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RÁKÓCZI-EMLÉKÜNNEPSÉGEK LENGYELORSZÁGBAN, 1976-BAN 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 300. évfordulójáról számos országban 
megemlékeztek. Azt természetesen már jó előre tudtuk, hogy Lengyelországban is 
lesznek ünnepségek. Lengyel bará ta inkkal együtt nagy lelkesedéssel készültünk a 
megemlékezésekre. 

A varsói Magyar Kulturális Intézet, felkészülve a várható érdeklődésre, több ku-
ruc kori verset, a szabadságharccal kapcsolatos számos tanulmányt fordí t tatot t lengyel 
nyelvre. Az emlékünnepségek egyik hazai segítője, támogatója dr. Hopp Lajos iro-
dalomtörténész Szathmári Király Ádám naplójának lengyel nyelvre lefordított — 
Lengyelországgal kapcsolatos — részletét bocsátotta intézetünk rendelkezésére. Miután 
minden együtt volt, a Magyar Intézetben sajtóértekezleten ismertet tük II. Rákóczi 
Ferenc jelentőségét, a szabadságharcnak a magyar és az európai viszonylatban já t -
szott helyét és szerepét. 

Az első ünnepség 1976. április 12-én a Magyar Kulturális Intézetben volt. A Len-
gyel és a Magyar Rádió, valamint az intézet szervezésében jeles előadóművészek 
közreműködésével tisztelegtünk a Nagyságos Fejedelem emléke előtt. Az ünnepség 
bevezető előadását dr. Hopp Lajos tartotta, ma jd (magyar részről) Váradi Hédi, 
Benkő Gyula, Keres Emil és Sinkó László tolmácsolták a kuruc kor legszebb verseit, 
Rákóczi emlékirataiból, Szathmári Király Ádám naplójából részletek hangzottak el. 
A kuruc dalokat, XVII—XVIII. századi énekeket Béres Ferenc és Dévai Nagy Ka-
milla szólaltatták meg. A lengyel előadóművészek közül a Magyarországon is jól 
ismert Tadeusz Janczar és Krzystof Kolberger nevét kell megemlíteni. Az irodalmi 
est anyagát Camilla Mondral, Bohdan Zadura, Jerzy Zagórski, Antony Lange, Jerzy 
Litwinuk és Leiv Kaltengerg fordítot ták lengyel nyelvre. 

* 

1976 második felében Lengyelországban öt helyen: Torunban, Gdanskban, Varsó-
ban, Jaroslawban és Krakkóban tudományos ülésszakkal egybekötött megemlékezések 
voltak. Varsóban és Jaroslawban emléktábla leleplezésére is sor került . 

Az ünnepségek előkészítése során végigjártam Rákóczi „ú t já t" Lengyelországban, 
részt vet tem az ünnepségeken is. Az alábbiakban (nem kronologikus sorrendben) a 
látottakról, tapasztaltakról szeretnék beszámolni. 

Rákóczit 1711. február 21-én — ezúttal — szűkebb kíséretével együtt ú j r a Len-
gyelországban talál juk. A fejedelem t w ó w , Jaworów, Stryj és más dél-lengyelországi 
városok u tán rövid ideig Jaroszlóban (Jaroslawban) időzött, a város később a kuruc 
emigránsok egyik déli központja lett. A fejedelem néhány alkalommal az „Apácák 
Klastromjában", m a j d a jezsuiták kollégiumában (Colegium Nobilium), később a 
Benedek-rendi apátság területén, felesége a Ryneken álló — egyik legszebb dél-
lengyelországi reneszánsz palotában, az úgynevezett Kamienica Orsettichben lakott. 
A kíséret tagja i t a Rynek — akkor még mindig gazdagon berendezett — polgár -
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házaiban szállásolták el. Hopp Lajos : A Rákóczi-emigráció Lengyelországban c í m ű 
könyvének adatai szerint Rákóczi viszonylag rövid időt töltött a San-par t i vá roská-
ban, kíséretének tagjai (az emigráció egy része) anná l többet. A jaroszlói k u r u c 
emigráció csak'1750 körül szűnt meg, a bujdosók közül többen elutaztak a városból , 
az ot tmaradot tak pedig — az élet törvénye szerint — lassan elfogytak. Nagy v á r a -
kozással készültem Jaroslawba, va jon mi maradt meg a régi városból, mi az, ami 
Rákóczira emlékeztet? Jaroslaw belső része lényegében ma is olyan, mint ?•» 1700-as. 
évek első felében volt, az egykori kuruc emigránsok ma is el igazodhatnának a Rynek 
és az apátság közötti részen. Talán a San-parti kikötő környéke változott a legtöbbet. 

A belváros megőrzése azonban igen sokba kerül, eddig több száz millió zlotyt 
költöttek a restaurálási munkálatokra. A régi, muzeális é r tékű kereskedőházakat 
konzerválják, belső terüket restaurál ják. A Rynek (régi piactér) egy részét régi fo r -
mában új célok szolgálatába áll í t ják. Az egyik jellegzetes polgárházban például, 
nemzetközi könyv- és saj tóklubot rendeznek be. Az óváros alat t i — házak beomlá-
sát, fa lak megrepedését okozó — két-háromemeletes pincék fel térképezése évek óta 
folyik. A pincék egy részét múzeumi és turisztikai célokra használ ják m a j d fel . A 600 
éves városi múl t ra visszatekintő Jaroslaw egykor Dél-Lengyelország egyik legvirág-
zóbb városa volt. A XVI. században volt olyan év, hogy a jaroslawi vásá rokon 
30 ezer hazai és külföldi kereskedő is megfordult. A San-par t i kikötő évi fo rga lma 
megközelítette a 6000 zlotyt (aranyat). A kuruc emigráció tehát nem vélet len v á l a s z -
totta a Magyarországhoz közeli, még mindig pezsgő életű Jaroslawot, amely r áadásu l 
a Sieniawski birtokok közelében feküdt. 

Az egykori Benedek-rendi apátságon kívül a volt jezsuita kollégium (Rákóczi 
többrendbeli szálláshelye) és az épülethez tartozó Szent János-templom ta r toga t 
magyar jellegű emlékeket. A templom kr ip tá jában nyugszik többek között a h í res 
kuruc ezredes Jávorka Ádám, és a „ . . . fejedelem hűségében annyi t fáradozó, L e n -
gyelországot keresztül-kasul beutazó Krucsai István, va lamint Bercsényi második 
felesége Kőszeghy Zsuzsi is. A síremlékek, mint ahogy azt Hopp Lajos évekkel eze lő t t 
írta — a temetkezési rész l e já ra tának beomlása mia t t — ma sem látogathatók. 

A jaroslawi ünnepség előestéjén Engelmayer Ákossal együtt ú j a b b felderí tő k ö r -
útra indultunk. Városnézésünk a lapjá t ezúttal (is) Rákóczi í ródeákja , Sza thmár i Ki-
rály Ádám naplója szolgáltatta: „Jaroszló mintegy partos helyen vagyon, alat ta , 
foly el a Szon vize, mély árokkal van körülvéve, téglával körül ker í tve 's azon fe lyül 
penig földbül voltak a' bástyái, most mindazonáltal semmi ereje sincsen; azelőtt, 
valaha erős volt." A városfal előtti vizesárok, a fa lmaradványok ma is kivehetők. 
A Magyar utca (ulica W^gierska) t á jékán a városkép nem sokat változott. A jezsuita, 
kollégium északi, északkeleti oldalát ma is vastag, négy-öt méter magas kőfa l v i -
gyázza. A kollégiumot (amely a városfalon belül van) széles, mély szurdok vá lasz t ja 
el a Benedek-rendi apátságtól. Az ulica Panienska és a Podgórna környéke őrzött 
meg talán legtöbbet a múltból. A történelmi levegőjű szűk utcákon keresztül értünk-
éi az apátsághoz. Az egykori erősség helyenként négy-öt méter magas fa la i m a is 
tiszteletet parancsolnak. A Zöld kapu (Brama Zielona) kopot tan ugyan, de m a is áll, 
az építőipari technikum bejára taként használják. Az egykori felvonóhíd, vizesárok 
meglétére csak következtetni tudtunk, a körbástyákat azonban lenyűgözően impo-
zánsaknak találtuk. Az egykori apátság területére lépve zászlóerdő fogadott b e n n ü n -
ket. Az apátsági templom harangtornya előtt piros-fehér-zöld és fehér-piros lobogó-
kat lengetett a szél. 

A Rákóczi tudományos ülésszak legfontosabb előadásai Varsóban hangzot tak el. 
Az ülésszak első része a varsói Tudományegyetem Magyar Tanszékének tá r sszervezé-
sében kerül t lebonyolításra. A délelőtti előadások közül Köpeczi Béla: A Rákóczi-
szabadságharc és Európa; Zygmunt Abrachamowicz: Rákóczi és Törökország; Jacek 
Staszewski: Rákóczi és II. Ágost diplomáciája; Jerzy Slizynski: K r m a n Dániel lengyel 
földön, valamint az ismert Rákóczi-kutató, Hopp Lajos előadása emelkedett ki. Dél-
után a Magyar Kulturális Intézetben folytatódott az ülésszak. Hegedűs Bite Dániel 
igazgató megnyitója után Csapláros István, Jerzy Róbert. Nowak, Jerzy Jakubiuk é s 
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Petneki Áron tar tot t előadást. Az ülésszak végén az egész napos rendezvény részt -
vevőinek Pach Zsigmond Pál akadémikus a magyar történetírás időszerű feladatairól 
beszélt. 

A varsói ülésszak déli szünetében (október 22-én) Rákóczi emlékére a Krakowskie 
Przedmiescie 1. számú házának fa lán a varsói fővárosi tanács által adományozott 
emléktábla leleplezésére kerül t sor. 

Krakkóban is több előadás hangzott el. Waclaw Felczak professzor, a Lengyel— 
Magyar Történész Vegyesbizottság alelnöke, mint házigazda, „tisztán" tudományos 
ülésszakot szervezett. Felczak professzor bevezető előadása után Gierowski profesz-
szor, Gusztaw Jonanson az uppsalai egyetem tanára, m a j d Hopp Lajos és Benda 
Kálmán professzor, végül Petneki Áron tar tot t előadást. Az előadások és azt követő 
véleménycsere során sokunkban megfogalmazódott a kapcsolattörténeti munka to-
vábbfejlesztésének szükségessége. A kutatásokat (általában) az évfordulóktól függet-
lenül (ez különben érvényes az irodalomra is) folyamatos feladatként kell, (kellene) 
megítélni. A meglevő energiákat, lehetőségeket kölcsönösen jobban, eredményesebben 
kell hasznosítani. Általános érdeklődésre, kapcsolattörténeti szempontból fontos 
csomópontok feldolgozására, tanulmányok publikálására lesz szükség. Igen, hiszen 
még magyar—lengyel vonatkozásban is igen sok a feltáratlan, szélesebb érdeklődésre 
számot tar tó téma. 

* 

„Varsavárul, Missét hallgatván, délben indul tunk meg Toronya (Torun) f e l é . . . 
szeptember 8-án Reggel ismét utunkhoz fogván, Ploczkó (Plock) és Dobrin (Dobrzyn) 
mellett elmenvén, kik is maradtak jobbkéz felől, Raszlavkánál (Wloclawek) kikötvén, 
azon éczczaka megháltunk ott; ez nap jöt tünk 12 mélyföldet." Rákóczi és Wloclawek. 
A fejedelem csak egy napot töltött a Visztula ment i ősrégi városkában, a város ve-
zetői mégis nagy örömmel vállalkoztak arra, hogy emlékünnepséget szervezzenek. 
1976. szeptember végén a szabadságharc főbb eseményeit bemutató fotódokumentá-
ciós kiállítással és a kuruc kori költészet legszebb (lengyelre fordított) verseiből 
összeállított irodalmi esttel emlékeztünk a fejedelemre. Az irodalmi estet követő 
napon elsétál tunk a Visztula-parti régi kikötő környékére. Azon tűnődtünk, hogy a 
vízparthoz simuló kereskedő városból Rákóczi és kísérete, az utazást olyan színesen 
megörökítő Szathmári Király Ádám mennyit láthatott . A régi — akkor nagy for-
galmú — gabonakikötő, a vízparton épített három-négyemeletes raktárépületek, a 
Hanza-stí lusra emlékeztető polgárházak, a folyóparti Szent János-templom; a hal-, 
só- és gabonakereskedelemből adódó forgalom a magyar szemnek szokatlan lehetett. 

A Rákóczit szállító ha jók október 9-én érkeztek meg Toruriba, ahonnan csak 
20-án indul tak tovább Elbinga (Elbl^g), m a j d Dancka (Gdansk) felé. Torun — a több 
száz kilométeres utat megtett kuruc emigránsoknak — ú j meglepetéseket tartogatott . 
Impozáns lá tványt nyúj thatot t a folyón hajóval odaérkező magyarok számára. Torun 
a porosz és lengyel kul túra találkozási pont ján épült katonai, kereskedelmi központ 
m á r túl volt ugyan virágkorán, de még mindig jelentős helynek számított. A sors 
úgy hozta, hogy a Keresztes Lovagrend és Kopernikusz szülővárosában többször is 
megfordulhat tam. Torunt az egyik legszebb lengyel városként, az ellentétek és a 
maradandóság városaként ismerhettem meg. Torun „vörös" téglából épített várfalai , 
kereskedőházai, erődítményekül is szolgáló templomai túlélték a Keresztes Lovagren-
det, a napóleoni háborúkat, a porosz megszállást, valamint a két világháború meg-
próbáltatásait . A Gdanskba készülődő Rákóczi 11 napot töltött Torunban, így alapo-
san szemügyre vehették a várost. Szathmári Király Ádám viszonylag bőven írt a 
toruni tartózkodásról: „ . . . m á s o k is a' kik idegen Országokban jártak, csak egy szép 
Városnak mondották. Itt kivül-belül s tukaturások a' házak, cseréppel héj jazat tak az 
utcáji s ugy a' piacza is tágasak, s nem szorossak, minden utcza-szögőben csatornák 
vadnak, az utczákon mindenütt a' sok boltok, a' kikben mindenféle á ruknak a ' 
nemeit t a l á l h a t n i . . . mindenféle mesteremberek vadnak benne, kik is azon mester-
ségekre nézve becsesek és r i tkák;" Az utóbbiak nyilvánvalóan az óvárost kettészelő 
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ulica Szeroka (Széles utca) és a Visztula közötti városrészre vonatkoznak. Az ulica 
Piekary (Pékek), Garbary (Tímárok), J^czmienna (Árpa), a kereskedők, m e s t e r e m b e -
rek tevékenységére emlékeztető utcanevek. A Visztulához közeli, és a folyóval p á r -
huzamos ulica Ciasna (Szűk utca) többszintes raktárépületei , egykori kereskedőházai 
ma is — változatlanul — régi funkció juka t gyakorolják. A Torunba érkezet t m a g y a r 
emigránsok először találkoztak közvetlen közelről a gazdaság (kereskedelem), a pol-
gárosodottság jeleivel; egy újszerű, Magyarországon ekkor még kevés helyen tapasz-
talt életformával. 

Torun ma is több vonatkozásban elüt a többi — közepes nagyságú, 100 ezres 
nagyságrendű — lengyel várostól. Sokat áldoznak a kul túrára , a kul túra műve lő i re : 
170 képzőművész, 12 író él Kopernikusz városában. A toruni Rákóczi-emlékünnepség 
a régi városháza (ma körzeti múzeum) egyik nagytermében, a Sala Miesczanskiejben 
volt. Az ünnepi esten dr. Jacok Staszewski, a toruni Kopernikusz Egyetem t a n á r a és 
dr. Hopp Lajos tar tot t előadást, ma jd a helyi színház művészei ad tak műsor t . Az 
ünnepi esten a polgármester vezetésével számos vezető beosztású városi és va jdaság i 
tisztviselő is részt vett. Az emlékünnepség n a p j á n Torun főu tcá ján felvonták a 
magyar zászlót. (!) 

A gdanski emlékünnepséget a Motlawa csatorna mellet t épült Gdanski Tudományos 
Társaság székházában rendeztük meg. Torunhoz hasonlóan it t is dr. Staszewski és 
dr. Hopp tar tot t előadást, m a j d a Teatr Wybrzeze (Tengerpart i Színház) h á r o m m ű -
vésze kuruc kori versekből, Szathmári Király Ádám napló jának (Gdanskra vonatkozó) 
részleteiből összeállított irodalmi műsort adott. 

Gdanskban egyedül is, társaságban is többször megfordul tam, többnyire i sme-
rősnek tűnt a város. A Rákóczival kapcsolatos gdanski emlékek mégis a r r a ösztö-
nöztek, hogy megnézzem ú j r a azokat a helyeket, ahol maga a fe jedelem (is) megfo r -
dulhatott. Szathmári naplója volt ezúttal is az „idegenvezető". Az oliwai katedrál is , 
a Wielki Mlyn (Nagy Malom), a Ratusz Glównego Miasta (városháza), a Dlugi Ta rg 
impozáns házai, a Kosciol sw. Elzbiety (Szent Erzsébet-templom), és a csodálatos 
harmóniá jú Mária utca akkor is, most is élményt jelentő látnivalót jelentett . Rákó-
czira és kíséretére (mint ahogy ránk is) nagy ha tás t gyakorolt a balt i egyházi épí tő-
művészet egyik óriása, a háromhajós, 25 ezer ember t befogadó Mária Boldogasszony-
templom. A gdanskba elvetődő kuruc emigránsok ál tal megcsodált, szemügyre ve t t 
városfalak, bástyák, kikötői r ak tá rak nagy része a város viszontagságos évt izedeiben 
megsemmisültek, a városfalak egy részét lebontották. A Nagy Malomhoz vezető csa-
tornában vékonyka erecske csordogál, az Arzenál, a gabonakikötő számos épülete, a 
városháza turisztikai érdekességgé szelídült. 

A Gdanski Tudományos Társaság Grodzka utcai székházától alig ötven mé te r r e 
volt a régi kikötő, ahol 1712. november 9-én Rákóczi és néhány udvar i embere h a j ó r a 
szállt. A partraszállás helyére csak következtetni lehet, mi magyarok mégis hossza-
san néztük azt a partszakaszt, ahonnan II. Rákóczi Ferenc búcsút vett a lengyel 
földtől, ahol számára véget ért a közel kétéves lengyelországi emigráció. 

* j 

Az ülésszakok (az ülésszakokkal egybekötött irodalmi estek) haszna nehezen 
mérhető. Az azonban bizonyos, hogy hosszú idő u t án sikerült a lengyel történész, 
irodalomtörténész és a kapcsolódó tudományterületek művelőihez közel (közelebb) 
kerülni. Tömeges méretekben sikerült személyes kapcsolatot létesíteni a magyar tör -
ténelem iránt érdeklődő vagy rokonszenvező szakemberekkel . 

Az külön öröm, hogy az előbbiekben említett tudományos igényű megemlékezé-
seken kívül Lengyelország számos városában „Rákóczi-irodalmi est" megszervezésére 
is sor kerülhetett . Camilla Mondral, Tadeusz Olszanski, dr. Csapláros István, Engel-
mayer Ákos, a „Lengyelország" című havi folyóirat szerkesztője, Hanna Muszynska 
írónő, Jacek Staszewski és mások a Nemzetközi Könyv- és Saj tóklubok fe lkérésére 
számos előadást, irodalmi esti bevezetőt tartottak. A klubok szervezésében több mint 
35 Rákóczi-irodalmi est megtar tására került sor. I rodalmi est volt többek közöt t : 
Piotrków Trybunalski, Kalisz, Poznan, Cz^stochowa, Gliwice, Leszno Osztrów Wiel-
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kopolski nagyvárosokban, Ripin, Dobrzyn, Lipno stb. városokban. Varsóban is több 
sa j tóklubban volt irodalmi est. A varsói Batory (Báthori) Általános Iskola tanulóiból 
álló Irodalmi Színpad két „Rákóczi-irodalmi est" megtartására vállalkozott. 

Az irodalmi esteken és a tudományos előadásokon részt vett személyek a magyar 
kul túra , Magyarország i ránt megnyilvánuló érdeklődésük miat t figyeltek fel 'az év-
fordulóra. A jaroslawi emléktábla leleplezésén a mintegy 400 személy jelenléte is az 
előbbiekkel magyarázható. A varsói ülésszakon részt vevő 90 szakember, az ünnep-
ségek szervezése és lebonyolítása során a különböző pár t - . és állami, továbbá tudo-
mányos szervek részéről megnyilvánuló együttműködési és segítőkészség is azt iga-
zolja, hogy nem egy egyedi, évfordulós rendezvény kötelező protokolláris felkarolá-
sáról volt szó. A „Stare Prochownia" Színházban 1976 novemberében a varsói Fővá-
rosi Tanács és a Kulturális és Művészetügyi Minisztérium által szervezett bensőséges 
Rákóczi-emlékünnepségen tar tot t beszédében dr. Jacek Staszewski azt hiszem nem 
véletlenül emelte ki : „Rákóczi és az általa vezetett szabadságharc számunkra, len-
gyeleknek a magyar nép "szabadságszeretetét, függetlenségi harcait reprezentálja, a 
lengyel—magyar összefogás, a lengyel—magyar haladó hagyományok tekintetében 
pedig a történelmi tanulságok levonására alkalmas hősi időszakot idézi." 

* 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 300. évfordulója alkalmából Lengyel-
országban megszervezett megemlékezések, ünnepségek mérlege: öt tudományos (rész-
ben irodalmi esttel egybekötött) ülésszak; két emléktábla-leleplezés; Jaroslawban 
egy „Rákóczi-emlékfa" ültetésének kedves epizódja; továbbá több mint 35, kuruc kori 
versekből, prózából összeállított irodalmi est. 

LAGZI ISTVÁN 

SZOVJETUNIÓ 

A hetvenes évek 
VÁLOGATÁS A SZOVJET KRITIKAI IRODALOMBÓL 

' Ű jabb lépéssel jutot tunk közelebb a szovjet irodalom műfa j i megismeréséhez: 
a szépirodalmi alkotások, esszék, írói és korszakmonográfiák, szerzői tanulmány-
gyűj temények után most a hetvenes évek kritikai „dekameronját" kapta kézhez az 
olvasó. Ha azonban a szovjet krit ika kr i t ikáját akarnánk megírni, szinte lehetetlenre 
vállalkoznánk. Nemcsak azért, mer t így a különben irodalmi „háttéranyagok" a 
figyelem fókuszába kerülnek, hanem azért is, mert nehezen tud juk úgy minősíteni 
a kritikát, hogy egyben az „ihlető" alkotásokat, életműveket — ha csak gondolatban 
is — ne értékelnénk, továbbá nehezen tudunk úgy ítéletet mondani a részről, hogy 
mögötte ne t ud juk ott az egészet. Márpedig a szovjet krit ika egészét megismerni és 
feltérképezni, egy munkaközösség számára sem csekély feladat. Hisz míg a regé-
nyek, a költői alkotások az orosz nyelv közvetítő csatornáin, vagy r i tkábban a sze-
mélyes vonzódás eredményeként el-el jutnak hozzánk, a nemzetiségek nyelvén meg-
jelent kri t ikák ma jd mindegyike homályban marad. 

E. Fehér Pá l a kötet anyagának válogatása közben a legkézenfekvőbb, s talán 
a legkövethetőbb szempontot alkalmazta: a vezető szovjet irodalmi és elméleti folyó-
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