
Dósa Márta 

Adalékok a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok 
alakulásához a XX. század első felében 

A magyaroktatás helye a lengyel felsőoktatásban és a krakkói Jagelló 
Egyetemen 

I. A XX. század elején Magyarország és a lengyel területek - majd később 
Lengyelország - között a történelmi-geopolitikai okokból oly sokrétű érint-
kezés talaján egy igen szerteágazó s nem egy esetben ellentmondásos 
kapcsolatrendszer állt fenn. Sok az eddig feltáratlan forrás, pedig ezek mind-
egyike - önmagán túlmutatva - képes megvilágítani fontos összefüggéseket. 
Érvényes ez a Jagelló Egyetem archívumában őrzött azon 25 dokumentum 
esetében is, melyek nemcsak a krakkói magyaroktatás történetét tárják elénk, 
hanem keresztmetszetül szolgálnak a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok 
alakulásának feltérképezéséhez is ebben a mindkét nép számára drámai ese-
ményekben bővelkedő korszakban. Egy oktatóhely létrejöttét és működését 
vizsgálva jól érzékelhetők a kultúrpolitikai tendenciák fő irányvonalai, a 
szűkszavú dokumentumok hiátusait pedig kitölti a történelem. 

II. A lengyel-magyar politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok rend-
szerében ez utóbbi helye és súlya a XX. század első felében változó volt. 
E tekintetben két - egymástól eltérő - szakasz íve rajzolódik ki: egy I. 
világháború előtti és alatti valamint egy békekötések utáni korszké, mely 
1939. szeptember l-ig tartott. 

Az első szakaszban még folytatódtak a kultúrkapcsolatok túlnyomórészt 
érzelmi-történeti indíttatású hagyományai: Magyarország, mint a lengyel sors 
szószólója európai fórumokon, a lengyel kérdés megoldásához úgy tudott 
pozitívan viszonyulni, hogy az önös érdekébe nem ütközött, így a kulturális 
közeledés eredményei egy viszonylag zavartalan külpolitikai érdekközösség 
talaján jöhettek létre. 

A Trianon utáni „szerepcsere" után Lengyelország kulcspozícióba kerül, 
a nagyhatalmak közvetítő, Magyarország pedig közbenjáró szerepet szán ne-
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ki, annak ellenére, hogy az európai status quo tekintetében állandó érdekel-
lentét húzódik meg az országok kapcsolatainak hátterében. A II. világháború 
előtti államok „árgus szemekkel" figyelik az erővonalak kirajzolódását, s 
Lengyelország, miközben diplomáciai kötéltáncot jár, sem politikai, sem je-
lentősebb gazdasági kapcsolatot nem engedhet meg Magyarországgal. Még 
valamit nem engedhet meg magának: azt, hogy minden fronton befagyassza 
kapcsolatait a magyarokkal. Vannak ugyanis közös érdekeik is, melyek meg-
erősítve a két ország népeinek egymás iránti rokonszenvéből táplálkozó 
közhangulat nyomásával, egyenesen a kapcsolatok fejlesztését teszik szüksé-
gessé. 

E tények helyezik előtérbe a kulturális közeledést, mely viszonylag ve-
szélytelen terület, s melynek alapjai leginkább adottak. Támaszkodni lehet 
ugyanis a hagyományokra, a gombamód szaporodó kulturális, tudományos és 
társadalmi szervezeteknek a két nép barátságát ápoló spontán megnyilvánu-
lásaira, demonstrat íve meg lehet ünnepelni évfordulókat, melyek 
akarva-akaratlan politikai súllyal bírnak. 

A diplomáciai sakkhúzások mögött a két nép barátsága „érzelmi ügy" 
volt, s a hivatalos propaganda - különösen magyar részről - fel is használta 
ezt. Soha annyit nem szónokoltak a lengyel-magyar barátságról, mint ezek-
ben az években, annak ellenére, hogy a kulturális területet leszámítva a két 
ország viszonya nem volt zavaroktól mentes. Az elmondottakat jól példázzák 
a sajtó kedvelt, jelszó-szerű megállapításai: „A kulturális közeledés a politi-
kai együttműködés legkiválóbb úttörője lehet." (Pesti Napló 1934. IV. 29.) 
vagy „A kormányok barátságát a népek barátsága kell, hogy megelőzze." 
(Est 1936. IV. 25.) 

Az elsőként idézett megállapítás egyébként abban az évben született, ami-
kor a magyaroknak a hőn remélt politikai szerződés helyett be kellett érniük 
„sovány vigasz"-ként egy kulturális egyezménnyel. Mindez nem csökkenti a 
kulturális kapcsolatok jelentőségét, hiszen a közhelyekből építkező sablonok 
felszíne alatt valódi értékek jöttek létre, fontos kutatások folytak, hézagpótló 
művek jelentek meg, s létrejött annak az intézményrendszernek is egy része, 
melyre kulturális együttműködésünk a mai napig épül. Ide sorolhatók a len-
gyel nyelv magyarországi és a magyar nyelv lengyelországi egyetemeken 
történő oktatásának bevezetésére tett kezdeményezések is, melyek között út-
törő szerepe van a krakkói Jagelló Egyetemnek. 
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III. Az egyetemi archívumban fellelhető dokumentumok tanúsága szerint a 
magyar nyelv lektorátus keretében történő oktatásának gondolata az 1913. 
november 27,-i bölcsészkari tanácsülésen vetődött fel először. A magyar 
nyelvtanulás lehetőségének megteremtése mellett szóló érvek ma is kivétel 
nélkül helytállóak, egyben azonban jól tükrözik az akkori krakkói viszonyo-
kat is. Elhangzottak ugyanis a következők: a két ország történelme oly sok 
ponton érintkezik, hogy a lengyel történeti kutatások tudományos szintű ér-
tékeléséhez elengedhetetlen a magyar történelem ugyancsak tudományos 
alapossággal történő feltárása, mégpedig eredeti, magyar nyelvű források 
alapján. Ez azért is elsőrendű feladat, mivel a múlt feltárása nélkül az 
ugyancsak sok párhuzamot felmutató jelen politikai-gazdasági fejlődése sem 
értelmezhető megfelelően. Ha figyelembe vesszük Lengyelország akkori 
helyzetét, ez az igény ilyen formában, a felosztott ország területén található 
6 egyetem közül csak a krakkóin hangozhatott el. Itt ugyanis már formáló-
dott az a magyarbarát szellemi kör, mely később a „Czas" köré tömörülve, 
a wilnoi „Slowo" szellemi közösségével együtt már nem érte be a szellemi 
közösség kidomborításával, hanem egyenesen egy magyarorientációjú politi-
kai program szószólója lett. A krakkói irányzat szellemi magját a még 
Habsburg birodalmi eszmekörben mozgó történészek - a híres krakkói iskola 
- alkották, akik a publicistákkal és a számos magyar rokoni szállal rendel-
kező galíciai mágnásokkal teljes egyetértésben ápolták a monarchista 
eszményeket csakúgy, mint a magyarok iránti szimpátiát. Az Ő köreikből 
nőtt ki és vált legismertebb képviselőjévé e szellemi örökségnek a fiatal Jan 
Dabrowski, a későbbi történész-professzor, a magyar lektorátus létrehozásá-
nak fő szorgalmazója majd első lektora, számos történeti munka szerzője, 
aki nemcsak a magyarokkal építendő kapcsolatoknak lett főszereplője, de 
tagja volt a Lengyel Nemzeti Tanácsnak, s közel állt Pilsudskihoz is. A 
magyar határhoz közel eső Krosnoból származó fiatalember 1912. november 
14-én tett tanári vizsgát, s december 20-án le is doktorált „Lokietek Erzsé-
bet" c. értekezésével. 1913-ban a Lengyel Tudományos Akadémia egy 
kutatócsoport tagjaként Magyarországra küldi, hogy tanulmányozza a magyar 
könyv- és levéltárak lengyel vonatkozású anyagát. Látóköre kiszélesedik, a 
XIV. sz.-i magyar-lengyel történelmi kapcsolatok foglalkoztatják. Tanul-
mányútja meghosszabbodik, 1916 nyaráig megszakításokkal ugyan, de 
Budapesten tartózkodik, közben több tanulmányt publikál. 1914. március 19-
-én azonban éppen Krakkóban van, s a kari tanácsülésen felszólal 
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megerősítve a magyar nyelv szükségessége mellett fél évvel korábban meg-
fogalmazott érveket. 

A terv megvalósítására azután még két évet kell várni megfelelő szak-
ember hiányában, addig, ameddig Dabrowsky végleg vissza nem tér 
magyarországi tanulmányútjáról. A lektori pályázathoz ekkor már csatolni 
tudja a Magyar Nyelvésztársaság részéről Melich ajánló sorait. Sajnos csak 
2 tanéven keresztül oktatja ez a kiváló ember a magyar nyelvet Krakkóban, 
ezután ismét külföldre távozik, 4 évre pótolhatatlan űrt hagyva maga után. 
Bár személye és tudományos tevékenysége több szót érdemelne, a forma 
rövidsége miatt csak két adalékot fűznék működéséhez: 

- 1919-20-ban a wilnoi Báthory Egyetemen ad elő, tehát a magyarbarát 
körök másik központjában; 

- a másik megjegyzendő tény, hogy visszatérve Krakkóba, ahol 1920-tól 
rendkívüli, 1924-től magántanár, több kiváló tanítványt nevel, köztük azt a 
Zbigniew Kosciuszkot, aki 1932-34-ben magyar állami csereösztöndíjas volt. 

A krakkói magyar lektorátus második oktatóját csak 4 év múlva találja 
meg. A kényszerszünet után 1922-ben jelentkezik Julius Koppel alezredes a 
feladat végzésére, akit a bölcsészkar dékánja az egyetemi szenátushoz inté-
zett december 4-én kelt levelében melegen támogat, márcsak azért is, mivel 
a magyaroktatás szünetelése nagy veszteség nemcsak a történészek, hanem 
az orientalisták és a nyelvészek számára is. Felfigyelhetünk itt arra, hogy a 
magyart tanulni szándékozók köre ezek szerint bővült. A levél további ér-
dekessége, hogy rögzíti a lektor feladatkörét: ezek közül alapvető az 
„egyetemek közötti" fakultatív nyelvtanulási igény kielégítése, a „Magyar 
nyelv alapjai" címmel nyelvészeti előadások tartása nyelvészek valamint ma-
gyar nyelvi gyakorlatok vezetése a történészek közül azok számára, akiknek 
„Lengyelországban addig ismeretlen, s épp ezért felbecsülhetetlen értékű ku-
tatásaik során magyar nyelvű forrásokat kell majd felhasználniuk." A levél 
az 1922. november 17-i kari tanácsülés egyhangú jóváhagyó döntésére hi-
vatkozva ezen érvek alapján kér engedélyt az egyetemi szenátustól a magyar 
nyelv oktatásának folytatására, s a 4 évvel ezelőtt megüresedett státusz be-
töltésére 1923. január 1-től. Az egyetemi szenátus és a művelődési tárca 
beleegyezése azonban ebben az esetben nem volt elegendő, ugyanis a jelölt 
a lengyel hadsereg kötelékében álló, alezredesi rangú ügyész volt. ahhoz 
pedig, hogy magyart taníthasson a Jagelló Egyetemen, a hadügyminiszter 
beleegyezése is szükséges volt. A szolgálati utat bejáró kérvényre válasz 
csak 1923. december 21-én született meg, Koppel úr tehát gyakorlatilag 
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1924-től - újabb egy év csúszással - kezdhette meg 11 és fél éves lektori 
tevékenységét. Ezalatt ezredessé és katonai főügyésszé lépett elő. Feladatá-
nak végzését megnehezítette, hogy egy przemisli egységhez vezényelték, így 
utazgatnia kellett Krakkóba, hogy óráit megtarthassa - nem is vállalt többet, 
mint négyet hetente. Személyéről több adat sajnos nem áll rendelkezésre, 
esete azonban - ha első pillanatra meghökkentő is - jól példáz egy másik 
összefüggést, nevezetesen azt, hogy a magyarok iránti rokonszenvéről ismert 
Pilsudski és a hozzá közel álló katonai körök aktív kapcsolatot tartottak 
azzal a konzervatív szellemi közeggel, mely a magyar kultúra terjesztésében 
is élenjárt. 

További elgondolkodtató adalék, hogy 1935. május 12-én meghalt Pil-
sudski, júniusban pedig az egyetem kari tanácsa úgy döntött, hogy nem 
hosszabbítja meg Koppel szerződését. 

A Jagelló Egyetem második lektora, ha filológiai felkészültséggel nem is 
tudta ellátni feladatát, erőfeszítései annál inkább becsületére válnak. Az a 
tény, hogy össze tudott egyeztetni két, valójában teljes embert igénylő fog-
lalkozást, már önmagában is figyelemreméltó, főleg a leküzdendő akadályok 
ismeretében. A legfontosabb mégis az, hogy Dabrowski távozásával a 4 éves 
szünet nem növekedett, s a következő - harmadik - lektornak nem kellett 
mindent elölről kezdenie. 

1935 őszétől a magyar nyelv oktatását dr. Janusz Harajda gimnáziumi 
tanár végzi egészen 1939 szeptemberéig. Életrajza nem került elő, személyi 
adataival így nem rendelkezünk, annál több az adalék működésével kapcso-
latban. Úgy tűnik, ez alatt a 4 év alatt valóban élénkülni kezd a 
lengyel-magyar kulturális együttműködés, melynek egyik fő mozgatója Krak-
kóban éppen Harajda. A fiatal történész 1931-32-ben a Klebelsberg által 
szorgalmazott és bevezetett lengyel-magyar diákcsere-akció egyik résztvevő-
jeként III. Béla és II. Endre korát tanulmányozta Magyarországon, majd 
hazatérve a Magyarbarát Diákok Egyesületének alelnökeként valamint ma-
gyar lektorként szorgoskodot t azon, hogy a hibáktól hemzsegő 
történelemkönyveken felnőtt lengyel fiatalok valódibb képet kapjanak a ma-
gyarok eredetéről, kultúrájáról. Ennek elősegítése céljából diákjait 
rendszeresen beszervezi magyarországi nyelvtanfolyamokra, nyári táborokba. 
Levelezéséből kitűnik, hogy 1936. május 15. és június 4. közt „kulturális-
propaganda szervezési feladat" végzése céljából szabadságot kér és kap az 
egyetemen, majd külföldre - feltehetően Magyarországra - távozik. Ezzel 
lehet összefüggésben az az 1936. május 28-án kelt levél, melyben a varsói 
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magyar külképviselet értesíti a Jagelló Egyetemet arról, hogy krakkói diáko-
kat is várnak a pécsi tudományegyetem által Keszthelyen szervezendő nyári 
tanfolyamra. A levélhez csatolják a programokat ismertető prospektust. An-
nak, hogy elmentek-e végülis a diákok a Balaton partjára, nem találni 
nyomát, az viszont biztos, hogy 1938. május 23-án (tehát két év múlva) 
Harajda úr ismét engedélyt kér az egyetem rektorától, hogy folyó év április 
21-től Debrecenbe, augusztusban pedig ismét Keszthelyre küldhesse diákjait 
a Magyar Kulturális Nyári Tanfolyamok Igazgatósága által szervezett nyelvi 
táborokba. A rektor engedélyét természetesen megkapja rögtön másnap, 
melyből az is kiderül, hogy az egyetem csak az útlevelek és valutaengedé-
lyek intézését vállalja, a költségekről nem vesz tudomást. A tanulmányi 
kapcsolatok felélénkülése országaink között valójában már 1930 óta megfi-
gyelhető, azután, hogy a Magyar Nemzeti Szövetség a lengyel szekció 
javaslatára széleskörű munkaprogramot dolgoz ki a két nép kulturálius kap-
csolatainak elmélyítésére. Ebben szerepelnek olyan feladatok (lektorátusok 
felállítása, nyelvi tanfolyamok egymás diákjai számára, egymás történelmét 
bemutató népszerűsítő művek megjelentetése, operai-színházi vendégjátékok, 
cserkészek cserelátogatása) melyeket az 1934-ben megkötött kulturális keret-
egyezmény 1935-ben elvégzett „cikkelyezése" során konkrétan is tervbe 
vettek, és valóban igyekeztek teljesíteni. A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen és a József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi 
Egyetemen is megindul a lengyel nyelv oktatása. A diákcserék bonyolításá-
ban úttörő szerepet vállal az Országos Széchenyi Szövetség 1932-től József 
Ferenc főherceg és a lengyel kormány kérésére. Az akciókban nemcsak a 
magyarul illetve lengyelül tanuló egyetemisták vettek részt, hanem utolsó 
éves diákok nyári gyakorlatukat is végezhették a másik országban. A fejlő-
dést mutatja, hogy míg 1932-ben 21, 1934-ben 52, 1935-ben pedig 45 
magyar hallgatónak sikerült részt vennie a „praktikáns cseré"-ben (főként 
mérnök, orvos és gazdász jelölteknek). A diákok beiratkozása természetesen 
politikai felhangoktól sem volt mentes. A magyar egyetemi ifjúság már 
1934-től megünnepli a május 3-i alkotmány évfordulóját, ezt követik a len-
gyelbarát tüntetések, demonstrációszámba menő gyűlések, találkozók 
rendszeres szervezése. Krakkóban úgyszintén magyarbarát diákok hallatják 
hangjukat 1938-39 között a közös lengyel-magyar határért, önkénteseket is 
felajánlanak egy esetleges kárpátaljai akcióhoz szerveződő krakkói század-
hoz. 
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Az iratokból az is kiderül, hogy a magyaroktatás költségeinek fedezése -
1923-ban legalábbis - a török nyelv oktatására szánt keretből történt. Később 
sem lehetett ez másként, ugyanis a lektorok megélhetését nem biztosította 
ez a tevékenység. Koppelt a hadsereg tartotta el, Harajda pedig 2 évig 
próbált megélni a lektori díjazásból, aztán feladta. 1937-ben kérvénnyel for-
dult a művelődési miniszterhez, hogy nevezze ki valamelyik középiskolába 
tanárnak, mert egyetemi fizetéséből képtelen megélni. Ezután kap állást a 
XI. sz. leánygimnáziumban, emellett végzi lektori teendőit. 

A krakkói magyaroktatásra vonatkozó utolsó háború előtti dokumentum 
az 1939. június 28-án kelt lektori beszámoló. Ez tartalmazza az abban a 
tanévben magyar nyelvi képzésben részesült 18 hallgató névsorát, néhány 
szóval jellemezve egyenként előmenetelüket. 

Megrázó arra gondolni, hogy alig több mint két hónap múlva mi történ-
hetett ezekkel a fiatalokkal, hányan élték túl a nagy történelmi földindulást. 
A tanárokról többet lehet tudni. 

1939. november 6-án a Jagelló Egyetemről a nácik által elhurcolt pro-
fesszorok között van Jan Dabrowski, a magyar lektorátus alapítója és Janusz 
Harajda, az akkori lektor. A krakkói szellemi élet színe-javát kitevő, való-
jában tőrbecsalt, döbbenettől sokáig felocsúdni sem tudó csoportot a 
következő három napon Wroclawba szállítják, itt mintegy két hetet töltenek, 
amikor egy-két idős professzort és magyar barátai közbenjárására Dabrowskit 
szabadon engedik, a többiek útja pedig Sachsenhausenbe vezet. Itt vészelik 
át a szó szoros értelmében a telet, majd tavasszal ismét egy csoport szaba-
dul, közöttük Harajda, aki visszatér Krakkóba. Ott bekapcsolódik a titkos 
egyetem munkájába és az ellenállási mozgalomba. 1944-ben letartóztatják, 
ezután nyoma vész. 

A magyar lektorátus 1945-ben folytatja tevékenységét, ez azonban már 
egy újabb fejezetet érdemel. 

Bár az elmondottak részben megválaszolják azt a kérdést, hogy miért 
éppen a Jagelló Egyetemen indult meg szervezett formában a magyaroktatás, 
mégis kiemelésre kívánkozik - összefoglalásképpen is - néhány tény: 

1. A Jagelló Egyetem kiemelkedő - lengyel viszonylatban a 
legkiemelkedőbb - szerepet játszott a magyar művelődés 
történetében, a két ország közötti szellemi kölcsönhatásokban. 

2. Az egyetem oktatási s tratégiájában a 10-es évektől 
megfigyelhető a nyitás tendenciája, ekkor jönnek létre a többi 
nyelvi lektorátusok is. 
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3. A magyaroktatás megindulásakor az egyetemet körülvevő, s 
azt mindenkor - a mai napig - aktívan befolyásoló szellemi 
közeg egyértelműen magyarbarát volt. 

4. Végül igen fontos, hogy a magyar kultúra iránt elkötelezett, 
meghatározó személyiségek bukkannak fel, akik túlnőve a 
frázisokon cselekszenek. 

A tevékenységüket feltáró dokumentumok számbavételére nemcsak az 
utókor hálája kötelez, hanem az a meggondolás is, hogy az ilyen jellegű 
adalékok a XX. sz.-i magyar kultúrkapcsolatokról és hungarológiai tevékeny-
ségről alkotott kép fontos részét képezhetik. 

129 


