes
kóék vagy Kubinyiék (akik közül az egyik, Kubínyí Miklós, megírta Arva vára
ruonográttáját), de benéztem Országnék portájára az említett ifjúkori nyáron, ami
kor szlovák szóra Alsókubinban vakációztam, mint hatodikos gimnazista. Ebben a
házban született ugyanis amaz Országh Pál, aki Hviezdoslav néven ismeretes a
szlovák irodalomban. Amilyen zárt kör az Arvai medence, ugyanolyan volt 01'
szágh Pál élete. Felsőkubinban született, Alsókubinban halt meg, ott is van elte
metve. Eletének egyetlen vargabetűje is árvai, felköltözködött Arva északi szö
gébe, Námesztóba, ahol nem laktak hétszilvafás nemesek, csak a bocskoros, gyapjú
nadrágos, gombakalapos nép hullámzott, s még nagyobb hegyi csönd és magány
vette körül, mint a két Kubinban, A nemesi porta Felsőkubinban míban sem
különbözött a szomszéd nem nemes parasztok zsindelytetős faházaitól, amelyeken
kemény sincs, a szabad tűzhely füstje három-négy kifeszített zsindelyen tekereg
el a tető fölött. Az ajtó zárva volt, nem lakott itt senki, csak az ablakon tudtam
bekandikálni, A legegyszerűbb paraszti berendezést pillantottam meg. De amint.
megfordultam, szembe meredt velem a Chocs szíklacsúcsa, ezerhatszázhúsz méte
res hegyorom; magabiztosság, erő és a fölfelé törés jelképe, az árvai le~kek ne
velője. Ennek a nevelésnek semmi nem állott útjába.

Az árvai nemesi családokról azt írja Fényes, hogy magyarul beszélnek, vagyis
összetartó szilánkjai annak az una aedemque nobilitasnak, ami Magyarország szá
zadain át a nemzeti társadalmat jelentette a hűbéri rendben. Móricz Zsigmond
egyik árvai írásában feljegyezte a megyeí nemes urak beszélgetését. Az édesgyö
kér-ízű tót kiejtés ez, melyet Mikszáth műveiből ismerünk, de Móricz hívebben
lágyítja a mély hangokat. Az árvai uracskák nevetnek a szem sarkából csippentve,
hogy becsapták Pestet az árvai ínség legendájával, s húzzák az "á" hangot. 01'
szágh Miklós úr, aki ugyanolyan kisparaszt, mínt szomszédai, eimét és címerét őrzi

ugyan, de magyarul alig tud valamit, s felesége, a nemes Medzihradsky-Iány,
ugyancsak. A magyar vezetéknév ne tévesszen meg senkit, a szlovák nemzeti ocsú
dás kora, a XIX. század első fele, hemzseg az eredeti magyar nevű szereplőktől,

nem kivétel a XX. század szlovák társadalma sem. Országb Pál szlovák fészek
melegben nő fel, erejét a szlovák életszemlélet sajátos hagyományaiba ereszkedő

evangélikus gyökerekből szívja. Országhék a Tranoseius cseh egvhází dalait zen
gedezték, s a kisfiú éppúgy dolgozott az apai földeken, mint testvérei. De tanító
ja, édesanyja rokona, megmagyarázza a szülőknek, hogya fiú kivételes tehetség,
kár volna parasztnak hagyni. Derű, kedvesség, önbizalom érzései áramlanak szí
vében, gimnazista lesz. Csepp távolságra, Lestinben, egy öt évvel fiatalabb fiúcska
kergeti a lepkét a fenyők alatt, Reviczky Gyula, "anyja" udvarháza előtt, a Zrnes
káll-kertben, Az elkártyázott Vitkócról, Nyitramegyéből, hurcolkodott fel Reviczky
Kálmán ide, gazdag felesége maradék birtokára, árvaiak ők is, sőt Gyula igazi
anyja, Bálek Veronika is árvai, jablonkai, vagyis észak-árvai. A kis cselédlányt
lerázták magukról Reviczkyék, amikor otthagyták Vitkócot, de a lány egy nap
elszökött a nyitrai vidékről, felgyalogolt hazájába, odalopakodott a Zmeskáll-kúria
kertjéhez, nézte a fiát és szólongatta, Ezt 'a képet párhuzamosan kell elképzelni a
felsőkubini fiú játékával a nyári füvön.

A család fölemeli a fiút s mintha óriás mese-kezére adná, Miskolcra küldí
gírnnáztumba, a fiú apai nagybátyjához. aki jómódú szabó a magyar városban, A·
tizenhárom éves árvait beíratják az evangélikus gimnáziumba. Miskolc a szabad
ságharc és Kossuth igézetében lélegző város, iparral, ígényekkel, az Avas tete
jéről szép időben látni a Magas Tátra körvonalait. Országh Pál nemcsak kiváló
diák itt, hanem felizzik a patrióta légkörben. Élő magyar nyelv rakóaik rá, új
szavak, másfajta ízűek, zengők és fénylők. csak ismételni kell őket verssorokban,
történelmi nevekhez társítani, ezek veszik körül az utcán, a lakásban, a templom
ban, áramlanak körülötte az iskolában. Nem érez semmi idegenséget. a szavak a
szellem burkai, s ez a szellem ugyanaz, rnelyet odahaza Medzihradsky tanító úr
képvisel, hazaszeretet és népszeretet. A magyar szókért nem tagadja meg szlovák
népét, a szó járuléka annak, amit hazának nevezünk. Három gimnáziumi osztályt
végez Miskolcon, akkor meghal a nagybátyja s a szülői gondoskodás új helyre
telepíti, Arvához közelebb, a szomszéd Szepesség egyik városába, Késmárkra. Ott
is kinyílik előtte az evangélikus líceum kapuja, ott is a magyar költészet varázs
köre veszi körül, s amit megkezdett Miskolcon, Késmárkon folytatja: verseket ír
iskolái nyelvén. Valamit csinál, amiben kedvét leli, nem is bizonytalanul, teljes
lélekjelenléttel, s őszinte küszködéssel, hogy elérje mintaképét, Petőfit, vagy leg
alább megközelítse, ha csak egy sikerült sorral is.

250



A nyelv a versben úgy teremt, akár a természet. A kiváló diák, aki elnyeri
magyar iskolái ösztöndíjait, minden vakációkor odahaza észleli, hogy magyar stró
fái merevek ahhoz képest, amit anyanyelvén elképzel, s amire a népiskolai ta
nító nagybácsi serkenti. Milyen könnyedén csörgedezik minden mondata szlovákul.
De Késmárk megint visszakapcsolja a belülről már fölépített magyar versvilágba.
Izgatottan lesi, simább-e már verssora? Még nem tudja, hogy ez nemcsak nyelv
ísmeretí kérdés, a tanult nyelvhez hiányzik a táj és társadalom élménye, a magyar
életérzés igazsága és melegsége. Késmárkról, ahol közben megtanult németül is, érett
ségíje után Eperjesen beíratkozik a [ogra, az evangélikus jogakadémíán. Nem a
teológiát választja, ahogya szülők szeretnék. Eperjesen tovább fejlődik, de már
párhuzamosan magyarul versel és szlovákul, baráti köre ifjú írástudókból áll össze,
akik egymást serkentik s bírálják. Aztán két felvidéki kisvárosban ügyvédbojtár,
Pesten vizsgázik, ügyvéd lesz. Megjelenteti első verskötetet, suta álnéven, de ez
már szlovák verskötet! Felváltva ír még magyarul és szlovákul. Le akarja győzni

gátlásait. de 1875-ben visszatér szülőföldjére. Elkezdődik egy élet, melynek nincs
vízszintes kiterjedése. Anteuszként áll a földjén, s hirtelen erőre kap, nőni kezd,
akár a fák s az erdei virágok és a fű. Befejezte vándoréveit, nincs más vágya,
mínt őrt állni a szülőföldön. Magyar költői kifejezésmódja véget ér. Rexa Dezső,

aki alsókubíní levéltáros és könyvtáros korában a költő baráti köréhez tartozott,
Hviezdoslav-nekrológjában azt állította, hogy Országh Pál a budapesti Fővárosi

Lapokba küldte el magyar verseit, s lesújtó szerkesztőí üzenetet kapott; "Arvából
nem lírát várunk, hanem [uhtúrót." Ez a nyegleség törte össze benne a magyar
poétát. Rexával személyesen is beszéltem erről, ő váltig állította, hogy így volt,
lehetett volna Országh Pálból magyar költő. A Fővárosi Lapok szerkesztői üzenete,
ha úgy szólt is, ahogy Rexa állítja, Országh Pálból Hviezdoslavot csinált. Kíjó
zanította, tévútjáról ígazi útjára kísérte el, visszaadta a szlovákságnak, Ez a for
dulat világos művelődéstörténeti jelzés: Magyarországon véglegesen kialakultak
nemcsak a magyar, hanem a hazánkbeli szlovák, román, szerb és horvát iroda
lom körei is. Párhuzamos körökként.

Albert Prazák 1928-ban a Bratislava című folyóiratban, talán kísérletként, köz
zétette a szlovák költő egyik magyar versét, szóval sem jelezve, hogy ennél több
van, sőt száznál is több a hagyatékban. Mískolci vers, 1864-ben írta. Így szól:

Szomorú dűledék, hány századnak nyögsz alatta.
Kihaltan - dísztelenül Zrínyi, a bajnok sírja.
Hol dicsőség, mely leiedte egykori tornyaidat?
Hol az élet, mely derült falaid kiizepette?
Elzúzta azt Szolimán vad, büszke hadával,
Letarolva várból kirontott kicsiny csapat,
Ugy csak foglalá a lángba borult sasiészket,
Mely hamvai adák, a diadal jutalmát.

(Szigetvár)

Ez a félszeg verselés, ez a fahangú magyar szózene menten elárulja a szlová
kot, nyelvtani hiányaival együtt. A felsőkubini fiúból nem válhatott magyar költő,

Arany János, Vajda János, Ady Endre kortársa. Ha közlí is magyar folyóirat az
ilyen verseket, csak késlelteti, de nem állítja meg az ocsúdást. Országh Pál költői

kifejlete csak szlovák lehetett. Már első szlovák versei is természetesek, színesek
és zengők a magyar versek sápadt és mesterkélt hangszereléséhez képest. Forrás
fakad úgy a hegyoldalból. mint az anyanyelvi szómuzsika. Magyar verselése véget
ér, ahogyan elszárad a fa egyik ága. Költészete ekkor meredek ivben emelkedni
kezd. A szlovák kortársak meglepődve összenéznek. Ilyen gazdag hódító lehet
egy kis nép nyelve? Ritmus és rím szállhat oly szabadon, mínt az egetfúró sasok?
Menten nevet cserél, első verskötete Jozef Zbransky néven jelent meg, de nem
keltett feltűnést; ez a vándorévek hangkeresése volt. Most az Árvai medence bár
sonyos éj tavában csodálkozva döbben rá a csillagos égre. A csillagfény tündök
lésével élednek érzelmei. Csillagfényben nő fel hirtelen, csillagokkal folytat pár
beszédet, csillagok társának érzi magát. A csillagos eget a Biblia terítette a föld
fölé, hogy a vándor Istennel élhessen, mdnt egy falat kenyérrel. Így lett Országh
Pálból Hviezdoslav, vagyis csillagdicsőítő, a szláv keresztnevek mintájára. Nehéz
parasztszagok közt felelősséget érez népével, de a mindenséggel méri magát. Ese
ménye ezután semmi. De magas a magány, égig ér.
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Krónikát mondva: ügyvédi irodát nyit szó szerint Isten háta mögött, Námesz
tóban, északon, ahol megállt az idő. A kis mezővárosban, mely az árvai urada
lomé, ezerhétszáz ember lakik. Vízimalmok kerekei forognak, van sörfőzője, ez az
árvai fenyőfa lerakodóhelye. Zabot, burgonyát, lent és kendert termesztenek itt.
Fényes Elek hangsúlyozza, hogy Námesztó gyolcskereskedéséről nevezetes. A fiatal
ügyvéd nem találja helyét, egy év múlva faképnél hagyja az ügyvédséget, Alsó
kubinba költözik, járásbíró lesz. Társaság, édes, tömött zsongások a parányi me
gyeszékhelyen. Talál egy védőszellemet, az alsókubini evangélikus pap leányát,
akit Ilonának nevez, így magyarul míndvégig, s akiben megértő élettársra lel, bár
házasságuk gyermektelen marad. Három évre rá, 1879-ben lemond a bíróí hiva
talról, újra Námesztóba irányítja a költöztető parasztszekereket. Aztán ott ügy
védeskedik a Babia Góra alatt húsz évig. Ö a sehova igyekvő lovas, aki szülő
földjén megtalálta az egész világot. Námesztóról nyaranként csak a közeli Polho
rára szekerezík, ahol sós forrás van, csepp fürdő, ez az üdülése. Legtöbb művét
Námesztóban írta, nyugodt kocka-építéssel, Szerelem nem fűtötte túlságosan, soha
nem került válságba, nem botorkált ködben és homályban, csak gyantás, gyó
gyító illatokban. 1899-ben bezárta ügyvédi irodáját, visszaköltözik Alsókubinba, ő

az első szlovák író, aki polgári foglalkozás nélkül él. Házat szerez a városka leg
szebb helyén, de csak kevés emberrel érintkezik. Délelőtt a piacon látni; így talál
kozott 19l6-ban az Arvában járó Móricz Zsigmonddal, aki hozzálépett, megszólí
totta. Délutánonként esőgallérral a hátán felballag a hegyekbe. A magány sokré
tűbb, rnint képzelni szoktuk, szabadságában gazdagon él a költő, kis könyvtárával
a háttérben, lényegében ugyanolyan csendben, mint a námesztói. Hviezdoslav so
dort bajuszt hordott, s pettyes művésznyakkendőt. A szlovák írókkal, szerkesztők

kel, Túrócszentmártonnal, ahol Vajarisky dirigált, többnyire csak levelezett, láto
gatóba nem járt, de örömmel fogadta. ha őt látogatták meg. Szemében, arcvoná
saiban is megőrizte a gyermek nyíltságát, karmozdulatában, szavajárásában a
szellemi nemességet. Én is megpillantottam azon a nyáron, amelyről szóltam, már
fáradt alakját. Arcára a búcsú volt feljegyezve, szeme riadtan szemlélődött; azon
az őszön ment el.

Hviezdoslav az élet és ábránd kibékítésének költője. Csak ilyen független költő

eszrnényíthette népét és hazáját olyan zavartalanul s oly meggyőződéssel, amikor
Európában már régen nem eszményítettek a költők. Lelke mélyén olyan roman
tikus volt, mint a XIX. század szlovák költői mind. Szemléletében realista, transz
cendentális és valósághivő egyszerre. A realizmus egyéni határai között fejezte ki
szlovák világát. Költői szóejtése lágy és sokhúrú, ez ragyogja körül népi alakjait,
jellemeit s a keresztény erkölcsi erényeket, melyeket ifjúságától fogva híven kép
viselt, azzal a paraszti buzgósággal, melyről a Felvidék evangélíkusaí ismeretesek.
Igazságot és hűséget mondott verseivel, szertenézve szülőfőldjén, költői álmok
képeivel es hangjaival bontogatva a lét értelmét. A műköltészet s a népi szólás
mód gazdag, egyéni, sokszor merész egybefonódása az ő nyelve. Sok új, sajátos
szóösszetételt vezetett be, magyar, lengyel és cseh szavakat olvasztott bele nyelv
ötvözetébe. varázslatos kémiával. Csillogó, dús, bravúros zengés támadt Hviezdos
lav szlovák versnyelvéből, mindenki más szlovák költőtől különböző lírai magas
feszültség. Hajlította, gyúrta, lebegtette a szavakat; az erdő, a víz, a szél, az eső,

a virág megnyilvánulásaihoz keresett hangtani megfelelőket; fejedelmi erővel vá-'
lógatott, magaslatlan tiszta eszmei légkörét azonosan kívánta kifejezni. Szálkás,
hosszúkás, szinte rajzolt betűket vetett papírra, nyugodt, pontos formákat, semmi
sem teszélvezte a kifejezés szabadságában. Soha nem vergődött, szilárdan állott,
mint a mélyen hivő lelkek. Legnagyobb magányában, a hegyek közt, Istennel ta
lálkozott.

Művei közül a legismertebb a Hájníkova zena, a Csősz felesége, tizenöt ének
ből álló lírai eposz, a hegyvidék átszellemítése. Hegyek közt elhal a bánat, tisztul
a szem, nem szerong a szív, föltör a remény, ha rádlehel az erdő, s szökken a pa
tak. A saskeríngés, a sólyom röpte szárnyat ad a szívnek, a pásztortűz lángszár
nya fölfénylik a férfilélekben, erőt ad. S a hegyekben szeretet él, ott nincs árulás.
védő anyai karok a hegyek, erkölcse van a hegyi tájnak, ezt tudatosítja vakmerő

korszerűtlenséggel. A történet rendkívül egyszerű riportanyag. Az erdei csősz í íjú
feleségére, Hankára, szemet vet a földbirtokos fia. Próbálja elcsavarní a fejét, de
Hanka hűséges, ritka jellem, elutasítja. Mikor aztán egy vadászat alkalmával az
ifjú földbirtokos a férjet egy menekülő szarvas után küldi, rátör a menyecskére,
aki az erőszakoskodót leszúrja. Betoppan a férj, magára vállalja az emberölést. A
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csőszt elkísértk, az asszony megőrül. A bírósági tárgyaláson kiderül az igazság, a
csöszt felmentik. Csajka Mihály, a csősz hazatér, megmenti az öreg földesurat és
lányát, akik megbocsátanak neki, visszaveszik erdőkerülőnek. Az erdei házra újra
süt a nap, Banka gyermeket szül, felépül, zavartalan a két szép ember boldogsága.

Az erdei történet csak alkalom a költőnek arra, hogy érzékeltesse a hegyvi
déket s a rousseau-í emberek jellemét. A XIX. század elején az induló szlovák
romantika fő műve, Andrej Sládkovic Detvanja ilyen népéletet mutató elbeszélő

költemény, malyben a természet éget s nagyra lelkesíti az embert. Hvíezdoslav
fő műve is ilyen, újra hangsúlyozza a hegyvidék morális erejét, a környezet jel
lemfaragó hatását. A földbirtokos és a csősz nem két nemzet ellentéteként kerül
egymással szembe, aszembekerülés osztályjellegű. Csajka és Csajkáné mögött a hegyek
állnak őrt. Az árvai hegyek, mint antifeudális erő, a nép szövetségese, s ami a két
embert hőssé teszi, erkölcsi fölényük : szabadságuk ereje. Az ember úgy ellenáll,
mint a fák és a szíklák. Mert a hegyi ember nem gyönge s kiszolgáltatott. A költe
mény a szlovákság társadalmi erejét érzékelteti, társadalmi erőt, amely erkölcsi
fölény. Nem korabeli valóságrajz, költői álom, de a valóság képeit és igényét köti
be éltetően s elhifetően, Három magyar fordítása is van: Schöpflín Gézáé (1924),
Monoszlóy Dezsőé (1958), és Kardos Pálé (1961).

Van még ennél is terjedelmesebb két elbeszélő költeménye, az Ezo Vlkolinsky
és a Gábor VlIcolinskY. Az árvai kisnemesség életét írja le bennük, a reformkorba
s a szabadságharc idejébe vetítve. Cselekményszegény költemények, vagy költői

beszélyek inkább, a paraszttá süllyedt bocskoros nemesek kicsinyes történetei, mu
latságos esetei, vagy szomorkás históriái, lakomák, temetések, népszokások, árvai
évszakok leírásai. Tudott csúfolódni s megengesztelődni elsüllyedt osztálya ha
zugságaín, laza, csevegő hangon, lassú rajzolással, aprólékosan. Egész sor apró epi
kai művet írt még, tartozott ezzel népének, az ő élet-területét ábrázolta, mozgá
sát, részleteit, telítetten, elhítetőn. A szlovákságnak még nem volt prózaruhája,
még élt a vers prózaalkalmakra is. Aztán Arany nyomán megkedvelte a balla
dát, még témái is Arany-témák, s hangszereléss is, de szlovák népi sugallattal.

Am Hvíezdoslav valójában bonyolult lírikus volt. Valóság és ábránd csodáit
örökítette meg, csupa emlékezést és életlátást, csupa mozgást és erőt, pattogó igé
ket, hangutánzó szókat, zuhanást és párakönnyű emelkedést. A magános lény val
lomásai ezek, a közlés puritán eszközei. De ez csak lírájának egyik fajtája. A má
sik a közlés áradó kedve, festői és filozofikus líra, egész ciklusok, több kötetben.
Majdnem minden lírai hang fölzendül benne, impresszionista pillanatképek, se
besen futó igék, mint az Arva habfodrai, sóhajok és kitörések, s lírai jegyzetek
a politikai és társadalmi élet lapszélére. Ereje az igazmondóé, szeme a mindenlátóé,
Egyik ilyen verse csak néhány évvel ezelőtt került elő, kéziratban hevert Túróc
szentmártonban, a Slovenské Pohlady egykori szerkesztőjének dratal között, A Ti
nagyságosok, méltóságosok című verse ez, melyet Hurban-Vajarisky nem közölt.
Ez a nevezetes író és publicista azért nem közölte a verset, mert Hviezdoslav az
arisztokráciát vonta benne pellengérre. Ha általában a magyarole ellen Íródik, Va
jansky szívesen közli: ő arról álmodozott, hogy a felvidéki nemesség soraiban ver
buvál szlovákokat. Az Arvában őrt álló Hviezdoslav viszont kiábrándult a nemes
ségből, önérzete és hivatástudata a néppel azonosodott. Miért érdemel - kérdi
a késve kibújó versben - a szlovák nép rabszolga-sorsot?

Nyakát mért nyomja, mint roppant malomkő,

fekete sorsa, amely csupa bánat,
s örök átok, mely sújt és megaláz.
Mit vétett ellenetek, s mikor?
Mi bűne van, hogy puffadt gőgötök

ridegen, durván fordul ellene?

(Kardos Pál fordítása)

Tehát forradalmas hangtg tudott azonosodni a néppel, tudta a szlovák valóságot
személyes üzenettel és kérdéssel bemutatni, jóslattá formálni, mert felháborodll!i.
s követelni. Mindig maga mögött érezte népe szolidarttását, védett és támadott
anélkül, hogy nacionalista hangot ütne meg.

Lírajának veleje a korán öregedő, tűnődő, töprengő férfi szomorúsága. De ez
a búcsúzó líra, akár Arany János öregkori költészete, sokszínű, mínden rezdülésre
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reagáló, társadalmi jelenségeket észrevevő, az ifjúság kérdéseire is kitérő, formái
ban is változatos. A természet ereje és pompája láttán himnikusan lobogó szó
tűzijátékot láttat a verse. Aztán a tűnő élet ünneplése következik, zsémbelés és
dohogás, s alkudozás a halállal. Gondolat, ritmus és forma itt ugyanolyan gondos
egységben jelenik meg, mínt régen. Főként a Prechádzky jarom (Séták tavasszal)
és a Prechádzky letom (Séták nyáron) című kötetei ilyenek, s az 1903-ban meg
jelent Stesky (Szorongások),

Utolsó kötete a Kl'vavé sonety (Véres szonettek) ; 1914 őszéri írta, a világháború
első szörnyűségeire válaszolva. Mindent át tudott érezni és élni az árvai hegyek
csendjében, akárha kint járna a vílágzivatarban. Nem csukta be fülét, nem hunyta
le szemét önnön imádatába merülve, állást foglalt a riasztó világ ellen, sírva és
fáj va, s rettegve attól, amit majd következményeiként ránk sodor a háború ára
data. Hol csendesen, reményét vesztve vallja, hogy "boldog, kit már vendégül fo
gadott a múlt", hol pedig eltökélten kitör s tiltakozik a háború ellen az igazi ke
reszténység értéktudatával :

Kereszténységed álnok és hazug:
mentséged rossz - hagyj békét a pogánynak!
hisz magad is kész vandál. hun, tatár vagy,
mesterként űzöd az ő iparuk.

Oltárhoz kúszol, templomok ba fut
lábad, de a lelked bálványt imád csak,
s szíved, melyben színlelés az alázat,
Istent szolgálni is csak csalva tud.

Fényt hozni jössz? Küldetésed de furcsa:
megmérgezni a természet fiát,
s a vallást igául rakni nyakukba!
Most látják csak, mit akarsz: bibliád
szavával nyújtod nekik újton-újra
a vérontás evangéliumát!

(Rónay György fordítása)

igy tiltakozik a háborús téboly ellen, barbárnak nevezi azt a kultúrát, amely
ezt megengedte. A szlovákság ugyanazt érezhette e formakényes jajgatás olvastán,
mínt Ady A halottak élén című kötetének olvastán a magyarok : azt, hogy az
igazi Európa, a lelküsmeret és tiszta erkölcs magatartása itt van, a Kárpátok
alatt. A ciklus végső fohásza - "Jöjj vissza, béke, hát! A népeket barátságos
olajággal köszöntsed" - már nem egyéni szó, egy kis nép istenhivő kiáltása a vi
lágrend megtartásáért. a testvériségért. A Véres szonetteket ketten is tolmácsolták
magyarul, Rácz Olivér és Rónay György.

irt Hviezdoslav egy drámai költeményt is, a Heródes a Herodiast, mely 1909
ben jelent meg. Képsorozat az ókori zsidó társadalom bomlásáról, középpontjában
Heródes király feslett erkölcsű udvarával. Fájdalom élhetett benne ama királyság
láttán, amelyhez ő is hozzátartozott. Keresztelő Jánosban, aki feltüzeli a népet
Heródes ellen, alighanem önmagát formálta meg, a népvédőt és törvényvédöt, aki
szembeszáll a zsarnokkal. A Heródes és Herodiás azonban könyvdráma, többszörös
átalakítás után sem maradt életképes a színpadon.

Életmúvéhez hozzátartoznak fordításai is. Nemzete európai ideghálózatát te
remtette meg, az idegek hozzásirnulását Kelethez és Nyugathoz ; Puskínt, Lermon
tovot, Mickiewiczet, Goethét, Schillert és Shakespeare-t fordította szlovákra, s
Petőfit, Aranyt és Madách Ember tragédiáját. Ez volt Hvíezdoslav esztétikai és
erkölcsi körképe. A szlovák hangok abszolút hallású karmestere volt klasszikus
fordításaiban is. Magányában együtt élt ezekkel a költőkkel, kézenfekvő, hogy
őket mutatta be. Petőfihez és Aranyhoz vonzódott főként, Madách erkölcsi felfo
gásával nőtt lelki rokonává, a Tragédia embersors oldásával, az alsósztregovai ma
gánnyal, mely annyira hasonlított belülről az alsókubini magányhoz. Amit fordí
tott, az mínd hasonlít az ő világához. A versfordításról, Tóth Arpáddal kapcso
latban, Szabó Lőrinc találóan írja, hogy az eleven társalgás a vllágírodalommal s
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ugyanakkor eszményi hazaszéretet. Ilyen dialógusban állt ez a szlovák költő lelke
és észjárása kedvenc költőivel, s a legelevenebb társalgást a két magyar klasszi
kussal folytatta. Kapcsolatát és átvételeit Aranyból részletesen elemezte Pavel
Bujnák a Ján Arany v literatúre slovenskej című ismert monográfiájában, a Pe
tőfi-fordításokkal s Petőfi hatásával Andrej Kostolny foglalkozott Hviezdoslav-ta
.nulmányaíban. Ismeretes, hogy Hviezdoslav egész költői munkássága során idézi
Petőfit, kedvencének mondja, máskor azt vallja, hogy szívében Petőfi munkálko
dik, akit arra kér, engedje, hogy "köpenyébe megkapaszkodjék", szorítsa magához
.köpenye alatt. Egy másik versében éjben világító lángoszlopnak nevezi. Magyar
országról szóló poémajában Petőfi-idézetből indul ki: "Ha a föld Isten kalapja,
Magyarország bokréta rajta" - igen, ezt Hviezdoslav is elfogadja, ez az elfogó
.dottan szép kép neki is valódinak rémlik, magáévá teszi Petőfi képzeletét és haza
szeretetét. Ez rendkívül érdekes és fontos mozzanat. Nincs hasonló eset a szlovák
költészetben. Csupán szellemi tanítványa és követője, Stefan Krcméry hasonlít
e magatartásban Hviezdoslavhoz, ő szlovák költőket fordított magyarra, magyarul
írta naplóját, mindezt már Csehszlovákiában. Hviezdoslav nagyon jól ismerte szlo
vák Írótársai és általában kortársai véleményét a magvarokról. a magyar iroda
lomról. Ezt háttérként hozzá kell képzelnünk Hviezdoslavhoz, főként Vajarisky
elsodró magyar-gyűlöletét. Vajarisky kezében tartotta a Slovenské Pohlady című

irodalmi folyóiratot, s elvszerűen nem közölt fordításokat magyar költőkből. De
Hviezdoslav fordításait nem merte visszautasítani. Ezek a fordítások nem magyar
barát légkörben jelentek meg, annál jelentősebbek tehát, s annál jelentősebb

Hviezdoslav magyarbarátsága és mellettünk való lándzsatörése.
Lábujjhegyen lépett át magyar versírásból szlovák költőnek, nincs ennek a

csöndes változásnak drámai pillanata.. Ugyanazok az elemek szélesedtek és tisz
tultak szlovák nyelvű költészetében. amelyek vékonyari és halványan érzékelhetők

magyar nyelvű, lassú leütésekkel bólorigó ritmusában. Lélektanilag is érthető te
hát, hogy megőrizte kibontakozásában és végső stádiumában is a magyar köl
tészet nagy megbecsülését, melyet természetesnek és szükségszerűnek tartott. For
dításai külön-külön hozzásimultak Arany és Petőfi ritmusához és rímjátékához.
.színte logikai tísztaságukhoz, összhangot és szépséget keresve, amit saját költé
szetével is elérni kívánt. Igaz, hogy Az ember tragédiáját hosszabb mondatokkal
és több verssorral ültette fit szlovákra, de a mai legértőbbek egyike, EmU Boles
lav Lukác, élénken tiltakozott Madách remekének újabb szlovák fordításai ellen,
mert a maga módján Hviezdoslav fordítása páratlan, s Madách eszméit és ízeít,
formáit és tartaimát tökéletesen összefoglalja. Egész költészetével és magyar for
ditásaival Hviezdoslav páratlanul álló szlovák-s-magyar szellemi együttműködést

hirdetett meg. Egyetemes magyarországi élményt fejezett ki, a legtöbb szépet és
jót, amit nemzetiségi költő az ezeréves hazában közösnek érzett és látott. Képzel
jük el, mennyivel teljesebb lett volna e nagy költő tudatos művelődéspolítlkai pat
rióta magatartása, ha maga rnögött lüktető szlovák iskolákat érez, s népi olvasó
tábort lát, gyarapodó szlovák értelmiséget. Pótolta a hiányzó \ nemzeti létformá
kat, mert a költő szava a legélőbb nemzeti megnyilvánulás. Megrázó. mílyen nyo
matékkal hangsúlyozza a népben, a tájban és hagyományokban élő erőt, az anti
feudális és erkölcsi felfedezést. Mennyire rokona ebben százada lángoló magyar
szellemeinek, Adynak, Bartóknak és Kodálynak, akik kinyitották a kaput, hogy
a nép nemzetté válion.

Ady lírája távol állott tőle, Hviezdoslav nem fejlődött, nem is akart mássá
válni, maga volt a megtestesült hűség és ragaszkodás. De olvasta Adyt s ösztönö
sen nagyrabecsülte forradalmas költészetét. Prazák írja monográfíájában, hogy
járatta a Nyugatot, s a pesti lapok közül elsősorban a Világot, vagyis azt a napi
lapot, amelybe Ady is írt s amely polgári radikalizmusának megfelelően követelte
a nemzetiségek egyenjogúsításat a művelődés terén is. Nyilvánvaló, hogy hitt a ma
gyarországi átalakulás erejében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ismert vá
lasz-verse Ady Magyar jakobinus dalára 1910-ben. A magyarországi nemzetiségek
részéről Hviezdoslav fönséges ritmusa, a meggyőződés melegétől átfűtötrt sorai
történelmi jelentőségűek. "Mert tényleg közös bánat tép bennünket. nyomorúsá
gunknak csak neve más" - írja a szlovák költő, s "a szabad anyanyelvek má
jusának", a "testvéri békének" említésével világosan és egyértelműen jelzi, hogy
csak közművelődési igények teljesítésén múlik a szlovák-magyar béke teljessége.
Komoly tudatossággal alkalmazott politikai realizmus ez.

Jól ismert tény, hogy Hviezdoslavot magyar fordításaiért beválasztották a
Kisfaludy Társaságba. Ez volt a kor legnagyobb irodalmi elismerése. 1912-ben
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történt. A szlovák költő csak vonakodva fogadta el a magyar kitüntetést. A hiva
talos ország, a kormányzat kegyet látta benne. Berlász Jenő Kozma Andor ha
gyatékában megtalálta Hviezdoslav négy levelét, melyeket Alsókubinból írt Bu
dapestre, a magyar költőnek, am őszinte nagyrabecsüléssel ajánlotta tagnak. Hviez
doslav nem kívánta a kegyet. Tartott attól, hogy félremagyarázzák: míg a szlovák
ság "a könyörtelenül vad sovinizmus míatt egy nyomorult középískolára sem tud
szert tenni", a költöt kitüntetik. Összeférhetetlennek érezte a kitüntetést s a szlo
vákság elnyomott kulturálís helyzetét. Végül is elfogadta a tagságot, hálás köszö
nettel, de kérte a magyar költőt, aki biztosította a szlovákok megbecsüléséről.

hogy tekintsék ezt a tagságot olyannak, rnely az egész szlovákságnak szól, s ne
legyen ez más, mint kezdete a szlovák irodalom magyar elismerésének.

Az is lett ez a tagság. Hviezdoslavval kezdődik a szlovák költészet új magyar
elismerése. Hviezdoslav szlovák világképpé rajzolhatta szülőf'öldje élményét Ma
gyarországon, a legmélyebb szubjektív magatartással. Életműve az akkor velünk
együttélő szlovákság szellemi tetőzése, emberségének kifejeződése. Magyar fordí
tásaival és kultúránk nagyrabecsülésével pedig utat tört egy új barátsághez. me
lyet mí is őszintén nagyrabecsülünk. Bár követné Hviezdoslavot e téren a ma élő

szlovák nemzedék.

[(ÖLTŐ VERSÉT MONDANI
írta LATINOVITS ZOLTAN

A hazugság, a tudatlanság és a mu
lasztás: természeti törvénybe ütköző

cse lekedetek.
Tudom, hogy a lehetőségek elmulasz

tása a semmi felé taszít.
Akarom, hogy tiszta vágyaink hajói

révbe fussanak.

Hiszem, hogy találok hivatásomhoz
tűz-élesztő társakat.

A színház a nemzet életének kovácsa.
A színház a közösségí lét élesztője.

Huszonkét éve annak, hogy a budai
ciszter gimnázium dísztermében első
színpadí megjelenésemkor, egy diákelő

adáson Bajor Gizi észrevett és kivá
lasztott a színpad számára.

Életem kísérőjelensége a véletlen.
Sorsom tapasztalata: a véletlenek soro
zata a kiválasztás logikája lehet. A ki
választás folyamatosságáról írnék.

A költöt és a poéta-fogantatású mű

vészt próbálom körültapogatni. Közös
ségí gyökereit próbálom kiásni. A mű

vész helyét keresem a nemzetben. A
közösségben,

Véletlenül éppen aznap kaptam a
Magvető Könyvkiadó megtisztelő felké
rését színházi tanulmánykötet megírása-
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ra, amikor a Vígszínház felmondta stá
tuszomat, 1970 novemberében.

1971 szeptemberére készült el dolgo
zatom, melynek végül a "Ködszurkáló"
címet adtam. Jelenleg a veszprémi
nyomda szedegetí sorait. Mostani sor
som Veszprém kezében van ...

Gyönge szavaimrnal a színházi céhet
keresem, csekély reménnyel. A felbom
lott színházi közösséget igyekszem ösz
szetákölni magamban - rnindnyájunk
számára. Keserves munkám során hi
bákra és bűnökre találtam. Javítani sze
retnék.

Célom a magyar színjátszás felfede
zése. Életem a közösségi színjátszás
alapjának lerakása, egyívású kortárs
szerzők felkutatása.

Létem értelme színhází közösségek ki
kovácsolása.

A Vigilia szerkesztősége reményes
akarásaim termékéből, a "Köds2JUrká
ló"-ból - lerakódásomból - most rész
leteket közöl.

Kérem az olvasót, az őszinte színészt
keresse írásomban, ne az írót. Köszönöm.


