
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

CSORBA TIBORRAL

- Azt mondják, hogy a gyermekkor
élményei végigkísérik ai embert egész
életén, sorsa már ott szunnyad a kez
detekben a ui pecsét jei alatt. Sokan
egyenesen meghatÍírozó jelentőséget tu
lajdonítanak a korai benyomásoknak,
az első tudatos tapasztalatoknak, ame
lyek makacs bélyegként tapadnak az
érett ember magatartásához és valami
képpen a cselekedeteibe, választásába
belejátszanak. Benned mi bukkan föl
életed mélyéről?

Lehet, hogy különösnek fogod
tartani, de ez is lengyel vonatkozású,
Én vagyok hát a tipikus példa.

Az első világháború kitörésekor nyolc
éves voltam. Szülővárosomban, Szepes
váralján egy bizonyos napon falraga
szok vonták magukra figyelmünket.
Sorozásról széltak. Majd lovakat is so
róztak. Nekünk, gyerekeknek ez jelen
tette a szenzácíót. A lósorozás színhe
Iye a. katolikus templom körüli tér
volt. Annak az ásító gödörnek a kö
zelében, amelyet a toronyból ledobott
nagyharang vájt ki. Elvitték azt is,
hogy ágyút öntsenek belőle. Az embe
rek jobban siratták, mint az ugyan
csak háborús célra beszolgáltatott réz
tárgyakat. A felnőttek sokat beszéltek
a háborúról. Városunkban kórházat is
rendeztek be a kaszinó helyiségeiben
- sebesült katonák részére. Mesélget
ték s találgatták: csajádunk egyik
vagy másik tagját az északi vagy a
déli harctérre vezénvlík-e. Ezeket a
földraizí irányokat ugyan nem tudato
sitottam magamban, de az öregebbek
bizonyos félelme, aggodalma engem is
megszállt. Különösen akkor, amikor
Északról, Galícíáról, Przemyslről be
szélgettek.

Rövidesen a háború kitörése után
hazaszállították az északi harctérről

városunk egyik rokonszenves fiatalja,
Polónyi Géza hadnagy holttestét. Ott
halt hősi halált. Az édesanyja indult
el érte s személyesen vett részt né
hány tömegsír feltárásánál. Az exhu
máltak közül végre ráismert foszlado-
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zó fiára - a fogsoráról. A temetés
az egész város közönségének részvé
telével folyt le. A gyászmenet a vá
ros főutcáján haladt végig. Kivezényelt
díszszázad kísérte, majd a sírnál dísz
lövéssel búcsúztak bajtársuktól. Leg
többen bizonyos félelemmel, aggoda
lommal főleg azt ismételgették: az
északi front... Galícia... Przemysl ...

A FOLYTATAS ...

Gimnáziumi éveit Lőcsén, Vácott, és:
Pesten töltötte. Felsőfokú tanulmánya
it a budapesti Képzőművészeti Főisko

lán, a szegedi Polgári Iskolai Tanár
képzőn, a varsói Kézimunka- és Rajz
tanárképző Főiskolán (PIRR), valamint.
a varsói tudományegyetemen és a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegye
temen végezte. Doktori disszertációjit.
Julian Krzyzanowski és Horváth János
professzorok irányításával HA huma
nista Báthory István" eimmel irta meg.
A közel háromszáz oldalas munka 1944.
március 19-én látott napvilágot a Pal
ladis Kiadó gondozásában. Sokan ma
is az ellenállási mozgalom tetteként
tartják számon.

Tanári pályáját vidéki városokban
kezdte, később a budapesti Képzőmű
vészeti Főiskolán folytatta. Innen hív
ták meg a krakkói Jagelló-egyetemre
és a Kereskedelmi Akadémiára okta
tónak. Majd a varsói Wolna Wszechni
cán, nyugállományba vonulásáig pedig
a Rajztanárok Továbbképző Intézeté
ben tanított. De nemcsak a mesterség
fortélyainak elsajátítására nevelte ta
nítványait, a puszta közvetítésen kívül
alkotó módon művelte is a tárgyát.
Gyermekkora óta szenvedélye a festé
szet, tevékenységének egyik máig elha
nyagolhatatlan, büszke területe. SzámoS'

. hazai és lengyelországi kiállításon mu
tatta be képeit, de megjárták Nyugat
Európa, New-York és Washington ga
lériáit is. Nemes egyszerűséget árasztó,
impresszionista színeket gyújtó akva
relljeit a lengyel esztéták a korai



Dufyhez, a Boudin és Sisley modorát
idéző realista romanticizmushoz hason
lították. Néhány kiválasztott, kedves
témája gyakran ismétlődik, variálódik.
Az adott látványból kiemel egy-két
pontosan meghatározott elemet - egy
nyiTfát, egy kőkockát, egy épületrész
letet, egy utcaszegletet stb. - és azt
jelentést hordozó eszközzé, szimbólum
má növeszti. Hol két betongerenda vagy
fahasáb illeszkedik természetes egység
ben keresztté; hol egy megnyúlt, tönk
re soványodott fa lép az előtérbe, hogy
döbbent felkiáltójele' legyen a háttér
nek; hol egy réjtőzködő templom tor
nya kúszik hirtelen a házak fölé, mint
egy mutatóujj vagy úgy les ki a sö
tétedésbe, mint vigyázzállásba me1'eve
dett őr. Igy válik nála drámai hangu
latúvá, konfliktusok sejtetőjévé a len
gyel táj, válik meghatott természetsze
reteténekkife1ezőjévé a lengyel föld
szomorú szépsége.

Mintegy félszázado. forgatja a tollat.
Szépprózái, esszéi, szakcikkei rendsze
resen megjelennek a magyar és a len
gyel lapokban, foly6iratokban. Irásai·
nak java része életrajzi ihletésű. Je
lentősebb művei: Beszél a tanya (el
beszélések, 1935), Az utols6 lőcsei di
ák (regény, 1936), Polgáristák (regény,
1937), Ne higgy magyar a németnek
(a kuruc kölMszetről szóló tanulmány
lengyel nyelven, 1939), Uczmy sie po
wegiersku (Tanuljunk magyarul; az
első nyelvkönyv 'lengyelek részére,
melyhez egy tíz ív terjedelmű prózai
bilingvis antológia csatlakozik, 1940),
Lengyel-magyar szótár (Akadémiai Ki
adó, 1958), Corviniana (lengyelül, 1964).
Műfordítói teljesítménye rangos helyet
biztosít számára a lengyel múfardít6k
között is; különösen a XX, századi ma
gyar lírát tolmácsolja gazdag fantázi
ával, az azonosulás magas szintjén.

Irodalmi és fordító,i munkásságának
elismeréseként választotta tagjai sorába
a Magyar PEN Club, a Gárdonyi Tár
saság, a Tömörkény Társaság, a Faludi
Ferenc Irodalmi Társaság; jelenleg a
Lengyel Képzőművészek Szövetségének,
a Lengyel lrószövetségnek és a Len
gyel PEN Clubnak a tagja. Több év
tizedes írói tevékenységéért, a magyar
lengyel ,barátság elmélyítése érdekében
kifejtett szolgálataiért, a két nép kiütu
rális kincseinek népszerűsítéséért 1937
ben a Polonia Restituta lovagkeresztjé
vel, 1938-ban a Lengyel Irodalmi Aka
démia Ezüstbabér-koszorújával tüntet
ték ki. 1971-ben a Mosoly 1.f:rdemren
det és a Polonia Restituta tisztikereszt-

jét kapta meg, 1975 novemberében pe
dig negyvenéves írói jubileuma alkal
mából a lengyel művelődésügyi minisz
ter kitüntető díjjal jutalmazta.

- 1.f:leted folyamán annyi mindennel
foglalkoztál, sokféle minőséget teremt
ve, hogy nem tudni, mit is tekintettél
igazán szívügyednek. Ezt is, azt is mű

velted különböző színvonalon, tehetsé
get őrlőn, elkótyavetyélve vagy pazarl6
energiával. A számvetéskor mégis mi
nek vallod magad elsősorban?

- Pedagógusnak készültem. Erre a
pályára furcsamód éppen "rossz" taná
raim tereltek. Sajátságosan éppen az ő
riasztó példájuk döbbentett rá a pálya
jelentőségére, gazdagságára, arra, mit
adhatna neveltjeinek a szakmáját hi
vatásszerűen űző tanár, milyen érté
kes világot teremthetne díákjaiban, ha
maga is rendelkezik hiteles értékekkel.
Én más akartam lenni. Nem különb,
inkább emberibb. A tanítványaim sze
mében '"jobb". Szaktárgyámul <a rajz
tanítást, a művészet útján történő ne
velést és az irodalmat választottam, a
szép szó rábatását lélek' és 'szellem
bontakozására.

A pedagógus íratta velem a kiskun
ságí elbeszéléseket, pedagógiai regé
nyemet, mert mindenekelőtt a saját,
szűkebb haza szeretetét, ismeretét igye
keztem olvasóímba-tanítványaímba ol
tani. A pedagógus adott 'számot az
utolsó lőcsei diák jogán a szülőföld

tiszteletéről, becsületéről. A pedagógus
adta' a lengyelek kezébe az első ma
gyar nyelvkönyvet a magyar próza
gyöngyszemeível, vagy tárta föl Báthory
István korát - a magyar-lengyel ba
rátság tartalmi feltöltésének szándéká
val is. Ezek a munkák teitestvérként
élnek együtt, életem vonulatának je
lentős állomásai, egyéni fejlődésem s
művészl önkifejezésem elszámolható ta
lentumai.

A fordítás is pedagógiai feladat. Aki
fordít, annak magáévá kell tennie a
fordítandó szöveget minden értékével,
kellékével, az átültetést pedig csak ak
kor kísérelheti meg. ha otthonosa mű

faj (líra, próza, dráma, esszé) nyelvé
ben és nem utolsósorban szinte peda
gógusként tudja közvetíteni azt: értel
mezni, magyarázní, múvészetté produ
kálni egyszerre, újra az eredetit. Ver
set fordítani a legnehezebb. Sokat baj
lódtam József Attila lengyel tolmácso
lásával, de rendkívüli élvezetet nyúj
tott a más nyelven érthetővé teendő

szöveg, .gondolat, kép, ritmus megfor-
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m ál ás a . Egysz er Szabó Lőrinccel a
XVI. századi Jan Kochanowski lengyel
költő Gyászdalait fo rd ítottuk. A m űv é

szi k ü ls ő t -Lőrinc szobrászta sorról sor
ra. A filo lóg ia i munka rám hárult. Az
együttműködés legszebb élményeim kö
zé tartozik, egy életre szóló tanulság
ga l gazdagíto tt .

De a pe dagógus festette a tájképeket
is, h iszen ízlésre, stílusra nevelt , kör
nyezetünk hangulat ára , a természet ér
tésére, a harmóniákra tanított színek,
vonalak, fények és á rnyak segít ségé
vel. Amit m egism ertem, amit megsze
r ettem , aminek tudásvágy-szomjat oltó
ereje volt s van, ahhoz egyszer az

élő szó, m ásszor a toll vagy éppe n az
ecset látszott alkalmas nak - va llomás
tételkor. Még főiskolai tanulmányaim
idején r ájöttern arra, hogy egy alko 
tói pályára lépő írónak, művésznek

m eg kell tanul nia al ázattal értékelni,
csodálni mások lehetőleg a "na
gyok" - életművét, tudását, követ ni
azonban - - er re tanítot tak jó meste
r eim - sa ját intuíciónkat kell - a
mesterség maximális követelésének
r endszeres birtok lása és állandó fej
lesztése mell ett.

Hogy adtam-e kiválót mindezekből 

más döntse el. Ta nítványa im , hallgató
im tudnának erre fe le lni.

Csorba T ibor: Az osw iecimi kre matórium (akvarell)
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A LENGYEL-MAGYAR SZIMPATIA

- Két olyan nép, melynek társadal
ma évszázadokon át hasonló szerkeze
tű, felépítésű, történelmi m'Últjában sok
analógia található és mindkettőnek egy
formán jellemzője a keresztény érté
kek féltése-ápolása, erkölcsi' erejének
tudatos fejlesztése a nép lelkében. De
mi tartja össze ma ezt a barátságot?
Ha őszinték vagyunk egymáshoz, be
vallhatjuk, hogy - az azonos társadal
mi rend közös platformján kívül 
kevés emberi érintkezéssel, kevés kor
szerű tartalommal, kevés kulturális-tu
dományos mondandóval töltjük meg.
Nem romantikus illúzió ez. már, amit
a képzeletünk táplál? Eszményít? Van
hétköznapi realitása?

- Mi tartja Össze? A határtalan s
szinte érthetetlenül nagy, kritikátlanul
őszinte szimpátia. Való igaz, hogy ez
eddig meglepőerr kevés, de az utóbbi
időben egyre szaporodó konkrétumra
épül, ezért még inkább a puszta esz
ményhez van közelebb, a megcsodál
ható romantikához. De feladatunk,
hogy minél több segítséggel, gyakor
lati megoldással alapozzuk az értékek
re, egymás hiteles megismerésére, a
valóság elfogadására. Feladatunk, hogy
ezt a barátságot elmélyítsük és a té
nyek mérlegén szükségessé tegyük.
Szímpátíára építeni azonban - meg
kell tanulnunk.

A barátság ápolásának feltétele min
dig a gyakori, de nem ötletszerű ta
lálkozás, kapcsolattartás. A rendszeres
séghez még hozzátartozik a 'fejlődő

képes tervszerűség, a kölcsönösség
igényes megkomponálása is. Együttmű

ködni csak akkor tudunk, ha mindkét
fél biztos abban, hogy a legjobbat
nyújtja és ismeri, tiszteletben tartja
partnere nézeteit és értékeit. Ennek
elengedhetetlen feltétele a két nyelv
ismerete. Közvetítő nyelvvel sohasem
érhetünk el annyit, amennyit a nyel
vek kölcsönös birtoklásával. Érdemes
volna tehát több gondot fordítani Ma
gyarországon a lengyel, Lengyelország
ban a magyar nyelv. és a nyelvi kul
túra, az irodalom ismereteinek ter
jesztésére.

A múltra vonatkoztatva sem áll, hogy
érdemben tudtunk magunkról, alapo
san ismertük egymást. Úgy tűnik, a
mai társadalmi, politikai és kulturálís
vonatkozások is - bonyolultságuknál.
összetettségüknél. helyenkénti túlbizto
sításuknál fogva - megnehezítik, vagy
éppenséggel nem könnyítik meg elég-

gé az egymás megismerésére való tö
rekvés folyamatát. Kultúrértékeinket és
ebben valójában mai magunkat okos
kultúrpolitikai módszerekkel, érzékeny
reflexiókkal kellene kölcsönösen propa
gálnunk. Téved azonban az, aki azt hi
szi, hogy a propagandát úgy kell ér
telmezni egy másik nemzet számára,
mint a magunkéra. A nyelvi nehézsé
gek legyőzhetők tanszékek felállításá
val, ösztöndíjakkal (ha az ösztöndíjas
kiválasztása, tudása és felkészültsége
valóban a két nép kultúrájának meg
ismerésére irányul) - amelyek nem
lehetnek egy évnél rövidebbek. Mind
két ország számon tart jó szándékú
tudással felvértezett "hídépitőket", d~
nem veszi őket egészen igénybe, hoz
záértésüket nem mindig kamatoztatja.
Ezeket az embereket össze kellene fog
ni, megbecsülni, további munkakörrel,
feladattal ellátni, serkenteni és támo
gatní. A bennük felhalmozódott tudást
és tapasztalatot, melyet nem kis egyé
ni áldozat árán szereztek meg, kár vol
na elherdálni, nem volna helyes még
nemzetgazdasági szemponrtból sem el
pazarolni. A szakértők gondos felhasz
nálása, megválogatása lényegesen csök
~entheti az egymásról keveset, vagy
eppen rosszul tudást.

- A "Magyarok és lengyelek a tör
ténelem .sodrában" című - vitatott, de
azóta sem követett - munkában a II.
világháború időszakáról szólván többek
között ezeket olvashatjuk:' "Nagyobb'
erővel tört utat a magyar társadalom
lengyelbarátsága a háborút megelőző
napokban, majd amikor a' szétvert len
gyel hadsereg maradványai és a pol-o
gári lakosság egy része nagy tömegek
ben özönlött át az északi határon és
nálunk keresett menedéket... Egy ré
szük itt maradt a háború időtartamá

ra, más részük folytatta útját, és a
Nyugaton szervezkedő lengyel haderő

kötelékében harcolt a fasizmus ellen
a második vUágháborúban. Az itt ma
radottak iránt mina a hatóságok, mind
a társadalom meleg rokonszenvvel vi
seltetett. Az ország területén felállított
táborokban humánus felügyelet mellett
a menekült lengyelek saját nemzeti kul
tÚ1'ájuknak megfelelő életmódot jolytat
hattak. .. A magyar lakossággal való
érintkezés során a barátságnak egy új
- a reformkorra emlékeztető - fajtá
ja formálódott ki: a népi érintkezés
ben, egymás megismerésében gyökerező

barátság szoros szálai fonódtak;"

- Nem véletlen tehát, hogy Len
gyelországban a magyar kultúra iránti
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érdeklődés főleg a II. világháború be
fejezése óta jelentősen megnőtt, illetve
erősödött. Mintegy 16 ezer lengyel tért
haza magyar földről a háború befejezé
se után. A magyarsággal. a néppel, kul
túráíával évekíg közös kenyéren éltek,
belőle táplálkoztak. szorosan kötődtek

hozzá. Erdeklődésük érthetően komoly,
ma sem apadt el, ma is - szomias. En
nek kielégítését magyar részről sokkal
tervszerűbben, bátrabban. szélesebben
kellene szolgální, hiszen a figyelem
fenntartása, mélyítése, sőt irányítása
elsősorban magyar ügy.

- Az objektív történeti vizsgálódás
megállapítja, hogy "a hívatalos magyar
külpolitika németbarát gesztusai mel
lett, velük egyidőben még maradt a
magyar társadalomban annyi ellenállás,
annyi ,függetlenségi vágy és eltökéltség,
hogy legalább ebben az egy kérdésben:
a lengyelek iránti szeretetben nem volt
megalkuvás",

- Azon az alapon szólhatnék bő

vebben, hogy egykori főnököm, Antall
József ny. miniszter, aki a világháború
alatt a :Menekültügyi Hivatal vezetője

volt, "a lengyel- és a magyar népnek
tett szolgálata hitelével" - tanúsította:
még 1939 szeptemberében kikért a Ma
gyar Közoktatásügyi Minisztériumtól,
hogya Menekültügyi Hivatalban hiva
talos szolgálatot teljesítsek. _Igazoló le
velében többek- közt ezt írta: "Segítő
társam volt a lengyel elemi iskolák,
középiskolák felállttásánál és a lengyel
ifjak magyar egyetemi, főiskolai elhe
lyezésénél ..." stb. így elejétől végig
aktívan részt vehettem mindabban,
ami a magyarországi lengyel és más
nemzetiségű menekültek sokirányú tá
mogatását, egy új, átmeneti otthon meg
teremtését jelentette, s amit feltétlenül
a magyar ellenállási tevékenység egyik
sikeres médjának kell tekintenünk.

- De a történeti adatfeltárás még
csak az elején tart, számos 'f'észlet, nát
tér, összefüggés még isme'f'etlen a ma
gyarországi lengyel menekültek figyé
ben. Úgy látszik, mintha a további
kutatások megakadtak volna, félreérté
sek keletkeztek; az a regényes magyar
filmfeldolgozás sem született meg, amit
e témában a sajtó beharangozott: egye
sek nacionalizmust emlegettek, mások
a dokumentumok hatásától féltik a
közvéleményt.

- A történeti hátteret pedig mielőbb
tisztázni kell, amíg a hazájukba visz
szatért lengyel menekültek még élnek
és a tények előadásával tanúbizonysá-
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got tehetnek az igazságról. A két nép
nek ez a külön kalandja a II. világhá
borúban megőrzendő emlék, a vihar
ban is helytálló emberit, testvérit mu
tatja föl. A téma körültekintő, tárgyi
lagos és elmélyült feldolgozásával azon
ban várnunk kell. Nem lehet ugyanis
futó aktualitásoknak, napra kész ideo
lógiai igazolásoknak alávetni és olykor
olykor tetszés szerint forgatni jobbra
vagy balra. Csak az objektivitás, az
árnyalt elemzés, a pontos felmérés le
het meggyőző bármely szempontból is.

- Mit tud a lengyel olvasóközönség
a mai magyar irodalomról?

Nagyon keveset. Többet a semmi
nél. Es a magvárok a lengyel iroda
10m nevezetes élő képviselőiről?

Inkább csak neveket. M-aveket ke
vésbé. Te kiket ajánlanál?

- A prózában is kiemelkedő Jaros
law Iwaszkiewicz, az Irószövetség el
nöke költő, regényíró és műfordító;

Jan 'Parandowski, Wojciech Zukrows
ki aki a Sienkiewicz-i klasszikus stí
lu~ folytatójának tekinthető, a gyer
mekirodalmat is gazdagítja műveível;
Marian Brandys, Maria Kuncewiczowa,
Stanislaw Lern eredetileg orvosnak ké
szült, de végül hivatásának az írást
választotta, prózájában főként a futu
rológia problémáit tárgyalja. A költők

közül jelentősebbek: Mieczyslaw Jast
run Marian Piechal, a középgenerácíó
hoz' számítódnak. Bialoszewski, Róze
wicz Szymborska. De nem feledkez
hetü~k meg a lengyel emigráció ki
magasló alkotóiról sem: WitoldGom
browicz prózáját, Milosz költészetét,
Kazimierz Wierzynski verseit az óha
zában is megbecsülik, kiadják, életmű

vüket a lengyel irodalom szerves ré- .
szének tartják.

A LENGYEL KATOLIKUSOK

Lengyelország vallásfelekezetek
szempontjából egységesnek mondható.
Kevés a pravoszláv és a protestáns, ta
lán ha 2%-a a lakosságnak. A len
gyel katolicizmus két mozgalomhoz
kapcsolódik, mely a lengyel közéletnek
és az egyháznak is sajátságos színt,
egyéniséget kölcsönöz és a differenci
áltabb véleménycserékhez teremt jó
feltételeket. A Boleslaw Piasecki köré
csoportosuló paxistákra és a mozgal
muk s lapjuk neve után - znakísták
nak nevezett csoportra. Mindkét moz
galern képviselői helyet foglalnak a
szejmben (a lengyel országgyűlés); Bo-



leslaw Piasecki az államtanács tagja,
kiváló politikus, szervező és teoretikus.

- Milyen kiadványok és rendezvé
nyek szolgálják a lengyel katolikusok
tájékoztatását, alakítják szellemi életét?
Hallatják-e a hivő tömegek hangját 01'
,szágos ügyekben, segítenek-e a közös
gondok orvoslásában?

- A jelentős számban megjelenő ka
tolikus sajtóorgánumok felvilágosító,
kedvezményező munkáját élénk figye
lemmel kiséri az ország közönsége és
a hivatalos szervek. Hozzászólásaik, ja
vaslataik sokszor országos ügyek, ter
vek és döntések fontos részét képezik.
Aznakisták hetilapja a csaknem min
-denki által olvasott Tygodnik Powsze
chny, folyóiratuk 'a Znak. A lengyel
kulturális élet számottevő tényezői kö
zé sorolják a Pax kiadványait, irodal
mi, művészeti és tudományos program
ját. A Pax-rnozgalom öt állandó lap
pal - napilap, hetilap, havi folyóirat
- rendelkezik, némelyiknek, mint pél
dául a WTK-nak (Varsói Kulturális
Hetilap) szilézíaí mutációja is van. Új
ságíróinak száma tekintélyes. Mind
-egyik szerkesztőségnek megvan a 8-10
törzstagból álló gárdája, akik azonban
nemcsak a saját lapjaikban írnak, ha
nem más, nem katolíkus lapoknál, rá
-diónál, televízi6nál is kapnak publiká
lási lehetőséget.

A Pax idestova harminc esztendeje'
osztja ki évente a Wlodzimierz Piet
rzakról elnevezett irodalmi, ml1vészeti
és tudományos díjat haladó szellemd
-alkotóknak, idősebbeknek és fiatalok
nak, lengyeleknek .és külföldieknek. Ki
tüntetettjei közt volt például Graham
-Greene és Rónay György is. A Krag
new írók klubja kéthetenként rende
zett irodalmi délelőttjeinek előadói, sze
replőí a különböző világnézetű, ismert
{rókból, művészekból, politikusokból és
tudósokból tevődnek össze. Előadásaikat

mindig vita követi, nemegyszer ke
mény, de fegyelmezett dialógus alakul
ki előadó és a résztvevő közönség esz
mecseréjéból. A nagyobb vidéki váro
sokban jól működő Pax-klubokat talá
lunk, tagjai időszerű kulturálís, társa
dalmi, művészeti és vallási kérdéseket
beszélnek meg. A Znak rendezvénye!
is országos érdeklődést keltenek. A Pax
könyvkiadó vállalata évente átlagosan
száz kötetet jelentet meg, de ebbe már
az újranyemások - második, harmadik
stb. - is beleszámítanak. Tematikájuk
rendkívül széles: irodalom, tudomány,
művészet, vallás. A szerzők hazaiak és
külföldiek. A magyárok közül kiadták

Madáchot, Mikszáthot, Gárdonyit, Ró
nay Györgyöt és Mészöly Miklóst. A
magyar teológiát, a keresztény szelle
miségű irodalmat az idősebb papi nem
zedék Prohászka, Tóth Tihamér, Bang
ha páter műveiből ismeri, ezekre hi
vatkozik, idézi őket még ma is. A mo
dern magyar teológiáról, a kortárs
transzcendens költészetről. a keresztény
íhletésű irodalom új hajtásaíról, a szak
rális művészetről még a szakértők, a
beavatottak is vajmi keveset tudnak.
A nagyközönség jóformán semmit.

- Kiket tartanak ma Leng1lelország
ban katolikus írónak, költőnek, mÚ1'ész
nek? Milyen jellemző vonásokkal tud
nád nekünk bemutatni, őket?

- Jan Parandowski 1933 óta a Len
gyel PEN Club elnöke, prózaíró és
esszéista, írásai a humanista kultúra
megbecsülésére és védelmére taníta
nak; Teodor Parnickiból víláglátottsága,
gazdag diplomáciai szolgálata formált
széles látókörű írót, 1967-ben végleg
hazatért, életműve autobiografikus jel
Iegű; Maria Kuncewiczowa évtizedek
óta a lengyel irodalom népszerűsítője

az amerikai egyetemeken, 1956-t6l fog
va az USA-ban, valamint Lengyelor
szágban él és alkot, prózája nyelvi
szempontból is jelentős; Jan Dobraczyn
ski publícísta, regény- és drámaíró, a
háború utáni évtizedekben a legolva
sottabb írónak számít, történeti és ha
zafias szellemil írásaiért szeretik. Zofia
Kossak-Szatkowska a történelmi 'múlt
avatott ábrézó16ja, a lengyel patrióta
hagyományokat felelevenító és keresz
tény világnézetet hirdető regények
klasszikusa, 1957-ben tért haza az
emigrációból, számos remekívű milvet
alkotott haláláig; Melchior Wankowicz
a lengyel riport klasszikus nagymeste
re, 1958-ban költözött vissza Lengyel
országba, s szinte élete utolsó napjáig
az egyik legnépszerűbb írónak, előadó

nak számított.
A költők közül legfigyelemreméltóbb

a znakosok köréhez tartozo papköltő.

Jan Twardowski; Bogdan Ostromencki
a Lengyel Rádió költői osztályának ve
zetője, költő, esszéíró, több hangjáték
szerzője. A zenében Krzysztof Pende
reckit említhetem, akinek Lukács evan
géliumát Magyarországon is jól isme
rik; a festészetben aradomi pap-festőt,

Wladyslaw Paciakot, akit különösen
Mária-ciklusáért dicsérnek, a Pax 1975
ben a Wladyslaw Pietrzak képzöművé

szeti díjjal tüntette ki; a szobrászatban
pedig a zakopanei Rzonszát nevezhe
tem meg.
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Csorba Tibor: A Magyar Múzeum Oswiecimben (akvarell )

A SZAN FOLYÚ PARTJÁN

Csor ba Tibor k ét hazájú em ber . M a
gy ar nak, lengy elnek egyfo r mán i gaz,
sőt - úgy hiszi - ezáltal egész em
bel' , l ényének ez ad bon tha tatlan har
m ón iát , szenvedé lyéne k par to t m indk ét
oldalon. Fedetlenü l viseli elkötelez ett
ségét, nem játszik bújócskát, benne a
két ország hűséges egymáshoz. Együtt
él, szorosan közel , mint egy r éges- r égi
t ér k épen, olya n nyíl t vallomással, árul
kodón, m int a jo bb és a bal arcun k .

Élete a lengyel -m agyar barátságnak
egyik sz ép, tanulságos és nélkülözhe
t etlen fejezete, egy kor buktatókkal és
ál-kis értetekkei, csapda- félelmekke l és
tisztulásokkal ta r k ít ot t tér k épének sze-
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mélyi lap j a. Lenyomata belső terhe
inknek és külső árnyainknak, Amiko r
egyén i sor sáról vall, a testvériségről

tesz tanúságot, az internacionalizmus
értelmében cselekszik. Amikol' a k ét
nép dolgaiban fárad, magánügyét t ere
geti ki , érze lmei nek csillagszóróit gyújt
ja m eg é bresztő v i lágga l . Eggyé vált
benne két r okonság, két f éltés, két sze
1'elem .

Amikor L eng yel országot já rja, Ma
gya rország idéződik f el, mindenütt az
azonosságokat, az érintkezések et ku i at 
ja, ami k or Magyarországon utazi k , a
lengyel föld buk kan f öl előt te m enth e
tetlenül. Sétái sohasem magányos sé
ták, mindig körülv eszik adatok , em lé
kek, él mén yek kazlai ba botlik. Va j on



van-e város, amelyik annyira megej
tette, hogy kivételes szeretetét élvezi?
Van-e, amelyik egyszerre tapad len
gyel s magyar voltához? Épített-e em
lékeiből magán-birodalmat?

- Az egynéhány közül például Prze
mysl kezdettől fogva társamul szegő

dött. Máig elkísért. Ez a Szan folyó
partján fekvő, a kora Piast időkben

alapított város irodalmi tanulmányaim
folyamán jelentkezett újra, akkor már
érettebb tudatomban.

1915-ben Galícia földjén halt hősi ha
lált a 22 éves Békássy Ferenc. Anya
nyelvén és angolul írt verseket. Babits
Mihály fedezte fel, ő jósolt nagy jövőt

ifjú barátjának. Tragikus, véres szerepe
volt a városnak hatvan évvel ezelőtt.

Az elkeseredett harcok szomorú követ
kezményeiről szólnak a temetők Zsasa
nieben és másutt. Przemyslnél harcolt
s jutott orosz fogságba Gyóni Géza. A
várban és annak környékén - Pikuli
cében, Siedliskóban, Zurawiecen - szü
lettek meg a versei. Több versét pe
dig egyszeruen csak úgy keltezte, hogy
"Lengyelország". Kötetét - Lengyel me
zőkön, tábortűz mellett 1914/15
Przemyslben a Knoller és Fia cégnél
nyomták és külön repülőgéppel szállí
tották Budapestre.

Egyetemi éveim alatt kapcsolatot ke
restem Gyóni családjának élő tagja
ival, a költő életét és verseit magyar
és lengyel .területen ismertettem, de a
magam igazi gazdagodása, a költemé
nyek keletkezési helyének felfedezése
még előttem volt. Hosszú idő telt el,
mire a przemysli Szőlőhegyről letekint
ve, megejtett a város csodálatos pano
rámája és szép fekvése. Irodalmi est
jeim és kiállításaim vezettek oda újra
és újra vissza. Képzeletem ílvenkor :
mindig megelevenítette a történelmi
múlt néhány epizódját: Nagy Kázmér
lengyel király halála után Nagy Lajos
akarta a várost birtokába venni; Jad
wiga megszllárdította Lengyelország
hatalmát Przemyslben ; Ausztria ezt a
várost is a Monarchiához csatolta és
az első világháború idején félelmetes
erődöt csinált belőle; az itt folyó küz
delem "Magyarországnak közel másfél
millió katonájába került", 120 ezer em
berünk esett orosz fogságba (Julier Fe
renc adatai szerint).

Az egykori görög katolikus püspök
palotájából múzeum lett. Ott mutatták

meg nekem a tatarozáskor a padló
alól kiásott legújabb hadtörténeti lele
teket. 26 tékában a magyar katonai
parancsnokság titkos dokumentumait az
első világháború éveiből. Könnyek ho
mályosították el szememet. amikor a
Iegkülönfélébb papírszeletekről a kallig
rafikus írással feljegyzett fontos jelen
téseket olvastam. Lőszer utánoótlást,
élelmezést sürzettek. helyzetjelentést
küldtek futárszolgálattal, vagvad acta
tették a hozzátartozóknak küldött ró
zsaszínű tábori levélezőlapokat. mert a
posta nem találta a címzetteket ...

így szegődött kísérőmül ez a város.
Gazdag történetének bármely szakaszá
nál pihenőt tarthatnék. A barátsásct
önként vállaltam. ezért a város mai
feilnrlésével azonosítom magam legszí
vesebben. A modern lenzvel in<lr ee-vik
köznontra lett, a tranzit turisztika állo
máshelye. a közelmúltban megyeszék
hely (vajdasági központ). Erre méltán
büszkék itt is, az ország más tájain is.

- Mire gondolsz gyakrabban hetven
évesen? Életed hasznát, élményeit la
tolgatod?

- Legszebb élményeimet a természet
től és az emberi kapcsolatoktól kaptam.
Szinte naponként frissülnek, újulnak,
rétegződnek bennem, mert igyekszem
mindennap valakibe vagy valamibe be
leszeretni, valamiért vagy valakiért ra
jongani, anélkül azonban, hogy ezzel
bárkinek a terhére' lennék. Hiszen a
virágot nem kell okvetlenül leszakíta
nom illatáért, a madarat nem kell
megfosztanom a szabadságától, mert a
dalában gyönyörködörn, a kedves gyer
meket nem kell feltétlenül az ölembe
vennem és dédelgetnem. ha szívderítö
en gagyog vagy mosolyogtatóan kér
dezget, A legszebb, a megismételhetet
len élmény számomra, mely egyben az
élet rendkívüli ajándéka is, hogy élet
társammal, Hankával bővült családunk,
kultúránk, neki köszönöm második ha
zamat, Lengyelországot. ahol módom és
alkalmam van immár négy évtizede
szolgální mindkettőt - tehetségemhez
mérten. De... meg kell, hogy mond
jam. .. mindezek a dolgok, méretek
ben, súlyuknál és tartalmuknál fogva
csak most... éppen hetven év távla
tából lettek igazak... őszinték... és
fontosak ...

HEGYI BÉLA
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