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A magyar kapcsolat –  
gondolatok a magyar–lengyel kapcsolatokról

A magyar–lengyel történeti rokonszenvnek – fennkölt szóval élve barátságnak – hatalmas 
korszakai felölelik a két nép történelmét, az idQk sodrában olyan meghatározó kapcsolatok 
formálódtak ki, amelyek napjainkig meghatározzák egymáshoz kötQdQ viszonyainkat. Csak 
a történeti kapcsolataink mélységére érdemes felvillantani az Árpád-háziak, a Jagellók kor-
szakait, Báthory István lengyel királyságát, a magyar és a lengyel szabadságmozgalmakban 
való kölcsönös részvételt, a krakkói egyetem szerepét a magyar m_velQdéstörténetben stb. 
A 20. század nagy világpolitikai eseményei is hatással voltak kapcsolataink alakulásában: 
a második világháború kirobbanását követQen mintegy 100 ezer lengyel menekült talált 
otthont magyar földön, kapott támogatást németellenes katonai szervezkedéseinek. Lengyel 
fiatalok nyugodtan végezhették anyanyelvükön középiskolai tanulmányaikat, tanulhattak 
magyar egyetemeken. Ekkor felnQtt egy lengyel, magyarul kit_nQen beszélQ értelmiség, 
amely ápolója lett a két nép kapcsolatainak. Ez a magyar humán értelmiségre is érvényes, 
hiszen kit_nQ történeti és irodalmi munkák születtek a közös múlt nagy korszakairól. 1945 
után megismétlQdött az elsQ világháborút követQ külpolitikai helyzet, a szovjet megszállás 
következtében a háborúból gyQztesként kikerült Lengyelország helyzete semmivel sem volt 
könnyebb, mint a vesztes Magyarországé. Mindkét országban csak idQ kérdése volt a szov-
jet típusú államszervezet kiépítése, a polgári erQk csak egy-két röpke évre kaphattak teret, 
hogy aztán az 1947. évi párizsi békeszerzQdés után felgyorsuljanak az események, és ki-
alakuljon a Moszkva elképzeléseinek megfelelQ politikai, társadalmi és gazdasági rendszer. 
Magyarország és Lengyelország egy szövetségi rendszerhez tartoztak, s ez ugyan feltételez-
te volna a kapcsolatok szorosabbá válását, mégsem így történt. Moszkva „vigyázó szeme” 
élénken figyelte a magyar–lengyel kapcsolatok alakulását, illetve „ki nem alakulását”, hogy 
e két rokonszenvezQ és nehezen kezelhetQ nép csak „ellenQrzött formában” tartson kapcso-
latot. A Varsói Szövetségen belül 1960-ig zárva voltak a határok, csak indokolt, vagy az 
1950-es évek végéig, szervezett formában lehetett egy másik országba utazni (a szövetségi 
rendszeren belül is). A Moszkvával gyakran dacoló lengyelek és a megbízhatatlan magya-
rok barátkozását nem nézték volna jó szemmel, már csak azért sem, mert a két nép vállalta 
ezeréves barátságát, egymás iránti rokonszenvét. Micsoda „szerencse” , hogy közéjük éke-
lQdött Csehszlovákia, amely földrajzi értelemben is elválasztotta Qket egymástól. 

Annak ellenére, hogy a két ország között 1948-ban kulturális egyezmény született, 
amely kiegészítette a magyar–lengyel barátsági szerzQdést, ez valójában szigorú sza-
bályokat írt elQ a kapcsolatokban. Mindkét országban tilalmi listák születtek, amelyben 
szerepelt a második világháború évei alatt magyar földre menekült lengyelek ügye, a 
magyar magatartás, a lengyel polgári ellenállás, természetesen KatyM, a varsói felkelés, a 
Honi Hadsereg harcai, s lehetne sorolni a témákat. Hirtelen a nyomtatott sajtóból elt_ntek 
ezek a témák, mintha magyar földön nem lettek volna lengyel menekültek, Piłsudskiról, 
Sikorskiról, a két világháború közötti lengyel eszményekrQl csak rosszat lehetett írni, jót 
semmi esetre sem. A közelmúlt ködbe veszett, mintha nem is lett volna.
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Ebben a „semmi állapotban” jelentett fordulatot 1956, a poznani lengyel felkelés és az 
októberi magyar forradalom. A magyar sajtó tudósított a poznani eseményekrQl, a magya-
rok a Szabad Európa híreit hallgatták lelkesen, vagyis nem véletlen, hogy a lengyelekkel 
való rokonszenv és szolidaritás kinyilvánítására szervezQdött a Bem térre az október 23-i 
tüntetés, amely felkelésbe csapott át. Varsóban vért adtak a magyar sebesülteknek, gy_j-
téseket szerveztek, aggodalommal figyelték a magyar eseményeket, az országok nagysá-
gát figyelembe véve a lengyelek adták a legnagyobb anyagi és természetbeli segítséget 
Budapestnek és a magyaroknak. Ez volt az a fordulat, amit Moszkva nem tudott „megfe-
gyelmezni”. A lengyel sztálinisták bukása után hatalomra került Gomulka sok szempont-
ból engedni volt kénytelen: engedett a lengyel szellemi élet területén, a gazdasági életben 
engedett a szigorú elQírások betartása vonatkozásában. Ez is csak egy pontig, a szovjet 
típusú szocialista rendszer megkérdQjelezéséig mehetett. Azon túl nem, de ez is nagy fel-
szabadulást jelentett minden vonatkozásban. 

Számos jó és alapos történeti feldolgozás született a középkorról, a 17/18. századi kap-
csolatainkról, a lengyel részvételrQl a magyar szabadságharcban, stb. Lengyelországban 
is szabadabbá vált a szellem, foglalkozni lehetett a második világháborúban részt vett 
polgári erQk történetével, például a menekültüggyel, amelynek még számos tanúja és 
résztvevQje élt. (Nálunk ez még váratott magára, sQt az 1970-es évek gyenge kísérle-
teire nekivadult fogadtatás következett.) Történt mindez abban az évtizedben, amikor 
elQbb az egyszeri kiutazásra szóló, majd az ún. piros útlevéllel szabadon lehetett kiutazni 
Lengyelországba: ki vonattal, ki autóstoppal igyekezett lengyel földre, a fiatal nemzedék 
sokat merített a szabadabb lengyel szellemi életbQl. A diák- és a jazzklubok, ahol szaba-
don lehetett beszélni és vitatkozni. A magyarokat barátsággal fogadták. Történt ez akkor, 
amikor nálunk Andrzej Wajda Hamu és Gyémánt cím_ filmjének bemutatását a politikai 
szervek fontolgatták, illetve késleltették, végül hosszú huzavona után a Filmmúzeumban 
mutatták be, ugyancsak késQi idQpontban. Nem volt szerencsésebb Wajda második nagy 
filmje, a Csatorna sem, rövid ideig maradt m_soron, igyekeztek gyorsan elfelejteni. Az 
utóbbi film érintett „tabunak” nevezett témaköröket, olyanokat, amirQl nem kívántak be-
szélni. Mellesleg sok honfitársunk csak azért utazott Lengyelországba, hogy ott megnézze 
a vetített filmeket. A turizmus fellendülésével párhuzamosan igényként merült fel egy 
Lengyelország történetét és irodalmát ismertetQ könyv megjelentetése. Valóban több ilyen 
témájú könyv látott nyomdai napvilágot, amelyek úgy az elsQ világháború körül zárták 
témaköreiket, vagy nagyoltan szóltak a két világháború közötti két évtizedrQl. Ez utóbbi 
szakaszt talán el lehetett volna felejteni, mivel inkább ideologikus, mint tárgyilagos volt. 

Az 1960-as évek végén bizonyos fordulat állt be az addig diszkréten kezelt vagy el-
hallgatott témakörök kezelésében. Kádár Jánost lengyelországi látogatása idején (1966) 
Krakkóban az egykori magyarországi lengyel menekültek köszöntötték, és hálájukat 
fejezték ki hazánk akkori nagylelk_ségéért. Ennek akkor már gazdag irodalma volt 
Lengyelországban, de errQl legfeljebb a lengyelül tudó és lengyel szakirodalmat olvasó 
történészek tudhattak. Ezután született néhány, a lengyel menekültüggyel foglalkozó köz-
lemény, nagyon lokális témát feldolgozó könyv. Gondot okozott, hogy ez az emigráció a 
reakciósnak minQsített londoni kormányhoz kötQdött, ebben legfeljebb a szociáldemok-
rácia képviselte a baloldalt. Ennek ellensúlyozására a hivatalos körök szorgalmaztak egy 
olyan, a második világháború éveinek lengyel–magyar kapcsolatait feldolgozó munka 
megírását, amelyet itthon idegenkedve (nagyon megbírálni nem lehetett!) fogadtak, vi-
szont a lengyel „történész világ” ízekre szedett szét. Ez csak egy példa, de számtalan más 
esetet lehetne felsorolni. Az akkori modern lengyel irodalmat is csak a lengyelül beszélQk 
olvashatták, ezekrQl a magyar sajtó csak elvétve, bírálóan szólt.
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Az elQbbiek csak felvillantani kívánják az 1960/1970-es évek hangulatát, miért indult 
el a magyar ifjúság egy része Lengyelországba, ki vonaton, ki stoppal, megtöltve velük 
Krakkó és Varsó ifjúsági klubjait. A lengyelek vendégszeretete nem változott, a „csóró” 
magyar fiataloknak gyorsan jutott szállás, ellátás és baráti fogadtatás. Egy sikeres uta-
zás ösztönzQleg hatott a nyelvtanulásra, a kapcsolatok továbbépítésére. A lengyelországi 
egyetemi ösztöndíjas helyekre – bár nem voltak nagyszámúak – többen is jelentkeztek, 
mint amit fogadni lehetett. Ahogy a második világháború éveiben magyar földön körvo-
nalazódott egy magyarbarát lengyel nemzedék, úgy a hatvanas-hetvenes években kiraj-
zolódott ennek magyar tükörképe. A magyar „polonisták” akkor ifjú nemzedéke ilyen 
körülmények között erQsödött fel, többségük a magyar rendszerváltó politikai garnitúra 
jeles egyéniségei lettek. Nem véletlen, hogy az elsQ szabadon választott magyar kormány 
varsói követségének meghatározó egyéniségei az elQbbiek sorából kerültek ki.

A lengyel Fronda könyvkiadó egy kötetben 2009-ben jelentette meg öt jeles magyar – 
Engelmayer Ákos, Kiss Gy. Csaba, Kovács István, Szalai Attila és Molnár Imre – közéleti 
emberrel, a szellemi élet kiemelkedQ egyéniségével készített „életinterjúját”, amelynek 
fQ vonalát a lengyelekhez kötQdQ kapcsolatuk, az odavezetQ út felvázolása adja, amely 
meghatározó lett nemcsak egyéni szellemi karrierjük vonatkozásában, de a két nép kultú-
rájában is új fejezetet nyitottak. Engelmayer Ákos az 1960-as évek legelején találta meg 
lengyel földön szellemi szabadságát, vált nélkülözhetetlen kapoccsá a magyar–lengyel 
szellemi kapcsolatok területén, hogy majd aktív részvevQje legyen a szolidaritás földalatti 
mozgalmának, végül Magyarország varsói nagyköveteként az Antall-kormány legsikere-
sebb diplomatája legyen. Családot alapított lengyel földön, de soha nem érezte távolinak 
magyar szülQföldjét. Szalai Attila is hasonló pályát futott be Lengyelországban, három 
alkalommal m_ködött Varsóban magyar diplomataként. Ide tartozik Kovács István, a 
kiváló történész, költQ és m_fordító, aki két alkalommal is – diplomataként – képviselte 
a magyar kultúrát lengyel földön. A legrangosabb lengyel irodalmi díjakkal ismerték el 
ezirányú munkásságát. [Nemrég a Lengyel Tudományos Akadémia választotta tagjai közé 
– a szerk.] Kiss Gy. Csaba életm_vének egy nagy szegmense a polonisztika, aki nemcsak 
kutatott, írt, de a szellemi kapcsolatoknak kereteket és fórumot igyekezett teremteni. Még 
az 1970-es évek elején megszervezte a Polonisták Körét, amely a hozzá hasonlóan gon-
dolkodóknak adott együttm_ködési és tevékenységi lehetQséget. Nála meghatározó lett a 
rendszerváltoztató politika, de amikor az olyan irányt vett, amit nem tudott meggyQzQ-
désével összeegyeztetni, ismét a tudományok világába tért vissza. Más találkozása volt 
Lengyelországgal Molnár Imrének, aki a FelvidékrQl került a szegedi egyetemre, majd 
kötQdött a lengyel szellemi élethez, s olyan vonatkozásokat vitt e kapcsolatrendszerbe, 
amely csak gazdagítja a magyar–lengyel múltbéli és jelen kapcsolatokat. A könyv elQbb 
lengyel, majd – a Bem József  Lengyel Kulturális Egyesület gondozásában – magyar 
nyelven is megjelent.

A magyar kapcsolat kit_nQ könyv, nemcsak öt jeles magyar személy életébe, munkás-
ságába és hivatásszeretetébe enged bepillantást, de felidéz egy olyan korszakot, amikor 
újjáéledt a két nép kapcsolata. Igen lényeges másik vonatkozás: milyen szellemi hatást 
gyakorolt a lengyel kultúra az akkor ifjú magyar értelmiségre, amelynek hatásai ma is 
érzQdnek. A könyv értékes és tanulságos olvasmány, ajánlható mindenkinek, nem csak e 
témában rendszeresen olvasó „lengyelbarátoknak”. 

(BogdaMska-Szadai Bocena, Szalai Attila (szerk.): A magyar kapcsolat. Budapest, 
2010, [lengyel kiadás: Głos Polonii, 2009] Magyarországi Bem József Kulturális 
Egyesület, 247 p.)

valosag 2013-07beliv.indd   110 2013.07.04.   17:23:52


