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– Nagykövet úr megszakítások
kal ugyan, de összességében tizen
hét éve szolgál Magyar or szá gon. 
Gyermekként mikor hallott elő
ször a magyarokról?*

– Magyarországról nincsenek 
különleges gyermekkori élménye
im. Az első és maradandó magyar 
emlékem Molnár Ferenc regénye, 
A Pál utcai fiúk. Nagyon szerettem 
a regényt, főleg a főhőst, Ne  me 
cseket, akivel azonosulni tudtam. 
Magam is törékeny, szegénysor
ban élő fiú voltam hasonló gondok
kal. Középiskolásként már töb  bet 
tudtam Magyarországról. Remek 
történelemtanárunk volt, aki min
dent megtett annak érdekében, 
hogy a valóságot tanítsa. El hall
gatott kérdésekről mesteri módon 
beszélt. Arra törekedett, hogy mi
nél kevesebb szóval minél többet 
mondjon. Tőle tudtuk, hogy mi 
történt Katyńban, s azt, hogy Ma 
gyarországon 1956ban forrada
lom volt.

– Nyíltan beszélt ezekről a kérdé
sekről? Hiszen az 1970-es években 
járunk, s Magyarországon ekkori

* A szerző más lengyel közéleti személyi
ségekkel készített beszélgetései a Magyar 
Napló Kiadó gondozásában idén május
ban megjelent Lengyel mozaik című in
terjúkötetben olvashatóak.

ban az iskolai oktatásban az említet
tek még tabutémának számítottak.

– Inkább diszkréten, ugyanak
kor egyértelműen. Tanárunk visel
kedését akkor még nem igazán ér
tettük, később jöttünk rá, mit kö
szönhetünk neki. A történelemórák 
élményét felerősítette az a ma  gya
rok iránti rokonszenv, amely min
denfelé és általában a társadalom 
döntő többségének részéről megta
pasztalható volt Len gyel or szág ban. 

– A Magyarország iránti rokon
szenvről jelen időben is beszélhe
tünk?

– Igen, ezt jelen időben is mond
hatjuk. Meggyőződésem, hogy a 
két ország polgárai közötti erős 
emberi kapcsok a lengyel–magyar 
kapcsolatok legszilárdabb tartó
pillérei. A politikai berendezkedés 
változhatott és változott is, de az 
emberek közötti szívélyes viszony 
megmaradt. A XX. század törté
nelmi sorsfordulói nemegyszer az 
ellentétes oldalra sodortak ben
nünket, de a megbízható, jó kap
csolatok megmaradtak. Egy len
gyel politikus fogalmazta meg a 
lé  nyeget: kevés olyan ország van  
a világban, ahol lengyelként már a 
származásunk miatt is szívesen fo
 gadnak bennünket. Magyar or szág 
olyan ország, ahol már lengyel vol

 tunknak köszönhetően meg  nyíl 
nak a kapuk előttünk.

– Ma Magyarországon milyen 
a lengyelkép? És fordítva: milyen 
ma a lengyelek magyarképe?

– A magyarokra mint bátor és 
harcos nemzetre nézünk, bár sok 
barátom arról győzködött, hogy ez 
nem feltétlenül igaz. Úgy vélem, 
hogy mi lengyelek is kissé ilyenek 
vagyunk. Éppen ezért mindket
tőnkre igaz, hogy nem adjuk föl 
könnyen a küzdelmet, lázadozunk, 
de kissé nehézkesek vagyunk. 
Sze  rintem ez pozitív kép. Len  gyel
  or  szág és Magyarország történel
me sok szempontból nagyon ha
sonlít. Emlékszem egy barátom 
látogatására. Itt tartózkodása első 
napjaiban olvasta el Wacław Fel
czak pro  fesszor könyvét a magyar 
történelemről. Megrendülve mond
  ta, hogy ha a könyvet becsukja az 
ember, vér folyik ki a lapok közül, 
annyit szenvedtek a magyarok. 
Annyit, mint mi, lengyelek.

– Lengyelország történelmi szö
 vetségeseiként mely országokat, 
mely népeket lehetne még fel
sorolni?

– Mind a magyarok, mind a len
 gyelek elmondhatják, hogy a mér
leg negatív, ha azt kell számba 
vennünk, hány országban kedvel
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Közös történelmünk hívószava a szabadság
Beszélgetés Roman Kowalski lengyel nagykövettel

Roman Kowalski nagykövetet 2014. március 18-án Antall József-
díjjal tüntették ki. Az elismerést a lengyel–magyar kapcsolatok és  
a visegrádi együttműködés elmélyítéséért, valamint az „antalli  
hagyomány” továbbviteléért ítélte oda a kuratórium. A nagykövet 
az ifjúsági csereprogramokat és a gazdasági kapcsolatok további 
élénkítését tartja kiemelten fontosnak. Úgy véli, az angol nyelv nem 
helyettesítheti a regionális nyelveket, s ez utóbbiak ismerete nélkül 
egymás kultúráját sem érthetjük meg. 

Jerzy Bin fényképe



Európai figyelô

2014. június  |  www.magyarnaplo.hu |45Magyar
Napló

nek bennünket igazán. A történe
lem során kevés valódi szövetsé
gesünk volt. Éppen ezért, ha van 
olyan ország, ahol pusztán a len
gyel voltunk miatt többletpontot 
kapunk, akkor az különleges él
ményt jelent, és meg kell becsül
nünk. Érdemes ezzel kapcsolatban 
megjegyezni azt is, hogy a társa
dalom érzelmi hozzáállása sokat 
nyom a latban, ha egy országnak 
akár politikai, akár gazdasági kér
désekben kell döntenie. Vagyis  
a társadalmi rokonszenv nyomást 
is tud gyakorolni az éppen aktuá
lis politikai elitre.

– Lehet erre racionális magya
rázatot adni?

– Az érzelmek soha nem ma
gyarázhatók tisztán racionális ala
pon, ebből fakad a bájuk is. Sőt,  
a lengyel–magyar barátságnak is 
az a varázsa, hogy nem kell ma
gyarázni. Nem akarom most föl
sorolni azokat a történelmi esemé
nyeket, amelyeket mindannyian 
ismerünk, de annyit érdemes föl
idéznünk, hogy sorsfordító pilla
natokban ez a barátság hatéko
nyan működött. Gondoljunk arra, 
hogy amikor a magyarok megnyi
tották a lengyel menekültek előtt 
1939ben a határt, kockáztattak. 
Nem volt egyszerű a döntés. Bá  tor
 ság kellett a nagy tömegű lengyel 
menekült befogadásához. 1956 ok
 tóberében pedig a lengyel társada
lom segített önzetlenül a magya
roknak. Pénzt gyűjtöttek, s a sebe
sültek számára rengetegen adtak 
vért. Ez a segítőkészség szintén 
példa nélküli. Lengyelország is 
megszállt ország volt, az emberek 
nagyon szerény körülmények kö
zött éltek. Erre sincs teljesen raci
onális magyarázat. 

– Az utóbbi években gyakran 
halljuk, hogy a fiatalabb nemze-
dékek már kevésbé érdeklődnek 

Kö  zépEurópa iránt. Nagykövet 
urat ez a jelenség nem aggasztja?

– Kissé másként látom én ezt  
a kérdést. A fiatalabb nemzedékek 
esetében nem tapasztalom az em
lített érdektelenséget, úgy látom, 
hogy az sokkal inkább a középge
nerációra jellemző. Van tehát egy 
űr, amit a Kádárrendszer utolsó 
évtizede teremtett. A ’80as évek
ben a lengyelek nehéz helyzetbe 
kerültek Magyarországon. A kádá
ri kor lengyelellenes propagandája 
nagyon kedvezőtlen „lengyelké
pet” teremtett, holott Lengyel or
szágban éppen ezek az esztendők 
jelentették a szakítópróbát. A hi
ánygazdaság arra kényszerítette 
honfitársaimat, hogy az úgyneve
zett „lengyel piacokon” keresked
jenek. Az akkori Magyarország 
sajtója pedig folyamatosan negatív 
„lengyelképet” sulykolt, így ekkor 
felnőtt egy olyan nemzedék, ame
lyik közömbösebben viszonyul  
a lengyelekhez. Ugyanakkor ne 
felejtsük el, hogy az otthonokban 
másként gondolkodtak és beszél
tek a lengyelekről, mint azt a hiva
talos propaganda sugallta.

– Lengyelországban mindig ked
vező volt a Magyarországról alko
tott „hivatalos” kép?

– Úgy gondolom, igen. Nálunk 
nincs olyan űr, amilyenről az 
imént beszéltünk. Az persze tetten 
érhető, hogy bizonyos időszakok
ban kisebb a magyarok irán  ti ér
deklődés, de kifejezetten negatív, 
magyarellenes propaganda nem 
volt. Sőt, a Kádárkorszak vége 
felé Magyarországra úgy néztünk, 
mint egy nyugati államra. Gyö 
nyörű ország, csodálatos emberek, 
a boltokban már minden kapható. 
Számunkra akkoriban ez volt az 
elérhető Nyugat, így sokaknál  
az amúgy is pozitív Magyarország
kép még jobban erősödött.

– 1989 után mennyire változott 
meg a helyzet?

– Az 1989 utáni időszakra mind
annyian büszkék vagyunk. Arra 
különösen, hogy az Európai Unió 
tagjai lehetünk. A határok gyakor
latilag eltűntek. Lassan nagykorú 
lesz a lengyel és magyar társada
lomnak az a nemzedéke, amelyik 
az országhatár fogalmát csak tan
könyvekből és az egykori határőr
ség néhány pusztulófélben lévő bó
déjáról ismeri már. Ter  mészetesen 
azt tapasztalom, hogy ezen a téren 
rengeteget lehet még tenni, és eb 
ben nagy felelőssége van mind a 
kulturális, mind a politikai elitnek. 
A magunk mögött hagyott évek 
azonban a lengyel–magyar kapcso
latok virágzó időszakát jelentették.

– Annak ellenére mondhatjuk ezt, 
hogy egyre kevesebb a lengyel szak
ra jelentkező egyetemi hallgató?

– Az oktatási rendszer itt és 
Lengyelországban is megválto
zott. Itt talán jobban, de távol áll
jon tőlem, hogy bírálatot fogal
mazzak meg, hiszen változásokra 
még hazámban is nagy szükség 
van. Talán lassan eljön az az idő
szak, amikor egyértelművé válik, 
hogy a lengyel nyelv ismerete erő
síti a fiatalok helyzetét a munka
erőpiacon. Saját tapasztalatomból 
tudom, hogy folyamatosan kere
sik a jó lengyel nyelvtudással ren
delkező szakembereket. Végig kell 
gondolnunk, hogy az egyetemi 
lengyel filológiai tanulmányok le
hetőségének biztosítása mellett mit 
kell erősítenünk. Talán egy szé
lesebb ösztöndíjrendszert kellene 
elindítanunk úgy, hogy például 
szakmát lehessen tanulni a másik 
országában. Ehhez természetesen 
kap    csolódna az értékes nyelvtudás.

– Az angol nyelv széleskörű is
merete nem helyettesítheti részben 
a lengyelt?
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– Az angol nyelv kiváló kom
munikációs csatornának bizonyult, 
de nem helyettesítheti a lengyelt. 
Remek eszköze a közvetítésnek, 
de egy nép kultúráját csak annak 
anyanyelvén ismerhetjük meg a 
ma  ga gazdagságában. Az egyete
mi képzés teljes időszakára kiterje
dő ösztöndíjrendszert kellene létre
hozni. Ha Magyarországon több 
lengyel diák tanul, és fordítva, ak
 kor egy természetes kapcsolati há  ló 
is kiépül. Én mindenképpen erősí
teném ezt a vonalat. Lengyel or 
szág nagy ország, hasznos vol na, 
ha Magyarországon minél többen 
jelentkeznének lengyel szakra.

– A lengyel és a magyar külügy
 miniszter éppen a közelmúltban 
(2014 januárja) írt alá egy olyan 
megállapodást, amelynek kereté
ben ilyen ösztöndíjak megvaló
sulhatnak.

– Személyes törekvésem volt, 
hogy ez az ösztöndíjrendszer mi 
nél hamarabb megvalósulhasson, 
de a lengyel–magyar ifjúsági prog
 ramoknak még csak a kezdeti sza
kaszuknál tartunk. Ha terveink 
megvalósulnak, akkor a lehetősé
gek tárházát növeljük. Termé sze te
sen fontosak az európai programok, 
mint például az Eras musösztöndíj 
vagy a regionális V4ösztöndíj, de 
mellettük kétoldalú ifjúsági csere
programokra is szükség van, ame
lyeknek stabilitását megfelelő jog
szabályi háttérrel kell megerősíteni. 

– A Lengyel Intézettel közösen 
programsorozatot indítottak idén 
januárban Történelemórák a sza
badságról címmel. Tizenkét alka
lommal a huszonöt évvel ezelőtti 
eseményeket, a rendszerváltozás 
időszakát idézik föl a sorsfordító 
évek egykori szereplőivel, történé
szekkel, politológusokkal. Kiket 
vár  nak ezekre a történelemórák
nak nevezett programokra?

– Természetesen elsősorban a fi
atalságot, akik szép számban kép
viseltetik is magukat az előadáso
kon. Ugyanakkor sokan jönnek 
olyanok, akik megélték ezt az idő
szakot, és emlékezni szeretnének, 
még egyszer át akarják élni 1989
et. Olyan előadókat hívunk meg, 
akik alakították a történelmet, akik 
maguk is nagy árat fizettek azért, 
hogy most demokráciában élhetünk.

– Február végén Bogdan Boru
sewicz, a lengyel szenátus elnöke 
volt a vendégük előadóként. Ő több 
évet ült börtönben a kommunista 
rendszer elleni aktív tevékenysége 
miatt.

– Igen, mellette Engelmayer 
Ákos, a lengyel Szolidaritás moz
galom egykori tagja szólalt fel, aki 
a rendszerváltozás után a magyar 
állam első nagykövete volt Varsó
ban. Meghívtuk Pákh Tibort is, aki 
egyetlen magyarként vett részt az 
1980. májusi PodkowaLeśnai éh
ségsztrájkban. Márciusban Wacław 
Felczakra, a krakkói Jagello Egye
tem professzorára emlékeztünk 
Ko  vács István történész, volt krak
kói főkonzul közreműködésével. 
Bemutattuk Felczak közelmúltban 
megjelent vaskos életrajzi monog
ráfiájának szerzőjét, Wojciech Fra
zikot is, aki maga is tanítványa volt 
a legendás történésznek. Felczak 
különleges helyet foglal el a len
gyel–magyar kapcsolatok történe
tében. Nemcsak szerette a magya
rokat, de néha bírálta is. Nagyon jól 
ismerte Magyarországot, szívén vi
selte az ország sorsát. Azt se felejt
sük el, hogy a Fidesz megalapításá
ban is szerepet töltött be.

– Történelemórák a szabadság
ról. Ezt a címet adták a program
sorozatnak.

– A cím nem véletlen. Meggyő
ző désem, hogy ha közös történel
münknek van kulcsfontosságú hí

vószava, akkor az a szabadság. 
Mindig kiálltunk egymás mellett, 
amikor a szabadságért kellett meg
küzdeni. 1989 negyedszázados 
év  fordulójára nagyszabású rendez
vénysorozatot szerveznek Len  gyel
országban, ehhez kapcsolódunk mi 
is. Huszonöt év már olyan távlat, 
amelyből érdemes visszatekin  teni: 
mit sikerült és mit nem sikerült 
megvalósítani kitűzött céljainkból? 
Úgy értékeljük, hogy Len gyel or 
szág szempontjából rendkívül si
keres negyedszázadot éltünk meg.

– Magyarország számára létfon
tosságú az agrárágazat fejlesztése. 
A lengyel élelmiszeripar területén 
is kimagasló változások mentek 
végbe az elmúlt évtizedben. Nyilvá
nos ságra hozott adataik alapján az 
értékesített termelés értéke a szek
torban kétszeresére nőtt, a 2000-es 
évben mért 93 milliárd złotyról 
2011-re 186 milliárdra emelkedett, 
ez 50%-os növekedést jelent. Ennek 
a sikernek köszönhető az is, hogy 
Lengyelországban 82%-os az Euró-
 pai Unió támogatottsága?

– Úgy vélem, hogy ez a magas 
arány elsősorban a józan gondol
kodásnak köszönhető. Végre vala
mi mellett, és nem valami ellen 
kell a voksunkat letennünk. Több 
száz éven keresztül a lengyel ha
zafiság vagy poroszellenes, vagy 
oroszellenes volt. Ez megválto
zott. Mára „proeurópaiak” va
gyunk. Beláttuk, hogy ennek van 
értelme, ez erősíti Lengyel or szá
got. Az Európai Uniónak köszön
hetően új lehetőségeink nyíltak, 
elég utalni a gazdasági fejlődésre 
és a kereskedelmi kapcsolatokra. 
A lengyel élelmiszeripar kiemelke
dik a többi európai uniós tagálla
méi közül. A termelés értéke szem
pontjából Lengyelország az EU 
hatodik legnagyobb élelmiszerter
melő országa. A 2000tól 2008ig 
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terjedő időszakban az élelmiszer
termelés növekedési üteme az 
egyik legmagasabb, 5,7% volt, csak 
Litvánia (9,5%) és Bulgária (5,8%) 
előzte meg. Az utóbbi évtized po
zitív változásai a lengyel élelmi
szeriparban jó alapot adnak a to
vábbi fejlődéshez, és megerősítik 
az élelmiszeripari cégek verseny
képességét a világpiacon. Fontos 
megjegyezni azt is, hogy a lengyel 
ipar jól használja ki azokat a lehető
ségeket, amelyek az Európai Unió 
hoz való csatlakozás óta nyílnak, 
a szektor igen jól teljesített az EU 
kibővült piacán. Erről tanúskodik, 
hogy a lengyel élelmiszeripar el
lenállt a világgazdasági válságnak 
is, valamint folyamatosan növek
szik a lengyel export mennyisége. 

– Visszakanyarodva országaink 
kapcsolatára, hol lehet az együtt
működést szélesíteni, elmélyíteni?

– Amikor négy éve nagykövet
ként Magyarországra jöttem, két 
fontos célt tűztem magam elé. Az 
egyik a fiatalok közti kapcsolat
építés elősegítése, de erről már be
széltünk. A másik a gazdasági kap
csolatok elmélyítése. Nem az én ér
demem, hogy a gazdasági kapcso
latok területén mára nagyon jól ál
lunk. 2013 első kilenc hónapjában 
például a Magyar  országra irányu
ló lengyel export értéke 2.867,7 
millió euró volt, ami 10,7%os nö
vekedést jelent az előző év azonos 
időszakához képest.

– Az infrastrukturális fejleszté
sekről viszont huszonöt éve beszé
lünk, de még mindig nagyon sok  
a tennivaló, és mintha kevés való
sult volna meg a tervekből.

– Nem hiszem, hogy csak hu
szonöt éve beszélnénk erről. Az 
első visegrádi királytalálkozón sem 
volt másról szó, mint a kereskedel
mi kapcsolatok fejlesztéséről és az 
utak építéséről. Hétszáz éve került 

szóba a kérdés, de úgy ér  zem, 
vég  re valóban jó úton járunk a 
megvalósítás felé. Ha csak azt néz
 zük, hogy az utóbbi években mek
kora figyelem összpontosul Ma 
gyar  or  szágon a régió közös ügyei 
felé, akkor már megjegyezhetjük, 
hogy óriási a változás, aminek 
meg is van a gazdasági és társa
dalmi eredménye. Évről évre több 
itt a lengyel turista, évről évre 
bővül a két ország közötti keres
kedelem. Fel  fi  gyeltünk arra, hogy 
mekkora kiak  názatlan lehetősé
gek rejlenek a szo    rosabb re  gionális 
együttmű kö  désben. Ami kor 2010
ben elfoglaltam állomás he lyem  
a magyar fő vá  rosban, azt hajto
gattam: megenged hetetlen, hogy 
Buda  pestről Varsóba tizenhat órát 
kell autóznunk, és hogy a vonatút 
is tizenkét órás. Az ilyen feltételek 
nem kedveznek az üzleti kapcso
latoknak. Nem állja meg a helyét 
az az érvelés, hogy először épít
sünk ki kapcsolatokat, aztán, ha 
ezek megvannak, majd elkezdünk 
rendes utakba beruházni. Először 
építsük ki az uta  kat, s akkor kap
csolataink erősebbek lesznek. Nagy 
kincs, hogy azok megfelelő infra 
strukturális há  lózat nélkül is jók. 
Rögtön hozzá kell tennem azt is: 
az utóbbi években politikusaink 
mindkét országban szorgalmazzák 
a megfelelő észak–déli irányú út
hálózatok kiépí  tését.

– Személyesen is tapasztalja, 
hogy a lengyelek részéről meg nö-
vekedett az érdeklődés Magyar-
ország iránt?

– Egyértelműen. 1991ben kezd
tem el először Magyar orszá gon 
dolgozni, megfelelő az összehason
 lítási alapom. A rendszerváltozást 
követő években kizárólag kelet–
nyugat kategóriában gondol koz
tunk, mára ez megváltozott mind
két országban. Ma már arról beszé

lünk, hogyan képviseljük kö    zösen 
regionális érdekeinket az Európai 
Unió különböző fórumain, mi több, 
közösen indulunk nagy közbeszer
zési pályázatokon. Összefogva sok
 kal izgalmasabb partnerek vagyunk 
Japán vagy ép  pen Ázsia számára.

– Ennyi Budapesten töltött idő
szak után nem érzi magát kissé 
magyarnak?

– Budapestinek mindenképpen 
érzem magam. Őszintén mondom, 
megtisztelő, hogy ennyi évet dol
gozhattam ebben a csodálatos vá
rosban. Sehol máshol nem töltöt
tem el ilyen hosszú időszakot, 
mint itt. Budapesten töltött éveim 
száma jövőre eléri a nagykorúsá
got. A magyar fővárosban tudom, 
és csak itt, hogy hol találom meg  
a legjobb szabót, cipészt vagy or
vost. Az ember itt nem unatkoz
hat. Az ország lengyelként szívé
lyesen fogad. Nem mondom, hogy 
a helyzetemet mindig megkönnyí
ti, de egy olyan országban élek, 
ahol rengeteg barátom van. Néha 
azon kapom magam, hogy még 
lengyelként gondolkozome, vagy 
már túlzottan magyarként? 

– Milyen tervekkel tér majd ha  za?
– A külügyminisztériumban fo

 gok dolgozni ismét. És nagy terve
 ket dédelgetek lengyel gazdálko  dó 
parasztként. ÉszakLengyel ország
ban van egy tizenhét hektáros föl
dem, amivel komolyan szeretnék 
végre foglalkozni. Egyelőre azon
ban a közeljövőre összpontosítok. 
Még hozzávetőlegesen négyszáz 
napot maradok Magyarországon, 
összesen ez tizennyolc évet jelent, 
tehát nagykorú budapesti leszek. 
A magyar élet lezárását is jelenti  
a hazatérésem, hiszen dolgozni 
már nem jövök ide. Hálás vagyok 
a családomnak, hogy elfogadta ezt 
a rám szabott magyar sorsot.

Kovács Orsolya Zsuzsanna


