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Németh István Péter

Versekb�l sírcsokor
Kovács Istvántól

1971-ben a Lengyel Posta a honos gyümölcsfák virágait ábrázoló képes bélye-

geket adott ki, egy Zalipie nev� településen pedig kívül-belül színes virágokat 

festettek már a meszelt házfalakra. A Tátrában ma is virágzik a tárnics (amit mi 

Szent László füvének mondunk), a havasi harangvirág és a kökörcsin. Lengyel-

ország nemzeti virága a pipacs, amely Kovács István otthonának közelében úgy 

piroslik a tanúhegyek romvárai alatt, mintha hajdani vitézek vére bugyogna föl 

a földb�l. (1989-ben a Magyar Posta egy olyan bélyeget jelentetett meg, amin 

az átvágott szögesdrót két vége között pipacs és búzavirág volt látható.)

A költ�, író és m�fordító polonista lengyel motivikájú verseib�l most egy 

olyan csokrot szeretnék kötni, amelyeket halott költ�kr�l írt:

Norwidról (1821–1883), aki Párizsban halt meg nyomorban és tüd�bete-

gen. Holtteste tömegsírban t�nt el. Jelképes emlékhelye Krakkóban található. 

Híres versét, a Gyászrapszódiát, amit Bem József emlékére írt, Kovács István 

fordította magyarra.

Baczyńskiról (1921–1944), aki mindössze 24 esztend�t élt. Varsói emlék-

tábláját 1974 �szén Nagy László is megkoszorúzta.

Edward Stachuráról (1937–1979), akit már személyesen ismert és barátjá-

nak vallhatott Kovács István. A magyar költ� els� könyve is Stachura-fordítás 

volt, a  Szekercelárma cím� regényt plántálta át anyanyelvünkre. A  könyv ki-

adását Nagy László segítette. Huszárik Zoltán pedig hangjátékot komponált 

Stachura El condor pasa cím� elbeszéléséb�l.

Kovács István a róluk szóló költeményeit, omázsait nem kisebb ragaszko-

dással írta, mint akik költemények híján ill�n sárga krizantémokat tesznek le 

kedves lengyel poétáik sírjaira.

Norwid

Üres a fal. Föllázadtak

a festményen túli foltok.

A Vaknak

szempilla-fésült a Világ.

Érthetetlen a 

SZEGÉNYHÁZ

akár a versek…

Ki koponyádhoz szólni tudna – 

meghalt.
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A színpadon zavar 

és homály…

…foszlik köddé a Szellem,

szájakon a markolatkosár…

„TAKARJATOK KI JOBBAN”.

Cyprian Norwid: Gyászrapszódia Bem emlékének

…Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi…

HANNIBÁL

I.

Árnyék, mért távolodsz, kezed páncélba törve.

Térded szikrajáték, vonul a fáklya körbe.

Babérkardmarkolat, gyertyák gyászoló lánca.

Égre száll a sólyom, s lovad dobajgó tánca.

Zászlók hullámzanak, holdat csattogó selymek,

Halkul a zokogás, hívja kürtszó a csendet.

Fönn a hadak útján lebeg� csillagsátrak,

Közöttük ott a jel, az árván leng� szárnyak,

Madár, szalamandra, karddal átütött sárkány…

Eszmék koponyája díszeleg ott a lándzsán.

II.

Gyászoló asszonyok mennek,

Vállukon illatos kéve:

Fészke a karvaly-szeleknek,

Kagylókba gy�jtik a könnyet

Régismert ösvényt keresnek,

Korsajuk sziklához vágják…

Törik szívük szomorúságát.

III.

Jönnek a férfi ak, égszín� szekercéjük

Vörösen villogó harci pajzsokhoz csapják.

Hatalmas lobogó csattog a szürke füstben,

Alant lándzsaerd�k, szinte az eget tartják…

IV.

Föléjük n� a hegy…, lépnek a holdvilágba,

Sötétl� árnyakat mintáz a fény-fuvallat,

S ragyogást hevít a lándzsa csillagába,

Hullámzó kórusok, a dal mindent kivallat…
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V.

Tovább, tovább – ha a síron átkelhetnénk,

Elvérzik az Ember, a világ kettéhasad,

És fölt�nik az út, mögötte ködös mélység,

Lássuk hát lándzsaként a régi sarkantyúkat…

VI.

Ájult városfalak köré gy�r�z� körtánc,

Kapun csattanó urnák, csorbul a fejszék éle,

Jerikó falai led�lnek, mint a tölgyfák,

S a fény nem penészlik meg a nemzetek szemében

Tovább – tovább –

(Kovács István fordítása)

Sírvers Krzysztof Kamil Baczynskinak

Kosarat tett fejünk alá a történelem,

fölénk e kor vastapintatú álmát.

Egy mozdulattal kivívtuk így

az öngyilkosok szabadságát.

Páncélöklünk a csönd.

Az alkony izzó csilléi – koporsók.

Elégett holttesteinken mész a felh�.

Mozdulatlan beborítjuk a várost.

Emlékoszlop remeg fölöttünk.

Sted

voltak, akik megszülettek,

voltak, akik meghaltak,

és voltak olyanok is,

akiknek mindez kevés volt.

���STACHURA EDWARD

1

Hiába hívtál,

nem mentem csúszkálni a Visztulára,

s te illetlenül

átgyalogoltál a park térít�jén,

amelyre foltot olvasztott
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a csatornapára,

belemosódtál a KÖDbe,

pontokká estél,

mint gyilkossá nagyított áldozata

a FILMnek,

amelyet mindketten szerettünk.

Szeretünk –

javítanál ki most,

mert nem igeid� az emberi élet,

nem a volt, van és lesz szánalmas függvénye…

A voltra mondható, hogy van,

a lesznek megfelel�je a volt,

s a vannál se több a lesz:

ez a mi halhatatlanságunk…

Utolsó esélyünk – mondaná Csoóri Sándor,

sugallná mindkett�t Nagy László némasága.

nekik hangoltad gitárodat

�– hány éve már? –

Virággá vált az ember,

s a dallamok kaptárából

kirajzottak a méhek.

2

…a húrok kett�s sínpárján

elindult a fehér mozdony,

véres kézzel intettél utána,

négy ujjad – 

világtájakra szóródó szikra,

az ötödik, 

az élet cirkusz-jelképe, 

megmaradt,

hogy fölmutathasd a halálnak.

Én valóban irigyeltelek, 

Sted,

hogy te télen a telet,

tavasszal a tavaszt,

nyáron a nyarat,

�sszel az �szt szereted,

mert én mindig a tavaszt várom,

tavasszal is a tavaszt…
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3

Azt mondtad,

napfogyatkozás kellene ahhoz,

hogy ne nézz a napba,

(vagy hogy doktori értekezést írjál.)

Az égbolt kártyasztalán,

mint nyert pénzt,

mégis egymásra csúsztattad

a holdat s a napot.

Verseket írnak Hozzád.

Ne bosszantson.

Tudom, hogy ezt akartad legkevésbé,

de szeretnek, 

Sted,

él� élettel szeretnek…

És, ahogy írtad: minden költészet,

így vers a hallgatás is,

himnusz,

végtelen poéma…

Ígérem,

sírodhoz nem megyek soha,

és gyertyát se égetek érted.

Lángjától megperzsel�dhet a nyírfa,

s a novemberi temet�k

úgyis csak este nyolcig támadnak föl

Befejezem,

a Körös menti gát�rházban majd találkozunk,

akár egy hónapig is maradhatsz,

vagy tovább,

amíg a nap szemébe lehet nézni,

s nem szomorkodnak a parti füzek.
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Asztalos András

Terjedés
– tavaszi áldozat

Móser Zoltánnak

Semmi a gondolat, ha fészektelenül verdes,
nincsen a tett, az önelégültségt�l vemhes,
semmi vagyok, ha nem nézek magamból,
senki a vers, túlformált magomból.

„E bárgyúdalnak legyen vége!”
– kiáltott egy metszet gége,
ezt mondta, és ezt bugyogta,
majd a többit nem hallotta…

Ott látni, majd érezni a mohás kitágulást, terebélyt.
Magaslatról. Magaslatra.
Teret és viszonyokat látni. Nem teremteni azokat,
csak meglátni, mi lehet�ségként, kárhozatként és
megváltásunkra teremtve, adva van.
Mondjuk a vargánya. De leginkább az ének.
A lépés. A szó.
És látni magunkat, majd elhelyezni ezekben a
szent és ronggyá reflektált terekben,
viszonyokban, akárhol és akárhonnan látva;
egyszerre a végest végtelenül
– borostyánzárvány dermedt mozdulatai -,
és a lehet�ségek végességét:

táguló, sz�köl� pupillák intenzív intarziái,
berakás egy léleklény viszonytalan bogaiban.
A bogok mereven rozsdabarnák.
De a tekintet érintése fény.
Így látni…

Egy szemölcs árnyékot vet.
Egy szentjánosbogár vacsorára hív.
Exponálsz. 4 mp.
A hajnal elindul felénk…
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Kihez tartozol…
Kihez tartozol?
Kihez tartozik kapkodva
magadhoz vett mozaik-világod?
Kihez tartozol két, nyolc, húsz
megálló között metróarcok tömegében;
fodrászod öreg forgószékében,
vihánc ollókban; füstös templomok,
füstös mulatók ragacsos pultjain könyökölve;
buja n�k nedves mohóságában;
kíváncsi víg barátok közt,
sörök nyári teraszain; erd�ben
szarvassal négyszemközt; tállyai pincékben
boroktól berugózott kérges anyátlanságod,
megátalkodott félszegséged kihez tartozik?
Kihez tartoznak gyenge öltéseid
e lélekülepít� telepen, kihez kocognak
ritmustalan billenty�id,
korgó bábod mibe ágyazódik?

Útmutató
Nem tüntetni el a nyomokat.
Vállalni a megtörténtet: hagyni,
hogy megtörténhessünk.
Mindent a mulandó közellét
rezgéseiben gondolni és éltetni.
A kimondott és elhallgatott
fel-, ki-, összevetések kellékeit
nem mozdítani.
Megteremteni a szakrális teret,
hogy magára és magába vonjon
– spicces könnyedséggel
hagyni kószálni a kupakokat,
hagyni a szoba közepén szabadon
lélegezni az üres sörösüvegeket,
egyáltalán: hagyni mindent
lélegzethez jutni.
Szétnézni, Gint keresni.
Megtanulni hiányolni: vágyni és akarni.
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Még
Még ciripelnek a tücskök.
Még leírhattam a fenti sort.
Még leírhatom a következ�t,
míg ciripelnek a tücskök.

Epigramma
Ha csak ennyit
– „hiányzol” – mondanál,
lennék akkor,
és ha úgy lenne, valóban
úgy éreznél,
kopogó szemmel a szónál
hamarább jönnél.
Mert nincsen az,
ki sehonnan nem hiányzik,
és nincsen az,
kinek senki sem.
Ez itt mind is csak
azért van, mert árva…
– gyere,
gyere le a remiz-bárba.

Utóirat Polluxnak
Bizalmatlan voltam
a beszéddel szemben.
T�mondatok és t�hangok
hordoztak.
Most csupasz váz vagyok.
Ásatáson talált lelet.
Alig van ragyogó történetem.
Mégis: csontomból síp legyen.
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Pad, szürke pokróccal
Györe Balázsnak

Nagyanyám nem ismert meg, holott huszonnégy évig ismert.

Egy Varsó alatti otthonban van összezárva sok-sok öregasszonnyal, akik 

szintén nem ismernek engem. Nagyanyám mostantól egy öregasszony a sok 

közül. Virágot viszek nagyanyámnak, de karcos hangú nénikém, akin furcsa 

türelmetlenség és zavartság uralkodik, azt mondja, a virágot inkább valamelyik 

ápolón�nek adjam, mert nagyanyám úgysem fog megismerni. Augusztus van. 

A kastélyhoz nagy park tartozik, üres fehér padokkal. Az egyikre leülünk. Próbá-

lom megérinteni nagyanyámat, de elhúzódik, kezét a pokróc alá rejti. Sza vaim-

mal próbálom megérinteni – elmondom, hogy mindenki jól van (?!), elmon-

dom, hogy � végre dédnagymama lett… Nem fi gyel rám. Nem tudom, merre és 

mit néz. Pupillája egészen összesz�kül, tekintete higgadt, de a szemén mintha 

hártya volna. Mindegy, mit�l ilyen, a gyógyszerekt�l vagy a kórtól. Nyomaszt, 

hogy nem tudok vele kapcsolatot teremteni, s hogy nem tudom, mi van a hár-

tya mögött. Állapotán nem tudok, nem lehet változtatni. S nem tudhatom meg, 

van-e még benne emlék, érzés, nyom. Csupa csont lett. Lefogyott. Elfogyott. 

Ülünk a padon, és közben történik az elfogyás. Elfogynak a szavak, a  tettek, 

elfogynak a lehet�ségek és a távlatok, én is elfogyok nagyanyámból, törl�dik a 

huszonnégy év – mindez kicsúszik térb�l és id�b�l, nincs többé helye. De hova 

csúszik? Nagyanyámnak nincs többé helye, már helyre rakhatatlan. És érzem, 

úgy fog meghalni, hogy nem lesz vele senki.

Nagyanyám úgy halt meg, hogy nem volt vele senki. Soha nem fogom 

megtudni, hogy halála el�tt volt-e benne kép, emlék, harag, megbocsátás, 

bármiféle rezgés; volt-e benne egyáltalán bármi. Soha nem fogom megtudni, 

hogy élt-e még, miel�tt meghalt.

Mostantól minden kérdés érvényét veszti: nagyanyám pillanati lezárultak. 

A pecséten egy üres pad, szürke pokróccal – h�vösen foszlik.
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Józsa Dániel

így is vagyok,
létezem, a körülményeket nem említem meg,
lényegtelen, mert egy vakon haldokló beteg
„rendszer” ellen értelmetlen az írott méreg:
önmagától leszárad, mint ósdi levélbélyeg;
nekem nem a fegyverrel, nem a gépezettel,
nekem az eggyel, az örök érvény� címzettel:
Istennel és az isteni Emberrel van dolgom
(és önmagammal, írt említésben egy lapon)
szavakkal egy szép napon, mint ez a mai,
hát folytatódjanak írásom nem korai sorai:
nekem a vén-rém hangulator nem árthat,
akár nagy öröm, akár búbánat a részem,
elfogadom, fent egészben megtartom,
azt nem engedhetem meg magamnak,
hogy ne lehessen egy rossz napom
– az égi er�k elvesznek, majd adnak;
törekszem vígnak lenni e nehéz úton,
ha nem megy, leszek szelíd elégedett,
mint aki helyben járt meg fényéveket,
nem félve a jöv�t, nem sírva a múlton,
már látva hihetek, mint a régi nagyok,
hát így is vagyok, meg úgy is vagyok;
megírva, itt élve tekintek a magas égre,
ám jól tudom els�ként most mi jöhet:
a bel�lem kiáradó hála-dús köszönet,
azért ki voltam, vagyok, s aki lehetek:
a minden és a semmi közti fergeteg
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elmúló
nyár végi dúdolást rozsda-csend váltja
nosztalgiára d�lnek surlófény-pászták
s velük fáradnak nemesen a pigmentek
hatásuk kopott hangszer régi borítókon
melyeken néma bigbandek ücsörögnek
szépiába képzelem a hangtalan dzsesszt
behallatszik több szárnyas nesz miként
árnyjáték-kotta cikázón hullna susogva
fák felett szén-fekete hó-hírnök kering
károgón végtelen nyolcast ível az égre
cs�rével mulandó fohászt vés örökbe
mint bakeliten a t� fel-le körbe-körbe
füleket hegyez� mindenség hangszíne
pasztelles kánonban múlik és kifakad
a létforgás nem akad sosem perdül el
legfeljebb télire lejár a fakóbb lemez
új tavaszra majd tarka zene kerül fel
addig is bens�m színez hangol tisztán
harmóniát a taktus-körvonal agónián

Amit tehetek
– megtanulom az embert, mert féltem én,
amíg csak forog a Föld a tengelyén…

képtelen vagyok nem gondolni arra:
apámnak jobb világot kívánt nagyapám,
nem muszáj fordítanom szép magyarra:
ilyen rút csalást senki se várt hajdanán

mint a nap, világos képlet számomra:
a halandó ember még sok csapdába lép,
ejt új sebet s feltép régit százszorta,
míg anyag-ura egy sötét testvériség

add, uram, ne legyek üzem egy gépben,
legyek nyugodt er� angyali mértéke,
mint Sinkovits orgánuma fent s mélyen
vagy a kis herceg szép kétely� kérdése

amit tehetek: gondozok, teremtek,
szeretetb�l bizonyosságot alkotok,
alázattal nevelek fel gyermeket
s jó szóval várom a tékozló alakot

hiszem, ezekkel nem vagyok egyedül:
világot láttatok, mely bennem alakul,
mit utódok �riznek majd legbelül,
s apákat korok többé nem ejtik rabul
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Zajzavar
– a szirénák vészéneke süket fülekre talál,
ez a ricsaj lábjegyzete, a beszédes csend-halál

gallok rekedt kakasa helyett,
müezzin vékony hírszólama
kelteti a párizsi teret;

halk big-ben alatt búgó zúgás
a szürke munkás kín-dallama,
lármázik a hontalan júdás;

álszent-tehén áll és kopog, s�t,
perg� táblák ritmusába b�g;
zsúfolt hamburgi zugbüfésen,
szokott örök ebédid�ben,
forró mevlevi dervis-dalok
kereng�n sütik a falatot;

donga a fakonga üteme,
déltájról dübörög a zene,
fordul sok távoli családfa,
telt a mediterrán parketta
s a karcsú olasz csizmasarka
tompán akadva toppan rajta;

tenger-moraj hullámsír fodra,
sikoly menekül siratóra:
e zajban senki sem hallja meg,
hogy ki kinek a kije lehet,
tátog és nem érti mi végre
jött el e vénséges földrészre;

bárány üvölt farkasa helyett,
széjjelterjed a hír-szodoma
s eltorzít minden id�-teret;

újbábel települ s rend-dúlás,
hát ezért vésem sír-romokra:
szinkópa-lét, néma elmúlás
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Rak Wawrzyniec Marek

Aforizmák
A könnyeken keresztül jobban látszik a szív.

A ráncok az élet írásjelei.

Rokkantnyugdíj – infúzió az élethez.

A féltékenység ellenséget szül.

Az uralkodók nem szenvednek magaslati iszonyban.

Mindenütt jó, ahol nincs az anyósom.

A szerelem a vakot is el tudja vakítani.

Ép testben… ép mag.

A házasság kötelékét csak a bíróságon lehet kibogozni.

Csak a papoknak lehet munkaid�ben bort fogyasztani.

Az ember az embernek csak akkor embere, ha már eltávozott örökre.

Minden út… a temet�be vezet.

Csak akkor veszik észre az embert, ha már eltemették.

Nem fontos, hol és hogyan laksz, csak az, hogyan élsz.
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Epigrammák
Szolgálat

Ki tudja nekünk azt ígérni,
Hogy az �r fog �rizni, a pap pedig hinni?

Szülinapi ajándék

A v� az anyósnak adott egy éket:
Egy gyönyör�en kipárnázott… villamosszéket.

Táplálkozási sorrend

A csecsbimbóval kezdte.
Az üvegnél végezte.

Töprengés

Az adja az öregségemre a töprengést,
Hogy csak a prosztatám mutat-e túltengést?

Drogos

Kezdetben a porból vétettem.
Aztán fehér porral életemnek véget vetettem.

A szolga dolga

Néha el�fordul, hogy az istenszolga
Csapodár, pedig más a dolga.

A pokoli körülmények

Nem félek a haláltól,
A pokoltól sem félek.
De nejemt�l, bizony,
Míg élek.

Németh Anna fordításai
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Perleked� házaspár

Sírban eggyé ketten váltak,
Pedig együtt ritkán háltak.

Büszke koporsókészít� mester

Íme, itt ez mind m�remek,
kár, hogy senki sem élvezte m�vemet!

Jótékony tett

Immár örök nyugalomra mentem,
Ez volt a legjobb tettem.

„Halott” kapcsolatok

Urambátyám, sógor, koma,
Nem segít már senki soha.

Halott „vétkes n�” sírjára

Életemben sok férfi szeretett,
Végül a halál lefektetett.

Halottra

A bejelent�m már letettem,
Végre letelepedtem.

A sírásó szakmai büszkesége

Büszke vagyok m�vemre,
szép hantot hagytam a nyüvekre.

Jaskó István fordításai
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Józsa Péter

Mariola nyaklánca
Witold Pilecki kapitány emlékére

„Nagyapádé volt” – mondta Mariola nagymamája, amikor unokája nyakába 

kapcsolta a fi nom aranyláncot, kereszttel. Tekintete közben szomorú lett, köny-

nyeivel küszködött. A  lánc kapcsával is hosszasabban elbabrált, remeg� ujjai 

nem akartak engedelmeskedni. „Eddig én �riztem, és most, hogy feln�tt lettél, 

átvetted mérnöki diplomádat is, most már te vigyázz rá! Így nagyapád mindig 

veled lesz!”

Mariola nem ismerte katonatiszt nagyapját, aki a háború utáni években t�nt 

el. Elt�nt, mert haláláról sose kaptak hivatalos értesítést sehonnan. Kislányko-

rában ki-kijárt a szüleivel és a nagymamájával a varsói temet� kerítése melletti 

szeméttelepre, s annak egyik sarkába tették le a virágokat. Nem értette, hogy 

mit keresnek arrafelé, de még kicsi volt, nem kell neki mindent értenie. Szó-

fogadóan elhelyezte mécsesét halottak napján a fal tövében, imára kulcsolta 

apró kezét, aztán hazamentek. Így tettek minden évben, amíg egyetemre nem 

került egy másik városban. Elmaradtak aztán ezek a furcsa megemlékezések, 

a temet�t is b�vítették kés�bb, a szeméttelep helyén sírok kezdtek sorakozni. 

De Mariolát, ahogy kezdett feln�tté válni, egyre inkább foglalkoztatta ez a csa-

ládi „titok”. Csak a megfelel� alkalomra várt, hogy kikérdezze szüleit, nagyma-

máját, habár sejtette valahol, hogy a rejtély a nagyapjával kapcsolatos.

Most itt volt a lehet�ség, megkapta karácsonyra nagyapa nyakláncát a 

kereszttel, nála a kézzelfogható tárgyi emlék, most már feljogosítva érezheti 

magát arra, hogy kérdezzen, hogy tisztán lásson, itt az id�, s csak remélheti, 

hogy evvel mégsem tép fel gyógyíthatatlan sebeket, emlékeket. Túl kell esnünk 

rajta – kereste el�re a felmentését, és nem tolakodóan és nem is számon ké-

r�en megkérdezte a nagymamáját:

– Hogy halt meg nagyapa? És hogy került hozzád a lánca?

Nagyanyja arcából kifutott a vér, fejét lehajtotta, kezét az ölébe ejtette, s na-

gyon csöndesen, visszafojtottan, szinte szégyenkezve sírdogálni kezdett. Mario-

la egyik kezével átölelte meg-megránduló vállát, a másikkal pedig megfogta az 

id�s, sovány, ráncos kezét, és a saját arcához emelte. És várt. Így ültek egymás 

mellett egy ideig némán a feldíszített feny�fa mellett, míg az id�s asszony egy 

mély sóhajtás után megszólalt:

– Tudtam, hogy eljön a pillanat. És most már elmondhatom, el is akarom 

mondani, nekem is könnyebb így. A szüleid tudják régebb óta. Most rajtad a 

sor. Most már olyan id�k járnak, hogy… a nyakláncát is visszakaptam. Több 

mint ötven év után! Amikor exhumálták a holttesteket. Emlékszel, ugye, hogy 

a temet� kerítése mellé jártunk éveken keresztül, a  szeméttelepre. Ott volt 

nagyapád elkaparva… – csuklott meg a nagymama hangja, de folytatta, ha 

lehet, még halkabban. – Negyven társával együtt… Névtelenül, egy gödörbe, 

arccal lefelé, az ellenség egyenruhájában! Érted, kicsim? Még az utókornak is 
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hazudni akartak! És � a nyakláncával, a keresztjével üzent. Egy jólelk� ember 

azt az üzenetet hozta t�le a börtönb�l, hogy ha valaha el�kerülne a teteme, úgy 

ismerik majd meg, hogy a szájában lesz nyakláncának a keresztje. Mert tudta, 

hogy kivégzik. És névtelen tömegsírba lövik tarkón. Ez volt a módszerük…

– Ez az a kereszt? – kérdezte Mariola döbbenten, és önkéntelenül is a nya-

kához kapott.

– És így azonosíthattuk…

Mariola nyakát és mellkasát égetni kezdte az aranylánc és a kereszt. Szinte 

perzselte. Megcsókolta nagymamája �sz fejét, és levette nyakából a láncot. 

Betette az id�s asszony tenyerébe, és összezárta az ujjait.

– Ez csakis téged illet. És köszönöm.

Talán Różenának hívták…
Sose kérdeztem meg t�le. Rendszeresen megjelent nálunk, bár én személyesen 

csak egy-két alkalommal találkoztam vele. F�ként ünnepek, karácsony, húsvét, 

vízkereszt, pünkösd, nagyobb névnapok el�tt bukkant fel. De sose templomid�-

ben. Akkoriban még mind egy csokrétában laktunk a városi kétszoba-konyhában. 

Apósom, anyósom, a  feleségem, én és a kisfi unk. Egyszer épp otthon voltam, 

amikor becsöngetett. Csendesen leült a sz�k konyhában az ablak alatti székre, 

még sötét fejkend�jét, kopott kabátját se vette le. Korát is nehéz volt meghatá-

rozni, mint ahogy a menyecskekorból kin�tt falusi asszonyok többségénél, negy-

ven és hetven között. Arca barázdált, nyugodt volt, szeme kissé megtörten csillo-

gott, de a b�re pirospozsgás. Sötétbarna m�b�r táskáját az ölébe vette, kiemelt 

bel�le egy újságpapírba tekert nagyobb csomagot, és átnyújtotta anyósomnak, 

aki lemérte azt a konyhai mérlegen, majd el�vette pénztárcáját, és megkérdezte:

– Mindet?

– Kell a gyereknek – válaszolta.

Anyósom kiszámolta az összeget, és átadta.

– Még két helyre kell mennem – mondta az asszony, és megigazítva a fej-

kend�jét, felállt. – Ott is kicsik a gyerekek – búcsúzott.

Így jutottunk borjúhúshoz. Merthogy a borjúhús nagyon jó, nagyon kell az 

apróságok fejl�déséhez. És mivel az akkori létez� szocializmus szeszélyéb�l 

kifolyólag a húst éppen csak jegyre lehetett kapni, már ha egyáltalán, igen nagy 

beccsel bírt a falusi asszony szolgálata. Életemben annyi borjúhúst nem ettem, 

mint fi unk háromesztend�s koráig. Mert mennyit eszik meg egy csöppség, 

leturmixolod neki kis répával vagy céklával, a  többi nekünk jutott, feln�ttek-

nek. Már nem tudtunk új receptet kitalálni, elkészítettük rántva, f�ve, sültnek, 

tokánynak, levesnek tárkonnyal, darálva palacsintába…

De csak nem hagyott nyugodni a dolog rejtelmessége, kérdeztem egyszer 

az anyósomtól:

– Hogy hívják azt az asszonyt, aki a borjúhúst szokta hozni?

– Talán Różena – válaszolta.

– És honnan jön?
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– Valami faluból, a város mell�l. Nem tudom pontosan.

– Ismeri?

– Hát így, ne…

– És másoknak is visz? – fi rtattam tovább.

– Azt hiszem. Oda, ahol kisgyerekek vannak.

– És honnan tudja, hogy erre, mifelénk, hová születtek apróságok?

– Azt nem tudom.

Lehet, hogy a paptól, gondoltam, de � meg honnan tudná, hiszen a fi unkat 

nem is itt kereszteltük. Nem jutottam tovább. Nehéz volt beletör�dni, hogy egy 

végül is ismeretlen falusi asszony hordja a semmilyen hatóság és senki által 

nem ellen�rzött borjúhúst a házhoz. De a gyerek szépen gyarapodott, mi se 

lettünk betegek. S�t. Kicsattantunk. Most ez a világ már csak így m�ködik, nyu-

godtam bele a helyzetbe. És valahogy meg se untuk a borjúhúst.

Aztán a fi unk lassan óvodáskorúvá cseperedett. És már hosszú hetek óta 

nem volt borjúhús az asztalon. Elmaradt az asszony, nem jött többet. Talán 

más kicsikhez járt már, még apróbbakhoz. És talán Różenának hívták. Sose 

kérdeztük meg t�le. De hiányzott. Tán még ma is.

Cseh Tamással Krakkóban
(Egy elképzelt találkozás rövid története)

Nem volt nála a gitárja. Ott ült az Adaś alatt a Ryneken, totyogó, csipeget� ga-

lambok között. Egy „táncos” sör volt a kezében.

– Szia, Tamás! – léptem hozzá, s  leültem mellé a szobortalapzatra. Meg 

sem lep�dött. Rám mosolygott hamiskásan.

– A  Wojtekt�l kaptam… vagy a Wandától… talán Jolától… – mondta, és 

szeme a Mária-templom tornyára révedt. – Kérsz? – nyújtotta felém az üveget.

– Kösz, most nem – válaszoltam, mert még nyomaiban dolgozott bennem 

az el�z� esti Wyborowa. – Inkább rágyújtok.

Megkínáltam Tamást is.

– Szeretem a lengyel Marlborót – mondta. – Ízes, er�s, mégis könnyed. Meg 

mást is szeretek itt… csak a kávéjuk pocsék.

Nagyot szívott a cigib�l, szemét összehúzta, majd szinte sóhajtva mondta?, 

kijelentette?, kérdezte?: – Fel kéne menni a tengerhez!? Gdanskba…

– Stoppal?

– Persze. Jönnél?

Nem tudtam, mit válaszoljak. Piszok messze van Krakkótól, kétszer olyanra, 

mint Pest. Jó kis kaland lenne. De elbátortalanodtam.

– És Géza? – próbáltam kibújni a válasz el�l.

– Fotózgat. Mindjárt idejön. Rá várok.

– Lesz itt fellépésed?

–Áá… Meghallgatok Wojteknél egy Wysocki-kazettát, benézek a f�téri Jazz 

Klubba, a Gyíkokhoz-ba, aztán…
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– Sziasztok! – érkezett Bereményi a Miczkiewicz-szoborhoz. – Maradjatok 

így. Készítek egy képet rólatok. – És kattant a Szmena.

Szépen nézhettünk ki. És szépen is néztünk ki, igen. Tamáson sötét kord-

farmer, fekete póló, arcán kölyökmosoly, jobb kezében cigaretta, baljával a 

vállamon, én majdnem ugyanúgy, már ami az öltözéket illeti, s jobb kezem az 

� vállán. Két elég hosszú hajú magyar srác ül Krakkó f�terén, s hunyorognak, 

mintha a nap bántaná a szemüket.

Tamás a tarisznyájában kezdett kotorászni: – Nincs nálam az új kazettám. 

Adnék neked…

– Majd otthon. Ha hazaérünk… – mondtam – Budapestre.

Felálltunk. Megöleltük egymást. Erre a galambok megrebbentek körülöt-

tünk és felrepültek. Fel, fel a magas égbe…

Búcsú a kölyökcsizmától
– Volt egyszer egy Nyugat-Berlin –

Janeczek bácsi id�s cipészmester volt. Egy krakkói szövetkezetben dolgozott, 

nyugdíjasként, de otthon is vállalt apróbb munkákat. Talpalást, varrást. Szom-

szédoknak, ismer�söknek. Fillérekért, vagy egy negyedes vodkáért. Vékony, apró 

ember volt, s szinte mindig mosolygott. Akkor is nevetett, amikor el�hozakodtam 

neki a Nagy Tervemmel. Németországba, vagyis az akkori Nyugat-Németország-

ba készültem használt autót venni. Ott sokkal olcsóbb, megbízhatóbb és jó jár-

gányokat lehetett vásárolni akkoriban. Ehhez azonban úgymond „keményvaluta” 

kellett. Nem volt könny� az id� tájt hivatalosan, vagyis elfogadható áron dollárt, 

márkát szerezni Lengyelországban, de ha jól megfi zetted, a  fekete-váltóknál 

hozzájutottál. És volt bel�lük elég. Ott álldogáltak, cigarettáztak naphosszat a 

valutásboltok, a Pewexek el�tt. Távolról is felismerted �ket, szinte egyenruhában 

fl angáltak: kordbársony farmernadrág, garbó, b�rdzseki, autóstáska.

– Mennyi a zöldhasú? – kérdezted.

– Száznyolc – bökte oda.

– Százért adod? Veszek ötvenet – alkudoztál vele, amikor a hivatalos árfo-

lyam olyan hetven zloty körül volt. És vagy adta, vagy nem. Ha nagyobb tételt 

vettél t�le, akkor belement. Vagy ha jó napja volt. Ha nem, akkor mentél egy 

másikhoz. Vagy vártál néhány napot, hátha olcsóbb lesz, de erre kevés példa 

akadt. A keményvaluták árfolyama általában meredeken felfelé kúszott a létez� 

szocializmus hétköznapjaiban. Bár az egy dollár – egy üveg vodka arány elég 

sokáig tartotta magát.

Gy�jtöttem tehát autóra. Közben barátok, rokonok, jóakarók, utazók, sefte-

l�k láttak el hírekkel. „Legjobban jársz, ha NDK-márkát szerzel. Hivatalosan. Jó 

sokat. Ezt olcsón megkapod. Azt érdemes átvinni. Azt váltják a legjobban oda-

át. Zlotyval, lejjel, forinttal ne is próbálkozz! Leszállsz az S-Bahnról Nyugat-Ber-

linben a Tiergartennél, lemész a lépcs�n, és mindjárt ott találod a pénzváltó 

irodát. Nem kérdeznek semmit, papír, útlevél se kell.”
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Jó ötletnek, járható útnak látszott, hát ráálltam az NDK-márkára. Szép 

lassan kezdett gyarapodni az indulóösszeg. Megkértem ezt is, azt is, hogy vált-

sa ki az éves valutakeretét, én meg átvettem t�le a keleti márkákat, mert �k 

egyáltalán nem szándékoztak Honecker paradicsomába látogatni. Én se igen, 

de nagy úr a szükség. Vagyis hát keresztül kell menni rajta. Mígnem egyszer 

csak beütött a ménk�. Kiderült, hogy a keletnémet fi zet�eszközt tilos átvinni 

a szabad zónába. Ó, az áldóját! Akkor mi lesz? Már komoly kis summám állt 

benne. Ha visszaváltom – vesztek. Addig-addig, míg eszembe jutott Janeczek 

bácsi, a cipész. Volt ugyanis egy kölyökcsizmám. Régi darab, lehet, hogy nem 

is valódi b�rb�l, de igen szerettem. � már javította is egy alkalommal a sar-

kát. A sarok! Ez adta az ötletet, meg talán egy régi amerikai fi lm, azt hiszem, 

a Madárijeszt� cím�, amelyben Gene Hackman egy id�sebb csavargót játszott. 

Egy jelenetben lekapta a csizmáját, s felnyitotta annak sarkát egy fi zetés alkal-

mával, ha jól emlékszem. Átmentem hát Janeczek bácsi pincem�helyébe egy 

negyedes vodkával.

– Megoldható volna? – mutattam a csizmám sarkára, és letettem a kaptafa 

mellé a negyedes vodkát.

Az öreg kezébe vette a fél pár csizmát. Nézte, forgatta. – De hisz ez még 

jó! – mondta.

– Tudom, de nekem egy kis átalakítás kellene. Elcsavarható sarok. Belül 

üreges.

Nagyot nézett a szemüvege fölött. Aztán elnevette magát.

– Hát persze – mondta. – Semmi az egész. Mikorra kell?

– Minél hamarabb.

– Utazás el�tt járkálj benne és koszold kicsit össze, hogy ne legyen felt�n� 

– látott még el jó tanáccsal is az öreg.

– Köszönöm. És holnap hozom a belevalót is.

Másnap szépen összehajtogattam a keleti márkákat, becsomagoltam egy 

nejlonba, nehogy már véletlenül elázzanak a borongós Berlinben, majd délután 

átmentem Janeczek bácsihoz. Szélesen mosolygott. Átadtam a kis csomagot, 

� ügyesen beleszuszukálta a csizma üreges sarkába, ráfordította a gumitalpat, 

amelyet néhány kicsi szeggel meger�sített.

– Kész – mondta. – Egy bicskával könnyedén fel tudod majd feszíteni. És 

vissza is ütögetheted. Sok sikert, és jó utat! Aztán szép autót hozzál ám!

Eljött az indulás napja. Kora �sz volt, ki utazik ilyenkor? De meglep�dtem, 

mert a nemzetközi gyorsvonat zsúfolásig tele volt. A hat fekv�helyes fülkében 

az egyik fels� ágyra szólt a jegyem. De nemigen ment az alvás. Meleg is volt 

fent, forgolódtam, a várható események el�tti izgalom is ébren tartott. A len-

gyel–NDK határ el�tt mintegy másfél órával az alattam lév� fekv�helyr�l fel-

kukkantott hozzám egy középkorú asszony: – Sok a csomagja? – érdekl�dött 

kedvesen.

– Nem, csak ez az egy sporttáska – válaszoltam. – De miért kérdi?

– Mert nekem túl sok. Nem engednek át ennyi mindent. Átvállalna egyet? 

Csak arra a kis id�re.

Meglep�dtem, de olyan egyszer� természetességgel kérte, hogy nem vág-

tam rá neki azonnal, hogy hagyjon békén. – Miért, mi van benne? – kérdeztem 

ártatlanul.
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– Á, semmiség. Abroszok, vázák, harisnyák, ilyesmi. Csak sok. Ennyit nem 

engednek. Meghálálnám, adok egy üveg vodkát.

Nem a vodkáért, amit kés�bb amúgy is együtt ittunk meg a fülke utasai-

val, hanem segít�készségb�l vállaltam hát. Végül is, „lengyel–magyar két jó 

barát”. Nézett nagyot kés�bb a vámos, hogy magyar létemre miket nem viszek 

magammal. És a hová utazik kérdésre, miszerint Londonba megyek, láthatja, 

benne van az útlevelemben a brit vízum, még nagyobb szemeket meresztett. 

Utastársaim is elismeréssel hümmögtek. Pedig dehogy akartam én a ködös 

Albionba menni, csak még ott volt útlevelemben a nyári vízum. Hátha…

Berlinben aztán érzékeny búcsút vettünk egymástól, miután minden lengyel 

útitársam sikeresen átvitte az áruját a határon. Kelet-Berlin szürkeségén átvág-

va mentem a friedrichstrassei S-Bahn-megállóig. Itt szállnak fel az utasok, akik 

Nyugat-Berlinbe tartanak. Azonban már a jegyvásárlásnál meglepetés ért: gon-

doltam, hogy csak odafele veszem meg a ticketet, spórolási megfontolásból, 

meg remélve, hogy vissza már úgyis autóval jövök, de kiderült, hogy csak oda 

négy nyugatnémet márkába kerül a villamosjegy, ám ha oda-vissza veszem, 

akkor négy keletnémet márkába. Az árfolyam szerinti különbség ötszörös-hét-

szeres. Ennek a logikáját nem volt nehéz felfejteni: aki csak oda veszi meg, az 

nyilván nem jön vissza, disszidál úgymond, hát az fi zesse meg, aki meg retúr-

jegyet kér, az nyilván h� állampolgára a Német Demokratikus Köztársaságnak. 

A  kassza után fölmentem a „sírás lépcs�jén”, amelynek végén sz�k folyosó 

várt, a szigorú vámvizsgálat. Valóban, aránylag elég gyakorlott utazóként, olyan 

alapos vizsgálaton, motozáson még sehol se mentem át, mint itt. Leghosszab-

ban mégis a címjegyzékes kis noteszem fölött id�zött a zord tekintet� vámos 

vagy elhárítós, vagy ki tudja, kicsoda. Minden egyes tételnél kikérdezte, hogy 

� ki? Próbáltam volna nem válaszolni! Hirtelen nagy lett a rokonságom. És 

nemcsak a magyar. Nem fogsz ki te rajtam, gondoltam. Járj utána, ha akarsz! 

Végül fellélegezhettem, az egyenruhás elengedett, mehettem az S-Bahnhoz. 

Azt nem láttam, mert átment egy másik helyiségbe, hogy melyik nevet, címet 

másolta le magának, már ha vette a fáradságot. De felpiszkált rendesen. A pe-

ronon lév� pavilonnál, immáron Nyugat-Berlinben aztán azonnal vettem egy 

féldecis whiskyt, idegalapon Az utolsó kocsi hátuljába szálltam fel, a néhány 

megálló alatt végig hátrafele nézgel�dtem, de a kelet-berlini hatalmas tévéto-

rony sehogy se akart elt�nni, rátelepedett az egész (kett�s) városra. Izgultam, 

mi tagadás. A „vasfüggöny” átlépése bárhol, jelen esetben a berlini falon való 

átkelés, mindig gyomorszorongató érzéssel járt. Merthogy nem gyakran tehette 

meg az ember, legalábbis az, akit a Jóisten az elválasztó vonalak keleti oldalára 

csöppentett.

Az ötödik megálló: Tiergarten, vagyis az állatkert. Kiszálltam a bordó szín� 

se villamos, se vonat ajtaján, csepegett az es�. A  pénzváltó valóban ott 

volt az állomás alsó részén, ahol jóakaróim mondták. De el�bb még jön a m�-

velet! Kerestem egy közeli padot az állatkert felé vezet� parki úton, leültem. 

Körbenéztem, de senki nem járt arrafelé, ki is sétálna péntek délel�tt, csepeg� 

es�ben? Így keresztbe tettem a lábamat, el�vettem a bicskámat, és a kiseb-

bik pengéjével lassú, feszít� mozdulatokkal felhúztam jobb csizmám sarkán 

a gumitalpat. És ott volt! Épen, szárazon. Drága Janeczek bácsi! Kivettem a 

nejloncsomagocskát, visszafordítottam a talpat, és az összecsukott bicska vé-
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gével visszaütögettem a szegeket. Tart, ameddig tart, gondoltam. Ha nem lesz 

nagyon es�s id�, felveszem a sportcip�m. A  pénzt gondosan kihajtogattam, 

betettem a tárcámba, mintha mindig is ott lett volna, és irány a Geldwechsel. 

Egy percig se tartott. Adtam egy nagyobb csomagot, kaptam egy kisebbet. 

Persze nem értékben, csak térfogatban.

Azt hiszem, végül egész jó vásárt csináltam. A vasárnap délel�tti nyugat- 

berlini autópiacon megláttam „�t”. A népszer� „cápát”, egy 316-os BMW-t. Stra-

tosblau metallic. Imitt-amott apró kis hibák, rozsdakezdemények, de a wagen 

igen egyben. Második autó a családban, az asszonyé. Na, ja. Ha engednének az 

árából, még bele is férne a keretembe. „Mivel fi zet? Csekk, átutalás?” – kérdez-

te a német férfi . „Cash”, vagyis készpénz – mondtam ki a varázsszót, merthogy 

annak bizonyult az alku folyamán.

Álom volt járni vele, megérte a fáradságot, tortúrát, izgalmakat. Csakhogy 

a csizma igazán nem alkalmas vezetésre. Le is cseréltem sportcip�re. Aztán 

megérkezésem után els� utam Janeczek bácsihoz vezetett.

– Szép autó! – mondta. – És a csizma?

– Jól szolgált, de már nem kell – válaszoltam.

Ezerkilencszáznyolcvanhármat írtunk. Alig múltam harmincéves. A kölyök-

csizmámat többé már nem húztam a lábamra. Nem is emlékszem, mi lett vele. 

A  „cápát” pedig nemsokára elcseréltem egy Golf-motoros Wartburg kombira. 

Megn�tt a család. És leomlott a fal is.

Dluhopolszky László karikatúrája
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Kiss Gy. Csaba

Stanislaw Vincenz 
„visszatérése” Magyarországra
1946 márciusában sikerült az írónak 

családtagjaival együtt kalandos mó-

don – Pozsonyon át – elhagynia Ma-

gyarországot, ahol az 1944. március 

19-én bekövetkezett német megszál-

lásáig viszonylag elfogadható és nyu-

godt körülmények között – f�leg pedig 

1941 tavaszától Nógrádver�cén, a Du-

nára tekint� kertes házban – tölthette 

emigráns éveit. Annak idején szintén 

kalandos körülmények között érkezett 

meg a Kárpátok hágóin keresztül, 

a  távozás körülményei sem voltak 

egyszer�ek a szovjetek által megszállt 

országból Csehszlovákia, majd Auszt-

ria felé. Egy újabb szakasz zárult le 

ezzel életében, és talán nem túlzás, 

hogy a „magyar fejezet” meghatározó 

nyomokat hagyott életm�vében. Nem 

csupán az itt született m�veket (hiszen 

például folytatta nálunk is opus mag-

numát, az Erd�s-Kárpátok pásztor-

világáról szóló néprajzi-szociológiai 

sagát) vehetjük számba, hanem itteni 

kapcsolatait, barátságait is, a magyar 

kultúrával való találkozásainak élmé-

nyeit. A  magyar azílium emlékezete 

mindig fontos volt az író számára, ezt 

egyértelm�en bizonyítja többek között 

az is, hogy tíz évvel távozása után kez-

dett hozzá részben itteni élményeinek 

földolgozásához a Dialogi z Sowieta-

miban (magyarul Párbeszéd a szov-

jet megszállókkal címet kapta). És 

igyekezett rendszeresen ápolni itteni 

kapcsolatait is, egészen a hatvanas 

évek végéig levelezett a Nógrádver�-

cén maradt lengyel katonával, Pawel 

Kowalinskival, aki az író ott hagyott 

könyveit küldte el utána. Távozása 

után egykori magyar barátaival nem 

volt könny� a kapcsolattartás, az író 

és fest� Csorba Tibor a feleségével a 

háború után Lengyelországba távo-

zott, velük megmaradt a kapcsolat, 

Wagner Lilla írón� férjével Angliába 

emigrált, Áprily Lajost pedig a kom-

munista hatalomátvétel után kizárták 

Magyarországon az irodalmi életb�l. 

Néhány levél dokumentálja a meg-

maradt kapcsolatszálakat. A diktatúra 

természetét jól ismerve, írónk ügyelt 

arra, nehogy bárkit is bajba keverjen. 

Levelezéséb�l tudjuk, hogy 1965-ben 

Párizsban megjelent kötetét (Po stro-

nie pamieci – Az emlékezet fel�l) köz-

vetít�n keresztül elküldte Budapestre 

Áprily Lajosnak. Ennek a könyvnek a 

további sorsáról nincs tudomásunk.

Valójában szellemének visszaté-

résér�l, bizonyos tekintetben a Ma-

gyarországra – a magyarokhoz – való 

megérkezésér�l beszélhetünk. Hiszen 

magyar recepciójának történetér�l kí-

vánunk számot adni, arról az id�szak-

ról, amikor m�vei kezdtek megérkezni 

a magyar olvasóhoz. 1976-ra visszate-

kintve kell kezdenünk az elbeszélést. 

A  körülményekr�l annyit, hogy ekkor 

született meg a Magyar Tudományos 

Akadémia erny�je alatt a Polonisz-

tikai Munkaközösség mint a lengyel 

irodalommal, nyelvészettel és törté-

nelemmel foglalkozó kutatók fóruma. 

E munkaközösség titkáraként kaptam 

meg Balázs János (1914–1989) nyel-

vészt�l, a  budapesti ELTE professzo-

rától a Po stronie pamieci példányát, 
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azzal, hogy neki az író fi a, Andrzej Vin-

cenz adta Németországban. Tudtam 

jól, hogy nemzedéktársunk, D. Molnár 

István debreceni irodalomtörténész 

kutatja a XX. századi lengyel iroda-

lom magyarságképét és az egykori 

háborús lengyel menekültek irodalmi 

tevékenységét, ezért ezt a könyvet 

neki adtam át. Így jelenhetett meg 

1977-ben a szegedi Tiszatájban a 

 Pole Bobrowe (Hódmez�) egy részle-

te a debreceni kolléga bevezet�jével. 

Csak egy részletet közölt bel�le, és 

rövid óvatoskodó magyarázatot f�zött 

hozzá, tekintettel a cenzúrára, hiszen 

ne feledjük, ez emigráns kiadvány 

volt. A  második világháború idején 

Magyarországon tartózkodó lengyel 

menekültek történetét is csak a het-

venes években kezdték „fölfedezni” 

nálunk a kutatók, a  téma ugyanis 

a kádári korszakban a hatalom ál-

tal az alig t�rt kategóriába tartozott, 

a  lengyelbarátság végig gyanúsnak 

számított, f�képp 1956 emléke miatt. 

Jellemz� volt a hatalom szemléletére, 

hogy a párt lapja még 1979-ben is azt 

írta, hogy a magyar kormány döntése 

a lengyel menekültek befogadásáról 

1939 szeptemberében nem másból, 

mint cinizmusból fakadt. A visszaem-

lékezésekben, történelmi földolgo-

zásokban azután néha rövid említés 

formájában Stanislaw Vincenz nevével 

is lehetett találkozni mint olyan sze-

méllyel, akinek fontos szerepe volt a 

menekültek kulturális életének meg-

szervezésében.

A következ� Vincenz-kötet, a krak-

kói Znak kiadásában megjelent 

Z  perspektywy podrózy (Az utazás 

távlatából, 1980) szintén személyes 

közvetítés eredményeként került a ke-

zembe. Csorba Tibor hozta el a  bu-

dapesti világirodalmi folyóiratnak, 

a  Nagyvilágnak a szerkeszt�ségébe, 

akivel sajnos személyesen nem talál-

koztam, de a f�szerkeszt� a könyvet, 

mint a lengyel irodalom felel�sének, 

az én gondjaimra bízta. Ez a máso-

dik „találkozás” a  vincenzi szöveg-

korpusz újabb részével meger�sítette 

bennem a meggy�z�dést, hogy a len-

gyel irodalom kivételes jelent�ség� 

alkotójáról van szó. Amikor 1985-ben 

ösztöndíjjal Németországban jártam, 

fölkerestem Heidelbergben Andrzej 

Vincenzt. A  peripatetikus séták be-

szélgetései mellett a t�le kapott újabb 

könyvek (A havasi legel�n három Lon-

donban megjelent kötete és a Dialogi 

z Sowietami) jelentettek számomra 

újabb ösztönzést az életm� megisme-

réséhez. Másnap, mikor a Neckar túl-

oldalán a Philosophenweg sétaútján 

belelapoztam a Dialogi z Sowietami 

kötetébe, annyira magával ragadott, 

hogy nem tudtam letenni. És nemcsak 

a könyv Magyarországon játszódó má-

sodik része miatt, a  szovjet világ és 

mentalitás árnyalt képe volt számom-

ra az igazi reveláció. Ett�l fogva kez-

dett formálódni bennem a gondolat, 

hogy miképp, milyen formában lehet-

ne Stanislaw Vincenz életm�vét meg-

ismertetni Magyarországon.

A  Szolidaritás hónapjai, majd a 

hadiállapot bevezetése (1981. decem-

ber 13.) után igyekeztünk újabb és 

újabb lehet�ségeket keresni a len-

gyel kapcsolatok népszer�sítésére 

Magyarországon. Így terveztük meg 

1986-ban Kovács Istvánnal az atyai 

barátunk, Waclaw Felczak krakkói tör-

ténész 70. születésnapjára készítend� 

tanulmánykötetet (Hungaro-Polonica), 

melyet a Jagelló Egyetemen adhat-

tunk át júniusban ünnepi kari tanács-

ülés keretében. Ehhez a kiadványhoz 

anyagi segítséget adott a Magyar Tu-

dományos Akadémia és Soros György 

által közösen m�ködtetett alapítvány, 

a  kötet megjelentetéséhez pedig az 

akadémia Irodalomtudományi Inté-
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zete adta a nevét. Klaniczay Tibor, az 

intézet igazgatója támogatta a vállal-

kozást, semmi ellenvetéssel nem élt, 

még a publikálástól eltiltott szerz�k 

személyét sem kifogásolta a kötetben. 

Ez az út látszott alkalmasnak egy bu-

dapesti Vincenz-konferencia megter-

vezésekor is.

A  szervezést 1987 végén kezdtük 

el Bojtár Endre irodalomtörténész kol-

légával. A konferenciát az író születé-

sének századik éve alkalmából 1988 

novemberében kívántuk megtartani 

Budapesten. Nagyjából 15 f� résztve-

v�vel számoltunk, Lengyelországból, 

Ukrajnából, Nyugat-Európából és Ma-

gyarországról. Az MTA – Soros Alapít-

ványhoz beadott, 1987. december 9-i 

keltezés� pályázatunkban a következ� 

érvekkel támasztottuk alá kérésün-

ket: „Vincenz írásainak aktualitását 

f�képpen a nemzeti kizárólagosságok 

tagadása adja, a kulturális sokféleség 

hagyományának vállalása. Szül�föld-

jének, az egykori Kelet-Galíciának azt 

az örökségét kívánta m�veivel folytat-

ni, amelyben a meghatározó mozza-

nat a kölcsönös tolerancia volt, a né-

pek és kultúrák nyitottsága egymás 

felé. Magyar szempontból ezen kívül 

a közvetlen személyes kapcsolat okán 

is érdemes Vincenz élete és munkás-

sága: a második világháború éveiben 

ugyanis mintegy hat esztend�t töltött 

Magyarországon, Budapesten és Nóg-

rádver�cén. Nem volt századunkban a 

legnagyobbak közül még egy lengyel 

író, aki annyira alaposan ismerte vol-

na múltunkat és kultúránkat, mint �. 

Magyar földön kezdte próbálkozásait 

az ún. tájesszé m�fajában, a  Duna-

kanyarról és az Alföldr�l szóló írása 

ezek között a legszebbek közé tar-

tozik. A  lengyel menekültek irodalmi 

életének egyik vezéregyénisége volt, 

számos magyar íróval, szellemi em-

berrel tartott kapcsolatot.” A  szimpó-

zium megrendezésében számítottunk 

az Irodalomtudományi Intézet és a 

Magyarságkutató Csoport támogatá-

sára, ezenkívül – szállások tekinte-

tében – a Bethlen Gábor Alapítvány 

(az els� független és a hatalom által 

elismert magánalapítvány) segítsé-

gére. Az Irodalomtudományi Intézet 

vezetése helyet biztosított a tanácsko-

zásnak, de a szervezés, a  meghívot-

tak névsorának tekintetében teljesen 

szabad kezet adott a két kezdemé-

nyez�nek. A  meghívandó résztvev�k 

kiválasztásában sok hasznos tanácsot 

kaptunk Andrzej Vincenzt�l, továbbá 

lengyel kollégáinktól. Szerettük volna 

vendégként elhívni Budapestre Zbig-

niew Herbertet (1987 novemberében 

sajnos nem tudott eljönni Párizsból 

a Bethlen-díj átvételére, nem kíván-

ta megkockáztatni, hogy t�lünk ne 

mehessen vissza) és Waclaw Felczak 

történészt. Végül sajnos egyikük sem 

tudott eljönni a tanácskozásra. A kon-

ferenciát két és fél naposra terveztük 

az Irodalomtudományi Intézet helyi-

ségeiben. Örültünk, hogy szóba került 

Jeanne Hersch meghívása Svájcból, 

nemcsak a Stanislaw Vincenzhez f�z�-

d� régi barátsága okán, hanem mert 

1985-ben � volt a vezet�je Budapes-

ten Svájc delegációjának a Helsinki- 

folyamat kulturális fórumán. 1988. 

február 22-én keltezett válaszlevelé-

ben nagyszer� gondolatnak találta a 

konferencia megrendezését, és kife-

jezte részvételi szándékát. A végleges 

programot úgy terveztük, hogy az 

el�adások majd november 28-án és 

29-én hangzanak el, 30-án pedig, 

a tanácskozás befejezéseként, Andrzej 

Vincenz emlékezik meg édesapjáról. 

Sajátos rendezvény volt ez annak ide-

jén a magyar f�városban. Részben 

magyar polonisták magánkezdemé-

nyezése, akadémiai és független szer-

vezetek támogatásával.
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A bevezet� el�adást Jeanne  Hersch 

tartotta franciául: Stach Vincenz, mes-

sage d’un monde disparu (Stanislaw 

Vincenz, üzenet egy elmúlt világból). 

Ez a szöveg lengyelül kés�bb a Tygod-

nik Powszechny cím� krakkói katoli-

kus hetilap hasábjain látott napvilágot 

(1989, 2. sz., 9. l.). A  tanácskozás 

nyelve ezután lengyel volt, az ukrán 

résztvev� anyanyelvén tartotta meg 

fölszólalását. Az els� napon ezenkívül 

Jedrzej Bukowski, Jan Pieszczacho-

wicz, Pálfalvi Lajos, Pályi András, Andr-

zej St. Kowalczyk és Volodimir F. Poh-

rebennik el�adását hallhattuk. Este 

pedig a Közgazdasági Egyetem Tár-

sadalomtudományi Klubjában (a  for-

málódó ellenzék egyik m�helye volt) 

irodalmi m�sorra és megemlékezésre 

került sor, ahol szemelvények hang-

zottak el az író m�veib�l, s  Andr-

zej Vincenz mesélt az édesapjáról. 

A  tanácskozás második napján került 

sorra Marek Zaleski, Alfred Wierzbicki, 

Bojtár Endre, Bronislaw Mamon, Kiss 

Gy. Csaba, Jan A. Choroszy, Ryszard 

Luzny és Jerzy Sno pek el�adása. No-

vember 29-én este az el�adók és a 

vendégek részt vettek Budapesten a 

Stanislaw Vincenz emlékére celebrált 

szentmisén.

Különös hangulatú szimpózium 

volt, az el�adókon kívül számos érdek-

l�d� is fi gyelemmel követte a tanács-

kozást, mely akkor került megrende-

zésre, amikor Lengyelországban és 

Magyarországon már jól lehetett érez-

ni a történelmi változások el�szelét. 

Mintha közöttünk lett volna azokban a 

novemberi napokban az író szelleme, 

a  közép-európai és európai párbe-

széd hullámhosszára hangolódtak a 

tanácskozás résztvev�i. A tanácskozás 

végén a résztvev�k a következ� szöve-

g� nyilatkozatot fogadták el:

„Száz éve, 1988. november 30-án 

született Stanislaw Vincenz lengyel 

író, akinek életm�ve tanúságtétel az 

európai kultúra alapvet� értékei mel-

lett. Korunk emberéhez is szól, arra 

mutat rá, hogy a különböz� nemze-

tek, nemzetiségek, vallási közössé-

gek együttélésében mennyire fontos 

a tolerancia, a  kölcsönös tisztelet és 

a dialógus szelleme. Azt bizonyítja, 

hogy mennyire fontos Európában a 

»sz�kebb pátriák« hagyománya, fon-

tosabb, mint azok a törekvések és 

szellemi irányzatok, amelyek a nem-

zeteket elválasztó határokra és intéz-

ményekre helyezik a hangsúlyt.

Vincenz szelleme volt útmutatónk 

az életm�vének szentelt, Budapesten 

megrendezett nemzetközi szimpóziu-

mon. Mivel a vincenzi m�b�l a szül�-

föld szeretete sugárzik, mély átérzése 

francia, svájci és magyar tájaknak is, 

a  Duna mellé nemcsak Lengyelor-

szágból hívtunk vendégeket, hanem 

Franciaországból, Svájcból, Lichtens-

teinb�l és Ukrajnából is.

Ebb�l az alkalomból fejezzük ki 

szándékunkat egy olyan nemzetkö-

zi egyesület létrehozására, amelynek 

Stanislaw Vincenz életm�vének tanul-

mányozása és népszer�sítése volna 

a célja, az � szellemiségét képvisel� 

alkotómunka támogatása.

Ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy 

az európai kultúrának ez az értékes 

életm�ve eljusson fordításokban mi-

nél több nyelven minél több olva-

sóhoz, hogy mindazok, akik Stanis-

law Vincenz életm�vét fontosnak és 

id�szer�nek tartják, megismerhessék 

egymást és kapcsolatba léphessenek 

egymással.”

Ha nem született is meg a nemzet-

közi Vincenz Társaság (talán a fölgyor-

suló történelmi események sodorták 

el a kezdeményezést), a  budapesti 

konferencia hozzájárult az író és az 

életm� emlékezetének fönntartásá-

hoz, a  további kutatások ösztönzé-
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séhez. Magyarországon mindenkép-

pen megalapozta az író fölfedezését, 

a  rendezvénynek volt visszhangja a 

sajtóban, napvilágot láttak magyarul 

az els� részletek m�veib�l.

1994-ben a pécsi Jelenkor Kiadó 

vezet�je, Csordás Gábor vállalta, hogy 

esszéib�l válogatást jelentet meg. 

A könyv bemutatóján a budapesti Írók 

Boltjában részt vett az író fi a, Andr-

zej Vincenz is. Ezután a következ� 

években két további kötet kiadása 

következett: a  Dialogi z Sowietami 

(Beszélgetések a szovjet megszállók-

kal) Miskolcon, a  Tematy zydows-

kie (Zsidó témák) pedig Budapesten 

2001-ben látott napvilágot. Mindkét 

kötetr�l számos ért� ismertetés jelent 

meg a kulturális sajtóban. A  buda-

pesti szimpóziumtól kezdve Pálfalvi 

Lajos lett Vincenz m�veinek elköte-

lezett magyar fordítója, a  magyarul 

megjelent fordítások oroszlánrésze az 

� munkáját dicséri. Harminc évvel az 

író halála után, 2001 szeptemberében 

újabb Vincenz-rendezvényekre került 

sor Budapesten. A Lengyel Intézetben 

rendezett irodalmi esten részt vett az 

író Andrzej fi a, továbbá Andrzej Sta-

nislaw Kowalczyk irodalomtörténész, 

Pálfalvi Lajos és e sorok írója. A követ-

kez� napon került sor a Pet�fi  Irodal-

mi Múzeumban a Magyar táj lengyel 

ecsettel (Stanislaw Vincenz Magyar-

országon 1939–1946) cím� kamara-

kiállítás megnyitására. A múzeumban 

található Vincenz-levelezést és az író 

magyarországi stá cióit bemutató ki-

állítás kurátora Benk� Andrea mu-

zeológus volt, a kiállítást Andrzej Vin-

cenz nyitotta meg. Ezen alkalommal 

mutatták be Budapesten a Dialogi z 

Sowietami (Beszélgetések a szovjet 

megszállókkal) frissen megjelent ma-

gyar változatát.

Elmondhatjuk, hogy az alapvetés 

megtörtént, Stanislaw Vincenz nem 

ismeretlen Magyarországon. Mégis, 

ha pontosabban óhajtunk fogalmazni, 

azt kell megállapítanunk, csupán az 

út elején állunk, a  magnum opusból 

egyel�re csupán egy részlet olvasható 

magyarul (Kroniki stannicy górskiej). 

Írónk magyarországi éveinek kutatá-

sában is vannak még föltárandó moz-

zanatok. Remélhet�leg lesz folytatás, 

bekapcsolódnak a munkába a magyar 

polonisták következ� nemzedékei.


