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Híradás egy családi krónikáról és írójáról 
 
 

 

 
 
 
János evangéliumából egy apokrif így őrzi 

ezeket a sorokat: „Lucerna sum tibi, ille qui me 
vides. / Janua sum tibi, quicunque me pulsas.”  

 
A teljesség felé című kötet belívén Weöres 

Sándor vallomásos műfordításában hangzik 
ekképpen: „Lámpád vagyok, ha látsz engem. / 
Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam.” 

 
A kulcsszavak: lámpa – ajtó, látás – 

zörgetés 
 
 

Ünnepi kötet látott napvilágot magyar nyelven Csehországban 2010-
ben; egy magyar családi krónika néhány jelentős eseményét tárta olvasói elé 
ízes magyarsággal a krónikás, ez a gyönyörű kort megélt Asszony, TAŤÁNA 
POLJAKOVÁ, aki szinte lámpát tartva, ajtaján tessékeli be szerény csendes 
hajlékába az úton lévőt, a fáradót, a jó szóért, a biztatásért érkezőt… 

Lehetett volna-e biztatóbb üdvözlése a születésének huszadik 
évfordulóját ünnepelő Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének a 
jubileum erőt adó, számadásra buzdító évében, 2010-ben? – kérdeztem 
többször is, másoktól és magamtól is, s a válaszunk egyképpen hangzik: 
örvendünk, mert kézbe vehettük s vehetjük a Poljaková asszony családi 
elbeszéléseit tartalmazó kötetet. Megsokszorozódott az örömünk a jubileum 
idején egymás örömében, és azóta is így van ez, mert a csehországi 
szórványban élő magyar kisközösségek országos közösséggé alakulására 
emlékeztet lélekifjítón ez a családi krónikából merített könyv, amely 
egyúttal keresztmetszetét is adja, adhatja számos, ugyancsak szórványban 
élő csehországi magyar család sorsának. 

Akik úgy döntöttek Kelet-Európa e térségében a sorsmozdító 1989–90-
es esztendőkben, hogy – Nagy László szavai nyomán – dúlt hitekből 
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katedrálist állítanak, mert az Élet élni akart s akar ezután is, azok 
történelmet írtak. Példát adó, sokat megélt férfiak, asszonyok, tetterőtől telt 
fiúk és lányok érezték úgy, hogy a Csehszlovákiából létrejövő-létrejött 
Csehországban otthon lévő magyaroknak közösségre, országos szervezetre 
van szükségük. Ezek a vágyak nem szélbe szórt homokként, tóba hordott 
vízként illantak tova, hanem tetteket szültek, s így szerveződtek magyar 
alapszervezetekbe Brünntől Ostraváig, Pilsentől Prágáig, Teplicétől 
Olomoucig, újabban Lovosicében a csehországi szórványban élő magyarok, 
akik a magyarságtudatukhoz erősen kötődtek s kötődnek eloldhatatlanul, 
akik Árpád hős magzatjaiként őrzik a közép-európai magyarság szüntelenül 
gyarapodó értékeit. 

Számosan vannak, akik mindig remélték ezen a földön egy, a 
gyökereihez híven, de korszerűen ragaszkodó, erős magyar közösség 
megteremtését, létrejöttét. Sokan éltek is a történelem kínálta nagyszerű 
eséllyel. Nekik, az akkori hitükben erőseknek ma is ezt mondhatjuk: 
„Köszönjük, Önöknek, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének 
húsz évvel ezelőtti megalakítását!” 

Az alapítók között volt s van, szellemi frissességének, kicsattanó 
egészségének örvendvén Taťána Poljaková, aki az elmúlt években kitartó 
lelkesedéssel lapozgatott népes, nagy múltú családja legendáriumában, s 
osztotta meg élményeit a Prágai Tükör olvasóival. Tehette, mert büszke 
lehet Taťána Poljaková arra a szellemi és neveltetésbéli örökségére, amit reá 
hagytak szülei, nagyszülei, fel- s lemenő rokonai mindahányan.  

Krónikásunk, miközben önmagát és tekintélyes rokonságát utazta be az 
időben, a mindenséget utazta be, s az útja némelyik pillanatát elibénk tette… 
Szemlélődünk… Kit keresünk ezeken a lapokon? Nem lepődhetünk meg, 
amikor önmagunkra ismerünk az örömökben, a csínyekben, a reményekben, 
a múlttá vált történésekben…  

A Családi históriák megörökítője önmaga és rokonsága mélyére, mint 
egy mélységes mély kútba szállt alá… A ma emberének nagy szüksége van 
ilyen mélyálomszerű visszatekintésekre, hogy felfokozott, értékes 
személyiségekké válhassunk mindahányan.  

Gecsei Edit művelődéstörténész a Családi históriák kötet utószavában 
azt fejtegeti, hogy Tat’ána Poljaková tolla nyomán kitágult a tér és az idő, 
megelevenedett a múlt, a családi históriákból sorsok tárultak fel. 
Kétségtelenül így van, mert Tat’jána Poljaková családi sorsok krónikása. 
Egy értelmiségi család sarjainak sorsát elevenítette fel, melegséget árasztó 
szeretettel és őszinte odamondogatással mutatta be gyermekkorát, a 
nagybácsiktól és nagynéniktől népes családját, és természetesen a szüleit.  
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Nem mindennapi és mégis mindennapi ez a család, amelyben több 
generációs tanítók, tanítónők, tanárok és papok voltak. Hogyan élték át ezek 
a generációk az első világháború, majd Trianon tragédiáját, a gazdasági 
világválság következményeit, a második világháború pusztításait, a 
kitelepítések sorsfordító küzdelmeit, mindeközben hogyan őrizték meg 
emberarcukat! Erről szólt, erről szól ez a könyv.  

Hogyan tudta ez a család megőrizni a humorát, az életbe vetett hitét?  
A megfejtést maga a krónikás, Tat’ána Poljaková fogalmazta meg: 

„Egy olyan családban, mint a miénk, ahol a bohémság volt a fő-fő 
tulajdonság, témából, eseményből bíz’ nincs hiány. Igaz, hogy a múlt 
században az életet a háborúk miatt mindennek lehetett nevezni, csak 
vidámnak nem, a családunkban a huncutság, a jókedv és a vicc sohasem 
hiányzott.”  

És ez a család soha nem felejtette el, mi a szegénység és mit jelent 
mások megsegítése. Egyéni sorsok szövedéke adta a családi históriák 
történeteit, amelyekből sorsok tárultak fel. 

Kétségtelenül támaszunkká lehet ebben Taťána Poljaková 
elbeszélésfüzére. Ha másért nem, hát azért, mert ráébresztenek ezek a 
miniatűrök Weöres Sándor intésének örök igazára: „A hullámokat az 
számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a 
tengert.” 

Adjon Isten erőt és kedvet Önnek, kedves Taťána Poljaková, hogy 
lankadatlan hittel írja tovább a Családi históriák újabb lapjait! Köszönjük a 
lámpát s az ajtót és a tengert… 

Köszönjük, hogy a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége 
megalakulásának huszadik évében forrást teremtett ennek az esztétikus 
küllemű, gondosan szerkesztett és tördelt könyvnek a megjelentetésére! 
Kívánjuk, hogy a Családi históriák újabb kötetét hamarosan kézbe 
vehessük! 
 
 

 


