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Prohászka László

Lengyel vonatkozású 
köztéri emlékek Budapesten

Budapest utcáin és terein sok lengyel vonatkozású szobor vagy emlékm� lát-

ható. Nem véletlenül, hiszen a két nép történetét számos szál köti össze, az 

Árpád-háztól a Jagellókon, Báthoryn, Bem apón, a két világháború nemegyszer 

közös szenvedésein át, egészen napjainkig.1

Az ezeresztend�s magyar–lengyel kapcsolatok egészen az Árpád-házig 

nyúlnak vissza.2 I. Béla királyunk lengyel földre menekült, és ott született fi a, 

László. Az 1192-ben szentté avatott magyar lovagkirály, Szent László édes-

anyja a lengyel Piast-házból származó Rycheza hercegn� volt. A máriaremetei 

kegytemplom melletti parkban 1938-ban állították fel Szent László m�k�b�l 

készített, álló testhelyzet� portréját, Krasznai Lajos alkotását.3 A király bal kezét 

az Árpád-ház címerével díszített, hatalmas pajzson nyugtatja. A talapzat gótikus 

mintázatú, négy oldalfalán a következ� feliratok olvashatók: Szent László / Ma-

gyarország vitéz királya. / Erényességével nemessé tette népét. / Vitézségével 

naggyá tette az országot. / Szent István / 900. jubileumi évében / a hívek / 

kegyes adományából / állíttatta / a remetei Szervita Rendház.

1939-ben a magyar tisztképzés fellegvára, a Ludovika Akadémia Orczy-kert 

felé néz� bels� homlokzata el�tt avatták fel az Oláh Sándor mintázta Szent 

László-szobrot.4 1945 után eltávolították. El�ször raktárba került, majd a rend-

szerváltozást követ�en, 1990-ben Sümegen, a  ferences templom közelében 

lév� parkban állították fel.5

Antal Károly a két világháború közötti id�szak modern képz�m�vészeti 

irányzata, a római iskola stílusában 1940-ben mintázott Szent László-szobrot 

a k�bányai Szent László-plébániatemplom elé.6 A  mészk�b�l faragott, közel 

három méter magas férfi alak kezét a maga el�tt tartott, hatalmas csatabárdon 

nyugtatja. Az alkotás egyszerre sugároz méltóságot és nyugalmat, békességet 

és harckészséget. A talapzat homlokzatán a Szent László / 1077–1095 felirat, 

a hátoldalon a következ� szöveg olvasható: „Idvezlégy kegyelmes Szent Lász-

1 Kovács Endre, Magyarok és lengyelek a történelem sodrában, Budapest, 1973; Kapronczai 

Károly, A magyar–lengyel történelmi kapcsolatok évszázadai, Budapest, 2000; Norman Da-

vies, Lengyelország története, Budapest, 2006, 103–104.; Konrad Surtarski, Közös fényeink 

– lengyel–magyar történelmi és politikai írások, Budapest, 2014.
2 Dávid Katalin�–�Kovács Endre, Magyarország – Lengyelország. A barátság ezer éve, Budapest–

Warszawa, 1978.
3 Rajna György, Budapest köztéri szobrainak katalógusa, Budapest, 1989, 97.
4 Rada Tibor, A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt 

története, I. kötet, Budapest, 1998, 615–616.
5 Ravasz István (szerk.), Emlékek a Hadak útján, II. kötet, Budapest, 2007, 78.
6 Rajna György, i. m., 78.
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ló kerály, / Magyarországnak édes oltalma, / szent kerályok közt drágalátus 

gyöngy, / csillagok között fénességes csillag” / PEER CODEX. (A Peer-kódex 

1526 el�tt íródott imakönyv, melynek egyik legszebb része a Szent László-ének. 

Ebb�l való a fenti idézet.) Kétoldalt egy-egy mészk�be faragott domborm� dí-

szíti a másfél méter magas talapzatot. Feliratuk szerint a bal oldalin Szent Lász-

ló / megmenti az elrabolt leányt, míg a jobb oldalin 1095 – / a keresztes hadak 

vezérévé választják. (Érdemes megemlíteni, hogy a magyarországi lengyelek 

számára évente június 27-e, László napja 1996-tól országos ünnep.)

Budapest legjelent�sebb köztéri szobor-együttese a H�sök terén álló Millen-

niumi emlékm�. A Schickedanz Albert tervezte két oszlopcsarnokban a magyar 

nemzet legkiemelked�bb uralkodóinak és államférfi ainak szobrait helyezték 

el. Ezek sorában balról a második Szent László álló alakos bronzszobra. Telcs 

Ede 1911-ben készített alkotása méltóságteljes pózban, kezében csatabárddal 

ábrázolja a királyt. (A szobor fejrészét a Gy�rben �rzött XIV. századi híres her-

máról mintázta a m�vész.) Alatta Zala György bronz domborm�ve a leányrabló 

kun vitézzel csatázó Szent Lászlót ábrázolja. Ugyancsak Zala alkotása Nagy 

Lajos király, Magyarország és Lengyelország uralkodójának 1927-ben felállított 

szobra, fején Anjou-liliomos koronával, bal kezét pallosán tartva.7

IV. Béla magyar király lánya, Kinga 1239-ben Boleszló, Krakkó és Szando-

mir fejedelmének felesége lett. Sokat tett új hazájáért, ahol rendkívül népszer� 

volt, halála után szentként tisztelték. 1690-ben boldoggá, 1999-ben szentté 

avatták.8 Budapesti köztéri szobra Szent Hedvigével együtt kerül ismertetésre.

Az Anjou-házból származó Károly Róbert felesége, Łokietek Erzsébet sze-

mélyében lengyel származású királynéja volt Magyarországnak. Els�nek az � 

fi a, Nagy Lajos (1326–1382) szerezte meg a lengyel koronát a magyar mellé.9 

Budapest egyik nevezetes m�emlék épülete a Vigadó. Az 1865-re elkészült, 

romantikus stílusú épület küls� homlokzatát számos szobor ékesíti. Bár az 

épület 1945-ben kiégett, küls� díszei viszonylag épen megmaradtak. Ezek 

között, a  magyar nemzet nevezetes személyiségeit bemutató, mészk�b�l 

faragott portrék sorában található Nagy Lajos király fejszobra, Alexy Károly 

1863–64-ben készült alkotása.10

Óbudán, a III. kerületi Lajos utca 47/A számú, modern stílusban épült lakó-

ház homlokzatán mészk�b�l faragott, kör alakú domborm�vön Lajos király gó-

tikus hangulatot idéz�, trónon ül� képmása látható. Az éremszer�en mintázott 

relief peremén körben a következ� latin nyelv� szöveg olvasható: LODOVICVS 

DEI GRACIA REX HVNGARIAE (Lajos, Isten kegyelméb�l Magyarország királya.)

IV. Béla magyar király lányát, Kingát (1224–1292) és Nagy Lajos király lányát, 

Hedviget (1373–1399) II. János Pál pápa döntése nyomán, ma már a katolikus 

egyház szentjei sorában tiszteli Magyarország és Lengyelország. Pesten a Már-

cius 15. téren, a Belvárosi plébániatemplom melletti kis parkban 2002-ben Szent 

7 Liber Endre, Budapest szobrai és emléktáblái, Budapest, 1934, 354–359.
8 Szende László, Mindennapok csodái. Szent Kinga legendái nyomában, Múlt-kor, 2011/nyár, 

44–47.
9 Kapronczay Károly, Szövetségbe forrt. Magyar–lengyel kapcsolatok az Árpád-házi és az An-

jouk korában, Múlt-kor, 2011/nyár, 38–43.
10 Medvey Lajos, Vezet� Budapest szobrai megtekintéséhez, Budapest, 1939, 45.
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Kingát ábrázoló, fi nom eleganciájú k�szobrot állítottak fel. Tóth Dávid alkotása11 

2006-ban díszkivilágítást is kapott. A Szent Kinga-szoborral szemben a lejárati 

lépcs�nél 2009-ben állították fel Szent Hedvig ugyanebben a visszafogott, ele-

gáns stílusban készített szobrát, amely szintén Tóth Dávid munkája.12 Mindkét 

alkotás karcsú korinthoszi oszlopon áll. Méretük, elhelyezésük, köztérbe történ� 

illeszkedésük példaérték�en sikeres. A  talapzatukra felvésett szöveg szerint, 

a szobrokat a Belváros-Lipótváros Lengyel Kisebbségi Önkormányzata állíttatta.

Hedvig tízévesen lett Lengyelország királyn�je.13 II. Ulászlóval együtt a kö-

zépkori Lengyelország megteremt�je. Jagelló litván nagyfejedelem az 1385-ben 

megkötött uniós szerz�déssel népével együtt áttért a keresztény hitre. Feleségül 

vette Hedvig királyn�t, és 1386-ban II. Ulászló néven lengyel király lett.14 Tiszte-

letükre a budai Vár fala el�tti Európa ligetben 2013. október 30-án emlékm�vet 

emeltek Renatas Juška, Litvánia magyarországi nagykövete kezdeményezésére. 

Az egyéni hangvétel� alkotás – két frontálisan beállított, életnagyságúnál na-

gyobb ül� alak – alkotója a neves litván szobrászm�vész, Dalia Matulaitė.15

A  budapesti Országház Steindl Imre tervezte neogótikus épületén lév�, 

mészk�b�l faragott uralkodó-szobrok között több lengyel vonatkozású alkotás 

található. Szent László király egész alakos, álló szobra a Dunára néz� homlok-

zaton látható (Vasadi Ferenc alkotása). A Kossuth Lajos téri f�bejárata fölött a 

középkori Magyarország két kiemelked� uralkodója, Hunyadi Mátyás és Nagy 

Lajos egész alakos k�szobra áll (utóbbit Mayer Ede mintázta). Nagy Lajos király 

még egy szobrot kapott a dunai homlokzaton is, Fleischl Róbert m�vét. A Du-

nára néz�, nyugati homlokzatra I. Ulászló alakját Strochoffer Béla, II. Ulászló és 

II. Lajos egész alakos, álló portréját Vasadi Ferenc faragta ki. Báthory Istvánról 

Brestyánszky Béla készített szobrot, amely a déli szárnyat díszíti.16 (Az id�járás 

és háborús sérülések miatt valamennyi szobrot újra kellett faragni.)

A magyar–lengyel kapcsolatok történetében kiemelked� szerep jutott Bá-

thory István (1533–1586) erdélyi fejedelemnek, akit 1575-ben lengyel királlyá 

választottak.17 Báthory – akit a lengyelek a mai napig egyik legnagyobb ural-

kodójukként tisztelnek – születése négyszázadik évfordulóján bizottság alakult 

az erdélyi fejedelem és lengyel király budapesti köztéri emlékm�vének felállí-

tására, amelyet eredetileg a Népligetben akartak elhelyezni.18 A mintázásra a 

korszak neves m�vésze, Pásztor János kapott megbízást, és 1943-ra elkészült 

a kétszeres életnagyságú, ül� testhelyzet� Báthory-szobor k�be faragása.19 Az 

építészeti terveket Kismarty-Lechner Jen� készítette. Az emlékm� felállítására, 

11 Wehner Tibor, Modern magyar szobrászat 1945–2010, Budapest, 2010. 293.
12 Uo.
13 Norman Davies, i. m., 103.
14 Szokolai Katalin, Lengyelország története, Budapest, 1996, 35.; Norman Davies, i. m., 

105–107.
15 Szoboravató, Magyar Nemzet, 2013. október 31.
16 Medvey Lajos, i. m., 51–53.
17 Nagy László (szerk.), Báthory István emlékezete, Budapest, é. n.; Szokolai Katalin, i. m., 48.; 

Norman Davies, i. m., 338–346.
18 Medvey Lajos, i. m., 128.
19 Heitler László, Pásztor János, Budapest, 1981, 21. o. és 52. kép.
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a második világháború, majd a Rákosi-rendszer miatt, csak 1958-ban került 

sor a XIV. kerületben, a Thököly út és a Hungária körút sarkán lév� parkban.20 

Pásztor János a lengyel királyt Jan Matejko Báthory Pszkov mellett cím�, 

1872-ben befejezett, a  varsói Nemzeti Múzeumban �rzött nevezetes festmé-

nye21 alapján mintázta. Báthory trónusszer� széken ül, fején díszes erdélyi 

süveg. Mellén páncélvért, kardját térdén keresztbe fektetve tartja. A  válláról 

szélesen leomló palást zárt tömbbé fogja össze a kompozíciót, amely egyszerre 

sugároz nyugodt méltóságot és dinamikus tetter�t.

A török hódítók elleni háborúk h�se, Sobieski János (1629–1696) lengyel 

király a IX. kerületben az 1933-ban róla elnevezett utca22 44. számú épülete 

falán 1934-ben kapott emléktáblát. A fehérmárvány lapot Körmendi Frim Jen� 

balra tekint�, klasszicizáló stílusú, babérkoszorús Sobieski-portréja díszíti.23 

A nagy méret� bronzérem alatti felirat: A törökver� lengyel király / SOBIESKI 

JÁNOS / emlékére állította / a Magyar–Lengyel Egyesület. Érdekességként 

megemlítend�, hogy a lengyel királynak 1933-ban Esztergomban emlékm�vet, 

Szécsényben emléktáblát emeltek, amelyeket ugyancsak Körmendi Frim Jen� 

Sobieskir�l készített érme díszít. (A három emlékjelen látható bronzérmet ere-

detileg 1933-ban mintázta a m�vész 34, illetve 117 milliméteres méretben.)24

1936-ban Buda vára visszafoglalásának kétszázötvenedik évfordulóját ün-

nepelte Magyarország. Október 5-én XI. Ince pápa szobrát leplezték le a budai 

Várban.25 Damkó József életnagyságúnál nagyobb méret�, álló testhelyzet� 

bronzszobra talapzatának hátoldalán a Szent Liga emlékérme látható, rajta XI. 

Ince pápa, I. Lipót német-római császár és magyar király, Sobieski János len-

gyel király és Giustiniani velencei dózse.

Az 1848–49-es magyar szabadságharcban egyetlen nemzet sem adott any-

nyi katonát, f�tisztet, s�t tábornokot, mint a lengyel. A tábornoki és törzstiszti 

kar közel öt százalékát lengyelek alkották. 1849 februárjában Henryk Dem-

biński altábornagy volt a magyar sereg f�vezére, a lengyel légió Józef Wysocki, 

illetve Jerzy Bulharyn parancsnoksága alatt harcolt, az erdélyi hadsereg élén 

1848. decembert�l a lengyel történelem legendás alakja, Józef Bem állt.26

Az Akadémia utca 1. számot visel�, klasszicista stílusú palota, az egykori 

István F�herceg Szálló falán 1926-ban helyezték el Bem József (1794–1850) 

bronzból öntött domborm�vét, dr. Farkas Zoltán munkáját.27 A portré megfor-

málásánál a m�vész Bem segédtisztje, Pet�fi  Sándor 1849-ben készített28 híres 

grafi káját vette alapul. A vörösmárvány keretbe foglalt, négyzet alakú reliefen a 

20 Rajna György, i. m., 435.
21 Janusz M. Michałowski, Matejko, Budapest–Varsó, 1978, 12. sz. képoldal.
22 Mészáros György (szerk.), Budapest teljes utcanév lexikona, Budapest, 1998, 343.
23 Medvey Lajos, i. m., 82.
24 Török Pál, Magyarországi érem- és plakettm�vészet 1850–1945, Budapest, 2011, 119.
25 Medvey Lajos, i. m., 16.
26 Kovács István, „…Mindvégig veletek voltunk”. Lengyelek a magyar szabadságharcban, Buda-

pest, 1998.; U�: Honvédek, hírszerz�k, légionisták. A szabadságharc lengyel résztvev�inek 

életrajzi lexikona, 1848–1849, Warszawa–Budapest, 2016.
27 Medvey Lajos, i. m., 43.
28 Fekete Sándor, Így élt a szabadságharc költ�je, Budapest, 1985, 183.
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balra tekint� arckép alatt a Bem tábornok felirat olvasható. A domborm� fölötti 

fehérmárvány táblára a következ� szöveget vésték: E házban lakott 1848. nov. 

9–27-ig / BEM JÓZSEF tábornok / Lengyelország szülötte, / Magyarország h�-

se, / Törökország halottja. / Emlékének a Magyar–Lengyel Egyesület / 1926. 

A domborm� alatti, 2000-ben készült márványtáblán a magyar szöveg lengyel 

fordítása olvasható.

1934-ben közadakozásból egész alakos szobrot állítottak Bemnek29 a II. 

kerületi Pálffy – 1950 óta Bem József – téren. Az esemény kiemelt fontosságát 

jelezte, hogy az avatás – amelyr�l a fi lmhíradó is beszámolt30 – az államf�, 

Horthy Miklós kormányzó jelenlétében történt. A  mészk�b�l faragott talap-

zatra Bem tábornok Istók János mintázta kétszeres életnagyságú, álló alakú 

bronzszobra került. Fején a Pet�fi -rajzról már ismert Kossuth-kalap, egyszer� 

ruházata puritán egyéniségét idézi. Lábán egyszer� katonacsizma, egyenruhája 

fölött katonaköpeny, amelynek bal oldali álzsebén bukkan ki a derekára kötött 

Kossuth-kard markolata. A  tábornok jobb keze felkötve. (A  szászvárosi csa-

tában egy golyó szétzúzta középs� ujját.) A szobor alépítményének el�lapján 

mindössze ennyi áll: BEM APÓ. A talapzat homlokzati oldalának szövege: PISKI 

/ csata 1849 / A hidat visszafoglalom / vagy elesem. / El�re magyar! / Ha nincs 

híd nincs haza. A posztamens alsó részének el�lapját rohamozó honvédeket 

ábrázoló domborm� díszíti, a  talapzat homlokzati része el�tt, mészk�b�l fa-

ragott keretbe egy téglát helyeztek Bem tarnówi szül�házából. Az id�közben 

elt�nt ereklyét a lengyelek 1999 márciusában pótolták.

Az alépítmény két oldalára Bem hadjáratainak csatahelyeit vésték. A  jobb 

oldalon Dés / Zsibó / Csucsa / Kolozsvár / Besztercze / Bethlen / Naszód / Tihu-

cza / Marosvásárhely / Gálfalva / Nagyszeben / Szelindek / Vízakna / Szászsebes 

/ Szászváros / Piski, míg a túlsó oldalon Alvincz / Medgyes / Jád / Vöröstorony 

/ Brassó / Olaszfalu / Sepsiszentgyörgy / Segesvár / Hátszeg / Karánsebes / 

Lugos / Temesvár / Fehértemplom / Petrilova / Szászka / Orsova. Az emlékm� 

talapzatán hátoldalt három versszak olvasható Pet�fi  Négy nap dörgött az 

ágyú… cím� költeményéb�l. Az idézet alatt, a  talapzat alsó részén, hátoldalt 

három rövid sor áll: Legyen ez a szobor a világ el�tt / a magyarok felszabadí-

tásának / symboluma!

A talapzatra írt jóslat 1956-ban beteljesedett: a világ el�tt valóban a magya-

rok felszabadításának szimbóluma lett. 1956. október 23-án a Bem-szobornál 

az egyetemi ifjúság felvonulása élén magyar és lengyel zászlót lobogtatott a 

szél.31 Talán ezek voltak az utolsó pillanatok, ahol az operat�r még békés és 

fegyvertelen embereket fi lmezett…

1989-ben a szobor közelében emlékkövet állítottak, amelyen Józef Bem 

legfontosabb életrajzi adatai és a talapzat homlokzati részén olvasható idézet 

lengyel fordítása olvasható.

29 Medvey Lajos, i. m., 24.
30 Bem apó emlékszobrának leleplezése a Pálffy téren, Magyar Világhíradó, 1934. május, 

534/2.
31 1956 lengyel–magyar kapcsolatairól lásd: Tischler János (szerk.), Az 1956-os magyar forra-

dalom lengyel dokumentumai, Budapest, 1996; U�, „Hogy megcsendüljön minden gyáva 

fül”, Pécs–Budapest, 2003.
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A budapesti Bem-szobor akkora tekintélyt szerzett magának, hogy alkotója, 

Istók János 2002-ben a IX. kerületi Ráday u. 22. számú ház falán kétnyelv� em-

léktáblát kapott Lengyelország budapesti nagykövetségét�l: Ebben a házban 

élt és alkotott a kiváló szobrászm�vész, / a budapesti Bem J. szobor alkotója / 

ISTÓK JÁNOS (1873–1972) / Magyarországi lengyelek / a Lengyel Köztársaság 

Nagykövetsége / 2002. Az emléktáblán lév� bronzérem Pusztai Ágoston m�ve.

Az 1848-as pesti forradalom egyik szimbóluma a Magyar Nemzeti Múzeum, 

amelynek kertjében áll Józef Wysocki (1809–1874) mellszobra.32 A másfélszeres 

életnagyságú alkotás Varsó ajándékaként került 1976-ban a magyar f�városba. 

Wysocki a lengyel légió parancsnokaként végigharcolta a szabadságharcot, 

Világos után sikerült külföldre jutnia. Emlékiratai magyarul is megjelentek.33 

Hanna Danilewicz konzervatív sablonokat kerül�, bátorságot sugárzó portréja 

lengyel tábornoki egyenruhában ábrázolja Wysockit. A  talapzatra a következ� 

szöveget vésték: Józef Wysocki / 1809–1874 / Lengyel szabadságharcos / hon-

véd tábornok emlékére, / aki 1848–49-ben a szabadság- / harc lengyel légió-

jának / parancsnoka volt. A mészk� talapzat hátoldalán a magyar történelem 

emlékhelyei, ahol Wysocki és a lengyel légió harcolt: Arad / Szolnok / Hatvan / 

Tápióbicske / Isaszeg / Vác / Nagysalló / Komárom / Buda / Sz�reg / Temesvár.

A szabadságharc végén esett fogságba Mieczysław Woroniecki (1825–1849). 

A fi atal lengyel nemes 1848 augusztusában önkéntes vadászcsapatot szervezett 

Pesten, s ennek parancsnokaként részt vett a délvidéki harcokban. Rövid ideig 

a szegedi lovas nemzet�rséget irányította, majd 1849 januárjától Máramaros-

szigeten szervezett lengyel csapatot, februárban átkerült Erdélybe. A  császári 

hadbíróság halálra ítélte, és 1849. október 20-án kivégezték. Halálának helyszí-

ne közelében, az 1895-ben épült Földm�velésügyi Minisztérium falán 1932-ben 

emlékjelet avattak tiszteletére. A márványtáblára Hajdú Endre készítette bronz 

domborm�vön a fi atal tiszt balra tekint� profi lja látható.34 A fi nom vonalakkal 

megmintázott portré-érem alatt a következ� szöveg olvasható: WORONIECKI 

 MIECZYSLAW herceg. / Az 1848–49-i szabadságharc / lengyel lovas légiójának 

h�s ezredese / az itt elterült régi Fa-téren halt vértanúhalált /1849. október 

20-án, 23 éves korában / a magyar szabadságért és / az ezeréves magyar–len-

gyel barátságért. / Magyar–Lengyel Egyesület. (A  szöveg néhány adata pon-

tatlan. Woroniecki csak alezredesi rangot ért el a honvédseregben,35 és nem a 

lengyel légióban szolgált. Vértanúsága idején nem huszonhárom, hanem hu-

szonnégy éves volt. Dr. Kovács István kutatásai szerint a Woroniecki-család ne-

mességét 1810-ben Galíciában igazolták, de hercegi címüket nem ismerték el.)36

1997 �szén az emlékjel közelében új emléktáblát avattak a cári intervenciós 

seregb�l néhány emberével a magyar oldalra átállt lengyel Kazimierz Konrad 

Rulikowski (1814–1849) tiszteletére. A  szabadságharc végén kapitányként 

szolgáló Rulikowski orosz fogságba került, a  cári hadbíróság ítélete alapján 

32 Börcsök Erzsébet, A Múzeumkert, TKM 595. füzet, Budapest, 1999, 11–12.
33 Józef Wysocky, Együtt a szabadságért 1848–1849, Budapest, é. n.
34 Medvey Lajos, i. m., 51.
35 Bona Gábor, Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49, Budapest, 1987, 

337–338.
36 Dr. Kovács István közlése a szerz�vel.
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1849. augusztus 28-án Nagyváradon kivégezték. Az emléktáblára Czinder 

Antal mintázott bronzból öntött, érem alakú domborm�vet,37 amely lovon ül� 

lengyel dzsidás tisztet ábrázol. A háttérben ég� falu a háborúra utal, az égen 

repül� angyal a dics�séget jelképezi. Az érem alatti szöveg: Konrad Kazimierz 

/ RULIKOWSKI / A cári hadsereg lengyel / zászlósa emlékére, aki a / magyar 

szabadságharc / vértanújaként halt meg / 1849-ben a közös szabadságért. / 

Belváros-Lipótváros / Önkormányzata.

A  francia származású lengyel nemes, Karol d’Abancourt de Franqueville 

(1811–1849) huszár százados 1849 nyarán Dembiński adjutánsaként esett 

fogságba. 1849. október 20-án a pesti Újépület (Neugebäude) udvarán végez-

ték ki. Az 1894-ben lebontott Újépület helyén 1934-ben Dózsa Farkas András 

mintázta, kezét az égnek emel� bronz férfi alakot állítottak a vértanúk – köztük 

d’Abancourt de Franqueville – emlékére.38 A szobrot 1940-ben Kassának ado-

mányozták,39 ezért a m�vész klasszicizáló stílusú, nagy méret� bronz mécses-

�rz�t készített a talapzatra, és azóta ez az újépületi mártírok emlékm�ve. Az 

alkotás peremén Arany János Magányban cím� verséb�l származó idézet ol-

vasható: „És vissza nem foly az id�nek árja, El�re duzzad, feltarthatatlanúl.”40

A magyar f�város egyik kalandos sorsú köztéri szobra a Chopin-emlékm�. 

Alkotója, a kiváló szobrász, Margó Ede mindig tökéletes harmóniára törekedett.41 

Az 1920-es években kezdett dolgozni Chopin emlékm�vén. A szecesszió szel-

lemében fogant alkotással a m�vész egyszerre akart emléket állítani a világhír� 

lengyel zeneszerz�nek és a magával ragadó zenének. A zongorajáték sodrását 

a kompozíció két mellékalakja, egy férfi  és egy n� aktja jeleníti meg. Kettejük 

megkapó és felkavaró együttese irányítja a fi gyelmet a zongorája el�tt ül� zene-

szerz�re. A f�város 1931-ben vásárolta meg a m�vet, amelyet 1938-ban a k�bá-

nyai Szent László téren állítottak fel. 1948-ban raktárba került, majd 1982-ben 

Szentendrére, a Dunakanyar körúti szoborkertbe szállították. 1983-ban Pálfalvi 

Ferenc kezdeményezésére a szobrot Gödöll�n, a  volt Grassalkovich-kastéllyal 

szemben álló – hajdan a birtok gazdasági hivatalának helyet adó – Zeneiskola 

kertjében állították fel.42 A Zeneiskola 1990 óta Chopin nevét viseli.

A f�város X. kerületében a Csajkovszkij parkban a névadó orosz zeneszerz� 

szobra közelében látható egy, mészk�b�l faragott Chopin-mellszobor. Ko nyor-

csik János 1961-ben felállított, életnagyságúnál valamivel nagyobb méret� 

alkotása modern felfogású portré a fi atal lengyel komponistáról.43

Chopin legújabb budapesti mellszobrát 2011-ben a lengyel Chopin 2010 

Emlékbizottság ajándékaként állították fel az I. kerületi Horváth-kertben. A ne-

mes vonalakkal megformált bronzszobor Bolesław Syrewicz alkotása.44

37 Szöll�sy Ágnes�–�Boros Géza, Budapest köztéri szobrai és emléktáblái 1985–1998, Buda-

pest, 1998, 158. sz.; Wehner Tibor, i. m., 69.
38 Medvey Lajos, i. m., 49.
39 Rajna György, i. m., 208.
40 Arany János válogatott lírai versei, Budapest, 1971, 168.
41 Visyné Strobl Éva, Margó Ede, M�vészet, 1972/7., 11.
42 Prohászka László, Chopin – Gödöll�n, Magyar Nemzet, 1989. január 19.
43 Wellner István, Lengyelek szobrai és emléktáblái f�városunkban, Budapest, 1972/7.
44 Chopin-szobrot avattak, Metropol, 2011. október 18.



 

121121

Az Andrássy úton áll Európa egyik legszebb operaháza. Az 1884 szeptem-

berében felavatott épületet belül értékes freskók, kívül számos szobrászati 

alkotás ékesíti. A f�párkány bábos k�korlátján tizenhat komponista szobra 

áll. Az eredeti alkotásokat a hatvanas évek közepén, háborús sérülésekre, 

illetve a megváltozott zenei ízlésre hivatkozással, újakra cserélték. A Hajós 

utca felé es� beszögellésben, jobbról másodikként, Stanisław Moniuszko 

(1819–1872) alakja látható. Moniuszkót a lengyel nemzeti zenei stílus meg-

teremt�jének tekintik. Legismertebb m�ve, Lengyelország nemzeti operája, 

a Hałka. Moniuszko mészk�b�l faragott, életnagyságúnál nagyobb méret� 

szobrát Antal Károly mintázta 1965-ben. A talapzatra – a többi komponista 

szobráéhoz hasonlóan – 1987-ben vésték fel aranyozott bet�kkel Moniuszko 

nevét.45

A XIX. és XX. század fordulóján Európa térképén hiába keresték volna az 

önálló Lengyelországot. Területét a XVIII. század végén Oroszország, Porosz-

ország és Ausztria osztotta fel egymás között. Az Osztrák–Magyar Monarchia 

hadvezetése a legnagyobb er�dítményrendszert a galíciai – ma Lengyelor-

szághoz tartozó – Przemyśl város körül építtette ki. A  munkálatok 1873-ban 

kezd�dtek, de a védelmi vonalakat folyamatosan b�vítették, így az els� világ-

háború kitörésekor a francia Verdun és a belga Antwerpen után Przemyśl volt 

Európa harmadik legnagyobb er�dvárosa. A San folyó partján lev� er�sség már 

a háború elején orosz ostromzár alá került. A  százhúszezer f�nyi, nagyrészt 

magyarokból álló véd�sereget legy�zni nem tudták, csak kiéheztetni. Mivel az 

élelem elfogyott, 1915. március 20-án fel kellett adni a várat, amelyet azonban 

a Monarchia csapatai néhány hónap múlva, 1915. június 5-én visszafoglaltak. 

A hatalmas véráldozattal járó, több hónapos várostrom h�si halottainak emlé-

kére 1932-ban emlékm�vet avattak a Margit híd budai hídf�jénél. Sz�dy Szilárd 

mészk� talapzaton álló hatalmas oroszlánt mintázott, lábainál a háborúra utaló 

jelképekkel – szétl�tt tüzérségi l�állás, hadilobogók.46 A bátorságot és a helyt-

állást megtestesít�, bronzból öntött oroszlánalak alá, a posztamens homlokzati 

részére mindössze ennyit írtak: Przemyśl / 1914–1915. A talapzat hátoldalán, 

fehérmárvány táblán hosszabb szöveg olvasható: Przemyśl várában h�si halált 

halt / magyar véreink dics� emlékezetére / emelték a bajtársak, / a Székes-

f�város / közönségének támogatásával. / 1932. / „Küzdtek oroszlánként” / 

Magyarország várkapujában. / Légyen a példa örök. Az emlékm� felavatására 

katonai tiszteletadással 1932. november 13-án került sor. Az eseményr�l a 

fi lmhíradó is beszámolt.47 A  talapzat homlokzata el�tti gyámkövet eredetileg 

bronzkoszorú díszítette, amely az id�k során elt�nt.48 A  hiányzó emlékjelet 

2001. májusban pótolták, de hamarosan újra nyoma veszett. A 2000-es évek 

eleje óta rendszeresen tartanak katonai megemlékez� ünnepségeket az em-

lékm�nél.49

45 Prohászka László, Szoborhistóriák, Budapest, 2004, 124–126.
46 Liber Endre, i. m., 419–421.
47 A przemysli h�sök emlékm�vének felavatási ünnepsége, Magyar Világhíradó, 1932. novem-

ber, 456/1.
48 Prohászka László, Koszorúk nélkül, Magyar Nemzet, 1988. február 27.
49 Ravasz István (szerk.), i. m., 72–75.
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1918-ban Lengyelország visszanyerte állami önállóságát.50 Bár Magyaror-

szág is függetlenné vált, de a trianoni békeszerz�déssel a világháború legna-

gyobb vesztese lett. Noha a két ország nemzetközi céljai nemegyszer eltér�ek 

voltak,51 Magyarország az esetenkénti diplomáciai nézetkülönbség ellenére 

sem feledkezett meg a vele sorsközösséget vállalt lengyel légiókról. A Magyar–

Lengyel Egyesület 1933-ban mozgalmat indított, hogy az 1848–49-es szabad-

ságharcban és az els� világháborúban a magyarok oldalán küzd� légiósok em-

lékére szobrot emeljenek. Az impozáns méret� emlékm� a Népligetbe került, 

az idevezet� utat 1935-ben Lengyel sétánynak nevezték el. Az öt méter magas 

talapzatra Farkas Béla kompozíciója került.52 Az életnagyságúnál nagyobbra 

mintázott lengyel katona kivont karddal védelmezi a bal kezével magához ölelt 

magyar Szent Koronát. A  jellegzetes lengyel katonasapkát visel� legionárius 

mellett Lengyelország címerállata, a sas áll, amely felemelt bal szárnyával óvja 

a vitézt. A mészk�b�l faragott alkotás posztamensén a következ� felirat olvas-

ható: A szabadságharc / és a világháború / lengyel légiói emlékére / állította 

1934-ben / a magyar kegyelet. Az avatás 1935. március 24-én történt, nagy-

szabású katonai tiszteletadással, amelyr�l a fi lmhíradó is beszámolt.53

Az els� világháború kezdetén szervez�dött lengyel légiók az osztrák–ma-

gyar hader� részei voltak. Az els� ezred parancsnoka Józef Piłsudski (1867–

1935) volt, aki kés�bb karizmatikus személyisége révén az els� világháború 

után létrejöv� Lengyelország tényleges politikai vezet�jévé emelkedett. Amikor 

1935. május 12-én elhunyt, halálhíre részvétet keltett Magyarországon is: a XII. 

kerületben utcát neveztek el róla.54 A Piłsudski-emlékm�vet 1936. május 24-én 

avatták fel a Böszörményi út sarkán.55 A kerítésfalba épített márványlapon bal-

oldalt nagy méret�, bronzból öntött érem volt látható a marsall jobbra tekint� 

portréjával. A relief mellé a PIŁSUDSKI 1867–1935 feliratot vésték. Az emlék-

m�höz szervesen hozzátartozott a márványtáblától jobbra, a kerítés k�falába 

süllyesztett, mészk�b�l kifaragott lengyel címer. A bronzreliefet Sz�dy Szilárd, 

a Przemyśl-emlékm� alkotója készítette, az építészeti rész Antal Dezs� mun-

kája.56 Az emléktábla 1945-ben megsérült, hamarosan lebontották. A  bronz 

domborm�nek nyoma veszett, csak a kerítés k�oszlopába épített Piast-címer-

sas mutatta, hogy egyszer emlékm� állt itt. 1993. május 26-án felavatták Józef 

Piłsudski újra elkészített emlékm�vét a ma Apor Vilmos nevét visel� tér 2. szá-

mú háza el�tt.57 Az új mészk� táblára Pusztai Ágoston készítette a marsallt áb-

rázoló, nagy méret� bronzreliefet.58 Az emlékm� históriája azonban nem zárult 

50 Hermann Péter (szerk.), Lengyelország újra Európa térképén, Budapest, 1988.
51 Kovács Endre, Magyar–lengyel kapcsolatok a két világháború között, Budapest, 1971.
52 Medvey Lajos, i. m., 83.
53 Lengyel légionáriusok emlékm�ve a Népligetben, Magyar Világhíradó, 1935. március, 579/2.
54 Mészáros György (szerk.), i. m., 65.
55 Pilsudski emlékére a Magyar–Lengyel Társaság emléktáblát állított Budapesten, Magyar Világ-

híradó, 1936. május, 640/5.
56 Felavatták Pilsudki tábornagy budapesti emléktábláját, Pesti Hírlap, 1936. május 26.
57 Stier Gábor, Ma avatják emléktábláját Budapesten. Pilsudki marsall új megközelítésben, Ma-

gyar Nemzet, 1993. május 26.
58 Szöll�sy Ágnes�–�Boros Géza, i. m., 113. sz.
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le az avatással. 1995-ben rövid ismertet� szöveg került a bronzrelief melletti 

márványtáblára: JÓZEF PIŁSUDSKI / 1918 és 1922 között az újjászületett Len-

gyel Köztársaság államf�je, / 1926 és 1935 között hadügyminiszter, / 1926 és 

1928 között, valamint 1930-ban miniszterelnök.59

A kulturális kapcsolatok a két ország között a húszas évek második felé-

ben élénkültek meg – nemegyszer apró gesztusokból építkezve. Ebb�l eredt, 

hogy a budai Várban, a Szent György utca és a Dísz tér torkolatában 1932-ben 

felállított Kardját néz� huszár szobra – Kisfaludi Strobl Zsigmond 1926-ban 

mintázott alkotása60 – is kapott lengyel vonatkozást. 1936-ban Gömbös minisz-

terelnök a gyönyör� huszárszobor kicsinyített bronzmásolatát ajándékozta az 

újonnan vízre bocsátott lengyel BATORY óceánjáró számára.61

A XX. századi magyar–lengyel kapcsolatok történetében kiemelked� jelen-

t�sége van az 1939 �szén lezajlott eseményeknek. Amikor Németország 1939. 

szeptember 1-jén megtámadta Lengyelországot, a német diplomácia er�telje-

sen követelte, hogy Magyarország engedje át területén a Wehrmacht csapatait. 

Gróf Teleki Pál kormánya azonban elutasította ezt az igényt, s�t több mint 

százezer lengyel menekültet fogadott be, akiknek az áradata a Lengyelországot 

1939. szeptember 17-én ért szovjet támadás után indult meg Magyarország fe-

lé.62 Az akkor fennálló közös magyar–lengyel határt számos ezred zárt alakzat-

ban lépte át. A katonák – a magyar hatóságok hallgatólagos jóváhagyásával – 

általában külföldre távoztak, hogy tovább harcoljanak a németekkel szemben.63

A  folyamatos német tiltakozások ellenére, a  katonai és polgári mene-

külttáborok mellett lengyel iskolák, kulturális és egészségügyi intézmények 

létesültek, amelyek Magyarország német megszállásáig, 1944. március 19-ig 

fennmaradtak.64 Ezen a tragikus napon sokan kerültek a Gestapo fogságába. 

A Lengyel Orvosok Csoportja emlékét �rzi az I. kerületi F� utca 11–13. számú 

ház falán 1988. március 19-én felavatott bronztábla. A lengyel címer alatti két-

nyelv� szöveg szerint: E házban m�ködött / a II. világháború alatt / a Lengyel 

Orvosok Csoportja. / Ezen a helyen / 1944. III. 19-én több lengyel / hazafi  a 

német megszállás / áldozatául esett. / A Lengyel–Magyar Baráti Társaságok 

S[z]övetsége Lengyelország, / A magyarországi Bem József Lengyel Kulturális 

Egyesület. Az emléktábla ugyan nem említi, mégis érdemes megjegyezni, hogy 

e napon – Magyarország német megszállása els� áldozataként – itt halt h�si 

59 Prohászka László, Piłsudski-emléktábla Budapesten, Głos Polonii, Nr. 46. [1996] 23.
60 Kisfaludi Strobl Zsigmond, Emberek és szobrok, Budapest, 1969, 91.
61 Harsányi Zsolt, Batory, Pesti Hírlap, 1936. május 26.
62 Szenyán Erzsébet (szerk.), Menekült-rapszódia. Lengyelek Magyarországon 1939–1945, 

Budapest, 2000.
63 Lagzi István, Lengyel katonák evakuációja Magyarországról 1939–1941, Budapest–Szeged–

Varsó, 2015.
64 Lagzi István (szerk.), Tanulmányok a magyarországi lengyel emigráció történetéb�l 1939–

1945, Budapest–Szeged, 1979; Jerzy Robert Nowak�–�Tadeusz Olszański (szerk.), Barátok a 

bajban. Lengyel menekültek Magyarországon 1939–1945, Budapest, 1985; Kovács István, 

Lengyel menekültek Magyarországon a második világháború éveiben, in u�., Hamuban csil-

logó gyémánt, Budapest, 1988, 247–254.; Kapronczay Károly, Lengyel menekültek Magyar-

országon 1939–1945, Budapest, 2009.
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halált dr. Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883–1944) orvos vezér�rnagy, aki a Lengyel 

Orvosok Csoportjának vezet�jeként szervezte a lengyel polgári és katonai tá-

borok egészségügyi ellátását. A F� utcai épületnél l�tték le dr. Teofi l Kandefer 

(1902–1944) katonaorvost és egy vöröskeresztes lengyel n�vért is.65

A  budai Vár polgárvárosi negyedében, az Országház utca 28. szám alatt 

m�ködött 1945-ig a Belügyminisztérium. Az épület küls� falán két emléktábla 

található, és mindkett�nek van lengyel vonatkozása. A bejárattól jobbra nagy 

méret� fehérmárvány emléktábla idézi fel a mártírok sorsát: Az 1945-ös év ele-

jén ebben az épületben / – az egykori Belügyminisztériumban – / különböz� 

nemzetiség� ellenállók sínyl�dtek / a Gestapo fogságában / A 350 – zömében 

magyar katona, / egyetemi hallgató és munkaszolgálatos, / továbbá amerikai, 

bolgár, francia, lengyel / német, olasz és orosz foglyoknak / mintegy negye-

dét kivégezték. Az emléket 1992-ben a magyar Ellenállási Szövetség állította. 

A táblára felvésték az azonosított h�si halottak nevét. A tizenkét áldozat egyike 

lengyel: Elfrida Bakalas.

A kapu másik oldalán O’sváth László kisebb méret�, bronz domborm�vel 

díszített sötétvörös márványtáblája látható. O’sváth szemb�l ábrázolt portréja 

Fülöp Zoltán alkotása.66 Alatta a következ� felirat olvasható: O’SVÁTH LÁSZLÓ 

/ 1892–1970 / A Magyar Királyi Belügyminisztérium / tisztvisel�jeként a nem-

zetet szolgálta. / Ezért hazánk hitleri és szovjet megszállásakor / üldöztetést, 

szenvedést és megaláztatást kellett elviselnie. / E ház falai közül irányította 

több nemzet menekültjeinek / sorsát, köztük a mintegy 130 ezer lengyel 

megmentését. / 1995 / Szemere Bertalan / Tudományos Társaság. A nemesen 

egyszer� kivitel� emléktáblát balra fent a magyar címer, jobbra az O’sváth-csa-

lád bronzból öntött címere díszíti.

A lengyel menekültekért szintén sokat tev� Baló Zoltán honvéd ezredes a II. 

kerületi Margit körút 58. falán kapott kétnyelv� emléktáblát: E házban élt 1937–

1966 között / vitéz Baló Zoltán ezredes / posztumusz vezér�rnagy, / a II. világ-

háború alatt / hazánkba menekült / lengyel és francia katonák / befogadásának 

megszervez�je. / Állította a / HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum / 2002-ben.67

A hazánkba menekült lengyelek egyik legnagyobb segít�je a Belügyminisz-

térium IX. (szociális) Osztályának vezet�je, id. Antall József (1896–1974) volt. 

A polgári menekültügy megszervez�jének emléktáblája van Varsóban, Tarnów-

ban és Párizsban, valamint emlékfája Jeruzsálemben. 2003-ig kellett várni, 

amíg id�sebb Antall József Budapesten köztéri emlékjelet kapott.68 A belvárosi 

Ferences templom falán állították fel a Thury Levente készítette emléktáblát.69 

A bronzból öntött két kéz alatt kétnyelv� felirat hirdeti: id�sebb ANTALL JÓZSEF 

/ 1896–1974 / a lengyel nemzet / barátjának, / a II. világháborús / menekültek 

megment�jének / a hálás lengyelek / 2003.

65 Kapronczay Károly, Magyar–lengyel orvosi kapcsolatok, h. n., 1992, 51–55.
66 Szöll�sy Ágnes�–�Boros Géza, i. m., 126. sz.
67 Székely Imre, Emléktábláink, Budai Polgár, 2006. szeptember 28.
68 A Dohány utcai Zsinagóga kertjében 1997-ben egy k�lapon és négy gránitoszlopon az ül-

dözötteket ment�k névsora áll. Közöttük található id. Antall József neve is. Ez az emlékjel 

azonban nem köztéren áll.
69 Wehner Tibor, i. m., 290.
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A  II. kerületi Gyorskocsi utcai börtönben a németek által fogva tartott és 

1944-ben kivégzett lengyel hazafi ak tiszteletére Mieczisław Ostoja Mitkiewicz 

egykori balatonboglári diák kezdeményezésére 1999. szeptember 1-jén kato-

nai tiszteletadással emléktáblát avattak a fegyintézet falán.70 A  márványtábla 

fels� részét díszít�, bronzból öntött, koronás lengyel sas alatt kétnyelv� szö-

veg: Azoknak a lengyel menekült / hazafi aknak emlékére, akik / 1939 és 1944 

között a Lengyel / Köztársaság kormánya buda- / pesti képviselete, a Lengyel 

/ Polgári Bizottság, a Lengyel / Katolikus Lelkipásztori Hiva- / tal, a Lengyel 

Intézet és a / Lengyel Könyvtár kötelé- / kében tevékenykedtek, vala- / mint a 

balatonboglári len- / gyel gimnázium papjai, taná- / rai és diákjai voltak, akik 

1944 / március 19. után a Gestapo it- / teni börtönében raboskod- / tak, akiket 

a mauthausen- / guseni koncentrációs tábor- / ba szállítottak és mártír- / halált 

haltak. / A honfi társak / Varsó – Budapest 1999.

2004-ben a belvárosi Garibaldi utca 3. falán avattak kétnyelv� emléktáblát.71 

Szövege mindent elmond: E házban m�ködött / a Lengyel Polgári Bizottság 

/ 1939 és 1944 között. / Megannyi magyar ember / segít�kész bátorságának 

/ köszönhet�en lengyel / menekültek, polgárok / és katonák ezreinek / nyúj-

tott támogatást és / mentette meg életét, / köztük számos lengyel / zsidóét. 

A bizottság munkáját / irányító Henryk Sławikot / (1894–1944) a mauthauseni 

német / koncentrációs táborban / gyilkolták meg. / 2004. Henryk Sławik a len-

gyel ellenállás rettenthetetlen bátorságú, h�sies alakja.72 Sajnálatos, hogy neve 

alig ismert Magyarországon. Az emléktábla és rajta a segít� kezeket ábrázoló 

bronzplasztika Tóth Dávid munkája.73

Andrzej Wajda 2008-ban bemutatott, drámai er�vel megkomponált kiváló 

fi lmje, a Katyń74 ismét felhívta a nagyvilág fi gyelmét a szovjetek által 1940-ben 

elkövetett – és sokáig tagadott – katyńi mászárlásra.75 A F�városi Önkormány-

zat 2008-ban döntést hozott, hogy emlékm�vet állítanak a katyńi tömeggyil-

kosság közel 22 ezer mártírjának Óbudán, az Árpád Gimnázium és az Amfi te-

átrum melletti parkban.76 2008-ban üvegb�l készített magyar, lengyel és angol 

nyelv� tájékoztató tábla került a gimnázium falára.77 Az üvegtábla fels� részén 

70 Czaga Viktória, Surányi András, Szöll�si Ferenc, T�ry Klára (szerk.), Veli bejt�l a ferences 

mártírokig. Emléktáblák a II. kerületben, Budapest, 2014, 54.
71 Stier Gábor, Segít�k, Barátok, hazafi ak, Magyar Nemzet, 2004. október 18.
72 Grzegorz Lubczyk, Lengyelország így fi zet! H�sök és barátok: Henryk Sławik félholtan sem 

adta fel id. Antall Józsefet, Múlt-kor, 2011/nyár, 70–75.
73 Wehner Tibor, i. m., 293.
74 Kovács István, Tizenkét réteg, Magyar Nemzet, 2008. április 12.; Stier Gábor, Más vére, 

Magyar Nemzet, 2008. április 12.; Zsille Gábor, Katyn – egy nemzet méltósága, Új Ember, 

2008. április 27.
75 Norman Davies, i. m., 798–802.; Arany Éva�–�Németh István, Kelet Golgotája – Katyń, Rubi-

con, 2008/6., 48–76.; Konrad Sutarski, Katyń – világot felháborító szovjet b�ntény, Forrás, 

2009/7., 77–88.; Allen Paul, Katyń. A sztálini vérengzés és a feltámadás ígérete, Budapest, 

2009; Németh István, Katyń. 1940. Lengyelország a Szovjetunió és Németország „életteré-

ben” (1914–1945), Budapest, 2013.
76 Emlékpark a katyni áldozatoknak, F�városi Közm�, 2008. november 6.
77 Felavatták a Katyni mártírok parkját, Óbuda, 2008. november 3.
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fehér-piros nemzeti színek húzódnak, középen a lengyel címerrel. A nemzeti 

szín� sávban a KATYŃ – 1940 felirat olvasható.78 Három év múlva elkészült a 

parkban az emlékm� is, amelyet 2011. április 8-án a lengyel és a magyar ál-

lamf� közösen avatott fel.79 A Széri-Varga Géza szobrász és Széri-Varga Zoltán 

építész által készített drámai hatású alkotás központi részét az évtizedes titkot 

jelképez� hatalmas fekete gránitkocka képezi, amelyet ferdén megbillentett 

hatalmas rozsdás vasszerkezet rejt. A  vaslemezek áttört felülete erd�re utal, 

emlékeztetve a gyilkosságok helyszínére. A  különleges kivitel�, szuggesztív 

hatású emlékm� éjszakára bels� megvilágítást kap. A tér ma – magyaros át-

írásban – a Katinyi mártírok parkja nevet viseli. (Katyńnak egyébként magyar 

áldozatai is voltak: két egykori magyar katonatiszt, Korompay Aladár Emánuel 

és Kuehnel Oszkár Rudolf is az áldozatok között volt.80)

Kevéssé ismert, hogy a mártírsorsú felvidéki politikus, gróf Esterházy Já-

nos (1901–1957) félig lengyel származású volt, édesanyja, Elzbieta Tarnowska 

révén. Esterházy 1943-ban vezércikkben ítélte el a katyńi tömeggyilkosságot, 

1944-ben pedig számos lengyel üldözöttet segített, amiért a németek inter-

nálták. Csehszlovákiában 1945 után koholt vádakkal elítélték, börtönben halt 

meg.81 2009-ben Lech Kaczyński lengyel elnök posztumusz a Polonia Restituta 

Rend kitüntetést adományozta Esterházynak.82 A Szép utca 2. számú ház falán 

1992-ben emeltek emléktáblát a tiszteletére. A remekül megformált emlékjel 

Nagy János és Horváth Sándor alkotása.83 A mártírhalált halt politikus portréja 

mellett a következ� szöveg olvasható: Ebben a házban lakott / budapesti tar-

tózkodásai / idején 1940-t�l 1944-ig / gróf ESTERHÁZY JÁNOS / a csehszlová-

kiai, majd / a szlovákiai magyarság / parlamenti képvisel�je. / Mártírhalált halt 

/ a morvaországi Mirov-i / börtönben 1957-ben. / Halálának 35. évfordulója / 

alkalmából állíttatta / a Rákóczi Szövetség, / az Esterházy János / Emlékbizott-

ság, / az V. Ker. Önkormányzat.

2006-ban a II. kerületi Millenáris parkban avattak emlékkövet a poznani fel-

kelés els� diákáldozata tiszteletére.84 A fekete márványtábla felirata: WIESŁAW 

KUŹNICKI / Diák, aki Lengyelországban / a Poznani felkelésben / els�ként vesz-

tette életét a szabadságért. / ÖRÖK DICS�SÉG A H�SÖKNEK / 1956 – 2006 / 

Állíttatta az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség.

A m�vészetek és tudományok területén Lengyelország is számos, világvi-

szonylatban kiemelked� egyéniséget adott az egyetemes kultúrának. Az esz-

perantó nyelv megteremtése lengyel tudós, Ludwik Zamenhof (1859–1917) 

78 A tájékoztató tábla huszonhárom soros szövegét, annak nagy terjedelmére tekintettel, nem 

közli a tanulmány.
79 Felavatták a Katyni emlékm�vet, Magyar Nemzet, 2011. április 9.
80 Ijjas Anna, Koszorúzás és megemlékezés a Katyńi mártírok parkjában, Polonia Węgierska, 

2016/május, 11.
81 Molnár Imre, Kegyelem életfogytig, Budapest, 2008; U�: Esterházy János élete és mártírha-

lála, Somorja, 2010, Budapest, 2013.
82 Hrubik Béla, Tisztelés és kiállás a lengyel–magyar barátság mellett, Esterházy szellemében, 

Kürtös, 2015/március.
83 (botlik), Emléktábla Esterházy Jánosnak, Magyar Nemzet, 1992. október 5.
84 Czaga Viktória, Surányi András, Szöll�si Ferenc, T�ry Klára (szerk.), i. m., 51.
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érdeme. Portréját Gyenes Tamás mintázta, a bronzba öntött m� köztéri felállí-

tására 1987-ben került sor.85 Az alkotást a Tabánban, a Rác fürd� el�tti parkban 

helyezték el. Az egyszer�, mintegy másfél méter magas mészk� talapzaton a 

következ� felirat olvasható: Dr. L. L. / ZAMENHOF / 1859–1917 / Az / eszpe-

rantó nyelv / megalkotója. A fejszobrot ismeretlen tettesek kétszer is ellopták, 

1994-ben, majd 1998-ban. El�ször 1996-ban még megkerült, másodszorra 

már nem.86 1999-t�l mészk�b�l faragott portré (Berecz Péter alkotása) �rzi 

Zamenhof emlékét az eredetei talapzaton.87

A M�egyetem közelében, a XI. kerületi Budafoki út 3. számú házon látha-

tó a lengyel származású Zielinski Szilárd (1860–1924) emléktáblája. (A kiváló 

mérnök apja Stanislaus Zieliński, politikai okokból Magyarországra menekült 

lengyel nemes volt.) A tábla felirata: E házban élt és alkotott / 1910–1924-ig 

/ ZIELINSKI SZILÁRD / (1860–1924) / mérnök, m�egyetemi tanár, / az els� 

m�szaki doktor, / a vasbeton hazai meghonosítója / és a mérnöki kamara 

els� elnöke. / Mérnöki Kamara, / Etele Kör, / Budapest F�város – / XI. Kerületi 

Önkormányzat / 1994. Zielinski tervei alapján épült a budapesti kereskedelmi 

kiköt�, a k�bányai, a margitszigeti és a szegedi víztorony.

A  budai Vár Móra Ferenc utcájában 2001-ben kapott emléktáblát Lázár 

Mária (1895–1983) színm�vészn�, a  magyar színpadok nagyasszonya,88 aki 

színészn�ként édesanyja leánykori nevét használta. A kétnyelv� márványtábla 

szövege: E házban élt fél évszázadon át haláláig, / a lengyel hercegi családból 

származó, / kiváló magyar színm�vészn�. / LÁZÁR MÁRIA szül. CZARTORYSKI 

/ (1895. 04. 18. – 1983. 10. 01.) / Budavári Önkormányzat / Budavári Lengyel 

Önkormányzat.

Egyházi jelleg� lengyel vonatkozású köztéri alkotás viszonylag kevés talál-

ható Budapesten. A VIII. kerületi Lósy Imre utcában, a Papnevel� Intézet bér-

házai által határolt nyolcszög� kis téren 1916-ban avatták fel Ligeti Miklós Béke 

kút (más néven Pálosok kútja) cím� kompozícióját.89 Az építészeti terveket T�ry 

Emil és Pogány Móric készítette.90 Az alkotás f� eleme a Częstochowai Madonna 

márványból kifaragott képe az oszlop tetején. A k�oszlop mellett kétoldalt egy-

egy térden állva imádkozó pálos szerzetes alakja látható. A Madonna-szobor 

alatt régi magyar könyörgés olvasható: AVE MARIA / Nagy szíved fényével, / 

Lelked békéjével / Hajolj a viharra. / Égi trónusodból, / Csillagos lakodból / Te-

kints a magyarra. Az oszlop hátsó részén lév� felirat a Boldogasszony Anyánk 

kezdet� �si magyar nemzeti ima néhány sora: Jézus fi ad el�tt / Könyörögj 

érettünk, / Mert ha nem cselekszed, / Egy lábig elveszünk. / Magyarországról, 

édes hazánkról, / Ne feledkezzél meg / Szegény magyarokról. A kútmedence 

kávájának peremén elöl a MINDEN REMÉNYÜNK CSAK TE VAGY, hátul a SZENT 

SZ�Z ANYÁNK, OH EL NE HAGYJ felirat áll. A díszkutat 1935-ben áthelyezték 

85 Szöll�sy Ágnes�–�Boros Géza, i. m., 28. sz.
86 Bárkay Tamás, Kámforrá vált köztéri szobrok, Népszabadság, 2004. július 19.
87 http://budapestgaleria.hu/_/kozteri-muvek-budapesten/1-kerulet/ (megtekintés: 2017. 03. 

11.)
88 Emléktábla-avatás, Várnegyed, 2001. szeptember 14.
89 A Béke kút fölavatása, Pesti Hírlap, 1916. október 9.
90 A f�város els� hadiemléke, Budapesti Hírlap, 1916. október 9.
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a Központi Papnevel� Intézet Papnövelde utcai épülete bels� udvarára,91 ahol 

ma is áll.

Az 1939 szeptemberét�l hazánkba menekült, formálisan internált – valójá-

ban lényegében teljes mozgásszabadságot élvez� – lengyel katonák 1941-ben 

Rákoscsabán (ma a XVII. kerület része), a  Péceli út 228. szám alatti telken 

kegyoszlopot emeltek, hálát adva a magyar menedékért és vendéglátásért.92 

A három méter magas alkotás talapzatán a következ� kétnyelv� szöveg olvas-

ható: Lengyel internált katonák / a magyaroknak / 1941. A mészk� oszlopon 

lév� képfülkében Madonna-kép látható. A fülke tetején kovácsoltvas kereszt.

A 2014-ben szentté avatott II. János Pál pápa (1920–2005) egész alakos 

szobrát, Babusa János alkotását93 2008 márciusában avatták fel a XVII. kerületi 

Szent István téren. Az alkotást Erd� Péter bíboros érsek, prímás áldotta meg. 

A másfélszeres életnagyságú alkotás – amely az elhunyt egyházf� els� magyar-

országi egész alakos köztéri szobra94 – mesterséges dombon helyezkedik el, 

amelyre hat lépcs�fokon lehet feljutni. Az egyházf�t id�s korában, görnyedt 

testtartásban, kezében bottal, arcán a rá jellemz� jóságos mosollyal ábrázolta 

a m�vész.

Jelen tanulmány a terjedelmi korlátok miatt nem foglalkozhatott a teme-

t�kben lév� lengyel síremlékekkel, a  templomokban és más középületekben 

lév� lengyel emlékekkel, valamint a lengyel vonatkozású utcatáblákkal. E  té-

mák teljes kör� feldolgozása egyenként is önálló tanulmány tárgyát képezné. 

A  szobrok és emléktáblák esetében a lengyel nyelv� szöveg közlése helyett 

csak a kétnyelv�ség ténye került feltüntetésre.

Végigtekintve a köztéri szobrok és emléktáblák során, megállapítható, hogy 

a magyar f�város méltó módon – nemegyszer kiemelked� m�vészi érték� 

alkotásokkal – emlékezett meg a lengyelekr�l. Tennivalók persze még lenné-

nek. Két királyunk – mindkett� a Jagelló-házból – halt meg csatamez�n. Nem 

hódító háborúban, hanem az ország – Magyarország – védelmében. I. Ulászló 

1444-ben Várnánál, II. Lajos 1526-ben Mohácsnál adta a legtöbbet, amit ad-

hatott: életét áldozta az országért, amelynek koronás királya volt. Budapesten 

köztéren sem szobruk, sem emléktáblájuk nincs.95 Tartoznánk annyival emlé-

küknek, hogy a magyar f�város méltó emlékkel tisztelegjen el�ttük.

91 Medvey Lajos, i. m., 76.
92 Rajna György, i. m., 515.
93 Rákoshegyi szobor II. János Pálról, Magyar Nemzet, 2007. június 2.
94 sz. a., II. János Pál-szobor a f�városban, Új Ember, 2008. március 16.
95 1994-ben I. Ulászló kétnyelv� emléktáblát kapott a Hadtörténeti Múzeum bels� udvarán, ez 

azonban nem köztéri emlék, csak a múzeumlátogatók tekinthetik meg.


