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L6KÖS ISTVÁN

A magyarság
a modern lengyel irodalomban

(1919-1989)
JEGYZET D. MOLNÁR ISTVÁN KÖNYVÉROL

Közép- és Kelet.Eur6pában az egymás szomszédságában élo népek nemzetkarak.
terol6giája kö.csönÖ5en megjelenik az egyes nemzeti irodalmakban. Egy-egy. a szép-
irodalom eszközeivel megjeleJÚtettnemzetkép számtalan történelmi, politikai, geopoli-
tikai tényczó függvényében formál6dott, motiváltsága Igy esetenként más és más jel.
legd. Az elojel hol pozitív, hol negativ. természetesen a m1'elenített nemzet javára" A
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vagy rovasara. J enseg omparauv la ozasra se ent es luuazcru 15- event
hogy azt számtalanszor évszázados traumák, balltéletek terhelték s terhelik ma is, rá.
adásul- a politikai széljirást61függócn-szélsóségekkel. prekoncepci6kkal. elfogultsá.
gokkal testál6dik tovább, nemzedékrol nemzedékre. némelykor egészen napjainkig.
Példaként az ukrán-lengyel viszony éppúgy említhetó, miként a román é$.a magyar,
a magyar és a szerb, a szlovák és a magyar, a lengyel és a szlovák stb. Az esetek többsé-,ben mszédos ' k irodai . Ic m!acnt;ll~alc~ étkül' .. . kge a sza orszago mam=- "T-~r,; sem n oZt a pre on-
cepci6kaf:lj611ehet.van példa anemzetkép tárgyilagos. elóltéletektól mentes megjeleJÚ-
tésére is. ~pp ezért lenne célszen'ímielobb szembenézni a jelenséggel,ha csak - nemze-
tenként - egy-egy tanulmány erejéig is, oly m6don P~. amint azt Molnár Gusztáv tette.
A román nacionalizmMsmagyanÁgképec. írásában (Attúnések. Szerk.: Balogh M.-Ber.
kes T.-Krasztev P.. Bp.. 1992.)

A diszciplínák (kroatisztika. bohemisztika, szlovakisztika, polonisztika stb.) mu.
velói természetesen j61 tudják: a tárgyszeru kép megrajzolásának elofeltétele a tüzetes
filol6giai ~6dás. A szlovák. a horvát és a szerb irodalomban megjeleno magyarság-
élmény és -kep esetében ez fokozott kívánalom is a több évszázadot átfog6 kapcso-
latrendszerból fakad6an. Hasonl6 helyzettel szembesülünk a magyar nemzetkarakte-
rol6gia lengyel irodalmi vetületének esetében is. D. Molnár Istvánt vélhetoen épp ez
a felismerés ösztönözte. amikor a modern lengyel irodalom utóbbi hét évtizedében

körvonaluód6 ma~ép tényeit gyujtötte csokorba. s adta közre.
A bó másfélszaz lap terjedelmu könyvkörültekintó és sokirányú munka gyümöl-

cse, s kalauz egy olyan terepen, amelyrol a magyarországi olvas6nak csak gyér informá-
ci6i vannak. Annak ellenére, hogy a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsola-
tok hist6riájának számos fejezetérol már több mértékadó kö~yv, tanulmány is keszült.
(Bojtár Endre, Csapláros István, Divéky Adorján, Gömöri György, Hopp Lajos, Pál.
falyj Lajos és mások muQIc~gára gondolunk). Fehér folt maradt viszont a legújabb
idok kapcsolattörténetének megannyi szegmentuma, holott - s ezt D. Molnár eredmé-
nyei tanúsítják - boven van feltárand6, történeti és esztétikai interpretici6ra váró tény-
anyag., l

. .káb ., l k __1_1- . , h ' l hAz termeszetesen a po OD1SZtI an Jarat ano n.amaR 15gyamt ato vo t, ogy
a lengyel-magyar történeti múlt megannyi kapcsol6dási pontja, kötodése (paulus Gros-
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nensis, Balassi Bálint, Báthori István, Bem József, Dembimky Henryk neve juthat
eszünkbe mindenekelótt) a 19-20. században sem maradt folytatás nélkül. A monar-
chiában (Galicia területén) élo lengyelségnek - csupán a közös államalakulathoz tarto-
zás okán is - nyilván volt valamiféle (közvetlen vagy közvetett) magyarságélménye és
-képe. A kárpátaljai lakosságot és a Kárpátokon túl élo lengyeleket pl. lényegében csak
néhány dzkilométemyi távolság választotta el, 5 a határ átjárhatósága nemigen okozott
nehézséget. A ferencjózsefi idokben GaUciábanállomásozó katonaság magyar egységei
is vélhetoen felidézték a lengyelhoniakban az 1848-49-esszabadságharc közös emlékeit.
A két világháború közötti Lengyelország végnapjainak tragédiáját 5 a menekültek ma-
gyarországi befogadását pedig már katartikus élményként élte meg a lengyelség, közöt-

, tük írástudók is, StanislawVincenzéppúgy,.mint KazimieraBiakowiczównaavagy
..- a náluk fiatalabbLewKaltenberghésAdamBahdaj.

Az élményalkotáss! érlelodése persze hosszú folyamat, ha pedig formába öntését
politikai direktívák zavarják, sót olykor gátolják, úgy a m4vek napvilágra kerülése to-

- vábbvárat magára. .

Az 1919-1989 közötti évtizedek lengyel irodalmát szemlézve D. Molnár István
lényegében mindezek vetületét konstatálhatja 5 fel is fejti mindama reflexiókat, ame-
lyekb61 a korszak magyarságképe összeáll. Az adataiból körvonalazódó magyar nem-
zetkép nem tanulságok riélküli. Kö~Eur6pa 1918 utáni geopolitikai átrendezodése
a lengyel-magyar kapcsolatokban is változásoItat hozott, 5 ez az irodalmat sem hagyta
érintetlenül. A közös történelmi múlt (várnai Uszló, Báthori István kora) megjelen{-
tés~nek kézdeti dominanciája után és mellett fóleg.az elso vilápábo,cús. témák gyara-
podnak, de érdeklodés mutatkozik a korabeli Magyárorszag viszonyai iránt is.
A szerzo ez utóbbi körbe tartozó súpírói alkotások mellen számottevo publicisztikai
anyagot, történelmi esszét is lajstromozhatott. E m4vekból sem hiányoznak a lengyel-
magyar közös múlt motívumai 5 a már korábbról ismen, a magyarságot minósit6
olyan sztereoúpiák, mint a férfiak lobbanékonysága, a sötét hajú szép nok, a vendég-
szeretet, a cigányzene, a tokaji bor stb., ám ott vannak - ezeknélfontosabbakként-
a politikai célzatú reflexiók és politikai problémák is. A Trianon-szindróma mindenek-
elótt, amelyet Czeslaw Straszewicz Wystawa hogó1ll(Isten/eiáJJ{tás)c. regényemár nem
csupán a magyar, hanem a cseh, román, jugoszláv nemzetképet minósít6 összefüggés-
ben. ábrázol, 5 amelynek magyar reakcióját jellemezve Zofia Kossak-Szczucka pedig
úgy látja: a magyarok .imponáló méltósággal. viselik és .fejezik ki Trianon okozta fáj-
dalmukat.. A Magyarországot sújtó trianoni szerzodésre külföldi súpíróként aligha-
nem a legelsok között reagáló.Marin ZdziechoWski 1920-banmegjelent történdmi~-
sújében (Magyarországtragédiájaésa lengyelpolitikA)mq keményebben fogalmaz. Ugy
véli: a Nyugat igazságtalanul bánt a magyarsággal,amikor koncként vetette oda a ro-
mánoknak és a szlávoknak, 5 a lengyel-magyarpolitikai együttm4ködést sürgeti -
a germán és az orosz nagyhatalmi törekvéseket ellensúlyozandó.

D. Molnár István könyvének egyik legérdekesebb fejezete az .egész Európában

pé!da nélkül áI1~.emigráci6s.lengyel ~om ~mléje. I~~<:n is,..Le!1gyelo~b~. is
meltatlanul keves szó esett-esik róla, pedig nem koúpsuru Irok, koltok, esszetsták,tor-
ténettudósok csinálták, hanem azóta klasszikussá lett mesterek, közöttük pl. az Adyt
fordító nlakowiczówna 5 eposzi méretd .regényfolyáma., a Na wysokiej polonine
(Magasftnnstkon) utols6 részét ezekkel az Ady-sorokkal bevezetó Stanislaw Vincenz:
.Boldog ki mindig újra kezd / Boldog kit az élet maraszt / Boldog aki vígan kaszál /
Boldog aki paraszt.. .
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Az újrakezdés boldogságát e nemzedék(ek) esetében, sajnos, megpróbáltatások so-
kasága tette fanyarrá, ha nem kesen1vé,ám mégis "újra kezdték", s ennek az újrakezdés.
nek lett gyümölcse pl. a modem magyar irodalom lengyel recepciójmak megélénkülése.
IUakowiczówna 1943-bankötetbe gyujtve adta közre Budapesten Ady-forcHtásait,a Pe-

tofi-átköltéseket u~anitt a lengyel emigráns s~tóban, Stanislaw Vincenz és Adam Bab-
daj közremdködésevel pedig egy lengyel nyelvu Áprily-válogatást. De a jeles költono ér-

deme volt az Abel iZrengetegbens számos Jéker.-vers lengyel nyelvli tolmácsolása is.
A magyarságképet gazdagító muvek szerzoi közön az elsoség vitathatatlanul Sta-

nislaw Vincenzé. D. Molnár István nem mulasztja el hangsúlyozni, milyen jelentoségu
nála az Adyéval rokonftható Duna-élmény, s azt sem, hogy a Duna- és a Tiszatáj ma-
gyarjairól rajzolt képet Németh László nezetei is motiválják. Gondolkodásra készteto
felismerése az is, hogy Vincenz népiségfelfogásának "érvei részben a néprajztudós
Györffy Istvántólvalók". . .

Az emigráció fróinak magyarságélménye természetesen jóval késobb, bo évtized
elmúltával transzponálódon a m'Úvekben, rossz idoben, mert már a politika is "for-
málta" az alkotás folyamatát. A jugoszláv partizánná len Lew Kaltenbergh írásainak.
szemléletét pl. kifejezenen a marxista pártideológia. motiválja, s ennek függvényében
szól - elmarasztalóan, árnyalások nélkül - "a magyar társadalom rendi szerkezetének
örökségérol", a magyar középosztály tÓl (ez már a torzkép határait súrolja), a kiugrási
kísérletrol stb.

Külön fejezetet szentelt a szerzo ötvenhat lengyel irodalmi visszhangjának is.

Az emigrációs és a szamizdat kiadványként megjelent muveket ~t számba veszi
se szemlekonklúziójaképpenállapftja.meg:"A számosköltOimuben, valaminta pró-
zai részletekben nem a hagyományos lengyel-magyar barátság sztereotfpiája" jelenik
meg csupán, "hanem... a két, független létéért ... harcot vívó nemzet sok évszázados
sorsközössége is.".

.Az újabb lengyel irodalom magyarságképének katasztere tehát elkészült, követ-
kezhet az egyes muvek és életmuvek esztétikai és komparatista szempontú interpretá-
ciója... (Kowah Egyetemi Kiadó. Debrecen. J!J!JjJ
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