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Kerényi Grácia az emberi kultúra – így a lengyel és a magyar kultúra – 

fényözönében látja az életet, fénytörésében halált. Fényözönében, mert egy 

életre elkötelezte magát az európai kultúrával – ennek jegyében végzett 

klasszika-filológiai szakon a Budapesti Egyetemen – s állt teremtő módon a 

lengyel és magyar kultúra közötti közvetítés szolgálatába. Fénytörésében 

megjelenő halálról szólva: hónapokon át az auschwitzi megsemmisítótáborban 

raboskodott, s barakkjába be-bevillantak a holttestekből rakott máglyák és a 

krematóriumok mennyboltot perzselő lángjai… 

Hogy került Auschwitzba, s hogyan élte túl a halállal fenyegető 

mindennapokat ott fél éven, majd Ravensbrückben hónapokon át? 

Akit Kerényi Grácia bizalmába fogadott, tudja róla, hogy 1956 után 

Budapestre érkező lengyel barátait a „magyar országismeret” bevezetőjeként 

elvitte gróf Teleki Pál máriabesnyői sírjához. A lengyelek mellett példamutatóan 

kiálló magyar miniszterelnök emlékének ápolása szinte öngyilkossága 

másnapjától hozzátartozott Kerényi Grácia magatartásához. Hazafiságát az 1944 

márciusában bekövetkező náci megszállás tette először igazán próbára. Annak 

sikeres kiállása juttatta Auschwitzba. 1944. április 2-án a Múzeum körút egyik 

telefonfülkéjében beszélte meg barátnőjével a Teleki emléke előtt tisztelgő 

másnapi találkozás részleteit. (1947-ig a miniszterelnök földi maradványai a 

Kerepesi úti temetőben nyugodtak.) Ez részéről ifjonti elővigyázatlanság volt, 

miként az is, hogy az előző napokban az egyetemen sem tett lakatot a szájára, ha 

az országot megszálló németek kerültek szóba, s még április elején is tüntetően 

hordta a március 15-én gombhajtókájába tűzött kokárdát. „Amikor tizennyolc 

éves az ember, akkor minden sokkal egyszerűbb és egysíkúbb, a fogalmak teljes 

összhangban vannak saját tartalmukkal, jó és rossz, szabadság és zsarnokság, 

függetlenség és elnyomás tisztán és egyértelműen kerülnek egymással szembe, s 

nem ékelődik rés a szándék és a cselekvés, az ok és a következmény közé” – 

idézte fel akkori magatartásának lényegét egy későbbi visszaemlékezésében 

A telefonfülke közelében ácsorgó, látszólag sorára várakozó kalapos 

férfiúról kiderült, hogy titkosrendőr. Másnap reggel házkutatást tartottak 

Kerényi Grácia lakásán, s délután letartóztatták munkahelyén, az Új Idők 

Könyvkiadó Részvénytársaságnál. „Ami engem illet, élveztem a kalandot, mert 

sejtelmem se volt róla, mi lesz a vége, vidáman ültem be a zöld autóba, s csak 

akkor komorodtam el, amikor a Zrínyi utcai Főkapitányság legfelső emeletén az 

ajtón, amin beléptünk, ez a felirat állt: »Rabfelvételi iroda«”. A rabság stációi 

pedig: „…első kihallgatás április 5-én, áthelyezés Kistarcsára április 28-án, a 

Pestvidéki Törvényszékre május 3-án, június 14-én vittek ki az országból, 



gyorsvonat, Keleti pályaudvar, amikor a vonat átrobogott a Lajta hídján, úgy 

éreztem kicsúszik lábam alól a talaj…” És június 20-án Bécsből Auschwitzba 

szállította a négyszemélyes cellákra oszló vagonokból összeállított 

rabszerelvény. Hogy oda, azt a szomszéd cellabeli fiúktól tudta meg, akikkel a 

falon át levelezett. A helységnév hallatán „csak a lengyel Pomarańcza néni – 

(Oświęcim?!) – kezdett jajveszékelni”. 

„Nem tudtam, mi fenyeget, (…), még 1944-ben sem tudtam, hogy vannak 

koncentrációs táborok és gázkamrák” – jegyzi meg Kerényi Grácia. Ekkor már 

több mint öt hete folyik a magyar zsidóság Auschwitzba hurcolása és 

gyilkolása… Kerényi Grácia is idekerült.  

„Mikor esténként elaludtam azzal a gondolattal, hogy talán másnap nem 

ébredek fel, és soha többé, testemet mezítelenül lebedőbe csavarják, s a 

hullakamrába, majd a krematóriumba szállítják, s hiába várnak rám odahaza – 

nem bírtam elképzelni, nem tudtam elhinni, hogy másnap ne ébredjek fel újra, s 

ne lássam soha többé Budapestet…” – emlékezik vissza Kerényi Grácia a halál 

közeli létére 1979-ben megjelent Utazások könyve című esszéfűzérének első 

írásában. Arról, hogy kivételezett helyzetben volt, hónapokon át nem tudott. 

Felsőbb rendelkezésre ugyanis mint politikai foglyot azonnal ki kellett volna őt 

végezni. Erre vonatkozó utasítás azonban nem érkezett. És ebben meghatározó 

szerepe volt annak, hogy apja, Kerényi Károly, az ekkor már több mint egy éve 

Svájcban élő világhírű klasszikafilológus mindent megtett lánya megmentéséért. 

Ennek érdekében még német professzorkollégájával, a náci érzelmű Franz 

Altheimmel is kapcsolatba lépett, leszögezve: „Ha a gyereknek bármi baja 

történik, a háború elvesztése után gyilkosságban való bűnrészességért bíróság 

elé állíttatlak!!” Altheim sértődötten dohogott ugyan a fenyegetés miatt, de azért 

kapcsolatba lépett az SS-szel. A német tudományos bölcsészvilág több más 

ismert személyisége is megmozdult Kerényi professzor lányáért. Szabadon 

bocsátása azonban rendre elmaradt, mivel túl sokat látott. De tanult is, méghozzá 

lengyelül – ám erről mit sem tudott a haláltábor parancsnoksága. Lengyelül a 

„csodálatosan »szép emberektől«, tiszta, töretlen jellemektől” tanult meg – 

ahogy rabtársainak egy részét jellemezte.  

Lengyel nyelvismerettel, s a lengyelek iránti szeretettel mint lelki 

útipoggyásszal vitte a vonat 1944. december elején Ravensbrückbe, ahol 

megszűnt az Auschwitzban kivételezettnek mondható helyzete. Ugyanolyan rab 

volt, mint bármelyik ravensbrücki társa. Hitének, élni akarásának köszönhette, 

hogy a szenvedés mindenapjai után megélte a tábor felszabadításának napját, 

1945. április 25-ét. Tizenkilenc éves volt ekkor és harminckilenc kiló. Újra 

kezdhette az életet… 

Az Auschwitzban átélt borzalmak után évekkel később apjától örökségül 

kapott szellemi iránytűje Kerényi Gráciát is az európai kultúra bölcsőjéhez, 

Görögországba vezette. „Az Akropoliszon az első, ami meglep: a pipacsok. 

Világosak és vidámak, akár a Parthenon márványa, s emberibbé teszik, élőbbé: a 

romokat – jegyzi meg görögországi úti levelében. Az ókori Hellász emlékeit is a 



ma görög emberei teszik élőbbé. Több ezer év szavaival szól hozzájuk – 

Homérosz nyelvén. Megérti őket és megértik őt. A kölcsönös megértés, 

megbecsülés, szeretet Kerényi Grácia számára az emberi kapcsolatok 

nélkülözhetetlen fokmérője. 

A görög föld gyakran villant fel előtte lengyel emlékképeket. Agrosz főtere 

a Krakkó közeli Myślenice piacterét juttatja eszébe. Mükénében, mintha Juliusz 

Słowacki szavalná neki Agamemnón sírja című versét, a lengyel romantika 

egyik legszebb alkotását. Ezen az egyébként – bármerre jár – mindenütt 

elővillanó lengyel „optikán” élettörténetének, életművének ismerői közül senki 

sem csodálkozik. Kerényi Grácia a szellem két nagykövetségét, kulturális 

intézetét építette fel az 1956-ot követő évtizedekben: a magyarét 

Lengyelországban, a lengyelét Magyarországon. Gazdag fordítói életművének 

hosszú listájáról elég kiemelnünk néhány nevet. Megszólaltatta magyarul Juliusz 

Słowacki és Cyprian Kamil Norwid költeményeit és Ignacy Witkiewicz drámáit, 

Maria Dąbrowska Éjjelek és nappalok című monumentális regényét és Sławomir 

Mrożek színműveit, Wiktor Woroszylski esszéit és Bruno Schulz prózai 

alkotásait, Zbigniew Herbert verseit és Miron Białoszewski életművének 

legjavát, amelyből doktori értekezését is írta. 

Abban, hogy a magyar irodalom, különösen a költészet oly ismert és 

népszerű lett Lengyelországban, komoly része volt Kerényi Gráciának. A 

magyar költészeti antológia megjelenése 1975-ben mindenekelőtt neki 

köszönhető. Ezzel kapcsolatos munkáját minősíti, hogy a lefordítandó magyar 

versekhez jó szemmel társított lengyel költőket, olyanokat, akik az általa 

készített nyersfordításokat lengyel versként tudták életre kelteni. E munkája 

során, mi magyarok, hálásak leginkább neki Bohdan Zadura felfedezéséért 

lehetünk, aki általa egy életre elkötelezettje lett a magyar költészetnek. Erről 

maga Zadura így vallott az 1980-as évek végén. „Tizenöt évvel ezelőtt annyit 

tudtam a magyar költészetről, amennyit honfitársaim többsége tudott. 

Márminthogy Petőfi Sándor magyar költő. E tömör ténybeli számvetésben a 

magyar szakot végzetteket vagy szakosokat sorolom a kisebb részhez, s ezzel 

biztos, hogy már ki is merítettem a kisebb hányadot. Amikor annak idején 

levelet kaptam Kerényi Gráciától, aki arra kért, hogy fordítsak le neki három 

verset (egyet Bornemisza Pétertől, egyet Rimay Jánostól és egyet még valakitől) 

az Állami Kiadóvállalat (PIW) gondozásában készülő antológia számára, 

megfordult a fejemben – szeretném elfelejteni, de nem tudom – , hogy jó dolog-

e egy szépreményű poétának magyar verseket fordítani, vajon e pótszerként ható 

szellemi foglalatosságot nem szenvedi-e meg frissen kivívott tekintélyem. A 

Magyarország iránt érzett rokonszenv, amelyhez az a hiú becsvágy is társult: 

megmutatom, hogy tisztességgel megfelelek a feladatnak, döntött arról, hogy 

igent mondtam a felkérésre. Amikor az első három vers után további verseket – 

Áprili Lajos, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc költeményeit kaptam 

fordítani Kerényi Gráciától, az a bizonyos kezdeti apriori felsőbbrendűségi 

érzésem szétporladt, s kezdetét vette a máig tartó kaland… Úgy  vélem, hogy az 



antológia kapcsán bennem végbemenet változás nem mondható kivételes 

jelenségnek. 1975-től, vagyis a Magyar költészeti antológia megjelenésétől a 

lengyel poéták és az olvasók köréban egyfajta szellemi divat lett a magyar 

költészet.” 

Megjegyzendő az is, hogy míg Dzsida Jenő Psalmus Hungaricus című 

verse 1945-öt követően Magyarországon nem jelenhetett meg, a lengyel 

antológiában Kerényi Grácia közzé tette az elfelejtésre ítélt poémát. Nevéhez 

fűződik Illyés Gyula és Weöres Sándor válogatott verseinek kiadása is önálló 

kötetekben. 

Tény, hogy Kerényi Gárcia mindig felemelte szavát, ha a lengyelekről bárki 

egy rossz szót merészelt mondani. Amikor 1971 őszén az éppen akkoriban 

boldoggá avatott Maksymilian Kolbe atya áldozatvállalásáról lekicsinylő cikk 

jelent meg az Élet és Irodalom hasábjain, azonnal tollat ragadott. Talán maga se 

hitte, hogy polemizáló írását közli a lap. „Aki hitt, le tudta győzni halálfélelmét, 

ott is. A katolikus is, a kommunista is – szögezte le. – A katolikusnak könnyebb 

volt: az örök üdvösség elnyerésének biztos reményében vállalta a halált. Ehhez 

»csak« hit kellett. De vállalni a kínszenvedést, az élet elviselhetetlen, 

halálbavivő gyötrelmét, amit Kolbe atya vállalt: ehhez hősiesség kellett és kell, 

akkor és ott és mindenkor és mindenütt.” 

Kerényi Grácia Varsóról írt a legnagyobb szeretettel – a halálra ítélt és 

sírokon újjáépült városról: „Ide »hazatérek« – vallja a »Moja Warszawa« című 

esszéjében – egyik hazámból a másik hazámba, évente többször is: itt is van 

helyem, számomra hely, ez is az én saját kis-világom. Nemcsak a Zsigmond-

oszlop és a mókusok a Łazienkiben, henem az a sok emberarcú ember, csak 

igazságot valló tiszta száj. (…) A város, amit választottam, belenőttem, s együtt 

nőttünk tovább: az ő jövője megújuló, az enyém? Ha a Powązkira jutnék, a 

vállunkon vinnék koporsómat barátaim: de halva inkább az anyaföldbe, akkor a 

magyar föld várjon, hisz ezt is épp tőlük tanultam, a lengyelektől: hogy oda 

kívánnak temetkezni, ahol születtek. Ők a temetkezések ellenében mindig 

születés-pártiak, akik föltámasztották ezt a várost: Varsót a leigázhatatlant.” 

 

 

           


