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Az igaz barátság 
a bajban ismerszik meg

(Lagzi István két monográfiájáról)

Lagzi István világháborús lengyel témájú kutatásai mostanra értek be. A má-

sodik világháború alatt hazánkban befogadott és istápolt lengyel menekültek 

magyarországi sorsát levéltári adatokból, elbeszélt emlékezésekb�l és leírt 

memoárokból több évtizedes munkásságával gy�jtötte össze. Mostanában 

megjelent két könyvében a katona menekültek további sorsát tárja fel, illet�leg 

katona és civil menekülteknek a munkás hétköznapokban való hazai részvéte-

lér�l készített alapvet� gy�jteményét adta közre.

Menekült lengyel katonák Magyarországon 

1939–1941. Legendás pillanata volt a magyar és 

lengyel nép baráti összetartozásának a második 

világháború kitörésének id�szaka. A  Hitler–Sztá-

lin-paktum hatására Közép-Európa egyik legjelen-

t�sebb „köztes” állama szinte pillanatok alatt sz�nt 

meg létezni. A  támadás népirtásokba torkollott, 

gyilkolták, pusztították a lengyeleket mind a néme-

tek, mind pedig a szovjetek. Menekül�k szerencsés 

áradata használhatta ki az akkor éppen közös ma-

gyar–lengyel határt. Romániába és Magyarországra 

menekültek a polgári lakosságnak a lehet�séget 

kihasználó tagjai, de a lengyel hadsereg marad-

ványai szervezett tervek szerint érkeztek a baráti 

befogadóvá váló Magyarországra. Majd pedig az 

ezt követ� három év során szintén el�re megha-

tározott tervek szerint osztódtak szét a katonák, 

a világháború majd minden frontjára jutott bel�lük 

h�si résztvev�.

A lengyel polgári menekültekr�l végre már sok 

mindent tudunk. Érkezésüket, iskoláztatásukat, 

túlélésüket. De volt mindmostanáig egy fehér folt, 

amely csak politikai érvelésekben, népi hagyomá-

nyokban élt tovább: a német, majd a szovjet támadás után hazánk és Románia 

a lengyel hadsereg menekültjeit befogadta, majd 1939 és 1941 között segített 

a háborús frontokra evakuálni az idemenekül�ket, hogy részt vehessenek a 

szövetségesek gy�zelmében. Azt tudtuk, hogy a legnehezebb ütközetekben, 

frontokon, csatákban lengyel katonatisztek és közkatonák vettek részt, elvben 

arról is lehetett tudomásunk, hogy a menekültek nagy része Magyarországon 

keresztül jutott ki ezekre az életveszélyes katonai terepekre. De azt, hogy mind-

ez miként zajlott le, milyen szervezési formák között történt a helyszínre jutta-
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tásuk, nemigen tudatosíthatta többek között a magyar katonai politika, utóbb 

pedig a történészek sem vették a fáradságot, hogy utánajárjanak mindennek a 

látszólag nagyon bonyolult – valójában csakis a jó szándékú segítés és „szemet 

hunyás” egyszer� tényeit feltáró – eseménysorozatnak.

Lagzi István sok évtizedes kutatómunkájával, a hadi levéltárak feltárásával 

szinte névre szólóan, pontos számadatokat rögzítve hozta össze az utókor szá-

mára a két nép barátságának ezt a csodálatos eseményét. Mert nem könny� 

politikai és diplomáciai befogadásról és „félrenézésr�l” kell a kutatónak ponto-

san számot adnia. Magyarország annak a Németországnak volt a szövetségese, 

amelyiknek nem engedélyezte a lengyelországi támadás idején a területén a 

támadó er�k átvonulását. S�t, a  menekül� katonákat érkezésük teljességé-

ben befogadta, elhelyezte �ket különböz� táborokban, szervezeteiket hagyta 

m�ködni, és tudomásul vette, hogy az itt letelepített katonákat három év alatt 

majd teljességükben evakuálják is az országból. A magyar katonai szervezetek 

különböz�, személyes meghatározottságtól vezetett ténykedésükkel ugyanis 

nemcsak a németek szövetségesi megsegítésén dolgoztak, hanem épp el-

lenkez�leg: azt segítették, hogy Európa és a világ különböz� frontjain a náci 

Németország ellenében nemzetközi elismerésre méltó részvétellel tudjanak 

részt venni a hazájukat megsemmisít� ellenség ellenében. Tulajdonképpen a 

magyar szövetséges ellenében is. Olyan körülmények között, amikor a magyar 

honvédség nem egy vezet�je éppen meggy�z�déses híve volt a német szövet-

ségnek. S�t, amikor a Német Birodalom 1941-ben megtámadta addigi szövet-

ségesét, a  londoni székhely� emigráns Sikorski-kormány egyezséget kötött a 

Szovjetunióval, ahol kiengedték a lágerekben még megmaradt lengyel katoná-

kat, és befogadták és továbbsegítették a magyarországi lengyel katonákat. Ha 

volt bonyolult katonai elosztása a még életben maradt katonáknak, akkor ez 

az id�szak az volt. Lényege és eredménye: mindenhol a világháború frontjain 

keményen küzd� lengyel katonák érkezhettek a dönt� ütközetekbe.

Lagzi István könyve nem könny� olvasmány. A negyvenezer Magyarországra 

menekült lengyel katona szinte minden egyes egyede sajátos egyéni történe-

tével jelenik meg könyvében. Nem statisztikákat alkot (azt csak könyve végére 

kerekíti ki), hanem éppen hogy egyedeire lebontja, szinte balladás történetet 

rögtönözve minden egyes katona menekülésének történetéb�l. Mindenki egye-

di esetté válik könyvében. Egyedi, amint a katona függ az érkez� parancsoktól, 

amint lengyel összefüggéseit kibontja, és egyedi, amint a magyar ügykezelés 

személyes eseteként történik meg élete további menetének segítése.

Nincs két egyforma eset. Minden személy más-más hálózatba bonyolódva 

kerül át Magyarországon. Parancsok és diplomatikus parancs-nemteljesítések 

gomolyaga ez a három év. Ezekb�l a történetekb�l szöv�dik össze a menekül� 

lengyel hadsereg magyarországi evakuációja. Nekünk, olvasóknak kell az egyes 

esetek alapján összerakni a történelmet. Muszáj a tudós történésznek lebon-

tania a nagy történelmet egyedi történetekre, mert csak így képes meggy�zni 

az utókort, hogy mindebben végül is a két népet sorsközösségre kényszerít� 

testvériség nyilvánult meg mindennek során.

És még egy fontos észrevétel a könyvben. Katonák történetér�l, parancsok-

ról, végrehajtásokról és segítségnyújtásról van benne szó. De egy lényeges 

mozzanat munkál ezekben a különös szervezkedésekben. A katonatisztek nagy 
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része egyben egyházi személyiség is. Lengyelországban a katolikus egyház 

összekapcsolódott a katonai szervezkedésekkel. Az egyház tekintélye olyan 

erkölcsi er�t mutatott fel ebben a zavaros történelmi alakulásban, ami utóbb 

majd, a kommunizmus idején is képes volt tekintéllyel védeni a lengyel nép 

Európa keresztény gyökereibe ágyazottságát. És itt fi gyelhetünk fel arra, hogy 

nemcsak a lengyelek keresztény szervezetei mozgatták mindezt a katonai moz-

gást, hanem a Vatikán és személy szerint XII. Pius pápa náciellenes törekvései 

is áthatották ezt a látszólag csak katonai megmozdulást.

Lengyel menekültek munkás hétköznapjai. Re-

mek történelmi monográfi a, vagy nevezhetjük kivá-

ló szociológiának is azt a mindenképpen hiánypótló 

munkát, mellyel Lagzi István ajándékozza meg a 

több mint ezeréves lengyel–magyar barátság iránt 

érdekl�d� olvasót.

Az 1939 �szén a szovjet és német megszállók 

által lerohant hazájukból menekült és a világháború 

végéig országunkban tartózkodó lengyelek élet-

viszonyairól, munkavállalásáról kapunk részletes 

képet. A szerz� ebben a témában folytatott tízéves 

levéltári kutatása, a túlél�kkel készített beszélgeté-

sei, illetve a menekültek naplóinak feldolgozása ál-

tal teljesen hiteles munkát ad a kezünkbe. Olvasha-

tunk szinte minden helységér�l hazánknak, ahol él-

tek. A bet�rendes Földrajzi névmutató hétoldalnyi, 

a f�ként az itt foglalkoztatott munkavállalók neveit 

tartalmazó Névmutató kilencoldalnyi terjedelm�.

A  megszállók el�l menekül� sorkatonákat és 

tiszteket a nemzetközi el�írásoknak megfelel�en 

el�ször táborokba gy�jtötték, a polgári személye-

ket pedig magánházaknál vagy bérelt épületekben szállásolták el. A lakosság 

mindenütt nagy rokonszenvvel fogadta a lengyeleket, és igyekezett az ismert 

„magyaros vendégszeretettel” gondoskodni az érkez�kr�l. A magyar hatósá-

gok és a lakosság közrem�ködésével szinte még az elszállásolás befejez�-

dése el�tt megkezd�dött a katonák Franciaországba szöktetése. Err�l szól a 

szerz� Lengyel katonák evakuációja Magyarországról 1939–1941 címmel, 

az elmúlt évben megjelent, hasonlóan izgalmasan és gondos alapossággal 

összeállított kötete.

Az állam biztosított a katonáknak a magyar honvédségben rendszeresített 

napi zsolddal azonos összeget és teljes szociális ellátást, a polgári személyek 

pedig rendszeres havi segélyben és szintén teljes szociális ellátásban része-

sültek.

Kezdetben, 1939 �szén, a betakarítás idejére, idényjelleg� munkavállalást 

kezdeményezett a Földm�velési Minisztérium. Ekkor a munkavállalók els�sor-

ban a tétlenség helyett, a jó leveg�n tartózkodás végett, és hogy a tevékenység 

elterelje fi gyelmüket az otthon maradókért való aggodalomról, kezdtek dol-

gozni. Nem volt utolsó szempont az sem, hogy a zsold kiegészítéseként kapott 
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fi zetést haza tudták küldeni. Amikor pedig itthon a megszaporodott katonai 

behívások miatt családok maradtak eltartó nélkül, lehet�vé vált számukra is a 

lengyel katonák alkalmazása.

A  mez�gazdaság után 1940 végét�l az iparban, s�t állami szolgálatban 

is egyre több menekült elhelyezkedésére került sor. Állást találtak szakmun-

kások, technikusok, mérnökök; f�iskolát, egyetemet végzett szakemberek az 

Iparügyi- és a Honvédelmi Minisztérium egyetértésével különféle ipari tevé-

kenységekben, bányáknál, útépítésnél, folyószabályozásnál, de dolgozhattak 

kisvállalkozóknál is. A keresetük a magyar munkavállalókéhoz hasonlóan hol 

kiemelked�en magasabb, hol alacsonyabb volt.

Az a viszony, ami kialakult a munkaadók és a munkavállalók között, mint 

ahogyan az emberi kapcsolatokban ez megszokott, persze nem volt mindig 

felh�tlen. De ahogyan az „árnyoldalakat” is leírja Lagzi István, az jó ember-

ismeretét igazolja.

Nemcsak a témával foglalkozó magyar és lengyel szakemberek számára 

megkerülhetetlen ez a két utóbbi kötet. Amikor a két szakrális nemzetállam 

barátságáról beszélünk, ne felejtsük napjainkban sem, hogy az igaz barátság 

a bajban ismerszik meg.

Dobos Marianne

Trojan Marian Józef | Madarak
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Magyarországi Bem József 
Lengyel Kulturális Egyesület

Szeretném Önöknek bemutatni a pa-

tinás Magyarországi Bem József Len-

gyel Kulturális Egyesületet, mely a 

legrégebben m�köd� honi lengyel 

egyesület.

1971 óta segítem az egyesület 

munkáját, 7 évig elnökeként (2007–

2014) és mint az Országos Lengyel 

Önkormányzat elnöke is (2008–2014), 

jelenleg lengyel nemzetiségi szószó-

lóként (2014–).

Rövid történeti áttekintésemben 

kitérek a magyarországi lengyelség 

önszervez�désének alakulására.

A  kiegyezés után indult el az itt 

él� lengyelek civil szervez�dése, ezt 

a második világháború utáni kom-

munista államgépezet feloszlatta, és 

vagyonukat államosította. Władysław 

Gomułka LEMP els� titkár 1958. má-

jusi látogatása nyitotta meg az utat 

egy új lengyel szervezet létrehozásá-

ra. El�ször az Ideiglenes Szervez�-

bizottság készítette el� az egyesület 

megalakulását, ennek eredményeként 

1960. február 20-án hivatalosan is 

engedélyezték az egyesület létrejöttét.

A  Bem Egyesület f� feladata a 

Magyarországon él� lengyelek integ-

rálása, a  lengyel nyelv és kultúra 

ápolása, ehhez kapcsolódóan a kez-

detekt�l autonómiát élvezett. Az állam 

biztosította az egyesület mai napig 

m�köd� központját, amely Budapest 

belvárosában, a  Nádor utca 34. alatt 

található.

A  magyarországi lengyelség sok-

szín�sége – a „régi emigráció”, a má-

sodik világháború alatt menekültként 

érkezettek, házasság révén idekerül-

tek, illetve a Magyarországon munkát 

vállalók – meger�sítette az egyesületet.

A  kezdeti nehézségek összeko-

vácsolták a tagokat. A  fi nanszírozási 

gondok miatt volt, hogy �k hozták a 

szenet és a fát a f�téshez. A  tagdí-

jakból és a lengyel nagykövetség tá-

mogatásából tartották fenn magukat, 

majd 1968 után fokozatosan növeke-

dett az állami támogatás is.

Az egyesület fontos feladata a ha-

gyomány�rzés, a h�sök tisztelete, így 

hamar kialakultak azok az állandó 

ünnepségek és események, amelye-

ket minden évben a Bem Egyesület 

égisze alatt tart meg a magyarországi 

lengyelség.

Minden év március 14-én 11 óra-

kor a Bem-szobornál ünneplik a tá-

bornok születésnapját.

Minden év szeptember 1-jén a 

Farkasréti temet�ben, id. Antall Jó-

zsef és Baló Zoltán ezredes sírjánál 

a második világháború kitörésének 

és a lengyel menekültek befogadá-

sának évfordulójára találkozót ren-

deznek.

Minden év augusztus 1-én a soly-

mári angol katonai temet�ben, ahol a 

Magyarország felett lel�tt 37 lengyel 

pilóta földi maradványai is nyugsza-

nak, a  szimbolikus keresztnél tartják 

meg a megemlékez� ünnepséget a 

varsói felkelés kitörésének évfordulója 

alkalmából.

Az egyesület fontos szerepet tölt 

be a tagok hétköznapjaiban is. Ko-

rábban, az internetes világ el�tt, itt 

lehetett a lengyel napisajtót elolvas-

ni, a  lengyel televízió adását nézni 

és a könyvtárban a lengyel irodalom 

remekeit elolvasni. M�ködött szenior-

klub, az ifjú anyák és apák klubja. 

Természetesen együtt ünnepeljük a 
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Mikulást, a karácsonyt, a húsvétot, de 

farsangkor és torkos csütörtökön, il-

letve n�napon is találkozunk. Közös 

kirándulásaink az óhazába el�segí-

tették barátságok szöv�dését és még 

szorosabb köt�désünket Lengyelor-

szághoz.

Küldetése az egyesületnek folyó-

irat kiadása is, amely Glos Polonii 

címen jelenik meg, és a lengyel tör-

ténelem és kultúra orátora. A  lengyel 

nyelv oktatásával is foglalkozott az 

egyesület, e  feladatot az országos 

önkormányzat kés�bb átvette. Az ok-

tatáshoz kapcsolódóan nyári táboroz-

tatások, üdültetések is folytak.

Óvoda is m�ködik, létrejöttében 

szerepet vállaltam, és büszkeséggel 

tölt el, hogy a gyermeklétszám az 

általános tendenciával szemben nem 

csökken, hanem növekszik.

Egyesületünk büszke lehet a 

számtalan tudományos konferencia 

szervezésére, melyek igazán magas 

színvonalúak. Otthont adott az egye-

sület felolvasóesteknek, színházi el�-

adásoknak, az 1990-es évek elejéig 

néptáncegyüttest tartott fenn, mai na-

pig nívós koncerteket rendeznek.

Szoros kapcsolatban állunk a len-

gyelországi régiókkal, így több régió 

is bemutatta kultúráját, gasztronómiai 

sajátosságait egy-egy rendezvény ke-

retében.

Magyarországon a szabad válasz-

tások nyomán kialakult új politikai 

és társadalmi rendszer az egyesület 

életében is változásokat hozott. Az 

egyesület korábbi – székesfehérvári, 

tatai – tagozatai mellett újak alakultak 

Debrecenben, Em�dön, Dunaújváros-

ban, Szegeden és Gy�rött. A  tagoza-

tok és az országban létrejöv� egyéb 

lengyel civil szervezetek az önszerve-

z�dés kiteljesedését jelentették.

Az egyesület életében a kerek év-

fordulók mindig jeles ünnepek voltak. 

Részese lehettem, elnökként, az 50. 

évforduló megünneplésének az Euró-

pa Hajón. A Lengyel Nagykövetséggel 

együtt, közös szervezésben felejthe-

tetlen élményben volt részünk.

A  megváltozott viszonyok új ki-

hívások elé állítják egyesületünket. 

A fi atalok megszólítása, a hagyomány 

ápolása, ugyanakkor az új utak kere-

sése a jelen és a jöv� feladata.

Egyesületünk jöv�re hatvanéves 

lesz, ez, ha visszatekintünk erre a 

több mint két emberölt�re, azt mutat-

ja nekünk, hogy alkalmazkodásra és 

megújulásra is képes szervezet.

Csúcs Lászlóné



ABLAK

181181

A Magyarországi Lengyel 
Katolikusok Szent Adalbert 
Egyesülete és a budapesti 
lengyel katolikus közösség

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete (rövidített név-

használatban: Szent Adalbert Lengyel Egyesület) ebben az évben ünnepli fenn-

állásának 25. évfordulóját. A szervezet indulása a kilencvenes évek els� felére 

datálható, de gyökerei visszanyúlnak a múlt század húszas éveiben Budapestre 

érkez� és itt leteleped� lengyel vendégmunkások k�bányai kolóniájának ide-

jéig. Abban az id�ben általános vélekedésnek számított, hogy K�bánya minden 

negyedik lakosa lengyel nemzetiség�. A helyi lengyel közösség kialakulása s 

mindennapi élete az itt él� magyar társadalom életére is maradandó hatással 

volt. K�bánya legid�sebb lakosai máig úgy emlékeznek a lengyel betelepülés 

id�szakára, mint olyan lehet�ségre, melyen keresztül közelebbr�l is megis-

merhették a baráti lengyel nép kultúráját és társadalmi szokásait. Erre a leg-

megfelel�bb helyszínnek a k�bányai Óhegy utcában, Danek Vince plébánosnak 

köszönhet�en felépült lengyel templom s az épület mögött létrejött Lengyel 

Ház bizonyult, mely létrejötte óta vallási, kulturális és karitatív központként 

(Szegények Háza) m�ködött. A  lengyel központként m�köd� Lengyel Ház és 

az azt m�ködtet� Szegények Háza Egyesület nemcsak az itt él� lengyelség, 

hanem a velük kapcsolatba lép� és rászoruló magyar lakosság lelki és szociális 

igényeit is szolgálta. Azt, hogy a lengyel templom ennyire szerves részévé vált 

a magyarországi lengyelség életének, jól mutatja az a tény, hogy a második 

világháború során ez a közeg adott otthont a lengyel földalatti ellenállás egyik 

konspiratív sejtjének m�ködéséhez ugyanúgy, mint az innét illegálisan sugárzó 

lengyel rádióadónak is. Máig kevésbé ismert tény, hogy a hetvenöt évvel ezel�tt 

Magyarországra érkezett lengyel menekülthullám egy jelent�s része épp itt, 

K�bányán, a helyi lengyel és magyar családoknál kapott menedéket és elhelye-

zést. E tények felkeltették a német Gestapo fi gyelmét is, amely több alkalommal 

kihallgatta és megfenyegette Danek plébános atyát, illetve a templom ellátóit s 

az id�sek, betegek gondozására itt elhelyezett, lengyel Erzsébet-rendi n�vére-

ket is. Danek Vince atya a második világháború alatt elesett, illetve a Gestapo 

által kivégzett lengyel katonák részére, Budapest f�város vezetésével együtt-

m�ködve, külön lengyel parcellát létesített a közeli Új köztemet�ben. 1946-ban 

bekövetkezett halála után �t magát is itt, a lengyel parcellában helyezték örök 

nyugalomra. Nem élte hát meg azt az id�szakot, amikor a kommunista hata-

lomátvételt követ�en az új magyar kormány államosította és kisajátította a Len-

gyel Házat, s megszüntette annak szegényházként és lengyel központként való 

m�ködését is. Az, hogy a lengyel lelkiség a szocializmusnak nevezett korszak 

idején sem sz�nt meg K�bányán, azoknak az áldozatkész magyar papoknak 

köszönhet�, akik az Óhegy utcai, egykori lengyel templomban végezték egyházi 

szolgálatukat, és ha tehették, lengyel nyelv� istentiszteleteket tartottak.
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Az átmeneti állapot egészen a rendszerváltás id�szakáig tartott. Ekkor a 

lengyel templom gondozását újra lengyel papok vették át. Közülük az els�k 

(Maciej Józefowicz, Józef Wojda) odaadó lelkipásztori m�ködésének köszönhe-

t�en, tetszhalott állapotából ismét éledezni kezdett a k�bányai lengyel egyházi 

és társadalmi élet. Az ebben az id�ben jelentkez� közösségi igényt betöltve, 

1992-ben megalakult a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert 

Egyesülete. Az újonnan létrejött lengyel egyesület az els� szabadon választott 

magyar kormányok megért� hozzáállásának köszönhet�en, nemcsak jogutód-

jává vált a két világháború között K�bányán m�köd� Szegényház Egyesületnek, 

de kitartó igyekezettel elérte azt is, hogy az állam az egykori Lengyel Házat 

1998-ban visszaadja az ekkor már aktív egyházi és társadalmi életet folytató 

Szent Adalbert Lengyel Egyesület számára.

Szent Adalbert püspök már ezer évvel ezel�tt tisztán látta, hogy Európa jöv�jét 

a keresztény értékekre kell felépíteni. Az egyesület névadó pártfogójául a magyar 

és a lengyel nép közös szentjét, Szent Adalbertet választotta, hiszen a rendszer-

váltás utáni Közép-Európát a saját önazonosságának keresése s a keresztény 

gyökerekhez való visszatérés igyekezete jellemezte leginkább. A  fent említett 

önazonosság-keresés jellemz� állomása volt az 1997-es esztend�, amikor Szent 

Adalbert vértanú halálának ezredik évére emlékezve, II. János Pál pápa az Adal-

bert püspök ereklyéit �rz� lengyelországi Gnieznóba hívta közös tiszteletadásra a 

közép-európai országok miniszterelnökeit. A találkozó magyarországi képvisel�i 

között a Szent Adalbert Egyesület is helyet kapott, s máig tartó, szerves együtt-

m�ködést alakított ki egy, ugyancsak Szent Adalbert nevét visel� gnieznói test-

véregyesülettel. E határokon átível�, a közép-európai népeket összeköt� lelkiség 

meg�rzésének és továbbadásának szellemében m�ködve, a Szent Adalbert Egye-

sület kitartó rendszerességgel szervezi a magyar–lengyel vallási és kulturális ren-

dezvényeit, foglalkozik a rászoruló, id�s emberekkel és ápolja a magyar–lengyel 

barátság szakrális dimenziójának ezeréves hagyományait. E  tevékenység egyik 

szép példája az az évente megrendezett Lengyel Keresztény Kulturális Napok 

rendezvénysorozat, melynek programjában számos lengyel el�adó és m�vész is 

helyet kap. Az egyesület m�ködésének kezdete óta megjeleníti a „Bóg i Ojczyzna” 

(jelenleg Quo vadis) cím� negyedéves kiadványát, melyben többek között helyet 

kapnak az egyesület által szervezett konferenciák és egyéb el�adások szövegei. 

Hasonló funkciót tölt be az egyesület által évente kiadott Lengyel Kalendárium is.

A  Szent Adalbert Egyesület már m�ködésének kezdetekor két fi liális 

egyesületet hozott létre a kelet-magyarországi Em�d-Istvánmajor és Ládbe-

seny�-Andrástanya településeken. E két településen élnek jelenleg a 18. szá-

zadban Galíciából az egykori Derenk községbe települt lengyel népesség mai 

utódjai. A  kihelyezett egyesületi munka maradandó gyümölcsét alkotja az itt 

m�köd� lengyel emlékház, és az a kulturális terem, amely a lengyel hagyo-

mány�rz� tevékenységnek biztosít méltó körülményeket.

A  Szent Adalbert Egyesület tulajdonában lév�, s  általa m�ködtetett k�-

bányai Lengyel Ház, fennállásának kezdete óta központi szerepet játszott a 

magyarországi lengyelség életében. Történeti szempontból az egyetlen olyan 

központi intézményként m�ködött, amely a lengyel kultúra és önazonosság-tu-

dat, valamint a lengyel nyelv fenntartása mellett, a rászoruló lengyelek karitatív 

támogatását is felvállalta. A  Szent Adalbert Egyesület, a  Lengyel Ház állami 
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kisajátításának ötven éve után, átvéve a m�ködtetésének feladatát, nemcsak 

jogi örököse lett az intézménynek, hanem annak feladatait és kötelességeit is 

magára vállalta. Így a Lengyel Ház ma helyet ad minden magyarországi lengyel 

társadalmi egyesület rendezvényének és a lengyelség minden rend� és rangú 

találkozójának, valamint karitatív segítséget nyújt az id�s és beteg lengyel 

embereknek is. Minden szombaton lengyel óvodát m�ködtet a lengyel-magyar 

családok gyermekeinek. Eredményes m�ködését jól példázza, hogy minden 

évben mintegy ötven nemzetiségi kulturális és m�vészeti rendezvény számára 

biztosított méltó helyszínt. A Szent Adalbert Egyesület által m�ködtetett Len-

gyel Ház, aktív m�ködésének köszönhet�en, a magyarországi lengyelség köré-

ben a legfontosabb kultúraközvetít� szerepet betölt� intézménnyé vált. Állandó 

kapcsolatot tart számos lengyelországi kulturális és társadalmi szervezettel, 

melynek tagjait az egyre b�vül� kulturális cserekapcsolatok alapján rendsze-

resen tudja fogadni a Lengyel Házban. Itt indult el az „Önkéntes Mozgalom”, 

melyben lengyel és magyar fi atalok végeznek közös kulturális és karitatív te-

vékenységet. Ennek a mozgalomnak olyan gyümölcsei vannak, mint a lengyel 

templom mellet több mint tíz éve tevékenyked� Szent Kinga Kórus, illetve a 

„Kleksiki” elnevezés� Ifjúsági M�vészeti Együttes eredményes m�ködése.

A Szent Adalbert Egyesület minden tevékenységére jellemz� a magyar–lengyel 

barátságra épül� kulturális és társadalmi kapcsolatok fejlesztésének és tovább-

építésének igénye. Budapest közép-európai fekvésének köszönhet�en, a Lengyel 

Ház kapcsolatrendszerét Európában és a világon szétszóródva él� lengyel kö-

zösségekre is ki tudja terjeszteni. Mivel Európa-szerte több olyan Lengyel Házzal 

is sikerült együttm�ködést kialakítania, amely hasonló kultúraközvetít� szerepet 

vállal magára, a budapesti Lengyel Házban m�köd� Szent Adalbert Egyesületet 

a Lengyelek Világszervezetének Tanácsába, a Lengyel Szervezetek Európai Unió-

jába és a Nyugat-Európai Lengyelség Lelkipásztori Tanácsába is beválasztották.

Az egyesület karitatív tevékenysége más téren is nemzetközi lépték�vé vált. 

A kilencvenes évek végén itt volt a központja el�bb a Nyugat-Lengyelországot, 

majd az ukrajnai Kárpátalját sújtó nagy árvíz károsultjai megsegítésére szerve-

zett országos gy�jtésnek. A gy�jtést mindkét alkalommal az árvízkárosult csalá-

dok gyermekei részére, három egymást követ� váltó turnusban megszervezett 

magyarországi táborok követték. E tevékenységet a lengyel és a magyar állam 

anyagi segítségével tudta megvalósítani. A magyar állam rendszeres támogatá-

sának köszönhet�en, a Lengyel Ház az Országos Lengyel Önkormányzat egyik 

legfontosabb intézményévé n�tte ki magát, helyet adva a Lengyel Közm�vel�-

dési Központ tevékenységének is. A központ tevékenysége még sokrét�bbé és 

gazdagabbá tette a Lengyel Ház kulturális misszióját.

Magyarország számos európai ország számára példaként szolgáló kisebb-

ségpolitikát folytat. Az egyesület több rendezvényén is elhangzott, hogy ez a 

kisebbségpolitika a Szent István-i tolerancia és a más nemzeti kultúrák iránti 

tiszteletet példázó Szent Adalbert szellemiségének jegyeit mutatja. Ebb�l követ-

kez�en megállapítható, hogy a k�bányai lengyelség története, éppúgy mint az itt 

m�köd� Szent Adalbert Egyesület ténykedése, maradandóan beírta magát Ma-

gyarország és az évszázadokat átível� magyar–lengyel kapcsolatok történelmébe.

Molnárné Sagun Zdzisława
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Magyar–Lengyel Pilsudski 
Történelmi Társaság

A Magyar–Lengyel Piłsudski Történelmi Társaság 2000. novemberben alakult 

meg Gy�rben lengyel és magyar alapító tagsággal. A Társaság f�bb célja és 

feladatai: a  lengyelség XX. századi magyarországi történetének feldolgozása; 

a  hagyományos magyar–lengyel barátság ápolása; a  kulturális és történelmi 

hagyományok segítése, b�vítése és fejlesztése.

A Társaság legfontosabb kezdeményezései: Lengyel–magyar barátság-em-

lékm�; Gy�ri nyilatkozat; magyar–lengyel testvérvárosok találkozója; Szent 

Kinga Szabadegyetem.

Lengyel–magyar barátság-emlékm� (Gy�r, 2006. 03. 24.)

Gy�r és a magyarországi lengyelség, valamint a magyar–lengyel kapcsola-

tok újkori fejezetének kiemelked� eseménye volt 2006. március 24-e: a Len-

gyel–magyar barátság-emlékm� ünnepélyes felavatása. A  nagyszabású terv 

közadományokból és széles összefogással valósult meg. 2006. március 24-én 

a gy�ri Bem téren a Magyar Köztársaság elnöke, Sólyom László és a Lengyel 

Köztársaság elnöke, Lech Kaczyński, közel negyven magyar és lengyel testvér-

város küldöttsége jelenlétében avatta fel az emlékm�vet. Tóth Dávid alkotása a 

gy�ri park közepén, egy kis dombon áll; a k�b�l kifaragott két tölgyfa méltán 

lehet a lengyel–magyar barátság újkori védjegye. Az emlékm� a Stanislaw Wor-

cel (1849) által megfogalmazottak kifejez�dése:

„Magyarország és Lengyelország két öröklét� tölgy, melyek

külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze

futnak, összekapcsolódnak és láthatatlanul egybefonódnak.

Ezért egyiknek léte és er�teljessége a másik életének és

egészségének feltétele.”
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A magyar és a lengyel köztársasági elnök megtisztel� személyes jelenléte, 

a  magyarországi lengyelség nagyszámú képviselete, a  magyar–lengyel test-

vérvárosok küldöttségének aktív részvétele, a  Magyar–Lengyel Piłsudski Tör-

ténelmi Társaság elnöke által felolvasott Gy�ri nyilatkozat megteremtette az 

alapjait egy modern kori magyar–lengyel barátságmozgalom kialakításának. 

Mind a magyar országgy�lés, mind a lengyel parlament (Sejm és Senatus) 

a Gy�ri nyilatkozat szövegének elfogadásával március 23-át a magyar–lengyel 

barátság napjává nyilvánította. Azóta minden évben a két nemzet megünnepli 

ezt a napot. A központi ünnepségek eddigi színhelyei: 2007. Przemyśl, 2008. 

Debrecen, 2009. Krosno, 2010. Óbuda, 2011. Poznań, 2012. Ópusztaszer, 

2013. Tarnów, 2014. Eger, 2015. Katowice, 2016. Budapest, 2017. Piotrków.

Az avatással egy id�ben tudatos el�készít� munka eredményeként a Társa-

ság – több mint harminc város részvételével, az új lengyel–magyar kapcsolati 

rendszer kiemelt részeként – megtartotta a magyar–lengyel testvérvárosok, 

települések els� találkozóját. A részvev�knek konferenciát szerveztek, az el�-

adók: Kiss Gy. Csaba, Kovács István, Tischler János, Molnár Imre, akik magas 

szinten képviselték a lengyel–magyar barátság eszmeiségét, s  h�en idézték 

meg a múltat.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Magyar–

Lengyel Piłsudski Történelmi Társaság szervezésében 2007 szeptemberében 

elindult a Szent Kinga Szabadegyetem. A Szabadegyetem létrehozásának célja 

volt a magyar és a lengyel nemzet barátságát er�sít� történelmi összefüggések 

megismertetése a magyar társadalom köreiben. Habár küls� nehézségek miatt 

a szabadegyetem csak 2007–2009 között m�ködött, rendkívül fontos közm�-

vel�dési feladatokat végzett.

Kollár János

Egy különleges rendszer� 
nemzetiségi iskola

A  tényszer� események és eredmé-

nyek emlékei olyanok, mint a mada-

rak. Ma velünk vannak és körülöttünk 

röpködnek, szívesen látjuk, örülünk 

nekik, holnap pedig már nyomuk 

sincs. És aki valamivel kés�bb érkezik, 

nem tudja, hogy esetleg valami fontos 

jött létre, hogy egyáltalán történt va-

lami. Ezért a lényeges eseményekhez 

és eredményekhez legalább id�nként 

gondolatilag és írásban vissza kell 

térni, a  homályosodó történéseket le 

kell porolni. Így van ez az Orszá-

gos Lengyel Nyelvoktató Iskolával is, 

amely már tizenharmadik éve m�kö-

dik, viszont a küzdelem, hogy létre-

hozhatóvá váljon, még nagyobb, mert 

húszéves múltja van.

A  magyar állami oktatási rend-

szer keretei közt létrehozott Országos 

Lengyel Nyelvoktató Iskola (OLNyI) 

2004-ben jött létre, a  kisebbségi ki-
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egészít� oktatás újszer� típusát kép-

viseli, melyhez hasonló semmilyen 

más országban nincsen, és olyan je-

lent�ség� intellektuális teljesítmény 

eredménye, amely – egyetemes jel-

leg� el�nyei és hasznossága követ-

keztében – túlmutat egy nemzetiség 

keretein.

A kisebbségi oktatásnak ezen kon-

cepcióját, mely szerint az iskola az 

állami oktatás kiegészít� részeként 

m�ködik, 1997-ben alkotta meg a 

magyarországi lengyel nemzetiség. 

Az akkor m�köd� vasárnapi kisebb-

ségi iskolák felváltását szerették vol-

na elérni egy jobb szervezettség� és 

hatékonyabb tanítási eredményeket 

felmutató módszerrel. A  kisebbségi 

nyelven történ� olyan autonóm okta-

tási rendszer megvalósítása volt a cél, 

mely az állami oktatási keretek kö-

zött m�ködik (és nem mellette, mint 

a vasárnapi iskolák), mely egységes 

tanrenddel, min�ségi oktatási köve-

telményrendszerrel és stabil anyagi 

háttérrel rendelkezik – az egész or-

szág területén (és magába olvasztja a 

vasárnapi iskolákat).

A  koncepció megalkotója dr. Ró-

nayné Słaba Ewa, aki 1996–1999 kö-

zött az Országos Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzat (OLKÖ) oktatási felel�-

se volt. �  terjesztette el� az Oktatási 

Minisztériumnak az újítást, melyet a 

minisztérium messzemen�en támo-

gatott (1998-ban). A  Minisztérium az 

OLKÖ közrem�ködésével el�készítet-

te az oktatási törvény módosítását, 

melyet 1999-ben az Országgy�lés el-

fogadott. A törvény módosítása révén 

lehet�vé vált, hogy a kisebbségi ki-

egészít� iskolák felügyeletét az adott 

kisebbség országos önkormányzata 

lássa el, ne pedig a magyar oktatási 

hatóságok (mint korábban, a  vasár-

napi iskolák esetén). Az 1998-ban 

kísérleti jelleggel létrehozott „Orszá-

gos Lengyel Iskola” a  megváltozott 

küls� körülmények miatt még nem 

volt képes fennmaradni. Az Országos 

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat ál-

tal 2003-ban ismét megindított törek-

vések eredményeképpen, a következ� 

évben (a 2004/2005-ös tanévben) el-

kezdte m�ködését – a kezdeményez� 

dr. Rónayné Słaba Ewa igazgató veze-

tésével – az Országos Lengyel Nyelv-

oktató Iskola, amely egyúttal lengyel 

nemzetiségi intézmény. Ugyanebben 

az id�ben az egész tanári kart to-

vábbképezték. Egy mintegy kétéves 

posztgraduális tanfolyam keretében az 

iskola minden tanára újabb egyetemi 

diplomát szerzett a „lengyel nyelv mint 

idegen nyelv” oktatásából. A  képzést 

a katowicei székhely� Sziléziai Egye-

tem (Uniwersytet Śląski) végezte. Az 

iskolának azóta tucatnyi részlege m�-

ködik Magyarország városaiban, min-

den évben mintegy 150-200 tanulóval. 

Id�közben az Oktatási Minisztérium 

felismerte a nemzetiségi nyelven tör-

tén� oktatás ezen formájának el�nyeit 

– melynek alapelve, hogy az anyanyelvi 

oktatást ott kell folytatni, ahol az adott 

kisebbség szórványban él  –, és okta-

tási mintaként ajánlotta a módszert a 

többi nemzeti kisebbség számára is.

Az OLNyI azért jött létre, hogy mo-

dernizálja a magyarországi lengyel ki-

sebbségi (a mai szóhasználattal: nem-

zetiségi) oktatást. A rendszer azonban 

egyetemesnek bizonyult, ezért átvet-

ték más kisebbségek is. A  lengyel is-

kola mintájára alakult meg 2004-ben 

a magyarországi bolgár és a görög ki-

sebbség iskolája is. A Magyarországon 

„lengyel”, Lengyelországban pedig a 

„magyarországi lengyel” néven jegy-

zett rendszer nemzetközi sikert, elis-

mertséget és hírnevet szerzett mind 

az Országos Lengyel Nyelvoktató Is-

kolának, mind a projekt szerz�jének. 

Azt, hogy ez a modell a nemzetiségi 
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oktatás szellemi és gyakorlati terén 

mennyire fontos, jól mutatja a tény, 

hogy dr. Rónayné Słaba Ewa igazgatót 

a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség-

ügyi osztálya és a Külügyminisztérium 

2007-ben felkérte, hogy a Országos 

Lengyel Nyelvoktató Iskola példáján 

mutassa be Strasbourgban, az Euró-

pai Tanács el�tt a kisebbségi oktatás 

új típusú, mintaszer� rendszerét, ma-

ga a Lengyel Nyelvoktató Iskola pedig 

állami Nemzetiségekért díjban része-

sült 2012-ben. Id�közben, 2009-ben 

az iskola egy új budapesti központi 

épülettel gazdagodott, ahol az egész 

lengyel oktatási hálózat igazgatósága 

és egy részlege kapott helyet.

A  rendszer egyébként nemcsak 

Magyarországon, hanem mindenhol 

máshol is bevezethet�, és ott m�-

ködtethet�, ahol az adott nemzetiség 

szórványban él, és ezért nincs lehe-

t�ség egy településen belül, egy he-

lyen, egy épületben anyanyelvi oktatás 

megszervezésére (ennek következté-

ben a nemzetiségi iskolások idegen 

nyelv� állami iskolákban kényszerül-

nek tanulni, a  kiegészít� anyanyelv� 

oktatás pedig hiányzik).

Többéves távlatából ítélve, talán 

ez az egyetemesség az egyik legérté-

kesebb el�nye a rendszernek. Ezért, 

miután a magyarság is más orszá-

gokban, els�sorban a Karpát-meden-

cében, nemcsak nagy létszámú sa-

ját etnikumú közösségekben él, mint 

Erdélyben Kovászna és Hargita me-

gyében, hanem szétszóródva is, ott 

is a Magyarországon már m�köd� 

rendszert célszer� lenne adaptálni és 

bevezetni.

Ennyi történelmi és elvi adat felso-

rolása után essék még néhány szó az 

iskola mai napjairól, fi gyelembe véve 

azt a tényt is, hogy 2015-ben vezet�-

váltás történt. Dr. Rónayné Słaba Ewa 

az Országos Lengyel Önkormányzat 

elnöke lett, és akkor Anna Láng tanár-

n� pályázaton elnyerte az iskolaigaz-

gatói posztot.

Néhány évvel ezel�tt az iskola az 

úgynevezett ECL európai standardok 

alapján állami nyelvvizsga helye lett, 

ez azt jelenti, hogy lengyel nyelvb�l itt 

lehet alap-, közép- és fels�fokú vizs-

gát tenni.

A  tanári kar 2015-ben egy újabb, 

bár rövidebb továbbképzésen vett 

részt Wrocławban, ennek témája a 

kreatív gondolkodás el�segítése 

volt. Eredményeként bevezettek egy 

ugyanilyen nev� foglalkozást, az isko-

la pedig megkapta a Kreatív és inno-

vatív iskola címet.

Nagy megtiszteltetést és elisme-

rést jelent az iskolának és a tanári 

munkának az, hogy a lengyelországi 

„Wspólnota Polska” (amely a lengyel 

parlament fels�háza, a  szenátus ne-

vében kapcsolatot tart a külhoni len-

gyelséggel) megválasztatta az iskolát 

közép-európai Módszertani Központ-

nak (LOM), ahol évente néhány alka-

lommal módszertani továbbképzések 

lesznek a Bulgáriából, Horvátország-

ból, Szerbiából és Ausztriából ideér-

kez� lengyeltanárok és a helyi, ma-

gyarországi lengyeltanárok részére.

Papiewska Alina
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A magyarországi lengyelek 
muzeális intézménye 
– múlt, jelen és jöv�

A  Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára alapítását 1996-ban kez-

deményezte az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. Létrehozására és 

megnyitására 1998 szeptemberében került sor, ez lett a magyarországi lengyel-

ség els� kulturális intézménye. M�ködési engedélyét a Magyar Köztársaság Kultu-

rális Minisztériuma adta ki. Az intézmény f� témaköre az ezeréves lengyel–magyar 

kapcsolatok története, tehát az egész világon ez az egyetlen olyan intézmény, 

amelynek f� célja a lengyel–magyar történelemre vonatkozó anyagok – köztük 

képz�m�vészeti alkotások és dokumentumok – gy�jtése. A közös történelmet hat 

fejezetre bontva mutatja be a múzeum állandó kiállítása, ezek: Királyi és f�úri kap-

csolatok, Barátok a bajban (Fegyverbarátság), Kereskedelmi kapcsolatok, Kultu-

rális kapcsolatok, Egyházi kapcsolatok, A magyarországi lengyelek történelme.

2005-ig az intézmény egy földszintes épületben helyezkedett el. 2005/2006-ban 

sor került az épület b�vítésére: magyar és lengyel állami támogatással az épü-

let egy emelettel b�vült, kiállítási tere és raktárkapacitása kétszeresére n�tt. 

A múzeumi és a levéltári gy�jtemény fokozatosan gyarapodik (lengyel és ma-

gyar kulturális intézményekb�l kapott tartós letétekkel is), emellett az utóbbi 

id�szakban elkezd�dött a kutatási területre vonatkozó tematikus szakkönyvtár 

kialakítása is. A múzeum 2003 óta tagja a Külhoni Lengyel Múzeumok, Levéltá-

rak és Könyvtárak Állandó Konferenciája nev� szervezetnek. Az állandó kiállítás 

mellett a múzeum helyet ad id�szaki kiállításoknak is.

A múzeum két fi liával rendelkezik. El�ször Andrástanyán, a közigazgatási-

lag Ládbeseny�höz tartozó lengyel faluban 2003-ban jött létre a „Derenki em-

lékház”, ahol a Derenkkel kapcsolatos tárgyak – lakóház-bels�, gépek, szerszá-

mok és egyéb gazdasági eszközök – kerültek kiállításra. (A kiállítás 2014-ben 

Szögligetre költözött, ahol a községi faluházban kapott helyet.) A közigazga-

tásilag Szögliget községhez tartozó Derenken 2008-ban nyílt meg a második 

fi lia, ahol fotó-dokumentációs kiállítás mutatja be e lengyel falu múltját, lakói 

sorsát a második világháború alatt történt kitelepítést követ�en.

Az intézmény életében új fejezet kezd�dött 2015-ben, mikor a fenntartó Or-

szágos Lengyel Önkormányzat határozatával Lengyel Kutatóintézet és Múzeum 

névre változtatta az intézmény nevét, egyúttal funkcióját is.

A  változás új lehet�ségeket nyitott az intézmény el�tt, amely már eddig 

is – a nehézségek ellenére – szervesen beépült a Magyarországon él� lengye-

lek mindennapjaiba. A név- és funkcióváltozás azt is jelentette, hogy b�vült a 

múzeum tevékenységi köre. A  f� hangsúly a tudományos kutatásokra került, 

melyek révén jobban megismerhetjük a Magyarországon él� lengyelek életét, 

sorsát. Azoknak a lengyeleknek az életét, akiket a sors az ezeréves lengyel–ma-

gyar történelem szélviharába sodort.

E  sorsok feltárására jött létre a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum tudo-

mányos részlege. A munkatársak els�sorban az intézmény gazdag gy�jtemé-
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nyének feldolgozásával foglalkoznak. A  tudományos munka eredményeként 

els�sorban a szélesebb közönség számára is elérhet�, írott formában megje-

len� anyagok készülnek. A kutatások eredményeit bemutatjuk hazai és külföldi 

tudományos konferenciákon is.

Említettük már, hogy a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum tagja a Külföldi 

Lengyel Múzeumok, Levéltárak és Könyvtárak Állandó Konferenciája szervezet-

nek, amely Lengyelország határon kívüli muzeális intézményeinek kiemelked� 

szervezete. Budapesten már két alkalommal voltunk házigazdái a szervezet 

éves közgy�lésének, de minden évben részt veszünk a szervezet által szerve-

zett találkozókon. 2016-ban London volt a találkozó házigazdája, 2017-ben 

New Yorkban találkozunk. A Lengyel Kutatóintézet aktívan vesz részt a találko-

zókon, és el�adásokkal mutatja be az intézményben folyó tudományos kutatá-

sok eredményeit.

2017-ben ünnepeljük Derenk falu lengyel telepesei megjelenésének 300. 

évfordulóját. Derenk magyarországi lengyel községr�l van szó, amely község 

alapul szolgált ahhoz, hogy a lengyel nemzetiséget hivatalosan is nemzetiségi 

kisebbséggé nyilvánítsák. Az Országos Lengyel Önkormányzattal közösen ren-

dezünk egy tudományos konferenciát, amely kizárólag Derenk falu történel-

mével, lakosaival és utóéletével foglalkozik. Eddig nem volt olyan konferencia, 

mely átfogóan foglalkozott volna ezzel a témával. Három ország – Lengyel-

ország, Magyarország és Szlovákia – tudósai mutatják be a falu történetét és 

megsz�nését – a lengyelországi szepességi betelepül�k megjelenését, a  falu 

kultúráját, nyelvi jellegzetességét, néprajzát. A konferencia anyagát könyv for-

májában is megjelentetjük, és a derenki búcsú alkalmából – 2017 júliusában – 

már terjesztésre is kerül a kiadvány.

A derenki évfordulós megemlékezéseket ezzel még nem fejezzük be. 2016-ban 

felújítottuk az Arcok és górálok cím� fotókiállításunkat, amelyet Rémiás Tibor 

és Virágh József állítottak össze. A kiállítás vándorolni fog Magyarországon és 

Lengyelországban.

Szögligeten található a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum fi liája – a Derenki 

emlékház. A kiállított tárgyak egy része sajnos nagyon rossz állapotban van, 

ezért el kell végeznünk ezen bútorok felújítását – ezek a munkák is szerepelnek 

idei terveinkben. A kiállítás információs táblái is megújulnak.

2017-et Szent László-évvé nyilvánította az Országgy�lés. Irodalmi versenyt 

hirdettünk meg ez alkalomból. Lengyel kapcsolatainkat felhasználva, a varsói 

Lengyel Történelmi Múzeummal közösen készítjük el a Szent László-ábrázolá-

sok kiállítást.

A  varsói Találkozás a Történelemmel intézménnyel közösen kezdtünk 

egy projektbe, melynek címe: Autóstoppal a szabadságba. A  kutatás témája 

a Magyarországról Lengyelországba autóstoppal utazó fi atalok története az 

1960–1970-es években. Audiovizuális gy�jtemény, dokumentumfi lm és ván-

dorkiállítás lesznek a projekt eredményei.

A  Lengyel Kutatóintézet és Múzeum létrehozta a Magyarországi Lengye-

lek Audiovizuális Levéltárát, mely a magyarországi lengyel közösség tagjaival 

készített riportokat tartalmazza. A riportok feldolgozásra kerülnek, emellett a 

magyarországi lengyelek történelmével foglalkozó tudósok számára forrás-

anyagként is szolgálnak.



ABLAK

190190

A Lengyel Kutatóintézet és Múzeum részt vesz a magyarországi és lengyel-

országi eseményekben is, felajánlja gy�jteménye közrem�ködését ezeken az 

eseményeken. Intézményünk számos helyi lengyel önkormányzatnak és szer-

vezetnek kölcsönzi ki kiállítás céljából gy�jteménye kiállításra alkalmas részét. 

A Visegrádtól Visegrádig cím� kiállítás például átlépi az ország határait és a 

csehországi Liberecben kerül bemutatásra, kés�bb pedig más szomszédos 

országokban is megjelenik. A kiállítást úgy készítettük – a feliratok öt nyelven, 

lengyelül, csehül, szlovákul, magyarul és angolul készültek el –, hogy a környe-

z� országokban is bemutatható legyen.

A jelen világban rendkívül fontos a virtuális világban való jelenlét. Reklám és 

promóció nélkül ma lehetetlen eljutni a szélesebb közönséghez. Az intézmény 

ezért létrehozta saját Facebook-oldalát. Itt tudjuk leggyorsabban tájékoztatni 

a széles közösséget az intézmény programjairól. Itt találhatók információk az 

általunk elkészített fi lmekr�l is, melyek a széles közönség számára szabadon 

hozzáférhet�ek a Polonia Węgierska TV Youtube-csatornán. Projektünk célja, 

hogy mindenki megnézhesse az általunk készített fi lmeket. A csatornán azokat 

a felvételeket helyezzük el, melyekben a magyarországi lengyelek számára 

fontos eseményeket dokumentáljuk, valamint a Lengyel Kutatóintézet és Mú-

zeum és a helyi lengyelség rendezvényeit. A második világháború alatt Bala-

tonbogláron m�köd� lengyel iskola még él� tanulóival készített riportfi lm ezen 

a csatornán nézhet� meg.

A Twitter internetes csatornán is naprakészen beszámolunk folyó esemé-

nyeinkr�l. A lengyel újságírók és a magyarországi események iránt érdekl�d�k 

id�ben értesülhetnek innen a magyarországi történésekr�l. Olyan információ-

kat közlünk ezen a csatornán, amelyek elkerülik a nagy hírszolgáltatók fi gyel-

mét, de a magyarországi lengyelek számára fontosak.

Kiemelked� szerepet szánunk annak, hogy eredményeinkkel megismer-

kedjenek a – magyar és a lengyel – sajtó munkatársai is. Intézvényünk rendezte 

meg az 1956. évi forradalom emlékére a Forradalmat csinálunk cím� projektet, 

melynek része volt egy történelmi-képz�m�vészeti m�helymunka a fi ataloknak, 

valamint a budapesti Bem-szobor el�tt tartott performansz. A Bem-szobor el�tt 

tartott megemlékezésen olyan, az intézet által legyártott léggömböket eresztet-

tünk a leveg�be, melyeken Franciszek Starowieyski lengyel grafi kus híres síró 

galambja volt. (A  grafi ka felhasználását a m�vész özvegye engedélyezte.) Az 

eseményt a lengyel állami televízió híradója is közvetítette.

A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 2014-ben elnyerte a Ki-

sebbségi Díjat, alapítója és els� vezet�je, dr. Konrad Sutarski pedig megkapta 

a muzeológusok legjelent�sebb kitüntetését, a Móra Ferenc-díjat.

Piotr Piętka – Virágh József
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Máté Endre

Wysocki Légió
A Wysocki Légió 19 éve végzi hagyomány�rz� tevékenységét. Azzal a céllal ala-

kult, hogy a magyarországi lengyeleknek, a lengyel önkormányzatoknak legyen 

egy önálló reprezentatív díszegysége. Az id� múlásával és a tagságának köszön-

het�en ez a szervezet baráti körré és szellemi m�hellyé forrta ki magát. Kez-

detben 3 f�vel alakultak meg, majd az elkövetkez� években tagjaik száma 20 

f�re emelkedett. A 19 év alatt 60-70 f� vett részt a Légió tevékenységében, akik 

kiválásuk után a civil életben is továbbvitték a légóban szerzett ismereteiket a 

magyarországi lengyelségr�l és hagyományairól. Évente 50 körüli a fellépéseik 

száma. A lengyel és magyar történelemnek több korszakát jelenítik meg Szent 

Lászlótól 1956-ig. A légió majd két évtize-

des m�ködése alatt szinte szerves része 

lett a magyarországi lengyelség ünnepsé-

geinek, mindenhová elmennek, ahová jó 

szívvel hívják �ket. Díszes, több történelmi 

korszakot is megjelenít� egyenruháikban, 

ha kell, dísz�rséget állnak szobroknál, em-

léktábláknál, protokolláris eseményeken; 

koszorúznak vagy csatabemutatókon vesz-

nek részt, mint például a már több mint 29 

éve zajló egyhetes Tavaszi Emlékhadjárat 

rendezvénysorozat, ahol a Jászberényben, 

Nagykátán, Isaszegen található lengyel 

emlékhelyeken koszorúznak, állnak dísz-

�rséget, valamint részt vesznek a tápió-

bicskei és az isaszegi csatabemutatókban 

is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a hazai 

lengyelséget küls�ségeiben �k képvise-

lik a leglátványosabban. A  Wysocki Légió 

nemcsak egy rendezvényeken megjelen�, ott protokolláris feladatokat teljesít� 

formáció, hanem kultúraközvetít�, kultúraátadó is, hiszen sok olyan meghí-

vásnak is eleget tesznek tagjai, amely nem lengyel önkormányzati rendezvény. 

Ilyenek például: általános és középiskolákba, egyetemekre, nyári táborokba 

járnak él� történelemórákat tartani, fegyver- és viselettörténeti kiállításokat 

rendeznek, részt vettek különféle lengyel történelmi fi lmek díszbemutatóján, 

irodalmi estek háttérszerepl�iként. A légió tagjai közül többen publikálnak új-

ságokban, internetes honlapokon, s�t néhány lengyel témájú könyvet is írtak 

tagjai. A légió visszatér� vendég több külföldi rendezvényen is, ahol képviseli 

a magyarországi lengyeleket, mint például a Felvidéki Emlékhadjárat, a  nie-

polomicei „Pola Chwały” (Dics�ség Mezeje), vagy az erdélyi Vasvári Pál Napok 

Körösf�n. 2015 februárjában indították el a Görgey-alagút Emléktúrát, amely 

a Körmöcbánya és Besztercebánya közötti egykori tárnát keresi fel, emléket 
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állítva az 1849-es Téli hadjárat neve-

zetes eseményének (jelenleg Tunel 

Görgeyho). Szándékuk rendszeressé 

tenni és kib�víteni a túrát helyi ha-

gyomány�rz�k bevonásával. Minden 

megmozdulásukkal a magyarországi 

lengyelséget népszer�sítik. A  légió 

vezényleti nyelve lengyel, minden-

kinek meg kell tanulnia legalább 50 

vezényszót és egyéb alapkifejezést, 

de magyar származású tagjai kö-

zül többen megtanultak lengyelül, 

ezáltal megismerkedtek a lengyel 

kultúrával is, amelynek mára már �k is a továbbadói lettek. Több neves díjat 

is kapott már az egyesület: Bem József-díj, Magyarországi Kisebbségekért Díj.

A Wysocki Légió Hagyomány�rz� Egyesület névadója, Józef Wysocki tábor-

nok (1809–1874) szellemiségéhez híven végzi tevékenységét, amelyet 1849 

augusztusában fogalmazott meg búcsúkiáltványában:

„A lengyel légió parancsnoka a magyar néphez! Veletek harcoltunk, maga-

tok is tudjátok, nem zsoldosok gyanánt, nem személyes vagy önz� érdekb�l, 

hanem egyedül azon reményben, hogy a ti szabadságotok kivívása, s abban a 

mi részvételünk alapját képezik a további harcnak, mely életünk szakadatlan 

célja: harc Lengyelország függetlenségéért, mely nélkül Magyarország függet-

lensége sem fenn nem tartható, sem célhoz nem vezet. �rizzétek meg nemes 

szívetekben annak emlékét, hogy eljöttünk veszélyben lév� hazátokba!” A mos-

tani légió eredeti alapján varrt zászlója is ezt az eszmeiséget hirdeti: „Za naszą 

i waszą wolność”, azaz: „A mi és a ti szabadságotokért”.
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„Én szerencsés vagyok, mert Magyarországon adatott meg szolgálnom 

a hazámat, egy olyan, szívemhez közel álló országban, amelyhez csalá-

dilag is köt�döm, és amellyel a lengyel állam, a lengyel nemzet évszá-

zadok óta jó baráti viszonyban van. Ennek a példaérték� barátságnak a 

hagyománya már-már legenda, és a Lengyelország és Magyarország kö-

zötti politikai kapcsolat ma is (…) nagyon jó és intenzív.” (Jerzy Snopek)

„Így jutunk a poros betonhalmazok folyosóiba / hogy akaratunkat közös 

kilincsekre s idegen beszédre kényszerítsük / s alávessük magunkat 

utak és megzabolázott er�k csapdáinak / ott a tárgyakon megakad-

junk s futásunkat lassítva polcok közé jussunk / vagy éles fej� lézerek 

sugaraival igyekezzünk / városi vízm�vekben tisztálkodva szabadul-

junk” (Sutarski Konrád – Weöres Sándor fordítása)

„Szörényi László irodalomtörténész Vörösmarty Szózatának el�törté-

netét boncolgatva kimutatta, hogyan hatott a lengyelek érdekében 

folytatott magyar országgy�lési felszólalások retorikája… [A vers] nagy 

záróképében Vörösmarty a lengyelek sorsára utal, amit int� példaként 

állít honfi társai elé.” (Szalai Attila)

„Kimutatták, hogy a magyarországi lengyelek tájnyelvi szigetei a 18. 

század végén jellemz� dél-lengyelországi nyelvjárások fonetikai jegyeit 

mutatják, vagyis pontosan azt az id�szakot, amikor elvándoroltak (le-

szakadtak) a lengyel nyelvi tömbt�l.” (Balázs Géza Derenkr�l)

„A  lengyel kérdés nemzetközi összefüggéseire utalva, Kodolányi Já-

nos… arra fi gyelmeztetett, hogy »a  független magyar közvélemény… 

elképzelhetetlennek tartja, hogy Lengyelország iránt érzett szereteté-

ben a lengyel–magyar sorsközösség józan felismerése mellett akár csak 

’ködfoltok’ is merülhessenek fel.«” (Lagzi István)
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