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C S Ö R G I T S   J Ó Z S E F

A Dunántúl déli kapujában

RAGYOGÁS

Hozzád pásztorod,
hozzám a kicsattanó érettségében
õszbepiruló lasponyafa beszél.
Ahogy neked glória,
nekem dértõl õsz szalmakazlak
melengetik nyugalmamat a még deresebb dombokon.
Te a jelképedet minél magasabbra,
hogy mindenki lássa,
én minél közelebb, hogy mindenki érezze.
Számodra falvaink helységek csupán adózókkal,
számomra nemzetség, nép,
honnét agyagért megyek a szurdokba,
hogy valamit ránk formáljak
és velünk legyen.
Te hiszel egy istenben,
én hiszek bennünk is.
Te azt hiszed, hogy szintén, csak úgy magyarok,
és nem látod, hogy ragyogunk.
Te csak a templomnak,
mi arccal keleti szélnek,
mellel százemeletnyi nyugati hegynek
gyepût állón, haza figyelve befogadón dacolunk.
Ti körmenet,
mi körbe állunk, egy ég egy császár,
tenyérrel földre csapunk, felkél a szél,
hangja többezer táltosmormolás.
Ti tömjén, és írott útmutatás,
mi markokból tenyérbe mentett ragyogás.

Számomra és úgy tapasztaltam, hogy a Dráva-szögi, de részben a szlavóniai
és szerémségi magyarok számára is a dunántúliság egyfajta olyan érzést jelent,
mint a ragyogás. Azt hisszük magunkról, hogy mások vagyunk, mint a többség:
Mert mi ragyogunk.

Pannonia inferior déli kapujának dunántúlisága olyan menedék, olyan „Haza
a magasban” amelyben kapaszkodót talál az országtól, nemzettõl, hitétõl, várt
rendszerváltástól távoltartott népesség. Egyfajta ópium, a megmaradás és meg-
tartás mítoszkeresésének Muszáj Herkules-i útján.

A Dráva-szögi, szöllõvel körbekoszorúzott limes, vörösmarti hun csatok, a
Dályokon feltárt avarkori lovas sírok, a táltosokat menekítõ mocsarak, a refor-
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máció és különbözõ rendek örökösen útkeresõ világa ezen értékek mentén val-
lotta és vallja magát – ma már mind gyengébb nyomatékkal – dunántúlinak.

A déli gyepün megtartott õrtüzek, elsõsorban az egyedi kultúra és másodsor-
ban a nyelv jelentõségétõl indulva jutott el a Jannus Pannonius-i külön érték-
rendhez, amelyben a hepe-hupás, völgyekkel, dombokkal, folyókkal és erdõkkel
gazdag tájjal és hagyományaival való azonosulás szép útját így jellemezte:

„Olyan az emberi állat lelke, mint a völgykatlan: ha elmerülsz benne, bör-
tön, ha fölébe kerülsz, paradicsom.”

A Dunántúl déli kapuján õrködõk igen gyakran merültek el ebben a tájban.
A tatár, török, partizán és a legutóbbi csetnikjárás idején, igen sokan merültek
Kórógy, Tökös, Kõriserdõ lápjainak mélyére, ahol a XVII. századi megmaradást
idézõ, Harasztiból származó Illyés (Dora János) szavaival élve a magyar csak
úgy maradhatott meg, hogy a mélyben lapulva „Nádcsövön szíta a lelköt”.

A lélekkel az együttélés, vallásszabadság hagyományát, amelyek mind, mind a
dunántúliság jellemzõi is. Mert megfért itt egymás mellett – igaz, a XVI. század-
ban igen erõs vallási villongások közepette – a katolikus, a Kálvin-féle, Szegedi
Kis István képviselte helvét, a Sztárai Mihály jellemezte lutheri reformgondolat.

De fenn maradt, Kórógy-vára és Besenyõ-tava környékén, megmaradtak ki-
rályi katonákkal õrzött, vagy fogságban tartott táltosok is; annak ellenére, hogy
az általuk terjesztett tánc kiátkoztatott. Az l576. VIII. 16-án megtartott
hercegszõllõsi zsinaton Veresmarti Illés a pogányoktól eredeztetõ, minden faj-
ta táncról emígyen vallott: „A tánc nincs hitbõl, tehát bûn. Józan ember nem is
igen táncol. Aki pedig józanában táncol, bolondnak mondjuk.”

A kánonoki határozat ellenére a táj szellemisége minden értéket tovább vitt.
Ezen jelentõségek fényezték ragyogóvá, dunántúlisággá a múltat, jelent és jövõt.

Mindig is a táj és lakóinak szellemisége volt az a kovász, amely egy különleges,
szinte vegyi kapcsolatot jelentett az itt élõk között. Alsó Pannóniát mindig is könnyebb
volt akár keletrõl, akár északról meghódítani, mint megtartani. Megtartani csak olyan
értékviselõk tudták, mint például Berzsenyi Dániel, aki köré úgy gyûltek a vidék fé-
nyességei, értékei, mint „niklai méhraj a kalapja köré.” (Ágh István 1975.)

Megtartani csak olyan értékviselõk voltak képesek, mint például a függõle-
gesen formálódó, csak magyarokat tömörítõ, 1952-ben alakult Horvátországi
Magyarok Szövetsége, amely szervezet évtizedeken át, a belsõ, jugoszláviai nem-
zetiségi politika mellett, a horvátországi nyitott hozzáállásnak köszönve ápolta
a Baranya- és Somogy megyei kapcsolatait. A dunántúliság szelleme az 1960-as
évek második felétõl mindenféle politikai ellenszél ellenére is pécsi, kaposvári
színházakat, írókat, tudományos ismeretterjesztõket csalogatott a Dráva-szög-
be, Szlavónia és Szerémség magyarok által lakott falvaiba.

Ez a kapcsolat és együttélés néha-néha, elhalványult, de sohasem veszítette
el színét.

Az általam dunántúliságot jelentõ lágy, de mûvelt õsiségtõl kemény egyéni-
ségek – most eltekintek a fölsorolástól – olyanok, mint Berzsenyi Dániel. Mint-
ha mind a bika jegyében születtek volna. Nagy erõ, földszeretet, lekötözött
indulatok, a láncból szakadásig kifeszülõ izomzat. Ilyenek az illyési, dunántúli
gondolatok a Dráva-szögi tölgyfa gyökerek, martba vájt pincék borai és Bala-
ton-környéki, táltos dobként mélyrõl dübörgõ hegyek:
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BENNEM DÜBÖRGÕK

Balatoni bort iszom.
A rönkasztalon megmozdul poharam.
A mélyben lávacsordák dübörögnek.
Beleremeg csontrendszerem.

Drávaszögi homlokomon átvonul
gyerekkorom minden hazatérõ csordája.
Száll mögöttük a por,
elnyeli a szabályt erõltetõ kutyákat.

Az epörfákról meglesett hazatérés emberrendjébõl kitörõ
fujtató bika, utcákra terelt tehenek,
hujjogás-höjjögés,
puffanó csordásbotok zuhognak fülemben.

A tág legelõt istállóra fölcserélni nem akaró,
csordából kitörõ bika forradalma minden,
szüggyel bezúzott léckerítés,
minden vérvörös alkony.

Ujjaimban érzem a poros út fölé hajló
epörfa kérgét: jaj, le ne essek,
mert összetör
az ösztönétõl megvadult bika : a Jávor.

Még most is neki szurkolok,
míg szemem zöldjét eluralja a húspiros emlék
Kapaszkodom lelkem epörfáiba, félek lezuhanok!
Mégis kitörni készülök: én és a bennem dübörgõk.

Laus Pannonie 99. Balatonboglár, Badacsony

Mi tart össze bennünket, ott a Duna és Dráva-környékieket, az alig elvisel-
hetõ idõkön át egymástól erõszakkal elválasztott többségi dunántúliakkal?

A mediterrán szellõt lengetõ kultúrán, nyelvi, vallási, egyszóval történelmi
egységen túl, minden bizonnyal, én legalább is hiszek benne, a Pannon tenger
legtovább megmaradt  – Duna-Dráva-Balaton – vidék üzenete, szellemisége is,
amelyrõl Tüskés Tibor egy helyütt azt írta, hogy: „A vizet nézni kell.”

Mert itt, ezen a tájon vannak ugyan berzsenyis, lovas-szán fõlkavarta telek,
alig látott, mediterrán-kárpátmedencei tavaszok, de a Dunántúlon mintha min-
dig õszön túli nyár volna, ahol Baranyai Júlia feljegyzése szerint: „Üzen a messzi.”
E messzi üzenete a dunántúliság.


