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A lengyel és magyar parlament 2016-ot a
lengyel-magyar szolidaritás évének fogadta el.
Ebben az évben ünnepeljük az 1956-os lengyelországi poznani felkelés és a magyar forradalom 60. évfordulóját. Szükség volt a korabeli
szolidaritásra, de szükség van arra ma is, amikor
a 2015-2016-os évek európai és világjelenségeire tekintünk. A magyar települések túlnyomó
többsége azzal is kifejezi szolidaritás-érzetét
a lengyel néphez, hogy testvér tele-püléseket
választanak. Hajdúböszörmény testvérvárosa a
Lublinhoz közeli Krasnik, városunk és Krasnik
között élő baráti, kulturális és gazdasági szálak
szövődtek. A magyar emberek, családok is
sok-sok lengyel baráttal tartanak kapcsolatot, s a nevüket, arcukat őrzik a szívük-ben
halálukig. Honnan ered ez a Brüsszelből nézve érthetetlen testvéri érzés?
Európa közepén van egy tér, amely az Elbától keletre, a Dunától északra és keletre. a
Duna-Száva vonaltól délre, a Kelet-európai
síkságtól nyugatra található. Ez a terrénum
ma magába foglalja az egész Cseh Köztársaságot, Szlovákiát, Lengyelországot, Magyarországot és részben Németországot. Ez a politikai Közép-Európa- fogalom a XVIII. század végén jelent meg, és egészen az első világháborúig érvényes volt. A „Varsói Szerződés”
időszakától geográfiai szempontból továbbra is Európa közepe, kulturális értelemben
Nyugathoz, politikailag Kelethez tartozottért egyet ezzel a cseh költő/drámaíró Milan
Kudera és a lengyel építész-várostervező Andrzej Tomaszewski. A „keleti blokk” szétesése után ez a tér új jelentőséget kapott, mint
a különféle nemzeti kultúrák területe, ame-

lyek közös kerete a keresztény hit. Kínálkozik a gondolatmenet, hogy a közép-európai
népek történelmi fejlődésben találkozási pontokat találjunk, ezúttal azonban inkább az idő
országútján a lengyelek és magyarok találkozásaira vagyunk kíváncsiak.
Az egyház, az uralkodó dinasztiák
és népek kapcsolata
az Árpád-ház kihalásáig
A magyar fejedelmek a honfoglalás előtt
és a magyar törzsek letelepedése korában a
Kárpát-medencében ( 862-1000) keresték a
kapcsolatot a cseh és német egyházakkal. A
prágai cseh püspök Vojtech (Adalbert) Vajk
(Szent István) nevelője volt, az első esztergomi érsek és egyidejűleg a lengyelországi Szent
Szűzről elnevezett kolostor apátja is. Az egyik
tanítványa, Radla István király udvari papja volt, valószínű, hogy Imre herceg nevelője
is. Sokan feltéte-lezik, hogy az „István király
intelmei Imre herceghez” fennmaradt szövegű „királytükör” egy részét vagy az egészét ő
állította össze.
Egy emberöltővel korábban, 972-ben Géza
fejedelem trónra került, s a Szent Márton
hegyen (ma Pannonhalma) apátságot alapított.
Ennek kolostorában töltötte el gyermekéveit
Mór/Maurus, aki később, 1036-ban a pécsi
püspöki székbe került. Mór püspök magyar
irodalomtörténet szerint az első írónk, aki
1065-ben latin nyelven megírta „András és
Benedek legendájá”-t. Ebben a műben arról
tudósít bennünket a szerző, hogy két lengyel

remete, Zoerard (Szórád) és Benedikt jött
Lengyelországból Magyarországra. Mór gyermek-ként találkozott velük. Szórádot Nyitrán
temették el és szentként tisztelik ma is, az egyházi ünnepnapja július 17. Indirekt módon bizonyíthatjuk, hogy a kereszténység Lengyelországban korábban alakult ki, mint Magyarországon, s a mi államunk kereszténnyé válását
lengyel misszionáriusok is segítették.
Kálti Márk Képes krónikája 1356-ban felsorolja azokat a nációkat, amelyek az Árpáddinasztia idején Magyarországra jöttek: „jöttek azután Magyarországba mind Géza király
és Szent István király idejében, mind más
királyok napjaiban csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmaeliták vagyis szaracénok,
besenyők, örmények, szászok, thüringiaiak,
meisseniek és Rajna vidékiek, kunok, latinok
akik hosszabban időzvén az országban, ámbár
nemzetségük ismeretlen volt, a magyarokkal
minden-féleképpen házassági összeköttetésbe
keveredve, ugyanolyan nemességet és szállást
nyertek.” A krónika az első helyen a cseheket,
a másodikon a lengyeleket említi, ez egyben
fontossági sorrend is.
Az első hivatalos uralkodói találkozó
973. március 23-24-én történt, Nagy Otto
quedlinburgi udvarában - aki Augsburgnál
legyőzte a magyar sereget 955-ben-, ahol
Kelet és Nyugat uralkodói vagy képviseletük megjelent.(A téma jeles kutatója Dr.
Gulya János, a Göttingeni Egyetem profes�szora, aki Widukind von Corvey krónikájára, továbbá a Lamberti Annales-re támaszkodik.) A 12 fős, Béld vitéz vezette magyar
delegáció a bolgárokkal együtt került a csá-

2016. június 20.
szár elé. A lengyel I. Mieszko királyt a fia
Bátor Boleszláv (Boleslaw Chrobry) képviselte. Bizonyára ez a tanácskozás adta a lehetőséget az uralkodóházak közötti eszmecseréhez , így a magyarok és lengyelek számára is.
Géza fejedelem lányát, Juditot a lengyel herceg feleségül vette (Adelheid). Közös gyermekük Bezprym (Veszprém)csak egyetlen évig
uralkodott, 1031-ben meggyilkolták. Mások
szerint Magyarországra menekült, a Balatonfelvidéken kapott I. Istvántól birtokot.Magyar
és lengyel történészek között sokan vannak,
akik azt gondolják, hogy Géza fejedelem és
Ziemomisł fejedelem között is létre jött egy
szerződés, amely szerint Géza feleségül vette
Adelajdát (Adelheidet), s Colestica nevű leányuk született. Hogy a fejedelem-házasságokat tovább számoljuk, Imre hercegnek is lengyel felesége volt!
Az Árpád-ház tagjai közötti hatalmi harc
pozitív hozadéka volt a lengyel kapcsolat erősödése. Szent István unokatestvére, Vazul
megvakítása után vazulfiak Lengyelországba menekültek II. Mieszko udvarába, a kiváló hadvezér Béla herceg II. Mieszko Rycheza
nevű lányát vette feleségül, I. András pedig
lengyel-magyar sereggel tért vissza Magyarországra és foglalta el a trónt. A Magyar Királyság területét számos nyugati támadás érte András uralkodása idején, amelyeket sorra visszavertek, ebben nagy szerepe volt Béla hercegnek, aki a Nyitra és Bihar dukátusának hercege volt. Ez a formálódó Lengyel Királyság számára is kedvezett, tehermentesítette
a német nyomás alól.
Közismert a” Korona és kard” monda, amelynek története 1059-ben a Várkony településen
esett meg. Béla a kardot választotta, később
ugyancsak magyar-lengyel sereggel győzte
le bátyját, megszerezte a trónt, de három év
uralkodás után meghalt. Ekkor Béla és Riecha
Lengyelországban született gyermekei, a lengyel anyanyelvű Géza, László és Lampert
ismét Lengyelországba menekültek. Lengyel
támogatással visszatérő hercegek 1074. március
14-én Salamon király magyar- német- itáliaiSzvatopluk vezette cseh seregére döntő csapást mértek a dukátusi- lengyel- a morva Ottó
egyesített haderői, a tehetséges uralkodó, II.
(Merész) Boleszláv pedig átmeneti megtorpanásra kényszerítette ezzel a német inváziót.
Amikor VII. Gergely pápa kiátkozta őt
az egyházból, fiával együtt Magyarországra menekült, s a király itt is halt meg. (Sok
más verzió is létezik.) Szent László királyunk
viszont a lengyelek védőszentje ma is.
A XII. és XIII. századokban a jószomszédi
viszony megmaradt a lengyelek és magyarok
között, amelyből csupán szemezgetünk itt:
• 1130-ban III. Boleslaw(Krzyousty) az
udvarával Székesfehérvárra zarándokolt
Szent István sírjához.
• A Wikipedia adatai szerint is „A lengyel
részfejedelemségek időszakában a magyar
királyok keleti politikájukhoz a déli lengyel
hercegségeknél kerestek segítséget, gyakori lett a dinasztikus házasság: Szemérmes
Bolesław sandomierzi és krakkói fejedelem
(1243-1279) IV Béla magyar király (12351270) Kinga nevű leányát (Boldog Kinga)
vette feleségül, ÁjtatosBolesław kaliszi,
gnieznói herceg IV Béla másik leányával,
Jolantával, Leszek Czarny sieradzi herceg
pedig Grifinával Béla unokájával kötött
házasságot. IV. Béla, majd fia V. István
(1270-1272) lengyel szövetségben küzdött Csehország ellen.
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• Az utolsó árpádházi király, III. András
(1290-1301) a lengyel Fennenát vette feleségül a Piaszt –dinasztia Kujavi ágából.
Már a XI. század második felében találunk
nyomokat a magyar-lengyel gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokra. Az Odera-Visztula közötti, a magyar földre vezető kereskedő
utak kialakulása a kereskedelem intenzív fejlődésére is utal. A XI. századi lengyel-magyar
szövetség abból a felismerésből fakadt, hogy
a hatalmas nyugati szomszéd,a Német-Római Birodalom keleti terjeszkedését meggátolják. A lengyel- magyar-cseh dinasztiák és
országok szükségszerűen fogtak össze és váltak testvérekké ebben a harcban. Ez az összefogás üzenet a mának is!
Az Anjou és a Jagello családok
a magyar trónon
Az Árpád-ház kihalása után az árpádok női
örökösödési ágából az anjou Károly Róbert
(1308-1342) léphetett a magyar trónra. Feleségül vette a lengyel Lokietek Erzsébetet, ezzel
okosan megújította a hagyományos lengyelmagyar szövetséget. Ez időben a lengyel katolikus egyház nagy befolyással bírt a Magyar
Királyság területén az egyház struktúrájára. Boleslaw de Trost kapta az érseki széket,
az öccse pedig püspöki tiarát kapott. Károly
Róbert és Nagy Kázmér előkészítették a két
nagy birodalom széttagoltságának megszüntetését: Nagy Kázmér halála után a lengyel
korona a magyar királyra, Nagy Lajosra szállt,
akit a lengyelek „Magyar Lajos”-nak (Ludwik
Węgierski) neveztek, s ezzel létre jött az első
lengyel-magyar perszonálunió. Ez a kölcsönös
kapcsolatokat erősítette a gazdaság, a kultúra, a tudomány és technológia, az iskolai
képzés, az egyházügyek területén, lendületet adott a városfejlődésnek, hatással volt az
európai politikára is.
Nagy Lajos lányának, Hedvignek (Jadviga)
a férje Jagello Ulászló volt, Hedvig azonban
nem csak királyné, hanem lengyel királynő is
volt 1384-től haláláig, 15 éven át.. A Jagello
dinasztia megalapítása, a második lengyelmagyar perszonálunió , az első litván lengyel perszonálunió megszületése köthető a
nevéhez, s már életében szentként tisztelték.
A krakkói Wawel székesegyháza oltára alatt
pihen, amely ma zarándokhely:a dunakanyari népek és a lengyelek védőszentje. II. János
Pál 1997-ben Jadvigát szentté avatta.
1440-ben ismét lengyel királyt választott
a magyar nemesség, I. Ulászlót koronázták
királlyá, igaz, a Szent Korona helyett Szent
István fejereklyetartójában talált koronával.
1443-ban a 18 éves lengyel, magyar király és
Hunyadi János lengyel-magyar serege Nis
mellett, a Morava folyó partján tönkreverte a
török szultán európai hadseregét, és elfoglalta
Szófiát is.(Hosszú hadjárat) Sajnos a következő évben Várna melletti csatában, a török
szultán háromszoros túlerőben levő haderejével szembeni harcban elesett a fiatal, tehetséges, ígéretes közös királyunk:meggondolatlan
támadásba vitte lovas egységét a szultáni haderő legjobb hadteste, a janicsárok ellen.
A renaissance magyarországi közvetítéssel
érte el a lengyel területeket. Hunyadi Mátyás
(Matthias Corvinus) és Kasimir Jagello és
birodalmu között kiterjedt gazdasági, művészeti és tudományos kapcsolat szövődött: Kassa és Krakkó között új kereskedelmi útvonalat építettek ki, az építőművészet terén Kas-
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sai János jeleskedett, az aranyművességben a
magyar sodrott arany drótszálas zománc volt
népszerű, a festészetben János mester, a szobrászatban Lőcsei Pál, a könyvnyomtatásban , a
filozófiában Callimachus, Nikolaus Lassocki,
Szánoki Gergely kalocsai érsek nevét kell említeni. Mátyás király azonban inkább favorizálta a cseh kapcsolatot, mint a lengyel együttműködést, mert a célja a Német-Római Birodalom koronájának az elnyerése volt.
Mátyás király halálát követően II. Jagelló
Ulászló került a magyar trónra, akinek uralkodása nem volt fényes korszak: Dobže Lászlónak
hívták. A fia, II. Lajos kiváló országvezetővé
válhatott volna, azonban 1526. augusztus 29-én
Mohács melletti csatában totális vereséget szenvedet I. (Nagy) Szulejmán hadaitól. A 20 éves,
nehéz páncélba öltözött király a török csapatok elől menekülve a megáradt Csele-patakba esett, és belefulladt abba. A csatában részt
vett a lengyel katona-költő Adam Chahrowsi
, a lengyel származású báró Gonienski Lénárd
is (Gnojiczki Livhard kapitány?) aki nem javasolta a megütközést a mohácsi síkon. A rövid,
alig két órás csatában 24 ezer magyar vitéz,
közöttük Gnojiczki 1600 lengyel gyalogos
harcosa életét veszítette. ( Nekik állít emléket a mohácsi Szepessy téren a Lengyel Hősi
Emlékmű, az obeliszk tetején a lengyel sassal,
s az emlékoszlop tábláján olvasható:
„Még áll a bástyánk, az ős határ
A Tátra, rajta a szent madár.
A lengyel sas idevigyáz.
Mohács példa legyen, ne gyász.”
Ezzel befejeződött a Jagello urakodói periódus Magyarországon, röviddel ezután az országot három részre szakította a Török Birodalom és a Német –Római Császárság. KözépEurópa szívében egyik birodalom sem akart
rivális lengyel-magyar hatalmat.
A lengyelek és Erdély
Ha a magyar-lengyel hatásokat időrendben tovább kutatjuk, azokat Erdélyben találjuk meg. János Zsigmond felesége Izabella
királyné lengyel származású művelt asszony
volt, illetve Báthory István fejedelem lengyel
királlyá emelése időszakában a mindennapi
és hadi életre vonatkozó átvételt lehet firtatni. Az özvegy Izabella szép fiatal hölgyeket
hívott meg udvarába Lengyelországból, magyar
nemes ifjakat, akik kiválóan zenéltek, énekeltek,
táncoltak. A konyhaművészet is helyt kapott
az udvarban, az első magyar szakácskönyv
ekkor keletkezett, s abban számos lengyel
étel receptje szerepel. A „pisztráng” szavunk
átvétel a lengyel nyelvből. A kulináris kapcsolatot bizonyítja a mondás: „Nincs jobb bor
a magyar bornál, magyar szőlőből, de a krakkói pincéből.”(Nie masz wina nad węgrzyns,
zwegierrskiej winnicy, z krakowskiej piwnicy).
Divatos volt a fejedelmi és főúri udvarokban
a ”polepsi” tánc, később a táncokhoz tartozó
dallamokat átvette a magyar nép is. A korszak híres komponistája volt Greff Bakfart
Bálint magyar lantművész, aki hosszú ideig
élt Lengyelországban is. Érdemes említeni a
kalandos életű, forróvérű Balassi Bálint nevét,
mint példát: Balassi János családja 1570 tavaszán Lengyelországba menekült, két évig ott
élt a Krosno melletti Kamienes várában. 1576ban a lengyel királlyá választott Báthory István magával vitte Krakkóba, s 1589-ben újra
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Krakkóban és Debnóban, Wesselényi Ferencnél egy évig vendégeskedett.
Ebben az időben már ismerte Erdély művelt
nemessége és polgársága Jan Kochanowski ,
Lukács Górniczki, Wespasian Kochowski lengyel költőket is. A férfiaknál a lengyel hajviselet, a lengyel sapk, a lengyel dolmány elterjedt,
a hölgyek pedig átvették a gyönggyel kirakott
lengyel sapkát, a szűk szoknyát csinos kötővel. Lengyelhonból (milyen kifejező és utaló
a szó!) érkezett hozzánk a batiszt, finom lenvászon és a krakkói cérna is.
Számos magyar szót vett át a lengyel nyelv
is: dobosz, sziposz, szyszak, nadragi, cizma,
magierka, hejnal, batorowka, stb. Egy katonai szólásmondás emlékeztet minket a magyar
kardra is: „Koń turek, chlop mazurek,czapka
magierka, szabla węgierska” –„ a ló török, a
fickó mazur, de a sapka magyarka és a kard
magyar”
Báthori István erdélyi fejedelem, lengyel
király , ahogy az erdélyi fejedelmek többsége
is, „melegen tartották” az Erdély-Lengyelország perszonálunió gondolatát, de a történelem soha nem adott lehetőséget annak megvalósítására.
A Jagello-egyetem Krakkóban
és a magyarok
A magyar középkor első felében a magyar
értelmiségieket különböző országokban az
egyetem „Studium Generale” formájában
képezték, Bolognában, Páduában, Párizsban,
Oxfordban, sőt a Pireneusi félsziget Cordobai
kalifátusának egyetemein is. Csak 1367-ben,
Nagy Lajos uralkodásának idején alapította
meg V. Urbán pápa bullájával a pécsi egyetemet, amely 1543-ig fennállt. Zsigmond magyar
király 1395-ben egy további egyetemet alapított Budán, amelynek négy kara volt, amely az
elhíresült Konstanzi Zsinat idején, 1414-ben
még fennállt, mert a képviselői részt vettek
az eseményen. A pécsi egyetem megalakítását
követően pontosan száz évvel később Mátyás
király Pozsonyban „Academia Istropolitana”
nevű, egyetemi rangú képzőhely kialakítását
rendelte el, amelynek kancellárja Vitéz János
lett. Az ötödik éve lengyel király Báthori István 1581-ben Kolozsváron alapított egyetemet, amely 1603-ig fennállott. A krakkói
egyetem három fakultással 1364-ben alakult
Nagy Kázmér és Hedvig (Jadviga ) királynő
kezdeménye-zésére. Ez az egyetem fontos
szerepet játszott az értelmiség kiképzésében ,
akik később a közép-európai államok egyházi,
politikai vagy gazdasági szerkezetét formálták, működ-tették. A krakkói egyetem megalapításával a kölcsönös kulturális csere egyre intenzívebb lett Lengyelország, Németország, Csehország és Magyarország között.
1493 és 1506 között a krakkói Egyetemen 750
magyar tanulót vettek számba. 1526-tól 2900
magyar diákot regisztrált az egyetem. Krakkóban, 1470 és 1494 között a diákok egynegyede magyar volt. Az egyetemi polgárok
között találjuk a később reformátor Dévai
Bíró Mátyást, a bibliafordító és könyvnyomtató
Erdősi Sylvester Jánost (1526-1527), az első
magyar protestáns énekeskönyv összeállítóját,
Gálszécsi Jánost, Temesvári Pelbárt prédikátort.
A magyar diákoknak külön „bursa”-juk (kollégium) volt,így nem csupán a korabeli egyetem épületét lehet Krakkóban meglátogatni,
hanem a magyar Bursát is a Bracka utca 15.
szám alatt. (Krakkói Magyar Centrum)
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rik Dembinski tábornok egy ideig a magyar
honvédsereg főparancsnoka is volt.
Párizsban a lengyel Adam Mickiewicz fordult
Európa népeihez és a magyarokhoz, a Tribune
des Peuples 1849 április 22-i számában jelentette meg a „Kiáltvány a magyarokhoz”című
írását, amelyet az egész szerkesztőség is aláírt. Ebből idézzünk:
„Lengyelország, amelyre egyfelől brutális túlerő nehezedik, másfelől nem kap baráti segítséget, amelyre pedig joga volt számítani, saját földjén nem harcolhatván elküldte nektek legjobb tábornokait, Dembinskit
és Bemet, s legrettenthetetlenebb katonáit,
kinek neve: légió.”
„Polska uciśniona z jedney strony brutalną
przemocą, a z drugiej brakiem życzliwej
pomocy, na którą miałaprawo liczyć, nie mogąc
walczyć na własnej ziemi,posłała eam swych
najlepszych jenerałow, których imię legion.”
Az 1863-as lengyel felkelés idején ismét feltámadt a remény arra, hogy Lengyelország
kivívja függetlenségét és egységét. Klapka
György és Joseph Ordega előkészítettek egy
egyezményt azzal a céllal, hogy Magyarország és Lengyelország mint szövetségesek,
testvérek Ausztria és Oroszországgal megküzdenek. „A Királyi Lengyelország déli vajdaságaiban, Krakkó, Sandomierz, Lublin és
Kalis kerületeiben alig akadt olyan nagyobb
összecsapás, ütközet, amelyekben magyarok ne vettek volna részt”-írta T. Polak, a
„Wegrzy w powstaniu styczniownym 18631864” című munkájában nevekkel, egységeket, létszámokat megjelölve időpontokkal és
hellyel jelzi a magyar részvételt a harcokban.

A XVIII. század Európa számára „új időket”
ígért, de a lengyeleknek és a magyaroknak az
országuk függetlenségéért, polgári reformokért, a nyelvért és a nemzeti kultúráért folytatott harcot hozott. Lengyelország és Magyarország között a pozitív érzelmi kapcso-latok
tovább éltek, de a konkrét kapcsolatok szűkebb mederbe terelődtek. II. Rákóczi Ferenc
vezérlő fejedelem által indított szabadságharc
is Lengyelországból indult, a lengyelországi
Brezán (Brezna) várában, és itt adja ki a felkelésre hívó „A keresztyén világ minden fejedelmeinek és respublikáinak…” sorokkal kezdődő kiáltványát. A magyar bujdosók és lengyel dragonyosok kíséretében lépte át Rákóczi
a határt, Bercsényi Miklós háromszáz lengyel, ugyanennyi román katonával erősítette meg a sereget. A szabadság-harc sorsdöntő és vesztes csatájában, Romhánynál kuruc,
lengyel, svéd és francia csapatok együtt harcoltak a habsburg- sereg ellen. A szabadságharc bukását követően Rákóczi Lengyelországba emigrált.
Lengyelország ígéretes 1791-es alkotmánytervezetét félretolták, a nagyhatalmi igények
Lengyelországot (Poroszország, Oroszország és a Habsburg Birodalom) három részre
szakították egy évvel később, . A szállóige
„Lengyel, magyar két testvér” igaz maradt,
de mindkét nemzet elnyomás alatt nyögött. A
magyar irodalmárok a politikát az irodalomba rejtették, kritikusan reflektáltak Lengyelország feldarabolására: Barcsay Ábrahám, Batsányi János, Nagyváthy János. Lengyelország
újjászületésének reményét üdvözölték a
napoleoni háborúk idején Kazinczy Ferenc,
Menedék, haza,
Cserey Farkas, Berzeviczy Gergely. Az 1830otthon szabad földön
1831-es lengyel felkelés idején újságcikkekben, versekben novellákban, drámákban tükA lengyel területek egysége és autonómiröződött a magyarok szimpátiája. (Kisfaludy ája 1920-ban valósult meg. Kovács Endre a
Sándor, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, „Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháboEötvös József, Arany János)
rú között” című igényes történészi kvalitásoAz 1848-1849-es magyar szabadságharc kat felmutató könyvében elemezte a két ország
idején ismét felcsillant a lengyel-magyar ügy kapcsolatát, az Antant, az egyes kormányzatok
közös szolgálatának a reménye. A lengyel Adam politikáját. Felfedi a titkos diplomáciai folyaCzartoryski herceg, Zamoyski gróf, a magyar matokat és érdekeket, az államok nyílt vagy
gróf Teleki László követ és Szarvadi Frigyes titkos szövetségeit. Meglepődve olvashatjuk,
követségi titkár összeállították a Chlapiczky- hogy Magyarország érdekei sosem ütköztek
protokollt, hogy a lengyel-magyar együttmű- a lengyel érdekekbe, és ez fordítva is igaz, a
ködésnek új alapokat adjanak. Igyekezetüket két ország érdekei harmonizáltak egymással.
átlépte az idő, a történések. Petőfi Sándor, a Mindkét állam közös államhatárt akart és
magyar forradalom és szabadságharc költője, kiegyensúlyozott állami kapcsolatokat. Ez a
Bem barátja így ír erről:
szándék veszélyes volt Németország számára.
A Német Külügyminisztérium egyik emlékiratában (Woermann-Denkschrift 7. Oktober
„Európa csendes, újra csendes,
1938 ) megjegyezték, hogy a lengyel és magyar
Elzúgtak forradalmai...
közös határt nem lehet támogatni. A német
Szégyen reá! lecsendesült és
diplomaták a Magyarországgal és LengyelSzabadságát nem vívta ki.”
országgal szembeni őszinte nyilatkozatot
elkerülték. Röviddel azelőtt, hogy a német
„Europa milczy, przerazona,
támadás Lengyelország ellen megindult volna,
gdy rewolucji gaśnie śpiew+,
cóz-ze tu wolność znowu kona,
a diplomáciai jegyzékváltás és a közvetlen
ich nie obchodzi nasza krew!”
kormányzati tárgyalások Magyarország és a
„Harmadik Birodalom” között nagyon intenA költő igazságtalan volt, mert csupán a zívek lettek . Hitler és Ribbentrop arra kérték
lengyelek két légiót küldtek a szabadságharc Magyarországot, hogy a Lengyelország ellen
támogatására. Az egyiket Josef Wysocki vezette, vonuló német és szlovén csapatok számára
s ebben a légióban az 1849-es tavaszi hadjárat- bocsássák rendelkezésre a Magyar Államvasban három zászlóalj és fél ulánusezred halál- utakat. Ezt a kérést 1939 nyarán Teleki Pál
megvető bátorsággal küzdött a gyűlölt oszt- miniszterelnök elutasította. A nemzetiszorákok ellen. A másik légió- két gyalogos zász- cialista diplomácia kilátásba helyezte, hogy
lóalj és két ulánus század- a legendás Bem apó Magyarország cserébe „territoriális ajándéhadseregéhez tartozott, s Erdélyben az oszt- kokat” kaphat (Galíciából és más területekrák-orosz erőkkel szemben harcoltak. Hen- ből részesedhet), hogy Magyarországot pozi-
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tíven befolyásolja. A magyar Államtanács ezt
is elutasította, a véleményt Teleki Pál miniszterelnök közölte a német nagykövettel: „Ha
Németország azt követeli, hogy német csapatokat a hegyszorosokon át szállíthassák,
akkor meg kell kérdezni az angol nagykövetet is, vajon Anglia nem akar-e más hegyi
hágókon át katonai egységeket küldeni Lengyelországba-mivel Magyarország semleges.
Egyidejűleg közölte Csáky külügyminiszter a
német Ribbentrop külügyminiszterrel, hogy a
magyar kormány véleménye szerint a magyar
nemzet becsületével nem egyeztethető össze,
egy ilyen akcióban együttműködni.
Lengyelország szovjet és fasiszta lerohanásának története az orosz és német történelem legszégyenteljesebb eseménysora, hasonlatos ahhoz hogy egy farkascsorda és a sakálok megegyeznek egy őz elejtésén. A lengyel
kormány, a katonai vezetés , a megvert katonai alakulatok először Romániába menekültek, ahol a román hatóságok lefegyverezték és
internálták a katonákat. A nemzetközi szabályok szerint ugyanez történt a közös lengyel-magyar határon is, de Magyarországon
a tisztek megtarthatták oldalfegyverüket, és
mindkét fél részére fájdalmas aktus volt a
lefegyverzés. Lengyel katonák emlékezetében megmaradt az, hogy magyar katonazenekarok a Lengyel Himnuszt játszották:
Jeszcze Polska nie zginęła”„Nincs még veszve
Lengyelország”…
Civil menekülők tömege is elérte a határainkat. Idős Antall József „Menekültek menedéke” című könyvében számos anekdotát lehet
olvasni a menekülők fogadásáról. (A tanulmány szerzője itt tartalmilag idézi az anekdotát.) November végén lengyel asszonyok,
anyák is érkeztek a Kárpátok lejtőjén, karja-

ikon gyermekeikkel és megmentett javaikkal
teli batyuval. A magyar határőrök nem kiáltották: „Állj, ki vagy?” Sokkal inkább átvették az asszonyok csomagjait és a gyerekeket, s levitték őket a kaszárnyájukba. A lengyel asszonyok vitték utánuk a fegyvereiket.
A kaszárnyában sem akadt probléma, jóllehet a zászlós úr szigorú képet vágott (civilben elemi iskolai tanító). Azután segített a
határőröknek a gyermekeket és a csomagokat biztonságba helyezni, és nem aggódott a
fegyverek miatt.
A lengyel civil menekültek ügye hivatalosan a Belügyminisztérium Szociális ügyek
IX. osztályához tartozott., de a menekültek
elszállásolását és étkeztetését a Menekültügyi Lengyel- Magyar Bizottság, a MagyarLengyel Társadalmi Egyesületek Szövetsége
és a Magyar Vöröskereszt szervezte. A katonai menekültek esetében a Hadügyminisztérium XXI. osztálya volt illetékes. Ebben
volt egy alosztály, amely csakis a lengyelek
ügyeivel foglalkozott,s amelynek vezetőjét az
Angersben, illetve Londonban székelő lengyel
ideiglenes kormány nevezte ki (Steifer ezredes,
illetve Alexander Krol főhadnagy). Azért, hogy
a civil és katonai menekülteket elhelyezzék, a
magyar hatóságok 114 civil menekülttábort
és 141 katonai menekülttábort rendeztek be.
A katonai internálótábor egy magyar tiszt és
egy általa a menekültek közül kiválasztott
lengyel vezető (starszy obozu) parancsnoksága alatt állott. Minden táborban volt olvasóterem, rádió és társasjátékok, később a katonák magyar, lengyel és egyéb külföldi újságokhoz is hozzájutottak. Nyelvi kurzusokat
szerveztek, kórusokat és zenekarokat alakítottak, kézműves műhelyeket rendeztek be,
sprtolási lehetőségeket teremtettek. A tábor-

lakók „becsületbíróságot” állíthattak, a budapesti lengyel alosztály keretében egy magasabb hatáskörű becsületbíróságot is. A lágerlakók akadálytalanul gyakorolhatták a hitüket .Minden lengyel katonai személy nem csak
ellátást, hanem zsoldot is kapott. A magyar
hatóságok megengedték, hogy tisztek és az
egyszerű katonák is a láger környezetében
munkát vállaljanak. Ezt először a tiszteknek
megtiltották, de később ők is dolgozhattak a
gazdaságokban vagy irodákban.
A tábor területén a katonák szabadon
mozoghattak, de szabadságot is kaphattak,
hogy a rokonaikat-akár Budapesten is- meglátogathassák. A szabadság engedélyt a XXI.
osztály vezetője -a lengyel alosztály vezetője javaslatára akár hosszabb időre, mint egy
hét- adott. Előfordult gyakran, hogy a német
Gestapo által keresett katonai személy hamis
civil igazolványokkal egy civil táborba költözött át. 1944. március 19-ig ( Magyarország
náci megszállásáig) a lengyel zsidók a határon
ugyanolyan dokumentumokat kaptak, mint
a lengyelek.
A civil menekültek normális életfeltételek
között éltek különböző településeken, hotelekben, panziókban, magánházakban. Havonta
egyszer a település jegyzőjénél kellett jelentkezniük, hogy lepecsételtessék a tartózkodási engedélyüket. Egy képviselőt választhattak és küldhettek a magyar település tanácsába. Országos képviselőik-hét tisztviselőa Belügyminisztérium szociális osztályán
dolgoztak. A magyar állam területén történő közlekedéshez nem volt szükség engedélyre, szabadon vállalhattak munkát, amire
szükség is volt, mert személyenként csekély
támogatást kaptak.
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Számos magyar egyesület segítette a vehette át a Lengyel Egyesült Munkáspárt gyelek tizezrei Magyarországon, „lengyel piac”.
menekülteket, amelyek közül a Magyar vezetését. Ny.Sz. Hruscsov személyesen tár- Magyar ember soha nem vetette fel, hogy
Miczkiewicz Társaságot, a Magyar Tanítók gyalt Warsóban a hatalom átvételéről, a tár- miért vannak ők itt? Tudtuk miért. ProbléOrszágos Egyesületét, a Lengyel Légionáriusok gyalás egészen októberig elhúzódott, végül ma nélkül együtt éltünk velük, nem gondolEgyesületét emelhetjük ki. Magyarországon október 19-21 közötti marathoni egyeztetés tuk azt, hogy ez másként lehetne. Majd jött
lengyel intézmények is kínáltak szolgáltatásokat során Hruscsov beadta a derekát. A magyaror- a rendszerváltás mindkét országban, beroaz egyházi, a szociális és egészségügyi szági „Szabad Nép” épp október 23-án közöl- bogott a „varsói gyors”, a visszarendeződés,
terülteken. A településeken négy évfolyamos te le Gomulka beszédét, amely a poznani fel- a baloldal hiteltelenné válása és felmorzsolengyel elemi iskolák működtek,Vácott több, kelést legitimálta. A magyarországi fiatalok lódása: egy folyamat időben elcsúszva, ám a
mint 150 zsidó árva kapott menedéket, aki- szimpátia tüntetést terveztek a lengyelek mel- tükörkép hitelességével. Megdöbbentő párket zsidó tanárok felügyeltek.
lett október 23-ra, amelyet a Bem-szoborhoz
huzam vonható a visegrádi királytalálkozó és
Több, mint 300 lengyel hallgató tanult a hirdettek, a lengyel és a magyar forradalom a Visegrádi Hármak szövetsége között: 1335.
főváros főiskoláin, egyetemein. Budapesten így függ össze. Adam Wažyk lengyel költő novemberében Károly Róbert magyar király,
volt a lengyel politikai napilap, a „Wiescie jelen volt az október 23-i tüntetésen, vala- III Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh
Polskie”szerkesztősége is. A Budapesti Len- mint 20-25 Budapesten tanuló lengyel diák királyok egyeztették érdekeiket Visegrádon a
gyel Intézet és a „Biblioteka Polska”- hála (ők később beléptek a Magyar Nemzetőrség- Német-Római Birodalommal szemben, 1991.
Maria Jankowska és Stefan Grybowski krak- be), továbbá lengyel anyanyelvű, a háború után február 15.én Vaclav Havel, Lech Wałęsa,
kói egyetemi professzoroknak-számos köny- is hazánkban maradt munkások, értelmiségi- Antal József találkoztak ugyanitt, ugyanazért, s
vet, tankönyvet adtak ki. A lengyel kulturá- ek. A szituációt ismerjük meg a költő tollából! Szlovákia is megértette a közös ügyeink lényelis élet a lehetősé-gekhez mérve gazdag volt,
gét. A migráns válságot ugyanazon szemüve„Lengyel Vándorszínház” és bábszínház kínálta Adam Wažyk: Qui tacent clamant
gen át látják és együtt képesek voltak sikereprogramjait a lágerlakóknak, a civil mene- „Veletek voltam aznap, mikor a Bem szobornál
sen kezelni. Továbbra is szükség van egymáskülteknek is.
magyar és lengyel zászló alatt ujjongtatok.
ra. Az Európai Bizottság Lengyelországban
Nem tudjuk pontosan, hogy a második világ- Nem tudom, ki él még és ki holt már,
„kutakodik” Beata Szydlo kormánya intézkeháború idején hány lengyel menekült Magyar- midőn elnémult minden, csupán a tűz ropog. déseiről, s „jogállamisági vizsgálatot” indít . A
országra, és talált menedéket. A lengyel adamagyar miniszterelnök, Orbán Viktor a hírt
tok szerint az első hullámban a lengyel had- A nagy kavarodásban, Déry, te kerestél
hallva maga és a kormánya nevében nyilatsereg 35.000 katonája érkezett hazánkba, a aggódva telefonon:bajom nem esett-e?
kozott arról, hogy semmilyen Lengyelország
magyar történészek szerint mintegy száz- s hallottam a hangod még a Parlamentnél,
elleni szankciót nem támogat.
ezer lengyel katonát fogadott be Magyar- mint utolsó kiáltást az éterbe veszve.
Az ezer-százharminckilenc éves lengyelország. Többségüket evakuálták Franciaormagyar kapcsolat létezése különös teljesítszágba, Közel-Keletre, Szíriába, Egyiptomba, Mi, lelkiismerete a történelemnek
mény Európa történetében. Tévedés lenne
Angliába. Jelentős részük fegyverrel küzdött hallgatunk- államérdek ez a néma beszéd…
valamiféle közös „néplélek”- kel magyarázni
a nácik ellen, sokan náci fogságba kerültek, Hol a felkelők hamván keserű füst terjeng,
azt. Az igazság az, hogy mindkét nép törtéismét mások kivándoroltak, ám a II. világhá- a végső mítosz összedőlt. De Bem emléke ép.” nelme folyamán mindig két malomkő között
ború után számosan visszatértek hazájukba.
őrlődött. Nyugaton ott volt egy becsvágyó nép
A menekültek egy kisebb része Magyarorszá(Fordította: Gömöri György) azzal a permanens céllal, hogy egy nagy birogon maradt, magyar állampolgárok lettek, de
dalmat alapítson. Európa keleti részén minmég unokáik beszélnek lengyelül.
A lengyelek pénzadományt küldtek Magyar- dig veszélyforrást jelentettek a feltörekvő új
országra és vérüket- Lengyelországban vér- hatalmak: az Arany Horda, az oszmán hódíadást szerveztek a sebesült magyar felkelők tás, Oroszország, a Szovjetunió.
„A bajban ismerszik meg a barát”
számára. Gomulka ellenezte Magyarország
Ritkán lehet találni hasonló hű fegyvertárlerohanását, erről vitába szállt Hruscsovval sakat. Lengyelország autonómiájának és sza1956 június 28-án Poznanban munkásfel- is, s amikor Nagy Imrét letartóztatták, azt is badságának ellensége nem lehet Magyarország
kelés tört ki, amelyet néhány nap alatt levert ellenezte, a kivégzése ellen pedig határozot- barátja, a lengyelek pedig mindig készek vola lengyel-szovjet haderő. A felkelésnek mégis tan tiltakozott.
tak a magyar szabadságért a vérüket ontani,
volt jelentősége, megrengette a lengyel komKövetkeztek a nyolcvanas évek, a életüket feláldozni.
munista rezsim hatalmát, s Ladyslaw Gomulka „Solidarność”, Lech Wałęsa, menekült len-

