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Bemutatjuk a budapesti 
Lengyel Intézetet

A budapesti Lengyel Intézet a Magyarországon működő kultúrintézetek közül azon kevesek 
sorába tartozik, amelyek hosszú, rendkívül gazdag múltra és hagyományra tekinthetnek vissza. 
Az Intézet története szorosan kapcsolódik a legújabb kori történelem lengyel-magyar kulturális 
kapcsolatainak alakulásához. Tevékenységének alapja a több mint ezeréves hagyománnyal 
rendelkező kulturális együttműködés.

Még a második világháború előtt, a harmincas évek elején, Klebelsberg Kunó, Magyarország 
akkori kultuszminisztere európai körútja során Lengyelországba is ellátogatott. Rendkívüli 
tárgyismerettel mutatta be ekkor a lengyel-magyar szellemi együttműködés történetét. Ő volt az 
első magyar államférfi, aki hosszú szünet után felélesztette a két nemzet párját ritkító kulturális 
kapcsolatait, rámutatva ezen kapcsolatok fejlesztésének szükségességére. Ugyanebben az idő
szakban Lengyelország kulturális egyezmény megkötését javasolta Jugoszláviának, Romániá
nak, Bulgáriának, valamint Lettországnak és Észtországnak. Tekintettel a magyar miniszterel
nök közelgő (1934. szeptemberi) varsói látogatására, Lengyelország hasonló szerződés aláírását 
kezdeményezte Magyarországgal is.

A kulturális egyezményt 1934. október 21-én írták alá. Még az ősszel megkezdte munkáját 
mindkét oldalon a vegyes bizottság, majd 1935 novemberében Varsóban összeült a teljes vegyes 
bizottság, megtörtént a két állam közoktatásügyi kormányzatának jegyzékváltása, a becikkelye- 
zett egyezmény megkoronázása. A jegyzék Budapesti és Varsói Intézetre vonatkozó része: „1. 
§ A magyar királyi kormány továbbra is fenntartja a Varsói Magyar Intézetet. A lengyel kormány 
Budapesten Lengyel Intézetet szervez.”

A budapesti Lengyel Intézet négy évvel az egyzmény aláírása után alakult meg. Ekkor, 1938. 
október 31-én nevezték ki a budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudomány egy etem lengyel 
lektorát, Zbigniew ZalQskit, a budapesti Lengyel Intézet élére. A tényleges működését 1939. 
januárjában kezdte meg, hivatalosan pedig, ünnepélyes keretek között, állami vezetők jelenlét
ében 1939. május 24-én nyitotta meg kapuit a Lengyel Intézet.

Az ünnepi megnyitón Leon Orlowski, a Lengyel Köztársaság követe az Intézet jelentőségét 
emelte ki, a célját a két ország közötti baráti kapcsolat építésében jelölte meg. „Ez az Intézet”, 
mondotta, „annak a legbarátibb és legőszintébb kapcsolatnak a jelképe, amely Lengyelországot 
és Magyarországot összeköti.” Hóman Bálint kultuszminiszter utalt a megkötött kulturális 
egyezmény jelentőségére, amely szorosabbá fűzte a történeti értékű szellemi köteléket, és 
amelynek egyik fontos, új láncszeme a felavatásra kerülő egyetemi Lengyel Intézet lett. A 
kultuszminiszter után Haieski Oskar tanácsos, a lengyel kultuszminiszter küldöttje emlékezett 
meg a két ország közötti barátság fáradhatatlan ápolóiról, Divéky Adarján és Lukinics Imre 
professzorokról, valamint Széchenyi Károlyról; majd Eckhardt Sándor budapesti professzor 
felszólalását követően dr. Jachimecki Zdzislaw, a krakkói egyetem tanára a nagy lengyel 
zeneszerzőről, Chopinről tartott előadást.
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Az Intézet az egyetem szomszédságában, a Múzeum körút 11-ben, az első emelet 6. sz. alatti, 
három helyiségből álló lakásban kezdte meg működését. A debreceni egyetemen működő 
lengyel tanszék is az Intézet égisze alatt tevékenykedett a fiatal Szablinski Wladyslaw vezeté
sével. Az Intézet érdemei között kétségtelenül legkiemelkedőbb a második világháború során a 
menekülteknek nyújtott segítség, hiszen az egyetlen lengyel intézmény volt Európában, ráadásul 
egy Németországgal szövetséges állam területén. A német vezetés gyakran kifogásolta, tiltako
zott az Intézet működése ellen. A magyar hatóságok azonban megértették az Intézet vezetőjének 
helyzetét, s így az Intézet a német megszállásig, 1944. március 19-ig nyitva tarthatta kapuit.

A világháború kitöréséig a szellemi együttműködés tárgyában hozott egyezmény jegyében 
az Intézet elsősorban a lengyel tudomány, kultúra és nyelv propagálásával foglalkozott. A 
szeptember 1-i események, a menekültáradat új, a lengyelség számára elengedhetetlenül szük
séges feladatok megoldását rótta az Intézetre. így például elősegítették a menekült lengyel 
fiatalok egyetemi felvételét. A több mint 2000 kötetes, Maria Jankowska által vezetett könyvtár 
- kiegészülve a lengyel követség mintegy 1000 kötetes jogi, gazdasági és szakkönyvtárával - 
olvasnivalót nyújtott a menekülteknek. Természetesen a könyvtár gyakori vendégei voltak a 
magyar-lengyel kapcsolatokat kutató tudósok is. A könyvhiány késztette az Intézetet arra, hogy 
több mint 80 kötetben „Bibliotéka Polska” címmel irodalmi műveket adjon ki (pl. Mickiewicz, 
Slowacki, Zeromski, Wyspianski és mások műveit). Az Intézet volt a lengyel nyelvű könyvek, 
folyóiratok nem hivatalos szerkesztősége, így itt készültek többek között Maria Jankowskának, 
a Lengyel Intézet munkatársának közreműködésével, szerkesztésében a „Rocznik Polski”-k. A 
„Wyzsze Studium Spoleczne dia Uchodzców” a lengyel menekültek továbbképzését, elsősorban 
magyar nyelvtanulását segítette elő. E stúdium keretében több előadást tartott a kiváló író és 
esszéista Stanislaw Vincenz.

1940 februárjában az Intézet és a Piotr Wilk-Witoslawski által vezetett Lengyel Katolikus 
Lelkipásztori Hivatal megindította a „Katolicki Uniwersytet Powszechny”-t, mely nagy népsze
rűségnek örvendett a lengyel menekültek körében. Az előadók között olyan neves személyiségek 
szerepeltek, mint például Divéky Adorján professzor a varsói Magyar Intézet első igazgatója és 
a budapesti Lukinics Imre professzor.

Lehetetlen felsorolni azt a számtalan színvonalas programot, amelyet a budapesti Lengyel 
Intézet 1939 és 1944. március 19. között szervezett és rendezett. A korabeli lengyel és magyar 
sajtó, a fennmaradt meghívók, a még élő szemtanúk bizonyítják, az Intézet a lengyel tudomány, 
de elsősorban a kultúra terjesztése terén a rárótt feladatoknak e nehéz időkben is eleget tett. Példa 
erre az 1943. márciusában a zeneművészeti Főiskola Kamaratermében rendezett Witold 
Luczynski tenorista, Adam Herman hegedűművész és Edmund Roesler fiatal zongaraművész 
felléptével rendezett hangverseny, vagy a pár héttel később a Főiskola nagytermében hatalmas 
sikerrel megrendezett Chopin koncert Edmund Roesler előadásában.

1944. március 19-ig a Lengyel Intézet adott biztonságos helyet a lengyel emigráció szellemi 
vezetőinek, a lengyel irodalom, kultúra és művészet jeles képviselőinek. A legendás futárszol
gálat tagjai gyakran itt pihenték ki veszélyes útjuk fáradalmait. Hatvan év távlatából a budapesti 
Lengyel Intézet méltán büszke lehet múltjára, megalakulásának körülményeire s a második 
világháború alatt végzett dicséretes munkájára.

Új fejezet a lengyel-magyar kulturális kapcsolatokban
A háború után, egy újabb kulturális egyezmény (1948) szellemében, 1951. március idusán egy 
új lengyel intézmény nyitotta meg kapuit a Váci utcában „Lengyel Olvasóterem” néven. 1952
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szeptemberében kezdte meg működését az Olvasóterem lengyel nyelvtanfolyama Varsányi 
István vezetésével. A kezdeti 26 fős csoport az idők folyamán oly mértékben bővült, hogy ez 
lett egyik fő oka a Lengyel Olvasóterem helyiségváltozásának. Harminc év alatt Varsányi István 
tanfolyamainak több mint 17 000 látogatója volt.

1964 májusában új korszak kezdődött az intézmény működésében, mikoris Lengyel Tájé
koztató és Kulturális Központ néven a Nagymező utca 15-be költözött. A korszerűbb és tágasabb 
helyiség új lehetőségeket teremtett. Az eddiginél nagyobb szerepet kapott a tájékoztatás, 
valamint a szimpozionok, fórumok és találkozók rendezése. Az intézmény legsikeresebb és 
mindig nagy visszhangot kiváltó rendezvényei között kell megemlíteni a lengyel filmeket, az 
irodalmi esteket és vitákat, a modern lengyel képzőművészet bemutatóit, a zenei rendezvényeket 
stb. Megalakult a Polonisták Klubja és a Lengyel Kultúra Színjátszó Köre. A Lengyel Kultúra 
mellett megnyílt a nagyon népszerű lengyel bolt.

1994-ben az intézmény újra megkapta régi nevét, Lengyel Intézet lett, ami nemcsak a hagyomá
nyos nevet idézi vissza, hanem tükrözi az intézmény az új jellegét is. A világon működő Lengyel 
Kulturális Intézetek szinte mindenütt Lengyel Intézetté alakultak. Ezek az intézmények nemcsak a 
lengyel kultúra és művészet alkotásainak adnak otthont, hanem az integráció jegyében a lengyel, a 
magyar és a többi ország kultúrájában és művészetében fellelhető párhuzomas irányzotakat is 
igyekeznek bemutatni. A rendszeres, saját székhelyén rendezett programok mellett az Intézet nagy 
hangsúlyt fektet a külső helyszíneken - külső társszervezőkkel együtt szervezett - rendezvényekre, 
valamint az autonóm kapcsolatok kiépítésére és más intézmények segítésére is. 1997 januárja és 
áprilisa között zajlott a Lengyel Intézet kezdeményezésére Budapesten és más nagyvárosokban a 
Polonia Express - Lengyel Művészeti Fesztivál. A Fesztivál ékesen bizonyította, hogy a magyarok 
és lengyelek évszázodas kapcsolata, barátsága és a mai társadalmak friss kötődései szinte minden 
„objektív nehézséget” képesek leküzdeni. A rendezvénysorozat egyenlege: 14 kiállítás, 8 filmsoro
zat, 7 zenei program, 9 színházi programcsoport, valamint a fesztiválhoz kapcsolódva számos 
megjelenés az írott és elektronikus sajtóban.

Nyelv és irodalom
A budapesti Lengyel Intézet - amely Lengyel Olvasóterem, majd Lengyel Tájékoztató és Kulturális 
Központ, végül újra Lengyel Intézet lett - kezdettől fogva felajánlotta segítségét mindazoknak, akik 
szerették volna megismerni a saját nyelvüknél semmivel sem könnyebb lengyel nyelvet. Az Intézet 
alapításától kezdve kapcsolatban állt a budapesti tudományegyetemmel. Érdemes megemlíteni, hogy a 
hetvenes és nyolcvanas években az Intézet lengyel nyelvtanfolyamait az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Lengyel Tanszéknek vezetője, Janusz Banczerowski professzor vezette, aki máig is az 
idén 20. évfordulóját ünneplő Lengyel Tanszék irányítója.

Az évek múlásával új egyetemi polonisztikai műhelyek alakultak - 15 évvel ezelőtt a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen (a tanszék vezetője az ismert polonista, D. Molnár István), legutóbb 
pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol a kiváló magyar költő, történész és műfordító, Kovács 
István vezeti a Lengyel Tanszéket. Az egyetemi lengyel tanszékekkel fenntartott szinte napi kapcsolatakot 
a Lengyel Intézet magyarországi tevékenységének egyik legfontosabb elemeként tartjuk számon.

A lengyel nyelv ismerete, amelyre az egyetemi hallgatók és a Lengyel Intézet által vezetett nagy 
sikerű lengyel nyelvtanfolyamok résztvevői tesznek szert, lehetővé teszi számukra a lengyel irodalom 
eredetiben történő megismerését. Az irodalmi fordítások a lengyel kultúra fontos hírnökei Ma
gyarországon. A lengyel kultúra állandó magyarországi jelenléte aligha lehetne ennél jobb példát 
említeni.
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íme Lengyelország
Hivatásomból adódóan műfordítóként, kiadóként és szerkesztőként, illetve a lengyel kultúra ma
gyarországi promóciójáért felelős diplomataként évekrita nagy érdeklődéssel kísérem a magyar 
könyvpiac változásait és azt, hogy milyen helyet foglal el benne a lengyel irodalom, a Len
gyelországról szóló irodalom. A magyar műfordítók és kiadók gondoskodásának köszönhetően a 
lengyel irodalom legjava méltó módon képviseltette és képviselteti magát máig is a magyar 
könyvpiacon. Nemegyszer előfordult, hogy kiváló lengyel szerzők munkái előbb jelentek meg 
magyar nyelven, mint hazai kiadásban.

A lengyel irodalom, a lengyel könyvek jelenléte a lengyel szerzők szellemi kondíciójától és a 
kiadók anyagi helyzetétől is függ. Lengyelországban számos könyvvásáron nyílik lehetőség a 
bemutatkozásra - ilyen a nyolc éve rendszeresen megrendezésre kerülő varsói Országos Könyvvásár, 
az Akadémiai Könyvvásár, az Oktatási Könyvek Vására, a Történeti Könyvek Vására, a regionális 
szakkönyvvásárok, valamint a több mint negyven éves múltra visszatekintő varsói Nemzetközi 
Könyvvásár -, ami a lengyel könyvkiadás kedvező helyzetéről tanúskodik.

A lengyel irodalom magyarországi jelenlétét szintén az anyagi lehetőségek, valamint az itteni 
kiadók, könyvkereskedők és olvasók érdeklődése határozza meg. Rájuk is gondoltunk, de elsősorban 
a lengyel irodalom barátaira - köztük a már ismert és az ifjú műfordítókra -, amikor elhatároztuk, 
hogy a budapesti Lengyel Intézet a lengyel kiadók együttműködésével és támogatásával megnyitja 
a Lengyel Könyvkiadók Tárlatát.

Októbertől szeptemberig éves ciklusban mutatjuk be valamennyi lengyel könyvkiadót, hogy 
felhívjuk aműfordítók figyelmét a legfrissebb könyvújdonságokra és általános képet nyújtsunk a lengyel 
könyvszakmahelyzetéről, a kiadók katalógusaival folyamatosan segítve a tájékozódást. Bemutatóinkkal 
elsősorban a műfordítók, polonisták, irodalomkritikusok, könyvkereskedők és könyvkiadók valamint 
a magyarországi lengyel kisebbség érdeklődését kívánjuk kielégíteni.

A Lengyel Intézet szolgáltatásai
A budapesti Lengyel Intézet mintegy 15 ezer kötetes könyvtára mellett több mint száz teljes estét betöltő, 
35 mm-es filmmel is rendelkezik. Ezek elsősorban a lengyel filmtéka archívumának legjobb darabjai, 
amelyeknek lelkes közönsége főleg a magyarországi lengyel szakos egyetemi hallgatókból tevődik 
össze. Gazdag lengyel videofilm-gyűjteményünk is van (kb. 700 film), amely részint játékfilmekből 
(gyakran angol vagy francia felirattal), részint dokumentumfilmekből áll (kultúra, turisztika, gazdaság, 
politika, művészeti események, monografikus filmek stb.). Néhány éve folyamatosan gazdagítjuk 
CD-gyűjteményünket is (komoly zene, filmzene, népzene stb.). Tevékenységünkben rendkívül hasz
nosak a legjobb lengyel fotóművészek által készített fotóösszeállítások mintegy száz - a történelemből, 
földrajzból, néprajzból, politikából, kultúrából stb. vett - témában. Ezekből az összeállításokból 
komplett tabló-kiállításokat készítünk, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek főleg vidéken.Ugyan- 
csak szívesen juttatunk partnereinknek, a kultúra terjesztőinek az egész ország területén lengyel 
plakátokat, könyveket is.


