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Nagyon kevés, kevés, semmi.  
Lengyelek, magyarok meg én

„Szerény pofát is tudok én vágni.”
                  Witold Gombrowicz

1974 júliusában utaztam először Varsóba. Ahogy kell, hetvenes évek 
közepe, ezren megírták. Nem divatból, bár ez volt a divat. 44 éve. Írjak 
újabb kis lengyel–magyar dvabratanki közhelygyűjteményt, vagy legyek 
brutálisan őszinte? Aludjak inkább egyet? Lengyelek és magyarok az Eu-
rópai Unió tagjai: most megpróbálom elképzelni, hogy ezt akkor valaki 
nekem megmondja. Gondoljuk el, lejön egy UFO, és nem csak lengye-
lül tud, de magyarul is. Megpróbálom magam elé képzelni, milyen képet 
vágtam volna: és azt is, hogy akkor mit szóltam volna ehhez a mai, nem 
túl nagy EUfóriához. Lehet, hogy ez így nem elég ünnepélyes, csak remé-
lem, hogy a lengyelek jobban örülnek, én mindenesetre jobban örülök – a 
rendszerváltás óta nagyjából örülök. Ha tetszik ez neked, ha nem!

Jó, ha tudják a lengyelek, hogy számíthatnak a magyarokra. A magya-
rok számítanak rájuk. Igen, a magyarok, úgy, ahogy vannak, az egész, 
másra ugyanis egyszerűen nem számíthatnak, ezt is jó volna, ha tudnák 
a lengyelek. Ha van egyáltalán értelme ilyen túlzott általánosításoknak, 
hogy lengyel és magyar. Például a lengyel: páncélosok elleni lovasroham 
a Lotna című filmben, ez nekünk bejön, ilyesmit a magyarok is csináltak 
(ha nem is) eleget. Nincs választás, nincs más hátra, ez a lengyel–magyar 
van és legyen!

1977. március 5. és 14. között jártam másodszor Lengyelországban. 
Varsóban egy utcai pénzváltó, bárhogy vigyáztam, simán átvágott csodálni 
való ügyességgel apróra hajtogatott egyzlotyisaival. A leglaposabb sztori, 
erősen bennem maradt, belém égett a jelenet, az utca, a kapualj, annak 
az embernek a képe. Furcsa dolog a lélek. Akiknél laktunk, a házigazda 
fiú este elővett egy varsói felkelésről készült fotóalbumot, látszott rajta, 
mennyire foglalkoztatja. Él benne, vele él. Gdanskban töltöttünk pár na-
pot, gyönyörű volt és szomorú, mászkáltunk a környéken, Gdinia, Sopot, 
Oliwa, Malborg, Tchew, Pelplin. 1978 januárjában pár napot Krakkóban 
teleltem. Nowa Hutában éjszakáztunk, mínusz 21 fok, brutális, a panella-
kásokat egyszerűen nem lehetett fölfűteni. Visszafelé Zakopane, mindent 
elborított a hó, ragyogott a naptól, csúszkáltak a lengyelek, másra nem-
igen emlékszem. Zakopane hófehér és vakít, maradjon így.
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1987. november, meghívtak Poznanba, az írófesztiválra. Föllép a busz-
ra egy ajtónagyságú költő, Cugow nevezetű, és elbődül, van-e itt magyar. 
Mellém zöttyen, lapogatja a hátam, folyamatosan vodkát próbál belém 
tölteni. Elvittek két lengyel–magyar baráti társaság összejövetelére is. Lé-
tezik tehát lengyel–magyar barátság, méghozzá kettő. Cugow reggelente 
rám döntötte az ajtót, nemigen bírta elviselni, hogy nem öntök magamba 
pár korty vodkát, nagyjából ez ment, nem mondhatni, hogy nem volt ba-
rátságos. Találkoztam egy Sandauer nevű, nagyon öreg és nagyon finom 
zsidó bácsival, úgy nézett ki mint Lukács György, Gombrowiczról beszélt. 
Akiről hallottam már, de semmit nem ismertem tőle. Mikor megjelentek 
a könyvei, elolvastam, nem izgatott föl. Aztán elolvastam a naplóját, és az 
megváltoztatta, most szeméremből fogalmazok így, az írói stratégiámat. 
Ilyen is lehet, egy lengyel megírta, mi a helyzet, a magyarok helyett is, 
helyettem is, olyan élesen és pontosan, ahogy kell. Ahogy alig lehet. „E 
hazai írók rendkívül szerények”, írja Gombrowicz. Én írom, most írom 
bele a gépembe. Szerintem „a szerénységük valóságos savoir vivre. A gőg 
elrejtését szolgálja. Egyszerűen csak óvatosság, nehogy magukra hara-
gítsanak valakit. Az irodalomban az efféle szerénység semmire sem jó. 
A gőgöt, az önhittséget, az ambíciót nem lehet kiiktatni az írásból, mert 
ez az alkotás motorja. Nyilvánvalóvá kell tenni. És akkor civilizálható.” 
Körülbelül ez van pontosan. Öröm, önbecsülés, semmiféle savanyú kép. 
„Úgy áll a dolog, hogy [lengyel zeneszerző] és [lengyel költő] nem szolgál 
egyébre, mint hogy kidomborítsa a ti kisszerűségeteket – hisz a gyerekek 
naivitásával járjátok az egyik [lengyel táncot] a másik után a kedvetlen 
külföld orra előtt, hogy legyengült önbecsüléseteket megerősítsétek, és 
jelentőssé tegyétek magatokat”, így Gombrowicz. Kár, hogy hála istennek 
nem vagyok lengyel.

Közepesen tájékozott, velem egykorú magyar értelmiségi férfi látta 
Andrzej Wajda összes filmjét. Még az 1954-es A mi nemzedékünket is. 
Munk töredékben maradt Egy nő a hajónját, Aleksander Ford Kereszte-
sekjét, Kawalerowicz Mater Johannáját, Lomniczky Egy hajó születését. Ki-
eslowskyt, Machulskyt, Lapickit, Zaluskit, Piatrowskit, Sandoyt, Zanussit, 
Skolimowskitól a Sorompót (és a Mélyvízet, az amerikai film). Polanskytól 
csomó mindent. Van két gyönyörű, régi, elegánsan recsegő bakelitlemeze, 
Chopin-mazurkák és polonézek Artur Rubinsteinnel (RCA Victor Re-
cords) és Karol Szymaowsky I. hegedűversenye, David Ojsztrahttal (Artia 
Recording Corp.). Rég hallgatta, most fölteszi. Látta Wispiansky Menyeg-
zőjét, Mrozek és Gombrowicz színdarabjait, végigolvasta, de igazán végig 
a Parasztokat, a Fáraót, persze a Kereszteslovagokat és a Quo vadist, Az 
ősz búcsúját Witkiewicztől, olvasta Bruno Schulz és Borowski novelláit, 
Milosz Urlóját, Brandystől a Disneylandet, Andrzejewskit, Stachurát, Lem 
néhány könyvét. Tudja, ki Slowakci, Norwid és Mickiewicz, Spiró könyve-
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iből ismer csomó nevet. Gyakorlatilag semmit nem tud a mai lengyel iro-
dalomról. Tokarciuk, Gretkowska. Van egy Stasiuk-kötete, olvasott Ró-
zewicztől, Herberttől ezt-azt, pár költőt, akik a Lettre Internationale-ben 
megjelentek. Tudja, hogy Papp Lacit egyszer kiütötte egy lengyel, és prí-
mán emlékszik arra, hogyan mozog a Sarmach–Lato–Gadocha-trió a kö-
zéppályán. Említett értelmiségi 1998 májusában részt vett Varsóban egy 
magyar írófesztiválon. Nálunk tartanak lengyel fesztivált, náluk magyart, 
akkor működik továbbra is a lengyel–magyar barátság, nem? Publikált 
a Literatura na swiecie magyar antológiájában, a varsói bemutatón, már 
elfelejtette, milyen palota, ott volt a fél magyar irodalom. Lengyel kollé-
gák nem. Egy sem. Néhány szerkesztő, akik majd, némi udvarias ácsor-
gás után el is köszöntek, mondván, sietnek valahova, nem mondom, hogy 
ez nem esett rosszul neki. Szerencsére voltak édes lányok is, akik rögtön 
javasolták, üljenek be egy közeli helyre, szép, üvegfalú étterem, tényleg 
remek volt, így már nem is fájt semmi sem, akkor már mással foglalkozott. 
Egész pontosan egy lánnyal, aki úgy másfél évvel azelőtt egy búbánat-
völgyi irodalmi táborban egyik este mögé lépett, épp ment volna aludni, 
és megkérdezte, nem akar-e picit sétálni vele. No, és ahogy vonultak be 
abba az üvegfalú étterembe, látták ám, hogy ott ülnek a lengyel szerkesztő 
urak. Oda siettek. Túl kevéssé ünnepélyes így, ugye?

Akkor legyen az, legyen igazán ünnepélyes, hogy Bagolyirtáson, a Mát-
rában, egy műfordító-szeminárium első napján egyedül ácsorgok az er-
kélyen az augusztusi csillogásban, kihallatszik a zene, beszélgettünk egy 
lengyel lánnyal, az imént ismerkedtünk össze, táncoltunk is picit, most 
kilép az erkélyre, kezében cigaretta, megfogja a karom, maga felé for-
dít, és leírhatatlanul komoly arccal közli, hogy neki még nem volt komoly 
kapcsolata. Először nem is értettem, mit mond. Ugye, a nyelv. Ő mégis-
csak lengyel, én meg magyar vagyok. Először is, kezdjük ott, én semmit 
sem értek.

Kukorelly Endre (1951, Budapest) József Attila-díjas író és költő.


