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A._ magyar nyelvben a lengyel népelnevezése eltér a többi nyelvtőL a:uinek eredete arra a korra
lik vissza~ fullikor népeink kapcsolatba kerültek eg:.:rnássaL i\ mai iengyC'l területek keíeti
iétezett a ler1g_-y·et nevű törzs {esetleg törzsszóvetség\ ame1y-et később a
:ör?s maQába ol~vasztott. ~<\míg a poia..'rlok ..nevéből" alakult ki a Len2sel áHam rPolska,
addig a magyar nyel\'
megőrizte az egykori törzs nevét.
).,. magyar és a lengyel nép szorosabb kapcsolatait 3Z .-u rR<WJ"érdek-ek :is betOlyásohák~. i\ krónikák szerint
- Ziernornysl

fejedelem {eánya - volt, míg 'litéz Boleslmv első
- Szent István
király nővére - volt. E házasságból született
sodík fia- IL Mieszkb király- trónigényemiatt megfosztottak
jogátóL Bezprym herceg
magvar földre menekült~ ahol nagybátyja, Szent István királv a Balatonfeb.Ti.dékerr birtokot adonlánvozott neki és van olyan teória, míszerint Veszprén-z Yárosa a lenQvel herce:zről nvene \·olna nevét.
Sze nt Imre herceg - Szent István király fia - is lenQvel herce2:nőt - IL Ivfieszko leányát - ve-~t feleSé2:l}L István kiráiy halálát (l 0 38) követő évtizedben a nén1et befolyást erőltető IP iterrel szemben
az A.roádházi hercegek - András. Béla és Levente - lengyel földön kerestek segítséget: !. .4ndrás
(l 048-1 060) lengyel fegyveres kísérettel távolította ei a trónról Pétert~ mig a trónon köv·ető öccse,
I.Béla (1060--1063) felesége IL f\1ieszko Rycheza nevű leáJ1ya volt~ akitől szü:letett fiai -L Géza
(l 0 74-l 077), I. Szent László (l 077-1095) és Lámbert herceg - számíthattak az
lyást képviselő Salan1on (l0ó3-l074) magyar kiráHyal szemben ?v1erész Bolesla-vi/
lengyel királ~y segítségére. Az egvesült magvar-leng:yel hadseregeel győzik le Salamon királ:.,r magyarnén1et seregét. Me1;ész Boleslavv segítette trónra I.Gézát~ m?-jd I.Szent László királyt. de a lengyel
trónrói elűzött Aierész Bolesla~v király magyar fOldön halt meg.
Kálmán király (l 095-1116) Almos herceggel szemben
segitséggel szerezte 1r1eg
az őt megillető királyi trónt, de Káliná..Tl segítségével
lengyel király bea\tatkorett a cseh királyság ügyeibe, ll 0 8-ban szövetséget
császár -ellen. 1113-ban
Boieslavv király magyar földre látogatott, Somogvváron megerősítette Kálmán királlyal való szövetségét. Sajnos Kálmán fia II. István (ll 16-113
vetségben, sőt IL Béla (!131-1141) fegyv-eres "'"'""''"'w->u•a
1135-ben kötött béke értelmében IL Géza (1141-1162) király lengyel hercegnőt vett 10.,·~o•vc;u'
Szent László - a magyarországi lengyelség védőszentje

Szent László 1077-95-ig lviagyarország királ_:t:a, LengJJelországban szüleretl . .-\nyai ágon a Piasr
családból szánnazik, Rycheza fia (aki II.lvfieszko lánya) az első lengyel király. \ritéz Boles!a1.v déd3

Bélának el kellett hagynia ivíagy~urszágot két testvérével Endré,;el és Leventével efyütt
(1038 előtt) Lengyelországba menekühek~ miutárl apjukc.t, :v·-azult saját testvéreSzent István ~eg
\'aki:atta. ~.. 'i;e~c:gek IL ivf~eszk~ ~irály UC:Ya~~ban, ~~ned~~t ;:atáhak. Ez
idős;:ak a, lengy~i áliam narcau1aK :tdoszaka voh a Balt1 _nomeran torzseK..+ceL Bera_ reszt vett ezeKven a narcoKban., <?lya.11
kienlelkedöen. ahogy az akkori króniká.Lc írják - {v1ieszko jutalmul feleségill adta hozzá a -iáhyát.
;'\?~~y a l~enda :nc:nd~a~ Béla párbajozo~t a pomer&n;k v~zérével~ {~~;yő~e őt, innen ere~ lvfie_ sz~o
nalaJa. Beta kb. 1Ű:!0-1g maradt Rycheza·val Lengyeiorszagban~ aiTilKOr lS a magyar tront bat}Ja,
Endre foglalta eL
Lászlóról tudjuk, hogy 1040 körül születeu (lehet~ hogy később~ 1046-ban) mint- Géza utfu~Béia és Rycheza második fia. Nemcsak. születésének
de helyszíne is bizonytalan. -Gall
A..:n.onymus mindenesetre -azt ir:,ia: ,. anyanyei 1:e a lengyel
, pedig Szent László~ egyes feltevések
szerint beszélt magvarul is.
Béla - lY.fagyar;~szágra való visszatérése után. - megkapta Endretől az észaKkeleti területeke!.
Endre :tián~....:, Salamonn.ak születése után megint- családjával együtt- Lengyelországba menekill (az
5D-es -évek végén)~ ahol már Rycheza tL.~okaöccse, Mer-ész Bolesiavv uralkodott. Bolesla\v seregeinek segitségé-vel Béla két évvel később visszatért :Vfagy·arországra, legyőzve Endrét a székesfehérvári csatában és eru1ek köszönhetően megszerezte a trónt. Ebben a csatában a fiatal László is részt
vett. A..pja halála utát""l (1063) Géza és László átengedték a trónt Salamonnak, csak a tiszántúli területek du:..lcátusát tenntartr,.ra_ Erre az időszakra esnek a ku1'1okkal fohrtatott harcok~ akik keletrő i tOrtek
be lvfagyarországra. Leigázásuk László eredmény::. /\z idők fol~ytán kiélesedert Salamon és Béla fiai
közötti viszony, s ezért - immáron harmadszor - menekültek a határon túlra. A cseh .és lertgyel
ser-egek által megerősítve i\1ogyoród alan legyőzték Sala._mont és az idősebb testvér L G6zakérit -elfog-laltaa trónt (1074).
:,
László három év"'/el később kezdte uralkodását, bátyjátlak váratlan halála után. Személyes b~tor
sága meHett megmutatkozott a politikus bölcsessége. Igazságos és szigorú uralkodó volt .l\ pápEtság
oldalára állt a Német Császársággal szemben folytatott küzdelemben. A német támadásokat siMere-:
sen elhárítYa visszaszerezte az állam Sal&'Tion idejében elveszett fiiggetlenségét (Sala.tuon, !hogy
megtarthassa a koronát, a császár hűbérese lea)_
!
A..mikor L László uralkodott, sorsa még egyszer összefonódott a lengyelekéveL Merész Bcrlesia\li/ot~ aki előzőleg támogatta Béiát és fiait a magyar trónért folytatott küzdelemben, és a Lengyieiországhoz hasonlóan a Német Bírodalom által tenyegetett állam függetlenségének megszilárdításá~an,
kiátkozták és száműzetésre ítélték a krakkói (későbbi szent) Sza_n_iszló püspök m~ggyilkolása 9iatt.
Elhagyva Lengyelországot unokatestvére, László országában talált menedéket és itt is halt rheg.
Lászlót 1192-ben szentté avatták.
A lengyel részfejedelemségek időszakában a magyar kiráiyok keleti politikájukhoz a déli kngyei
hercegségeknél kerestek segítséget gyakori lett a dinasztikus házasság:_ Szemérmes Bole$la\v
sar:domi~rzi é:' krakkói fejed~ler_n (_1213-1279) ~V Béla m~gyar király (l~35-i27~). Ki~ga n~':'ű[!e~
nyat (Bo1doe K1n2:a) vette felesegül, AJtatos Boleslaw· kaliSZI~ gn1ezno1 nereeg 1 V Bela mas1k,1eanyávaL JolantávaL Leszek Czamv sieradzi herceg pedig Grifinával, Béla unokájával kötött ház<tsságot. fV. Béla, majd fia V. István (1270-1272) lengyel szövetségben küzdött Csehország eilen.

,a;-

AZ ÁRPÁD-HÁZ UTÁNI KORSZAK
Az Árpádház kihalása má11. sem szak~adtak meg a kapcsolatok a lengyel királyságga!, hiszen Roo.?/:.t
Károly (!308-1342) és Ulászló lengyel király azonos törekvéseik miatt hru'Tiarosan szövetségetlkö"c
töttek sa: magyarak segítették a Német Lovagrend eileni küzdelemben. 1320-ban Róbert Kájroty
feleségül vette Lokietek Erzsébetet, Ulászló Ieánvát A lengyel trónon következő Kázmér (1333L370) király 1335-ben Visegrádon szövetséget kötött Róbert Károllyal és János cseh királlyal, lami
ne1n -csak politikai és gazdasági szövetség volL de a magyar király közvetítésével lengyel-cseh megbékélést is je-lentett. 1339-ben- ugyancsa..'< 'Visegrádon- megegyezés SZÜletett an·ól, ha Kázmér rtódok nélkül halna meg, Róbert Károly valan1eiyik fia követi a lengyel trónon.
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(l370-138:2'J lengyelországi uraima s0ka.kbar1 ellenkezész váJtott kl. Keveset
Le:n,:;\·<:lon;:zá:gba,·L a korm~~yzást anyjára~ Erzsébet királynera bizta. L 1 rzdk-<::tdásánab~ c:égén gg_ndot
lelentett~ hogy ieányai \·:o!tak, a lengvel trónö-röklés viszont nern szólt kán\'2gi örökl~.sr.Sl. :;.
rremesseg -·:::sak .eng~dmények árán fogadta el Lajos király valamelyik jeányának jogát c lengyel
ra~ akü La.ios, Mária nevű leányában jelölt ki. Halála után a 1en:;r'\:el rendek Jadv,iszz-t (Hedvi:Zet)

~~~~~~e~!:~~~ t:~~ik}:{;t;::;:;~as;~:t!r/1:;{;~ ~:::í~!~f~~=~~:~~~~i :;:v;:~:~~~~~
kod-ók sorában: ujjászervezte a lengyel közigazgatást, megújította· a kra!r'--'~ói egyetemeL Gyennekr-eférje második házassága révén szüietett
lenül halt
/:\romrm,cJ magyar király és német-római császár
hübérura_ a
feszült v-olt a '\'iszony, hiszen Zsigmond~
luvagokat tfu-nogatt:l. l 410 július 15-én lengyel- litván seregek GrürnvaLl
rne-gserr.:.misitő
vezeséget mértek a iovagokra. Zsigmond háborúval _fenyegetőzött, igy Jagelló l4ll-ben '<Pm''P'.cn
Yoit békét kötni T oruúban. i\ lovagok csak kisebb területeket engedtek át, viszont
cirr-xén tízezer arany· rr.tegfizet~ére kötelezték magtL.l..:.at, de helyettük ezért Zsüz:mond a ~1/lag\:aror
száe-hoz tartozó 11 szeoessé2:i várost zálogosított..a eL ru~eb: századokra lenQ~,_.el ura! om ,?-lá ker'tih.
Jag-eHó tr-ór~át Ilf U/1ad__vslCI1i' (1334-1444) örökölte~ aki a ITiagyar rendek meghi",~'ása alapján L
[Jlászló néven lépeit a mag,--yar trónra. Egy magy·ar-lengyei perszonáluniót kivánt aL~.kitani és egyesi:(e.tt erő=..,ei feilbp-ni a törökök ellen. Ulászló magyarországi uralma sikerekkel indult. i 443-ban
10 éves békét kötött a török szliltáP....Dal, de 1444 nyarán- nyugati segítségben biz..,.r.a- '""'-"''''''~''
törökök elle!).. Ugyanazon év augusztusában V ámán.ál csatát vesztett~ maga is ott Ie he
után V László (144{)-1458) uralkodása idején Hunyadi János
a uy·prm<'k'~nrh""
király ne'-·ében. Hunyadi több hadjáratban győzedelmeskedett a
seregében jelentős i.engyel -egységek harcoltak.
Hun.:yadi János kormá.11yzásának idejéTe esik a humanizmus magyarországi kibontakozása: itt elsősorban Vitéz János nagyvára-di püspök~ majd esztergomi érsek udvarát keU kiemelni. ahol igen
fOntos szerepet játszott Sa..lloki Gergelv, Hunyadi lvfátyás {1458--1490)
és a lcerrdö magyar
királyban a lengyelbarát érzelmeket táplálta. (Sa.."1oki 1450--ben tért ;:issza
a következő
évben 1nár Lvov -érseke lett). Ettől függetlenül Afáo:ás király uralkodása idején a mag:ycr és a lengyel királyság között konfliktusok sora alakult ki a cseh királyság megszerzese miatt. 'v1indkét királyság a törökök elleni harcok miatt erősíteni kivlli~ta hatalmi pozícióit, e_sy
hatalon1 kialakítására törekedett, amely """'aló ban feltartóztathatja az Európát v<es?en:e;'.re,ro
taimat.
lvíát~.<ás halála (1490) után a magyar trónon 11. Ulászló (1490-1526) következett. AJagellók második magytarországi uralkodását a történetírás a királvi hatalom megg•,:enQüiésének időszakaként
en1líti. Nemcsa:ll( a központi királyi hatalom gyengült meg, hanem a magyar főúri akaratrrak megfelelően a király·i hatalmat jelképező és ütőképes hadsereg is felbomlott. II. LJlászló és fivéreinek viszál}·ai, az állami bevételek ,elapadása, a Habsburgok megerősödése és térnyerése Közép-Európában~
nem csak a magyar, de a lengyel királyságot is kiszolgáltatta a környező állarnoknak, segitette a törökök újabb terjeszkedési törekvéseit. l\z 1514. évi magyarországi parasztfelkelés~ Dózsa György
seregeinek szétverése t-ovább gyengítette a trónt. Ez a folyamat ll. Lajos
uralkodása
alatt folytatódott, s a.rnikor erőteljese"bbé vált a török nyomás Ivfagyarországra, az
király alig
szá.'Tiíthatott valakire. Lengyelországot éppen olyan erőteljesen támadta a török hadsereg, ezért 1526
augusztus 29-én IL Lajos 1naroknyi seregében a külföld segítségét míndössze néhány ezer lengyel
katona jelentette. Lajos halálávai és a magyar királyi sereg pusztulásával megnyilt az út Buda,
a magyar királyság három részre szakadása felé.

MOHÁCSULÁN
IL Lajos utáni kettős királyság: Zápoíya János és Habsburg Ferdinánd hullámzó küzdelmében,
tizenkét év alatt sem tudott egyik is végleges győzeimet aratni. L János (1526-1541)- a török szultán támogatásával - diplomáciai próbálkozásai sorába tartózott Jagelló Izabellával (1539) kötött
házassága, amivei a lengyel uralkodó háznál keresett segítségét~ hiszen Zsigmond (ifjú hercegként
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e2v ideig Budán :élt) -lengvel király aggodalommal rlg\·elte a Habsburgok és a törökök Duna;;~de~cei tén1ye:és~t. Já1.fl~" I~abe.,H~ házasság~?ó~l ~-ánŰs ~sig~ond _meg~zül~tése után {_l54q)n?m
sokkal meghalt :L Janos~ t'erdinand VlSZOnt ·megLtiO.Uit Buaa ehen,, brrtokoa a."C&"ta venni az rgesz
országot. /\ lv1aQYar rendek,II. Jár1_os néven kiráHvá választor-ták a csecsemőt~ a szultá.ni sereg pedig
rr.t:egi;-dult -Buda----i-elmentésére ...:.'\ történet ismert: ·német csapatok elmenekültek Buda -alót viszont a

é:_

~~~~~~~ ::;ci~:~~t :~:~~~~ ~:1r;k';:!~;!~~l:::::~~e::l;,:~~b=a{=~~ ~~:~~:t~~~::~~':~~:tek -F erdinánd eBenőrzése alá kerühek, míg az ország középső és déli vi-dékei fokozatosan a török
birodalom részévé Yáhak. Erdély a reformáció korábarr a lengyel - magyar s-zeHemi ,kapcsolatok
rendkivül bonvoluh területévé vált. Itt találtak mened-ékre a -lengy-el földről ,menekült a:.'i.~usok
{szentháromságot tagadók, a nevük nálunk unitáriusok). Zsigmon~d Ágoston (1548-1572) le~g:,rei
király Erdély erősítésére -törekedett. Ezzel egyrészt a Habsburgok -és a törökök terjesz.lc-edését kivánta a_t(adályoini, nővére és unokaöccse jogait védeni, másrészt az 15ó0-as évektől kezdve fC?kbzottabb figyelemrnel Íordult Szapolyai János Zsigmond személye felé: az örökös nélküli, g:~:erme~elen
Zsigmond Ágost. Érthetőerr fordított letliönös figyelmet neveltet~sére hiszerr utódiásában.elsősqrban
jött számításba az ifjú Szapoiyai a választott király. 7sigmonci AQost halála után Jagelló Ann4t, az
addig 1nég nem férjezett idős nőtestvért a lengyel nemesség infá..'lsnői ·címmel ruházta ~feL .A. le~gyel
király halála után rendkívül bonyolult helyzet állt elő: az 1571 ánrilis.ában rr&ghirdetett varsói királyválasztó országgyűlésen If _'vfiksa császár :fiáGal~ {Ernőnek)~ Lt. ,Károly francia király öccsének
(Henriknek), III. János svéd király (Jagelló Katalin férje) viszont Dnmagának követelte a trónt. ~~
szultán a fra.11ciákat támogatta, de volt egy másik jelöltje is. Báthory istván erdély.i ;fejedelem~ János
Zsigmond halála után Erdély korlátlan ura. }\ svéd királyna.lc -és az ·erdélyi tejedelemnek igen ke·vés
az esélye, hiszen a lengyel nemesség körében alig t?.mogatja öket vala.lci.
i\ királyválasztáson a Írancia párt győz, Valois Henriker óriási többséggel királiyá kiáltják ki. P.A.z
ellenreformációtól aggódó lengyel protestáns főurak azonnal aláírták vele a vallásszabadságról szó1ó
és a francia szövetséget 2:arantáió szerződéseket. Királvsága igen rövid ideig tartott~ hiszen 1574.
június 18-án titkon .~egs~ökött~ miután értesült fivére haláláról. Inkább a francia trónt, mint a lengyel királyságot váLasztotta.

lük szemben is ~rvényesült, hiszen aláírta Zsigmond Ágost 1.572. é'vi~ a ".. aHásszabadságot
privilégiU:.rnát, &'ni már
is biztositotta minden felekezetbek a szahad \'ailásg::-c. korL'"t!üL

vassai ke~f;:~;~;;e~~- ~~~:~;;;~;~5~~ :~;1\u.-eetc[i:C!Kicu;
1

elitéhe az eHenre:t-:Jrmáció eszközeit. így erélyesen ·lever~ a kra.kkói protestáns-ellenes
kat, nem riadt Yissza a kivégzésektől sem, sőt az egyetemet kötelezte arra~ hogy Yailási "'"u'"'"""

~~§~Éi;~E~f;;[~~E~~;§~:~~~:f;2:=:,~:~:~l:f~~~

Bátllory királysága~~Ezl a költészetben a legj~bban J ru~ KochanoV:·ski reprezentálja.
Báthory István lengyel királysága sok szempontból jelentős a lengyel történelemben. ·cralküdása

~~~i~~ r~E~f~~~~~:;:1~~t~E~~~~~:~~~~~efé:~:1J~~~:,~E:~~~i:~~~; ~!IE~~~

Az újabb királyválasztó országgyűlésen - 1575 novemberében Varsóban -Báthory Jsrván ugyan
csak egy szavazatot kapott , de a kinillyá kikiáltott Miksa császárral szemben eléged.etl~n lengyel
nemesség jelentős csoportja az erdélyi fejedelem mellé állt. Az alkudozások sora kezdődött el. A
lengyel nemesség Báthorytól azt kérte, hogy vegye nőül Jagelló Ann.át, míg Miksa maga helyett;fiát,
Ernőt ajánlotta. Báthory !576 januárjában, e!togadta a teltételeket és letette a királyi esküt. ~rre
válaszu! Miksa 1576. március 28-án hasonlóan cselekedett Bécsben. Közben Báthory Erdélyt fiiérére hagyva 500 lovassal elindult Krakkóba, ahol előbb feleségül vette JaQelló ._;\nnát~ majd ·málusban
királlvá koronáztá.k:..
l
. Báthory_ uraikodásán~k ,évtize~ébe~ küíönösen mélyek voltak_ a _leng~~ l - magyar k~pc,solit~k
Környezeteben nagy szamoatl ta;a!unK magyar katonat, diplomatat es tuaost. A nagyszamu klp.1y1
kíséretet indokolja, hogy noha Erdély1 fivére, Báthory Kristótra bízta, a telségjogokat továbbralis ó
gyakorolta. Az Erdély ügyeit intéző kancellária Krakkóban működött, itt fogalmazódtak meg az_pk a
direktivák, melyek Erdély sorsát meghatároztálc Környezetében a kezdődő eilenreforrnáció J,eles
humanistáit is megta!áljuk. Elsősorban a páduai egyetemen végzett humanisták voltak, akik közül
többen diplomáciai feladatokat is ellátták Báthory megbízásábó!. Kovaczóczy Márton, Berzevkzy
Márton, Gyulay Pál, hogy .csak a legjelentősebbeket említsük, koruk kiemelkedő egyéniségei voitak.
Báthory maga is humanista volt, akikre Itália mellett Erdély szelleme is nagy· hatással volt. Rendkívüi nagylelkű mecénás volt, aki nemcsak könyvek kiadását ösztönözte, de e~gedélyt kért a páp~tól,
hogy a \/atikánbar1 őrzött magyar vonatkozású okleveleket kmásolhassák. Ertékes könyvtára a ritkaságok gyűjteménye volt. __A jezsuita Possevino tru'l.ácsára ő telepítette le Erdélyben a jezsuit4kat,
bár bigottsággal nem vádolható. A közművelődés terjesztését bízta rájuk, megalapítorra részükre a
vilnai, a kolozsvári egyetemet, számos középfokú iskolát bízot{ gondjaikra. A vailási toteraricia! ve-

zást. a belső &íarchiát. l}ra:lkodása idején Lengvelországban Habsburg barát tordul at kö;:etkezett
be és ezzel a leng:v-ei köznemesség jelentős ré~ze elégedetlen volt. {gy részük szi\-esebb-en látott
volna eQY Bá-thorv't a I:enzYei trónon. eisősorba..11 Báthorv P.. ndrást, a Vv'armiai bíborost~ ha HL Zsigmond~ ~Pja halá1~ után ;"' s1..-~éd -trórrÍ választotta 'ioina.~ .A... Báthory-család más
elsőso;-Oan
Zsigmond erdélvi fejedeien1 is kacsintgatott a lengyel trónra. de tervei
!~ttek
í.ng~tag pohtikáfa miatt. Báthory Gábor~erdé!yí fejedelem
.
még ac""'v''m~
összeköttetésben állt a lengyel ..rendekkel, a velük való levelezésében mindig kiemelte~ hügy kész
elfogadni a lenQ?.:-el koronát. Bethlen Gábor fejedelem felismerte a 1engye1 sz&'1.dékokat. hogy a -n>
mán'-' fejedelem;~gekben erősitett befolyásukkal valójába.ll a lengyel királyság védelmét erősítik z.
törökökkel szemben. Ezé1i Bethlen Gábor minden erejévet - amennyit az erdélyi
függősége a szultáni udva...rtói megengedett - tá..>nogatta a lengyel törek'v.ésekeL /\. protestáns
Gábor fejedelemre az !625-1629 között lezajlott S"v·éd-lengyel háború idején Gusztáv i\doJf svéd
király számított, az esetleges erdélyi segítség fejében Bethlen Gábornak felajánlotta a lengyel trónt,
amit ő ei utasított.
A.z erdélyi fejedelmek szerne előtt mindig Báthory István lengyel kírály lengyel-magyar szöYetség eiképzelése lebegett, ennek segítségével kívánták nemcsak saját hatalmukat -erösiteni~ hanen1
len2:vei se~zítségével kívánták megszer..-rezni ~1agvarország felszabadítását a török uralom alóL Y2.la.rr:i~n H;bsburg-ellenes terv·eik megerősítését Í. Rákóc~i György (1631-1648) fejedelem íengyel
politikáját mindig a realitás vezérelte: igaz Ja..'1.us Radzív,riH- egy törökellenes hadmű•:elet
1-646-ban Rákóczi fejedelem egyik fiána:..~ felajánlotta a lengyel koronát, ha IV. Ulászló "'"'"'·<"''~·
Igaz~ a törökök elleni hadmúveletből nem lett valóság, de a lengyel király elhunyta után L Rákóczi
Ővö~gv kö-v·etei megjelentek a királvválasztó szejm ülésén, hogy Rá.lcóczi Zsigmondot - az -;;;rdéiyi
fe]edeÍem második fiát - megválas~tassák lengyel királynak. A. bonyolult tárgyalások ugyan nem
járt~!( eredménnyel, de L Rá..kóczi György halála után erdélyi fejedelemmé választott idösebbik .fia:
II. Rá.kóczi György nem mondctt le arról, hogy ő, esetleg öccse lehetne lengyel király. IL RákéKZl
Györgynek Bogdar1 Hmelnyickij kozák vezérrel·tárgyalt, esetleges szövetségre
de e mögött II. Rákóczi Qyörgy fejedelem lengyelországi tervei 4úzódta..1<: meg. Ezért
1657-ben a svédek oldaián egy Lengyelország elleni háborúba, ahol végül egyedül maradt \'issz2.vonuió csanatait Erdéh/ben a törökök szétverték. maga is a csatamezőn maradt.
i\. 17. s~ázad végér~ a Török Birod3.lom meggyengült, valóban reális ieiGe'to;;eg
tására, bár 1683-ban még a török hadak ostromolták Bécset. III. Sobieski János
királv szövetségre lénett a Habsbun::olclcal és sere2:ei mentették fel Bécset a törökök ostroma
Sobi~ski János ~világ;sa..11 látta, hogy Bécs eleste Közép - Európa és Lengyelország veszéiyeztetenségét növelné. ""A kiváló hadvezéri erények..!cel rendelkező lengyel király valób&i hatalmas ""·fl,~elm<et
aratott Bécs alatt (!683 szeptember 12.) és az
fordulatot hozott az
am;re
évszázadok óta nem volt példa. Létrejött az az összefogás, ami végül Magyarország törökök által
megszáUta területeinek felszabadítását eredményezte. Ebben fontos szerepet iátszottak Sobieski
vez';tte lengyel hadak, &"'neljlek 1683-ban feis~badították Párkányi, be·ve-tlék Esztergom várá!, istnét lengyelek áldozták -életüket magyar erődítmények ,.,,:isszavételekor.

ó
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A BÁTHORY-KORSZAK

1
gok
Sobieski János lengyel király és kapcsolatuk fűzték rnököly Imre :fejedelem között
kap-esolat. ainely lengyel földön núndig biztos menedéket jeierttert a kurucok számára. Amikor
Rákóczi Ferenc i 701 no"vemberében megszökött a bécsúihehii börtönébőL Lengyelországba menek~h.
Krakkóban, majd \Tarsóbat1 éit, bujdo;ásában társa volt B~rcsényi Miklós~ több ezer föidönfut9 kuruc vitéz. 1703 júniusában· - Esze Tamás rJ:vására- IL Rákóczi Ferenc néhány ezer Jen~;eqlel és
bujdosó magy·ar~al tért vissza magyar íO!dre~ bontotta ki a felkelés zászlaját. II. Rákóczi Ferellii ern-

~~:~;.~~~:!~;igiu~:;;ae e~i::gJe~~e~:P~~:~~~~~:~;~7t~~i~~~á:;~!~~~~öf~!~~gy~i~:~s:~~

lékét több emléktábla örzi lenQvel földön. ürv "v~arsóban~ Krak:.Kóban~ Gdanskbfu'l..

.1

Lengyelország a 18. század..legelejére·~~ggyengüh~ idegen érdekek játszottak-szerepet a le*~:l
politika alakításában~ mindnagyobb befolyássai I. Péter orosz cár rendelkezett. SzöveYényes -politikájában szerepet játszott II. Rákóczi Ferenc személye is, a..lci-t 1707-ben már 1engyel királynak s~á."lt,
főle:z azért~ hogv közvetítsen Oroszország és Franciaország között. Igaz, IL Rákóczi Ferenc haJlott
az ~osz s~öv;tségre, viszont elhárította-- magátói a lengyel koronát, illetve feltételekhez körötte:
szabadon váiasszá._!..c rneQ lengvei k]rál}vá. segítse a Habsburgok elleni harcában. Olyan feltéte-lek
voltak, a.uit a cár sem t~ljesíT:~etett. IL Rákóczi Ferencet harcaiban mindig táinogatták.a leng:YÍelek,
?"~o ls? hadműv~.!ete~b~n is~ százáva! ~~~:l~ le~?yel:r kat?nák. i\ ::~b~dsá~~c b.~ása ~t~_}fn~ákoczl Ferenc 1 1 17-lg 1smet lengyel !oh1on elt, vartaL Peter seg11.segeL, maJ ü ezt t.ette Panz:::.b ·-~. .. s,
ahol .a ~francia királv támogatásában ren1énvkedett.
IL R<L~óczi Fer~nc otthonosan mozgott Lengyelországban, soha nem lépett fe! hatalmi sz~dék
kal~ sőt jó kapcsolatokat ápo h azzal a 'Stat~islavv Leszczyflskivel, (a..k.i kétszer is volt lengyel ki.. ál y),
akivel szemben az oroszok őt aka..rták a lengyel trónra segíteni.

MAGY AR-LENGYEL KAPCSOLATOK A 18. SZÁZADBAN
}'\ Rákóczi Ferenc vezette magyar szabadságharc bukása után jelentős fordulat. áH be a magyarlengy·el kapcsolatok történetébe, merőben új jellemzői lesznek a két nép érintkezésének. Lengy~lor
szág belső válsága a !7 /18. században az államot a végveszélybe sodorták. a szakadatlan süll~edés
jellemzi a, század l~ngyel történeimét _lJ.~ gazdasági ~s társad~mi válsá~b~n i~zó _lengyel áll~~1le~é!
a szomszedos nagyhatalmak (Orosz- es Poroszorszag, valam1nt az osztrak buodalom) beavatK4J)zasi
törekvései is lejjebb és iejjebb taszították a iejtőn. A válság a század utolsó harmadába.;1 tetilzött:
három alkalommal is (i 772, 1793 és l795) feiosztjálc Lengyeiországot, ami az önállóság teljéjs el-",-esztését is j-elenti. Igaz, e tragikus időszakban - anélküi, hogy részlet-esen ismertetnénk a magyar és
a lengyel történelem 18. századi eseményeit- feliehetők közös vonások a -lengyel állatu és az <pnállóságát te~jesen elvesztett magyar királyság között: ott a PoPiatowski nevével fémjelzett ko~szak
ielenti a Íelvilágosult abszolutizmust. nálun_k Mária Terézia és IL József uralkodása és refo:rh11jai
1elentik ugyanei't: ::í~zo.~t a kapcsol~tok közvet~~njel.~ege me~s~ih?t,~~incsenek ~,~engye.l t?1é~~e
temben magyar klralyJeloltek, nmcsenek olyan erok, akiK az oszcrák Igatlan szenv·eao magyar Kliaryságra építené politikai terveit. Kapcsolatainkban fordulat áll be: a tényleges politikai kapcso~atok
helyében a fep_,nálló renddel szemben álló magyar és lengyel értelmiségi körök -keresik egymá~ kezét~ a társadalo1n és az állam teljes megváltoztatásán :fáradozók keresik egymással a szövetség~t. A
két nép rokonszenve egymás iránt, biztosította~ hogy ha valakit lengyel földöri valamiért üldö~tek,
az magyar földön számíthatott menedék:re. A kor magyar értelmisége, amely alakítani és máSítaní
kívánt a hazai viszonyokon, jobban és közelebbről ismerte a lengyel viszonyokat, a lengyel ~llam
életében végbe menő tragikus folyamatokat. A konfóderatív lengyelek gyakran megfordulta.!cl magyar földön, a magyarak érdeklődése a lengyelek iránt főleg az 1780-as években, majd a négyjéves
szejm rnu...%álataí időszakában volt igen eleven. i\ négyéves szejm időszakában a magyar sajtó ~igen
eleven vo.lt a iengyel kérdésben~ üdvözölték a szejm munkálatait~ külön kiemeh,.e a pol~árok
egyenjogúsítási törekvéseit. E korra jellemző~ hogy például Eperjesen lengyel hatásra alakult ,meg
rnagyar földön az első szabadkőmúves páholy, lengyel iniciatívákra jöttek létre az újabb _fi9kok~
kár, hogy e hatásnak részleteit mindmáig nen1 ismerjük.. A. lengyel nemesi anarchia lidércnyortnása
nagyon is foglalkoztatja a kortársak,at. i\ nemesség, amely szeretne észak: felé kereskedelmi kaPcso!atokat kiépíteni" igert érzékenyen reagált a lengyel reformokra. Körükben népszerűek a leng:~re~ tár8

kortársak éppúgy rrem-buk.k&2_tak -rá vatillHtH<<f< mozza..!-)at ,együttes hatására, mint n1ás ne·m:ze;·becüek; akik foglalkoztak a lengyel kérdésseL i\
időszakában te!rcCJZOl<)dó aclKOPTI<mc:ü~
monarchia kéne feikelthette oéldául
a magyar jakobinus ITiOZgalom vP'7P•n•r-nek figyelf!léi, a.._izi -egyik röpiapjáb&i Szaniszló
Kant és Pit mellett említi~ m!közben -eHenpélclaként hozza fel Ferenc császár
rene császárt és királyt részvétlenséggel vádolta a
zéseiben Lengyelországot boidog áliru"TL.l1ak nevezi:
ki.
A magyar és lengyel jakobinusok között alapvető társadalmi és teYékeny-~ségi különbség mutatkozott meg, bár ös-szekötötte őket a tfancia forradalom iránti hevületük, gondoikodásukban - a fi1oz0ílai-jogi_elméletek kialakításán kivül- elsősorbru'1. a hazai Yiszonyok megváltoztatását tartották első
rendű feladatuknak:. i~rrJg a lengyel jakob1nusok körében számos v oh az arisztokrata~
,
egyházi személy, addig a mag:..,ar mDzga!oillban az értelmiség, a .vagyontai&'1 nemesség""'"'"'""''
lengyellel szembe~ soha rrem lépett ki az összeesküvés keretébőL l\zonban a
mozgaiom nem jut túl a készülődés fokán, !iancia és lengyel péidákon lelkesedik, a J'..<J::.<cH,~Lc"-u
felkelés pedig arra ösztönözte öket~ hogy a nemzeti függetienség fo1Tadalmi harccal is elérthető. P~
magyar sajtó lelkesedett l(o§ciuszkóért, neve fogalon1má vált magyar :földön~ viszont annál nagyobb
volt a gyász a maciejoviicei csatavesztés és feg;.rverietétei Cl 794 október
utát'l. ~em csoda,
hogy a magyar földre menekili.t felkelőket bujtatták a hatósiigok elől~
továbbmenekülésü.ket.
Visszatér-le a mag:var jakobinusokra Afartinovics Ignác közv~tlen lengyel kapcsolatokJcal rendelkezett. 1783-tól Lembenlben működött az egyetemen, Potockí lengyel gróffal tett európai körutaL
Maninovics 1792-ben~ egyik nyílt levelében Ferenc császá_rtól a lengyelek alkotmányának védelmébe vételét kéri, s ern"'lek fejében - szerinte - a lengyelek készek trór...ra emelni egy Habsburg hercegeL
Ezen gondolat kifejtése azt feltételezi. hogv lv1artinovics esetleQ:
állt a drezdai lengyel
tavasz<h'1 mozgalmának támoemigrációval, ahoi e gondoíat elsőké~t m~~üh teL Martinovics~
gatását nemcsak a francia konv~nttői várja: hanen1 lengyel segítségnyú.jtásra is számított. /\z biztos~
hogy a MartinoYics-féle magyar jakobinus összeeskü..-v'és eseményei a KoSciuszko-féle szabadságharc győzelmeinek hfrére felgyorsultak~ s ezért nem is csodálkozhatu..tlk, hogy a leleplezés után a
bécsi rendöri hatóságok elsősorbar.~ a magyar értelmiség lengyel kapcsolatai iránt kutatta_k GaEciában 1794 tavaszán a lengyelek felkelnek. P.. . bécsi nyomozó hatóságok vizsgálatukat kiterjesztették a
Felföldre is, a Lengyelországgal határos községekre, és szfuuos esetben jelentenek KoSciuszko áüítólagos magyarországi ügynökeiről, aJr.ik felkelésre szítják a parasztokat, titkos iratokat csempésznek át magyar területen.

A MAGYAR REFOR.'\1NEMZEDÉK LENGYELBARÁTSAGA
A lengyel függetienség elvesztése új tili~alommal telítette a sok évszázados mag:var - lengyel kapcsolatokat. A 19. század elején, miután a lengyelek maguk is részt vettek a napóleoni háborúban~ ettől
várták, hogy helyreállítja a lengyel áHmn egységét. Napóleon bukása után viszont megpecsételődött
a franciákban bízók sorsa. A bécsi kongresszuson (1815) a Szent Szövetség- az a..'lgolok kivételéYel
az összes európai uralkodó szövetsége - eldöntötte a lengyelek sorsát: a gazdaságilag fejlett nyugati
részek - a Poznani JVagyhercegséghez, vag:yis
a középső és keleti terJ.letek Lengyel Királyság néven Oroszországhoz kerültek, míg
Av.sztria kapta meg. A..z egykori lerrg-\·el.áliarniságot a·három nagvhatalom felü2:Veiete a1á helvezett Krakkói Köztársaság képviselte.
.~ A. lengyelek természetes~~ elsősorban ; .. szétszal~_ított.. lengyel állam egyesítésén dolgoztak. Fol)'amatosan érzékenyen reagáltak a nemzetközi politika minden rezdülésére~ s minden alkalmat
inegragadtak, hogy sorsukon változtassanak. i 830 noven1berében a Lengyel Királyságball felkelés
9
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bálokat rendeztek, anyagi eszközökkel siettek a lengyelek segi-tségére. Bars ~"'áril1egye
teiiratbalJ. kérte I. Ferenc királyt~ hogy n)"-újtson támogatást a szabadságu:..i(ért hafcoló

~~~f~~!:~~~~-~:~~~á~~~~~;e; !~;~;!lv~~~;~~:~~~~~~~~l~~~~~;~~~ ~~::t~~:s~:;~~i?~!:i~~=

re érkező és a mag\:ar konnánnval kapcsolatot kereső zaiicia! ''";"''e''"' key:n.riselöit. 1\ bécsi f0rr-ada1o-rn -lengyel, iHet~~ a poznani.., teikeiés résztvevői is ~
kerestek menedéket. sőt J 8~ 8
őszén,, a
honvédség gyors ifa..~ ú szen.,.ezésekor
örönu"11ei fogadja a nagy hcxci ta-

paszrm.aKHO(aJ. :rendelkező lengyelek :fe{ajánlkozását a mag;.-ar szabadság ügyéért.
it hazánkba érkező lengyelek le~~tőséget láttak a 1nagyar forradalornban. hogy a n1egfeleló
riZ.tban a filggetleuségi -l1.0.rcot kiterj-esszék ·Galiciára és a rr1ásik k:ét
lengyel terület:-e.

\\)S az 1-roK Kezu] k1emeikearK \lorosmartv Ivnnanr~ Ba1za Jozse± - nyutan te:u""Tiogal.ta~~ am:~.t f1ag:y

~;~~;:l~~~~rr~;~:~::: !!~s:e:~~~~~~~1~e~;:;;:~s!'::':~~~~i~:~:;~y=:~:le~~~:4~~~
tertHeteken robba..11t ki, de óriási visszhangot keltett a n1ásik két megszállt lengyel területen is_ i
1831 májusában a lengyel ·felkelők Osztrolenkánál súlyos vereséget szenvedtek, az orosz csapatok bevonultak Varsóba, sa bukást véres megtorlás követte. A. lengyel történetírás az 1830. évi felkei-es politikai menekültjeit a ~~nagy emigráció~~ néven tar~ a számon. Az emigráns-ok jav-át nemesek
és katonák: kisebb részét értelmiségiek adták. Nyolc-kilencezer lengyel meneküh F'ranciaországba,
Angliába, kisebb arányban Belgium.ba, Svájcba is az Egyesült Állanzokba, mégpedig Galiciáll és
rvfuzyarországon keresztül. ~!i"- magyar országgyűlésben -éles hangon. tiltakoztak a lengyel :teli):_elés
leverése miatt, a félelem erősödött Oroszorszá!lgal szemben, hogy hatalmi és katonai erejét bálnnikor és bárhol bevetheti az európai szabadságmozgalmakkal szemben. -Különösen a magyar -r:efo/nnnemzedéket rázta meg~ hogy a Lengyel Királyságbart eltörölték az autonómiát~ azt az alkotmá~yos

forn1-át amit a magvar reformerek ,.minirnu...'llként" állítottak Bécs elé a magyarországi helyzet all
.A.. le~gyel rnenekűlteket Magyarországon mindenütt segítették. ~-\ bécsi rendőrhatóságok állílólagos lengyel felforgaték ellen nyomoztak, Reviczky -kancellár pedi.g nyilvántart~ st készítte.tet~_a ~en
befo2:adó nemesekről és városokról. Sok helyen házkutatást ta..rtottak, de a vármegyek útaIniatt ~zzel hamarosfu~ fel kellett hagyniuk. ~A. rendőrség áÚal körözött lengyeleket "ne~ találták meg"-, holott azok nyilvános kávéháza._lcban is szabadon mutatkqztak, élvezve' a lakossá.f támogatását. A n~v ~miízráció :ls~ ~ull~áb?l viszonyl~g ke;re~~n n:;.ar~dtak ha~árc.'<b'_h~ fő~épf
Pesten. Pozsonycan es a nagyoob 1etV1deki varosokban, 1gy Barnan, anol a magyarorszagi ,en~y~l
~migrác,ió kö;pont~a- volt. ?~szt:~a és Oros~or~zág 1_ 834-ben kÖ!csö~ös "kiadat~si szer;ődést kqtött,
de enneK ervenyes1tese csaK Korlatozottan ervenyesult a magyar klralysagban. Igy aztfu'l. Magy<fországon taiáh menedéket például Jerzy Bulharyn, Adaru Czartorvskinek, a lengyel emigráció veZjető
jének egyik megbízottja. Egészen 1848-ig zavartala..'1ul élt magyar l:oldön a saját nevén, miköl':ben
Galícia kormányzója kétszer is (1838,1841) kértea magyar vánnegyéktől kia~atásáL Bécs~ főJ<ént
az idegesítette, hogv 1833-tól a lengyel emigráció változatlanul számíthatott a magyaroK roKonszenvé~e~ s szinte példa nélküli esetként emlegették~ hogy Janusz Vloronicz, Czartorvski képviSelő
je, Pesten folyiatott tárgyalásokat Teofil /Viodejewskivel az emigráció kon..zervatÍ\l és demokrata
szárnváila..!( kiegvezéséről.
:
l 846-ban Kr;;_1z.i<óbat1 robba..'1t ki felkelés. a forradalmi demokraták a polgári átalakulásért foQ:tak
fegyven. Igaz, fe!keié,st a megtéveszte_tt pa~asztokkal veretté~ Ie, fu-ni intőJei :e~et~tt ~ u;a~a{ r~~
fon11 nemesseg szamara~ hogy er-edmenyt csak teljes nemzell progrrunma1 lenet e1ern;.. l--\ 1enby..,!_
felkelés leverése után a magyar hatóságokra várt a feladat, hogy az ország terilletére érkező felkelő
ket kinyomozza és kiszolgáltassa. Az eredmény hasonló volt az előzőkhöz, de a hangniatot
Mikfós királyi biztos u;asítás~ jell~mzi a legj~~ban: V~y cs~k az?knak a ~en~e:ekn~~ az _elfO~~~
renaelte el, aklk nálunk a "partütes szellemet terJesztik, m1g masokat ,.baratsaggat es reszvétte1
keii fogadni. Igaz, a felkeléssel egyidejűleg kirobbant galíciai parasztlázadást aggodalom)illal
szemléhe a magyar nemesség, de semmiben sem változtatta a iengyel menekültek iránti magat4-rlásukat

kotmfu~vos rendezi;ére.

1

1848 LENGYELJEI
1848 márciusában a nálunk élő lengyelek is lelkesedéssel fogadták a magyar forradalmat, az első
feie!ős

magyar kormá11y megalakulását A pesti lengyelek taklyás felvonulással köszöntötték a Pfst10

!Jembinski,

:~~o:z~k:r~~~':t::~k}~t%~:lE~kZ::~1~:g!a~ó~~~~~fieczyslm,·

e~z~1~::~:~\~~~Ei~ftd~f~r~ti:Ya~!~~~~ii~~~~~e!~~l~~a~c~~~~~.i~~l~:~~en
tak. mfg Bern tábornok az erdélvi hadsereg élére áHt. lviiközben
tábornok Kossuthnál sürHenr..vk
gette a._ Légió :felállítását~ 1849 tz\-aszá; Kn~suth Lajos-_ a magyar
De1nbi-iiski ~t'ábomokra bír'r.a~ akit aztlli1 a Kápolnánál történt veresé; után
de ez mii sem
"-.-á:ítoztatott azon ·ho2.v a ta~aszi hadláratba.~ a l-en2vel eg. ,_.:ségek
.
D1iúdvé:zi-2: az első vonalakban harcoita_k. Szolnok 'alatt"'{l849. már<:i~s S-én'1 Poni~~ki ufdnu;ai: Hatva1~.1ál
lovasai_

~}.~sk~n~l ugy~~ncsa:I: a~ ul~nuso_k.~üntették/kf,

Kossuth Lajos előtrLLk

Gödöllőn,

levett 'kalappaL /\. Vacot) NagysarJost ostrom1o-k
..",-eze~ék
be, de az igazi, 1849. május 6-án megalakult lengyel erőt a
Légió adta, a.~elynek első tűzk-eresztsége Buda vis~za·vétele lett..q_ lerrgy.;l emigráció - Magyarországon Lengyel Légió néven - önál!ó katonai egysége~ szervezett a szabadságharc ta:m()g:ltctsa.ra.
\t?Jru~en..."flvi lengyel harcoló egvséQet a Lengvel Lé2:ióba vezényelték~ ide keHett
az osztrák hads-er~gbe b~sorolt, de a t;:agy~arokhoz ;~ökött Összes ieng)·elt is. i\ légiót 4 ulánus hadosztáh·ra. 3 2:\·alogos zászióal~ra és 6 tüzér üte2re terY'ezték. Bem erdélyi hadseregében is szervezt-ek egy
lengyel fégiót, atuelynek nagyon nagy része volt az 1849 júniusában bekövetkezett orosz tátuadás
feltav-áztatásában Az 1849 auc-usztusi súlvos vereséggel végződött temesvári csatában
Bem; ~1najd sebesÜlése után De~biríski' táb-~rnok vezé~},elte. :\ rv1agyarországon volt
is 1negpecséteiődött~ a harcoló ~eg:vségek katonái ernigrációba kényszerültek. /\.
harc rnártírjai között, közismerten, .ott ~/annak a lengyelek is: }vfiecz_vsla19 w.or.onw<;ia.
és. az orosz hadseregből honvédséghez átszökött
1848---49 forradal~ainak veresége csak átmenetileg
le a leng:y'el függetlenségi ITlOZgahna..'k.at, a lengy·elek továbbra is ott voitak mindenütt, ahol egy-egy nép~ például az olasz a szabadságáért küzdött. Orosz-LenQy·elországban 1863-ban újabb lengvel felkelés tört ki, amelyet támogato~ az 1849-es n1agyar emigráció is_ Több száz tnagyar küzdöti' a ieng;'elek soraiblli.t., c. felkelés hősi
halottai között ott találjuk, sok magyar ifjú mellett, Eszterh,ázy Ouó Iovaskapitányt,
Ferenc
őmagyot, ~Vallis Béla és Bátori hadnagyot. i\ bukás után mintegy négyezer l-engyel
hozzlli~lc, a magyar társadalom ismét széleskörü gyűjtéssel segítette mind a menekülteket~ mind a felke-

családjait.
Eközb~n a több részre szabdalt lengvel földön a porosz uralom alatt élő lengyelek sorsa az egyre
erősödő németesítéstől függött, s péld'á~ü Bismarck ~alatt teljes gazdasági jogfosztottságban éltele A.
lők

19. század végén hatalmas méreteket öltött a kivándorl~s. Látszólag még az autonóm Lengyel Királyság volt a legkedvezőbb helyzetben~ mert .ezt csupán a lengyel királlyá választott cár személye és

a királyságban tartózkodó orosz katonaság

fűzte

a cári birodalowl1oz. De miv-el ez az autonómia

ellentmondott a cári önkényuralmi rendszernek, fokozatosan megszigorftották az Oroszországhoz
fűződő kapcsolatokat. Ez viszont egyre nagyobb ellenállásra sarkalta a Lengyel Királyság alattvalóit. i\ gazdaságilag elmaradott Galíciában 1868 utá.t1 nem korlátozta.~ a lengy·el nemesség jogait és a
lengyel anyanyehiiséget, ezért ott az emberek viszonyiag békés körűlmények között élhettek.
i\ rrregszállt lengyel területeken az ipari fejlődés, a mezőgazdasági nagyüzemű gazdálkodás elő
retörése- az 1864. évi cáii jobbágyfelszabadítási törvény ellenére~ a lengyelek miliiói t~vozta.L::. elsősorban -Galfciából megélhetést és munkaalkalmat keresve Európában és "'A..merikában. IgY alakult

ki az Egvesült Allamokban a 6 milliós. Franciaorszár;ban a 750.' Kanadában a 300. Braziliában a
400. Argentínában a 120. Ausztráliában az 50 ezres lengvei népessé11. de még Belgiumban is 30
ezeruél több volt a lengveL

ll

LENGYEL MUNKAERÓ MAGYARORSZÁGON

l

Hazánk területét a lengyel munkanélküliek első hulíáma az 1880-.as években érte eL Az olcsó tun-
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arrtelyeket az 1890-es é~~'ektől, nvararr!a 8- Í O ezer lengy~l mez-ög:azdasáQ:i idénvnn.rnkás egészített ki.
P... századfOrduló éveiben a rnagyarországi lengyel szociális emigráció tétszáma állandóan váltDzott~
erősen befolyásolta a hazai 111unkaerő szükségiet~ a lengyel területekről való elvá..ndorlás litemel és a
tőlth"lk való továbbvándorlás lehetösége.
A 1\iagvarországon -élő aen1zetiségekhez képest a lenQ:\relek száma eltörpült, mint ahogy ·el1nyészőnek bi~onyult a-; európai és az &,;erikai lengyel koló~iákhoz képest is. ~A.z 1900 évi népszátÚláláskor a történeti ~1agyarország területén - a felvidéki zárt lengyel vidékek meHett - Inem
,,honosként" 50 l 82 lengyel élt_ Budapesten 3789, Horvátországba_TJ. és Szlavóniában 26 834lengyel
települt ·meg ideiglenesen. 1916-ban BHdapesten már 18 373 lerrg:vrelt számláltak össze, az oiszág
területén összesen 36 524 volt a szá1nuk.
?,. Budapesten é{ő lengyeiek valójábru1 három ipari körzetben, Csepeten;, Angyalföldön és K{ihdnyán telepedtek le, elsősorban az iparban dolgoztak. -Koiónia valójában a falusias ieHeffti Kőbfulrv&"'l
alakult ki, ahol a kőbányába.t. a porcelángyárban, ~és a sörgyárakban dolgoztak. A laza .szerk~zetű
t,elepül~sen ~-.:~-ó~an egym~s kö_::el6ben laL.'!-J.att~, ez~rt könn.yebb_e~ __al~ul~áttak egyh~i,_,kultulrális
es sege1ynyuJtasi szen~ezeteK. ~z nem alakulhatott 1gy Angyalfolaon es Csepelen: a t1pr±cus rfuiikáskeriiletek zsúfolt laizáslehetöségei. az i2:azi nvomorneg:vedekre jellemző kÖmvezet ugvai1 -erüsíthette az egymáshoz tartozást~ de a k~lóni~ira je--llemző lehetőségeket nem bizto~ította. {Ü vagy felszívódtak a környezetben :vagy: gyorsan e.lmenekültek. A. későbbi statisztiká..~at vizsgálva a továbbvándorlás- akár haza, ai(ár külföldre- ezekről a területekről történt, míg kőbánya lengyel kolóniája~
ahonnan Budapest más körzeteibe is eljártak dolgozni, lélekszámban lassan gyarapodott.
i\ trianoni békeszerződés után~ 1920-ban a népszámlálás az ország akkori területén csak 8748
lengyelt talált s közüiük ll 07 lakott Budapesten, majdnem mindegyik Kőbányán. ?""' teltűnő! létszá.fJlcsök.\:enés oka részben a területelcsatoiás, részben a nagy~ányú visszatelepülés {repatriálás)
volt.
Wilson amerikai elnök 1918-ba!1 a békeelgondolásait egybefogó 14 pontjában a független lengyel
állam létrehozásamellett fogelah áíiást 1918 februáriában Oroszország elismerte az orosz. német és
osztrák fennhatóság a~lói felszabadult Lengyelország függetlenségét: de a tényleges lliggetlehség
harcok árán és diplomáciai tárgyalásokon formálódott ki. Az ország határvonalainak megnlikása
okozta a {egtöbb gondot, de mindez nem hátráltatta, hogy az újjászületett Lengyelországba Hagy
számban térjenek haza az emigrációból is lengyelek. Magyar földről is jelentős volt a repatriálási
i~ nálunk otthonra talált lengyelek számos kulturális egyesületet alapítottatc például J8831ban
megalakult a Budapesii Lengyelek Egyesülete, 1895-ben a SYLA Munkásképző Egyesület, de allegkülönbözőbb helyeken alak.uitak lengyel klubok, vendég!ő.k és olyan helyek, amelyek Yalóban pszszefogó és találkozó helyek lettek. A magyarországi lengyelség kettős volt: a honos lengyelség - a
felYidéki zárt települések, a magas értelmiség vagy a lengyel arisztokrácia - és a szociálís emig~ció
alapjaiban különbözött egymástóL Az előző gyökerekkel rendelkezett, míg a másik ideiglenetnek
tekil,:t~tte,. M~gy~arországon való tartózkodását. Volt közöttük kapcsolat, de nem erős 7 a ~olóniáf -v-iszont a zartsag Jellemezte.
A századforduló éveiben - a lengyel tUggetlenségi szervezkedésekkel párhuzamosan - Magy~or
szágon is a legkülönbözőbb megnyiivánulások jelezték a magyar - lengyel értelmiség és ifjÓSág
közeledését. A magyar tudományos társaságokban - pékiául a Történettudományi Társulatban, a
fv1agyar Jogászok Szövetségében. 'Stb. -lengyel tagozatok alakultak, de a kereskedelmi, ipari és !mezőgazdasági kamarák is kiaiakítottak lengvel tagazatot vag\r szakosztálvokat.
A magyar- lengyel baráti társaságok történ~tében ford~!ópontot jeÍentett az 1910-ben meg~zer
vezett Magyar - Lengyel Egyesület színre lépése. Ebben elévülhetetlen szerepet játszott- ké~őbb
még több lengyel- magyar egyesület létrehozásában is- Miklósy Ferdinánd Leó (1889-1968),1 aki
1905-ben kapcsolódott be a iengy-el függetlenségi mozgalmat támogató magyar ifjúsági akciól<.ba.
Ettől kezdve több lengyel ií}úsági és egyéb küldöttség fogadásán vállalt vezető szerepet, több !magyar kuldöttség fogadását sze:-\ ezre meg lengyel földön, tóbb magyar egyesületen belül a!aknoft ki
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magyar - lengyel baráti tagozatot.
1903-ban. 1909-ben__ 19 I O-ben 1negszer'"Tzle 2.
lengyel nemzeti manifesztác~íókra
magyar küldöttségeket.. ö fogadta 1908-ban és 1912-ben ~a buclanesti nemzetközi vásárokra érkező - lerr2sel i<<jdr!r,r'"<'·oF·t
""A...z "1910-ben megalakul-t !vlagvar- Len2v-;Í fg",iesüler
báró
1933) jeles történész~és festő1nűvész volt~ majd a tisztségben Csekonics Iván báró
varsói magyar követ), SZécl1enyi !CároZ1/ gróf~ Supka Géza író követték , 1níg a titkári tisztséget több nlint húsz.éven át- MikióssY Ferdinánd töltötte be~ aki- elnököktölw.e;gcu,cLtw
minden:kori mctorja volt. v-alójába.ll ezen egyesület alakitotta 1914-ben- a
- a Lengyel Katonai Bizot-tságot {enne!...;:_ is Mikióssy Tv·olt a titkára)~ a1nely
mag:",'a.r önkéntest toborzott a Lengyel L~gió szárnára. mindvégig Józ~l
mellett harcoltak
a lengyel függetlenségért Ezek az .önkéntesek alakították meg 1920-ban -:vfiklóssy Ferdinánd elnökletével - a Lengyel Légionislák t:gyesületét.
P.~.. I'vfagyar - Lengyel Egyesület te.,,:ékenységének köszönhető:
és a magyar parlament történelmi n)ilatkozatban tOglaltak állást a len~·.-yel
Ezekben
az években a I:Vfagyar -Lengyel Egyesület '"állalt -el minderr olyan feladatot a.111:i a két nép Kapcsolatát érintette. 1920-batiinegalakult a .:.1fagyar-Lengv·el
,l(an1ara, amely gazdasági és
kedelnli rendezvényeit a 1.-íagyar Kereskedelmi Csarnokon keresztül szervezte.
""q__ magyar - lengyel történelnü és irodalmi
feltárásának és ápolásának feladatait vállalta magára az 1924-ben -életre hivott 1\liagyar
lett, s tisztségében 1933-ban~ a társaságat valójában megszervező '""'''v''~'
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Nfagyar

~1ickieY~vicz

Társaság úgynevezett zárt társaság volt: az

a

társaság létszámát 100 tagbar~ szabták m-eg. Új tag fei"vételére választás útján csak
vagy
visszalépés esetén kerülhetett sor. ~A. rendezvények nyilvlli!osak voltak~ s valóban e Társaság·Iagjának lenni megtisztelt-etésnek ·szárnított. A._ Társaság a hazai szellemi, művészeti élet kiválóságait
tömörítette, teltételként szabták rr~g~ hogy valóban tett-e érdemiegeset a magyar - lengyel kulturális
kapcsolatokért és a továbbía.lcban is tesz-e.
A. Magyar - Lengyel Egyesület kez-deményezésére 1927-ben megalakult a I\'Iagyar-Lengyel
Egyesületek Szövetsége, melynek szervezetéhez bánnikor új abb egyesületek csatla._1zozhattak. Hivatalos lapjuk- a Magyar Mickiewicz Társaság gondozásában megjelenőKurir volt
(!924). Nemcsak különböző kiadványok lengyel klasszikusok magya:albumok~ verses kötetek, válogatott antológiák stb. és rendezvények jelezték tevékenységüket, hanem
számos köztéri emlékmű feláUltását is kezdeményezték: elsősorban emiéktáblákkal~ domborrnü·vekkel és szobrokkal látták el a magyarországi iengy~l emlékeket. lviahácson ( 1926-ban) emlékoszloD-Ot
állították az itt 1526-ban elesett lengyeleknek, felállították Báthory istván szobrát Budapesten, eml-éktáblát helyeztek el kivégzésének helyén A1iaczyslaw FVoronieckinek, ugyancsak emléket állították
Eszterg:ombfuí Sobieski lengyel királynak~ gondoztatták a lengyel sírokat a magyarországi temetők
ben, az 193D-as években feláHították a budapesti Néolüzetben a Lengyel
emléknzűvé( a
Nemzeti Múzew.--n kertiében \Vysocki tábornok szobrát és a szabadságharcban részvett lengyel katonák emiékművét, de szerepiik: volt a Bem szobor, a Bem emléktáb!ák, az 1914-es Przemysl errJékmű felállításában.. 1932-ben összeállítanák a mag:var földben nvugvó lengvel hősi halottak adatait.
i\ Magyar-Lengyel Egyesületek Szövetsége---·1934-ben a ~~1;gvar c'-';erkészszöyetséQ:gel együtt
megsze:rvezte a 1'vfagy·ar-Leng;~el Cserkészszövets_éget, 1938.-:ban megalakult a ]Yiagyar-Leng)iel Fő
iskolai Diákszövetség.
rvíindezek valóban ösztönzőleg hatottak a tudományos
is, a kőzös múlt Íeltárására.
Tomcsányi János és a többi
Gondoljuk csak: Divéky Andorján, Jan Dqbrowski,
ne•.:es és elfeledett tevékenységére. Divéky Adorján~ mint a varsói magyar szövetség tanács-osa szerepet játszott az l 92D-ban kirobbant lengyel-szovjet háború idején a lengyel hadseregnek küldött
lőszerszállítmány célbajuttatásához. Ugyancsak jelentősnek illondhaták a magyar képzőművészek
lengyelországi, illetve lengyel festők, szobrászok és iparművészek mag-_y"arországi kiállításai. !\1indezek csak érlelték azt a gondolatot~ hogy a két állam kölcsönösen nyisson ku1turális intézetet a rnásik ~·~s~g főv~?sá~~- 1930. ;náJ~s 12-én_ Kle~esb:r~ Kunó v,ali~s- ,é~ k?zo,ktatásü?.y~ mi~isz;~r
,,..arso1 latagatasan Uejelentettek, nogy m1ndket foYarosban Kulturahs Intezetet ailnru'1ru: rel.
Klebesberg nyilatkozata a vártnál is nagyobb lelkesedést eredményezett, hiszen az előbb emlitett
szerzők mellett újabb kutatok fiúszár
Kertész János, l(niezsa b;tván, Kossányi Béla,
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LaJOS T4iltdapfel József- Jelentettek meg b Y:ára"omtatasban
::nun..icák a :önénelmi és oolit1kar kapcsolatok meBet VlZSf:álódá5u..r.,. rárg;.ává te::ték ~Irodalm!. a z~ne~. a muvészet~ es r.t'"e:n . u!oisó
.
sorb3.n a gazdasági kapcs;la a:::::~at. feltárták a magyar és leEg"ye~ le·.eltárok. k0ny'-tároh. és alap\etŐ közg:.rüjtemények közós k1n..:-se1~. :forrásait. könyvészet1 adatalt l 934 okt-óber 21-én Gorflbos Gyula mag} ar és KoS:::1alko vvskz
i ens- ei rn1n1sztere~nökök a szellemi együttmú.t:ödés:-őJ írtak alá egyezmény1, amelynek l §-a 111tézkedett a kulturáiis intézetek n1egszerv·ezésérőL Ennek gyakorlati megvalósitását az elhúzódó gazdasági Yálság akadályozta. i\ budapesti Lengyei Intézet megnyitására - Oskar Halee ki lengyel· és
H?ma;z Bál!nt ~a~yar _miniszterek, a:." attak fel"- 1_..;939:. mái us 24-én. Jga:gatój~ Zbignie:~rv Zal-ef ki a
Pazmany Peter 1 udomanyegyetem :e;,;:tora lett\ 19"8-tol ">'Olt Budapesten tektor),
j
LVWl,

1

LENGYEL ~'IENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON A
II. VIL,\GHÁBORÚ IDEJÉN

dt

Európa és a világ 1939 tavaszától aggódva figyelte a német-lengyel eBentétek elméi.Jiilését,
reménykedett abban, hogy a nyugati nagyhatalma!.( összefogása megakadályozza a tragédiát. Aimagyar-lengyel barátságot mélyen átérzö Teleki-konnánJ' 1939 áprilisát-61-a maga korlátozott eszkJözeiYel - megkísérelte a német-iengvel ellentéteket elsimítani. illetve határozottan kiálJt a mafbrar!engyel barátság mellett~ és semmilyen körülmények között nem akart a németek oldalán Lengy~lor
szág ellen háborúba keveredni. Lengye-lország is számított lvíagyarország diplomáciai segít~é,ére~
kü!ön~s fonto~sság_ot tulaj~or~~tott ~ két nép ~agyC:mán~os rokonszen;réne~. ~v1agy~~r~~ág ~théz

helyzetben volt, hiszen eroteljes nemet nyomas ne11ezeaett a magyar KOrmariyra, kulonosen, ~ogy
1939 márciusától a két orszá2: határos ~.:Dlt. Ebben a súlvos helvzetben írta meg Teleki Pál -híre~ le;telét Hitlerhez, amelyben pontosan meghatározta a m;gyar n{agatartást Lengyelországgal kaPcsolatb~"'l. Ezen még anny:iban sem volt hajla.rdó módositani, hogy Lengyelország ellen német csarlatokat engedjen át az ország területén. Ennél nagyobb tettnek bizonyult a lengyel menekültek kfözel
százezres tömegének befogadása.
1939. szeptember 17-ét kö•.retően~ a Németországgal szövetségre lépett Szavjetunió támaP.ása
után megsemmisültek azok a lengyel elképzelések~ hogy a németek ellen Lengyelország keleti v~idé
kein alakítanak ki védelrrá vonalakat. A. lengyel hadsereg gyakorlatilag két tűz közé került, viSszavonulási lehetőséget a déli területek, a mag;yar-lengyei és a lengyei-román határ térsége adh~tott.
1939 szeptember közepétől megindult a lengyel menekültek áradata Magyarország és Románia felé.
P_~..z utóbbi esetében a politikai megfontolás vezette őket, hiszen a két állam 1929-től énrényes ~ato
nai és politikai együttműködési szerződésben állt egymással. Ennek ellenére a romá.TI hatóságpk a
katonai, de még a politikai menekü!teket - többek között a romá.'1 földre lépett lengyel kormány1- is
internálták, Ü!en rossz körülménvek között tartották őket,
l
Magyarországra az évszázados barátság és a Tekk1-kormány nyílt lengyelbarát politikáp 14 sodorta a menekülteket, A magyar-'iengyel határon az első lengyel menekültcsoport !939, szeptepber
lD-én jelent meg, de !939, szeptember 17-e után már tízezrével érkeztek, A magyar kormány qizony:os fokig fel-készült a lengyel menekültek fogadására, de ekkora tömegre nem szá.rnított. ...Vise.:ont
nem változtatott lengyelbarát politikáján~ nem szakította meg diplomáciai kapcsolatait a ledgyel
kormánnyal, és szabad teret engedett a lengyelek mellen tűntetők rokonszenvének, A németek !erő
teljes nyomást gyakoroitaclz Budapestre: követelték a diplomáciai kapcsolatok megszakítását, a~már
itt tartózkodó lengyelek kiadatását a magyar lakosság lengyelbarát megnyilvánulásainak felsz 'molását~ a magyar hatóságok a lengyelek iránt tanúsított kivételes bánásmódjának a megtiltását st .. A.
magyar hatóságok tudtával kaptak segítséget mindazok, akik tovább menekülni szándékaztaki Jugoszlávián át Franciaországba.
!
Az első menekiiltcsoportok megjelenése idején a magyar kormánynak még nem volt határozott
meneküit politikája, Azt egyértelműen kinyilvánította, hogy maradéktalanul betalija és betartatja a
genfi egyezményeket, serJ.cit nem ad ki Németországnak, de azt is viiágosru1 látta, hogy a menekültü~yet hos~zabb, távra kel~ megsz~rvezni,, 1939, s;eotember ,15-~től a Be!ügymir:isztériumban ajP?lgan meneKu!teK gondozasa a IX, szoc1ahs osztaly-vezetoje 1d, dr. Antall Jozsef (!896-19j4)-
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1945 után kisgazdapárri képviselő. ú_naep:r:es~ T11n:rsztcr 9 feladata. ;niQ a katonz.i szernél:,.;ek a
Hon'v·édeJ.m,! lvfini-sztérium jogkörébe tanozna.k. ft,_ rendőrség dolga e:. ne:tr:tzetközi egyezményben
foglalt. idegen áHa.'llpolgárokra kötelező

pe:C~X~t:~:~r:~~~~~ -;:~::dásáró1 ~~a;;~~';.o .et ;y!agvm~orsz.á2:
ahol hazit'"i.k képviselői ismét kinyilván-ították~

n1aradéktala.rruJ betartják a Der:1zetkőzi
és a menekülteknek ""-"'"'~''"
ményeket 'biztosítanak. E tárgyalások köverkezn1énye
hogy a 1-'~hl:ji!lllli!m_l~cL.~~~.lliQ<:OI
21-én hiYatalosa11 is megnvitotta a határt a lenQvelinenekültek elő!L amiker
negy-·venezer lengyel tartózkodott magyar fóldön. Külön nyilatkozott arróL
gyel érdekvéde-lmi szervezetek megalakulását, lehetővé teszi a lengyel
külfüldi társaságok a.~yagi támogatásának beárru11lását. l\·1egegyezés születeu a
mén~{ek'ben fog·ialta..~at, senkit nem ad ·ki

időben

~~~j=ir~~~: r:~~;:~z;~;~:~ ~~~~~é~:r::~~~~;~~~it~~:~~~~i~;~~~ ~?~:~ásáróL Ezzel egy

a lengyel katonai főparancsnokság utasitotta zárt és szétszórt egységeit, hogy lépjék át .a magyar - lengyel határt, és az előírásoknak megfelelDen
át fegy-vereiket. ~q_ tartósan
rövid
ideig magyar földön tru-tózkodó lengyel katonák
honYédség~ ellátást kaptak~
rnég
zsol-dkiegészítést is.
~A.-menedékez keresőket a magyar rendőri hatóságok nyilvántartásba \·errék~ ami
állarn jogvédelmének rájuk történő kiterjesztését is jelképezte. EHáttik őket - kat0l1áí(at
személyeket egyaránt - igazolvá.qyok.Kal. A.. kül:földi és belföldi segélyeket koordinálta 2
Lengy'el A1enekültügyi Bizottság~ amit hivatalosan a lviagyar Vöröskereszt kezdernényezett de
v3nyát előzetesen a belügyminisztérium jóváhagyta. A. magyar földre menekült lengyelek létszáma a
n1asodik világháború éveiben körülbei-ül l 00 ezer embert jelentett. Többségük 1919/1940-ben lépett
magyar .tOldre. }\. menekühek jelentős számbatt 1940 tavaszára csatlakozott a lenQ\,.el emig:rációs
kormlli1.Y nyugaton szervezett hadseregéhez. i\ nálunk maradt katonai és polgári szeméi:,.ek "V~égleges
7

táborokba kerültek, kialakuitak érdekvédelmi és kulturáiis egyesü!eteik,

mei,>teremtődtek

az oktatás

és az egészségügyi ellátás feltételei. A polgári menekülttábor nem fel eh meg a szó igazi értelmének~
hiszen a település közigazgatási határain belül a rnenekühek szabadon 1nozoghattak~ családoknál és
a belügy1ninisztériu1n által bérelt panziókban, szállodákban laktak. Részük:-e - a család nagyságától
és képzettségétől függően - dífferenciált napidíjat biztosítottak. amelynek haYi összege megfelelt a
hazai átlagjövedelen1nek. 1940 tavaszától en2:edélvezték a táboron kívüii életet is, a munkavállalást.
P... murL.!caiehetőségek ,zömét a belügyminisztérium szervezte, ezzel az adott körülmények között
jelentősen hozzájárult amenekültek beilleszkedéséhez.
i\ belügyminisztérium IX. osztálya 193 9 szeptemberétől tátrnagatta azt a lengyel kezdeményezést~
hogy önszervező módon koordinálják az emigráció kulturális életét, a fiatalok összegyűjtését, oktatását, a segélyek szétosztását, .megbízta és kinevezte a táborok lengyel parancsnokait stb. iv1eg is
ala..k:uit a Lengyel lvfenekülteket Védelrilező Polgári Bizottság (röviden Len2.\'el Pol2:ári Bizottsá2:),
me!ynek vezetője Henryk Slmvik a szejm volt szociáldemokrata képviselője, újságíró lett A bizortság személyi összetétele igazodott a lengyel kormány koalíciós pártösszetételéhez. Sla\vik fontos

szerepet töltött be a !engyel titkos szervezetekben is, A LPB-m:k volt alárendeb;e a budapesti Lengyel Intézet és Kön:yvtár~ a..~ol az emigrációs sajtót és könyvkiadást intézték. ~-\. belügyminisztérium
IX. ügyosztálya a Lengyel Intézetet és ·Könyvtárat külön el-látásban részesítette~ munkatársait n1enekült státusba helyezte, részükre kiemeit napidíjat biztosított. Ez az -intézménv biztosította a lengvel
isko!á.k: tanköny;eiL Ugyancsak önálló szervezetként működött a LenQvel Vöröskereszt magya~~r
szágí kirendeltsége és a Lengvel Orvosok Csoportja, A Magyarországon működő lengyel táborok
külön egészségügyi elláiásban részesültek, intézményi hálózatukhoz tartozott a gvőri Leng:vel Katonai Kórház, a budapesti Lengvel Rendelő, a szentesi. ·a mátraházi tbc részl-eg, a tábori betegháza.<
stb,
Lengyel biróság is működött magyar földön, amely különböző lengyel belső ügyekben hozott
itéletet. i\ lviagyarországon működő titkos ien~·ei katonai szeryeze::ek a ieng-vel kö-;.·-etség:en 1941 januárjáig szabad;n mű..l.cödött Budapest~n - szervezte az evakuáció~"' és azt a n~gy
akciót, amelynek sorá."1 mintegy 70 ezer lengvel katona és tiszt jutott el hazánkon át Franciaország-
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·magatartást tanúsit

velük szernb-en. 1939. szeote1nber 17-én, már
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ba és a f(özel-Keletre. Ezen az akción belül jelentős szfu"nú, magasan képzett mÍ;Íszaki és kathnai
személy menekillt, közöttük több tábornok a.kik a harcoló lengyel hadsereg magas beosztásúi _pa-

rancsnokai letTek,
l
A h~fu'1kbar1 működő titkos lengyel katonai parancsnokságok összekötő kapocsként szere~ltek
a ~yugaii szövets-égesek old~án harcolt lengyel hadsereg és a hazai eHenáHok között. ~ag-yfor
szág:on keresztül futottak a futá..rvonalalc nálunk kénezték ki a-harcba indufók többsé2:ét. Nem véletlenÜ! kísérte élénk figyelem..111ei a ném~t elhárítás és ~hírsze-rzés a m~ry·arországi te~gyel emigrrció
tevékenységét és a magyar hatóságokkal való kapcsolatát.
,
i\ lengvel emüzrációs szervezetek különös fig:ielmet szenteltek a fiatalok tanulására~ a.T!liíe a
gen~fi egy;zmények nem kötelezték a magyar hatÓ~ágokat. Az -elemi iskolák megszervezése k~ny
nyebb reladatnak bizonyult, hiszen ezek a gyerekek voltak többségben és szüleik közelében élt4. A
második Yilágháború éveiben nálun.k közel harminc ler..gyel elemi iskola mill(ödött. Nagyobb go~dot
okozott a középiskolások oktatásfu"la.'l( megszervezése, h-iszen az sza.id<él?zett tanárokat is igéntelt.
1939 októberében a belügyminisztérium utasítására Balaton - Zamárdiban rnintegy 400 lengyel
fiatalt gyűjt~~ek ö-..s:ze és ~en~t;f {fiúsá?~ Táb~r r:év_e?- ,kö:=é~i,~olát ~Hít?ttak ~et amit ~,9~1 r;y~á.n
Balatonbogtarra, varga Bela vleoa..TJ.os. klsgazaapartl Kepv;._selO, (l 9~4 J utail a Nemzetgyules e1nÖke~
1947 ut~"l az emigrációba..Tl működő Magyar Nemzeti Bizottmfu1y elnöke) :védelme alá helyeztek Ez
a !Úmnázium és líceu..rn volt az akkori eurónai kontinens eQvetlen·lengvel nevű és tanrendű köz-é iskofáia. Az itt ta..'lult iengyel fiatalok érv~ényes érettségit kaptale (sokuk az 1945 utáL-ú lengyel él;tel~iség~ értékes tagjai l_~ttek) Még nagy?~? ,pro?I~r:rát, ok~zott ~ egvet~nlis!~ ~ani!ta~á:a, ~i~~~~
hivatmosan nem tanulhattaK mag<;ar fersooKtatasJ mtezmenyekoen, mert a. vallas es Kozoh.'11taSi
Minisztérium ezt nem -engedélyezte, csak azok tanulmányához járult hozzá~ akiknek a -megsrállt
leng?e~ !~.rület~ken a,~.émetek is _engea.,é!ye~ték volna. (Ilye~ v~szont nem ;'o;t). V~g,ül, a Mí~is ~~
relnoki hivatal engeaeiyezte a m1ntegy )ÜÜ 1engyel egyetem1stanak a tanulas lehetoseget a mas aiK
világháború éveiben.
i939 őszén 3-4 ezer lengvel zsidó is érkezett lv!agyarországra, akiknek a befogadását akadály zta
az l 939. évi IV., úgynevezett második zsidótörvénv. Ezt velük szemben is alkalmazni keliett volna,
a.rnit viszont a menekültügyben tevékenykedők nem hajtottak végre_ nem törődve a -szélsőjobbo~da
li~k és a ?éme~ek ti,lt~ozásával: ·~ IX. o~z_'..ály ve_zet~je 193? ~zepte;nbe,r végén c:ra,~ította a ~~ne
kulteket togado hatarkörzetek koz1gazgatas1 vezetmt es a nyuvant&'iasokoan műkodo munkatarsmt,
hogy egyetlen zsidóként jelentkezőt se vegyenek nyi\vámartásba, minden..!cit kereszténvként ieQ:Yezzenek be. Csak az lehetett kivétel, aki végsőkig ragaszkodik a tényleges vallási bejegyzéshez. Mindenkit megkülönböztetés nélkül helyeztek el táborokba, a zsidóságukhoz ragaszkodókat pedig a
budapesti és a vidéki hitközségek gondjaira bízták~ természetesen nekik is folyósították a segéiy6ket
és a szeretetadományokat. Számuk 1941-ben tovább növekedett, mivei ek.kor a németek megszálftak
Lvov, Stanislawow és Kolomija környékét.
t'
A lengyel zsidó értelmiség jelentős részét a Dunakanyarban helyezték el, ahol számukra, ill tve
családjaiknak óvodákat és iskolákat működtettek. Koliégiumi rendszerű lengyel zsidó elemi- és középiskola ekkor Rákosfalván és Csillaghegyen működött. Balatonbogiáron is jó néhány leng<;el
zsidó tanult, sőt az egyetemisták között is szép számbar1 a.lzadtak zsidó vallású lengyel fiatalok!. A
sorozatos. né.met tiltakozások miatt 1943-ban hivataÍOSilJ.i változtatnikellett az eddigi gyakorttlaton.
Ezért a Duna.lcanyarban és a Budapest környékén működő zsidó lengyel iskolákat megszünt;:o. ék.
Teljesen titkos körülmények között megszervezték Vácott a 150 férőhelyes "Lengyel Tiszti" , ák
Otthonát", ahol az előbbi iskolákban ta.•mlókat helyezték e!. Közöttük sok olyan gyerek is volt,~
ket szüleik a Lengyelországi gettókból, illetve a koncentrációs táborokba való szállítás elől men.,.kítettek ki. _,:\z árvák álcázása olyan tökéletes volt, hogy a helyi hatóságok csak 1944 márciusábap, a
német megszállás után tudták meg az <Lrvaház igazi rendeitetését.
l
A lengyel menekü!tekkel való bánásmód 1944. március 19-e után a német megszállást kö\(ető
hetekben megváitozott: a megszáHó német gestapósok letartóztatták a lengyel emigráció majdriem
teljes tisztikarát: Henryk Siawikot. Opoka-Loewensteint, Filipkiewicz professzort stb. Ekkor tartoztatták Ie Edmund Fietowicz-Fietz diplomatát, a..ki a titkos lengyelszerv-ezeteket koordináló bizot~ság
elnökeként a ieng-yel kormány1: képviselte a magyarországi emigrációban. Őket .lvfauthausenpen
g) llkoiták. meg. A megszállás napján a budapesti Lengyel Rendelőben lotték agyon Jan SrzednitkzKollqta] orvos tábornokot, Kadaffer főorvost és még két lengyel vö:röskeresztest. A megszáll ási:
ló

l

követöen elsősorDan a
táborok lakói kerültek veszélybe . a kato~1ai
,.báruották'-. _.;_ tnegvont segél}.-:ek. a munkavállaiási engedé-lyek visszavon<J~a
ték a :nencküüe-ket, akik magyar barátaik segitségére szorulta...~. 1944 auguszt:J.sáb-:~n
Vöröskereszt·ki:terieszte.tte védelmét az összes magyarországi lengyel menekü~tr'-~- \:lár ~.:kko::· rn:1r
nem ·működ~...;: a lengyei isk-olák, feloszlatták a balatonboglá.._ri lengyel giJnnáziu:;r~ot, """""""'"''--'-"'--delrnezőit - ~A..ntaH Józseffel az élükön - a nétnetek letartóztatták. Varsza Béla bt~Qosott. /~
hatalomátvéte1 úja:bb megpróbáltatást jelentett: a lengyel katonai táborokba is betörtek" sok
h~itottak e~ Németországba. i\ németek_ magyar földről történt kiverése
·
'""he,;.~? ne1n \-árt semeddig. ~A.hogy jöttek~ úgy mentek haza. GyaloK negyt~.:<e-D
;,;ölgyekea keitt n1aradtak, a magyar föld lett a második otth.onuk.

KAPCSOLATAINK A U.

'ff T
t._.J l

1945 után Yalóba..~ új korszak kezdődött a n1agyar-lengyel kapcsolatok t-örté:1cetébcn. Ig2.z ei kell
választani a hivatalos állru~i és a a két nemzet közötti közvetlen érintkezés fonn<iiL \lag:-"'arország a
vesztesek, Lerr2:velorszá2" a győztesek oldalá.t"'l ült a párizsi béketárgyalásokarL __,_.,~ két ország államközi kapcsolatait a szacialista ál-lamok szöYetségi rendszerébe való tartozás határozta
'
Yfoszk\-a figy~hne arra is kiterjedt, hogy a különben rokonszenvező két nép ezen _felü}" ,v,"v'uv 6
kerülhessen közelebb .egymáshoz. ·viszont nem rendelkeztek közvetlen határral~ hQgy
kapcsolatokat ellenőrizhették volna. UgvruJ.a...kkor az ötv~nes é"·v·Pvkben nem voit is
számú turista- és egyéni utazásokra. E'tiől függ~tlenül a hatalom fél-elmét l>éaLu><.o."
1nagyar eseményei. /l.;. személyi diktatúrá·val és a SZO\jet rendszerrel >.oculv<olc"~'mu
élénken reagált a 1násik országban lezajló esern:ényekre, így a rrtagyar
zásob·a, a vérbetOjtott poznani eseménvekre, sőt 1956 október 23-i i:fucda.pestl
melletti~ rokonsze~v ki~yilvlli~ítás jegyében szerveződött, majd csapott

sághar-cba.
\; iszont a

reagálása sem maradt el: Varsóban és Len2velorszáe szerte rokonszenv tüntetésekre és
körű gyÍíjtésekre került sor: .Yért adtak a mag);. sérüheknek, gyógyszer és élelnliszer szá.Hí'L.11ányokat indítottak el Budapestre.
..A..z 1960-as év-tized második felétől a két országban alapvető eltérést jelenteti:
gazdaság jobb életszínvonalat, jobb gazdasági körüiményeket biztosított. addig
szabadabb szeHem ura1kodott. Ez kiteljedt az új szellemi irányzatok befogadására. az
modern l1TŰ''v·észetek lehetőségeire, a filmművészetre stb. A. meginduló szen--ezett és
utak nem véletlenül irányultak Lengyelország irá11yába., s nem volt alaptalan az a -~köznyeh:i mondás~'; hogy ,~a lengvelek Iv1a2:Varországra bevásárolni~ a magvaraknedig nYaralni és moziba 1árnak
Lengvelorszá-g:ba'~.

~A·z 1960-as években már egyre gyakoribbak lettek, hogy magyarok és lengyelek.
illetve
len!Zvel földön összeházasodta..!c. Pontos·szá._rnadatokat nem tudllilk, de tíz-húszezerre
k 1980-as években a szerveződő magyar ellenzék számára fontos kapcsolatot jelentett a lengyel ellenzékkel való közYeÜen érintkezés. P.~ találkozókra 1956 magyar és lengyel emlékeinek
ápolása~ n1egenllékezései adta._!( alkalmat, amint a ké_t országban felvirágzott szamizdat irodalom
egyik fontos tbuáját éppen az 1956-os forradalom, a megtorlás, ill. a
történelem Ú11. ~Jehér
foltjai~- adták. Ebben az időben jelentek meg lengyel földön Kopácsi
emlékiratai~ a magyar
forrad31om és megtorlás dokumentu..."'Tiai, míg magyar nyelven itt láttak napvilágot az 1939 szeptemberi szovjet táinadás igaz dokumentumai, Katyn igazsága, a lengyel polgári és nemzeti erők elleni,
1945 utá._•1i szovjet megtorlások, a lengyel személyi kultusz terrorja, stb. E korszakbatL igen fontos
szerepetjátszottalz az ellenzéki irók körei, a kölcsönös rokonszenv
1987-ben például a Bethlen Gábor Alapítvány díját Zbigniew Herbertnek ítélte oda.

A. rendszerváltozás után nem véletlenül került ismét közelebb a két áEam hivatalos vezetése,

született meg az 1990-es visegrádi há."'mak találkozója, amely szélesitette
(Csehszlová.kia volt a harmadik) számára a szabad és közvetlen
gondjai a ~tl\..TO-ba és az Európai Gazdasági Unióba történő
tésének míndennapi és távlati kérdései.
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A MAGYARORSZ-ÁGI LENGYELSÉG RÖVID TÖRTÉNETE

KÖZÖS

(összefoglalás)
i\

magy~országi lengyelség t?rténete maidnem olvan régi, mint a magYaroké a Károát-meden~ében.

~,;_z első !v1agyarországon letelepedett né:v. szerint.,ismer! tengvel L Niieszko nővér~~ A.delaida1 volL
ak:i IVíagyarország első történelmi uralkodó jához~ Géza fejed~Íerr:..flez rrrent feleséQ.üÍ. Az ezt ·kbvetÖ
~~xszázadbail a magyarországi lengyelség tÖrtén~tét Íőlei a királyok cselekedetei határozzák -meg,
""~ ~
,_ 'r ~
._,
'
'
• . n·
d'
.
' . ~ .
' ~. ' - ~-· ~
l.
.
u1::sLe11
SOl\...u~ ~reioen a 1-engyerorszag1 1. 1ast- 1nasztra vere 1s ~-O!vt: 1. v~za \1 O;4-l 1 L ~zt. ~aszlo
(1077-94). :.\'agy Lajos (1342_:82) és a Jagellók: I [J!ászló {)440-44\ II [/lászló (l49Ó~1516) lés Il
1

Lajos (lS ló-26), aki mohácsnál esett eL
i
_4. 15. századtól kezdve ismertté váltale olyan tudósok ne\'ei~ mint Sanoki Gergely, Corvin ~1átv·ás
későbbi király_ nevelője és olyan műYészek, iparosok, mint Rafael Skrzetu:ski és fia Rudolf nyűmdá
~zok, ~ík ~ ,.~6~ _század második t"elében a ~agyarországon nyon1tatott könyvek._'lek mintegyl egynannadat aata1<. l(I.
1
A_ lengyel -és magyar nép sorsa n1ár ősidők óta összefonódik a közös fenyegetettség jegyfben,
-amelyeket a Német császárság, az Oszman Birodalom jelentettek. "L\ lengyel fegy-v·erek nem eg~szer
segítették a magyarok ügyét: segítettek J Bélának a trón megszerzésében (I 061 )Ji ának l Gézátfak is
(1074). Néhányezres lengyel aia._l(ulatok harcolta.k Rákóczi Ferenc oldalán Maivarorszá.Q szabkdságáért ( 1703-ll ). lviagyarország észak nyugati része pedig a· Sobieski _Ján~s áÍtal vezeÍett leJ\1-gyel
seregek segítségével szab&dult fel a török elnyomás alól (1683).
i\. fegyverbarátság külön1eges példája volt a Népek Tavaszának időszakában lezajló magy sza-

badságharc ( 1848-49), amikor sokezres lenQve! sereg ~küzdött ,, a ti szabadságotokért és a .. iénkérr ". mintha Lengyelország idegen hata!om....,~lóli kö~vetlen felszabadításáról lenne szó. "'.\ m gvarok emlékezetében a lengyel vezetők, generálisok neve ugyanolyan erősen ivódott bele~ mint a ;~ját
nemzeti hőseiké: Bem. DembiP..ski. Wvsocki.
·
Nagy9bb méretű lengy-ei letelepedés, amely napjainkig me.gmaradt, a 18. század kezdetétől "zármazik. Erdemes megemlíteni Derenk falu lakóit. Leszármazottaik jelenleg Miskolc kömyékép élnek, főként István-majorban (Emődhöz csatol ták) és Anárás-tfmván (Ládbesenyő höz tartozik). ~vfás.
1
erős lengyel kolóniák főleg a 19. század második felében telepÜltek be Diósgyőr, Dorog, Salgf
'tar~
ján, Tatabánya és Pest városok vonzáskörzetébe. Olyan később lett kerületekben, mint Angya öld,
r~
r.,;,."
• d
'"t 1\.00an~a._
r,r~~"
18-".
. .. ~b mmt
. );:
-;; 0'0
~oepe,_ v~
:ne.k etOt
• )V-ben .l~O
v 1'.eng"(,'e! e!~ M~gyarorszagon, l 900ban mar bv.OOu. Azokban az 1dokben a !engyelseg olyan KiemelKedo egyemsegeket adottam gyal~~knak, mint_példáuí Scitovszky,' ~áno~ bíboros pri~-~· Zielinski, Szilárd- a Duna szabályozási mun-

,::;m

l

,.,

,.

kalnak \.ezetOJe, vagy adtvatdi.K.tatoroK lifonastersKz es LezmrrsKz.
l
Az első világháború után a csökkentett területű Magyarországon -körülbelül 12- mások sierint

30 - ezer lengyel maradt . ._A._ kis létszám ellerrére ez a kolónia nagyon tevékeny volt. Kibontakoziott a
lengyel kisebbségi oktatás (elsősorban Budapesten), Kőbányán megépült a lengyel temvlom (1930).
Több lengyel szervezet működött (az elsőt n1ár 1867-ben alapitották). Külön új fejezetet nyito~ak ~a
IL :·ilágháború évei, amikor lengyel háborús menekültek hatalmas hullllilla került Magyarorsz~gra~
valoszínűleg több mint 100.000 ember- katonák és civi!ek egyaránt. Ezek az emberek mind a magyar állatn, mind a helyi társadalom részéről óriási tárnogatást kaptak. Kiemelkedő szerepe
ebben a segítségnyújtásban Antal! Józsefnek. Ba!! ó Zoltánna.l<: és V anm Béla atvának.
. _A II. világháború utá_Yl a lengyel kisebbségi működés befagyott, - a magyar kommunista hatálon1
tiltásainak (körüibelüi 1950) következtében. A szerveződési huílám az 50-es vége felé indult 1meg
UJra·,_: 95~~~an n;egalaku!t a mai n~pig működő Bem Jó~sef Lengvel K~lturál~s Espes.ület és l újra
~el?"czdooott a tengye! nyelv oktatasa (Budapest, Tatabanya). A 80-as evek vege es foleg a 9,0-es
evek eleje kedveztek a lengyelség további fejlődésének. i\ lengyel templom Perszonális Pltillá_rlia
r~ngjára emelkedett (1992) és n1egala.Lcult a n1ásodik lengyel országos szervezet: a Jvfag;yarorJzági
Katolikusok Szr. Adalbert Egyesülete (1992). Az utolsó évek ( 1994-95) a kisebbségi ö!Lk:ormánVzatok 1negalakulásának ideje: Létrejött az Ors~ágos Lengyel Kis~bbségi Ünkormánvzat (1995). a~eiv
a lengyel kisebbség képviselője lett a magyar álhunhatalmi szervek irányában. J;lenleg a 19~bdl ll
megyében találhatók Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok.
~
1
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1956 en1lékezete csak a~1zor 'Válik te~jessé Lengyelországban és
ha az: ki-egészitik
azon küz-delmek t-5bb nünt 30 éves története, ameh·-ek a kommunista rendszer
e!óbb re:c-e:Je';eket okozta:k~ majd eg:vTe ir"'-'-i(ább szétreszítették az~, egészen annak Iedöntéséig. -:\mikor
urüó az 1940-es évek második felében kiterjesztette saját érdekszférájának határait Lengyelországra~
lvíagyarországra~ Csehszlová._iáára három olya_n. államot változtatott csatlós országgi~ amelyek gaz-

daságilag, társadalmilag és

jóval fejlettebbek voltak nála. Ezért nem

az

elnvomó -rendszer eEeni küzdeien1 legtartósabb és lega.1<tívabb formái ezekben az '"1""'""'""'-''"

külŐnösen az elsö kettőben alakultak,._.ki. A hagyomá;yos Iengyel-maiyar
~~~jt?tt ~ go~dolatok

és tettek kölcsönös egymásra hatásáil~lc, a távolság és a két

aa1yo-k ehenere.

Ha összeve~jük az !956-os éY lengyelországi és magyarországi eseményeit~ azt látjuk,
összt2.rsadalmi eiégedetlenség hasonl-ó motivációia ellenére az év vézére kialakult heL'vzet - a
dalom és a hatalo~1 viszonyát tekintve - aiapvel:ően különbözött eivmástól_ lv1agya;országon
több évig tartó véres és könyörtelen megtorlás kezdődött. l\ Kádár-kormány nem tudta m<'"'."."'"''tani, hogy a nevében mun...kás-paraszt -hatalommal szemben legtömegesebben éppen a mun..l<:ások
ragadtak tegyvert. és ez a harc a 20. századi magyar tőrténelemben olyan egyedülálló nen1zeti
séget kovácsolt, a,_'Tlely az ön..rnagát ídőtler.._._~ek hirdető kommunista-sztálinista rendszert
romba döntötte. Lengyelországban ezzel szemben az 1956-os változások során olyan
alakulta._lc ki, am-elyek kedveztek a szabad gondolat fejlődésének, még akkor is ha a hataluiTI ezt a
szellemiség:et az általa ellenőrzött korlátok közé igveke"zett szoritani. !-\ leng:velek
1956 végé; éJesen különbözött a n1agyarországi remé~ytelenségtől. S bár ez a bi~akodás n~m:1r,,,,,,.,
szertefoszlott~ a két n~ antikommunista eHenálíása még-is más-más formát öltött.
azonban az~ ho2:v ez az ellenáHás !étreiött erősödni kezdett, s - szükség esetén támaszkodhatoit~egy kifejezetten aktív .~m-iWációra is.
i\ mindenkori lengyel vezetés sorozatos politikai és gazdasági hibái n1iatt
szinte állandósultak az elégedetlenséget nyíltan kifejező megmozdu!ások (1956.,
í 976., 1980-81). I 970 után a rendszerhez kritikusan viszonyuló ellenzék fokozatosan megszervezte
Ö!h"'nagát~ és foiyamat.:;san növelte erejét. A hatalomrnal folyiatott küzdeln1e 1981. december 13.~
vagy a hadiáBapot bevezetését követő évtizedben érte el tetőpontját, amikor létrejött egy· másik - bár
hierarchikusan kevéssé kiépült - tOldalatti állatTiforma, hasonlóa.n ahhoz, a.rnely a második Yiiágháború idején folytana harcát a német megszállók ellen.
A. . két ország 1956 utá11i fejlődésének eltérő vonásai nem akadálvozták, hogv az 1970-es é~'-:ek végétől rendszer;ssé váljék a magyar-lengyel ellenzéki egyiittmü..icöcÍés, amely ~gyre szarosabbá \.:ált.
fo,..z ideológia béklyóitól részben megszabadult lengyel kultúra másfél évtizedig a ,. világra nyiló
ablakor" jelentette a magyarok számára. i\z 1970-es években a gazdasági nehézségek-kel küsz..k:ödört
Lengyelország. Ezzel egyidejűleg a korábbi, meglehetősen egyoldalú h;.teHektuális kapcsolatok a
fJ.ggetlen szellemi értékek olya..."1 kétoldalú áramlásává alakultak, a_,-neiy példátian volt a szociaiísta
tábor bármely másik két országa között. Ennek új szakasza akkor kezdődött, arrükor l\1agyar-országon a cenzúrát elutasító és leginkább szamizdat folyóiratok - elsősorbfu~ a Beszélő - köré "'""nr.nnsu_lt a szervezett ellenzék. Ez_ az az időszak amikor Lengyelországban már működött;
legálisan~ majd 1981 decembere után a föld alá kényszerítve a Solidarno;;t_. 1;-,zonclar·mts
vezet.

l\ lengyel-magyar ellenzéki együttt'11űködés természetesen konspiratív formát öltött. ~.\.llandó
kapcsolattartás alakult ki - igaz jóval kisebb mértékben - bizonyos egyházi, illetve az egyházhoz
közel álló körök között is, amit még jobban felerősített Karol V.V1 ojtyia lengyel érsek pápává választás~ sőt a két hatalmon lévő kon1munista párt reformereinek véleménycseréje is.
~findez természetesen csakjelzésszerű felvilla11tása azoknak a kapcsolódási.pontolú1ak,
megvoltak az 1956. és 1989. közötti magyar-lengyel történ..elemben. Ez egy má.sf~jta '"'"'"r.PtP<n
amelyet a rendszerváltozás teljesített be. Ez egy új közös lengyel-magyar hagyomány~ fu"Tiely még
arra vár, hogy gondoikodásunkba rögzítve valóban fe!fedezzük.
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MŰVELŐDÉSI, IRODALMI KAPCSOLATOK

~~~d~~~o;~;~;~~~-~~~~p~~~~~~ ~~~~:~ ~~~~~~:~~~k

~i\mint a politikai úgv a művelődési és irodalmi kaocsoiatok is ,é::vszázados rnúltra tekintenek vibsza.

aa

ama..!

Középko~i kapcsol;iain\.. első szakaszának középPontjában .lCrakkó) a krakkói ezvetem áli; amely a

::gZ~~~:;:,e:1!~:tó;,i~a~.:~z~~~~:~~i~~~~t~:ő krakkói

l 7 száz~dig működő egyetenhrnel nem rendelkező magyar értelmiség egyik képzőhel:'e; .a magyar

ru agyar földön, .abban az ·időben~ amikor a lengyel protcstantiz1nust

~~~~~~~=;~~1~:stli1~~F~<~:tfi1:!~~~!:~i~~~S~~~~::I!á~~!~~::
~lső

~~E~~~~I~~=~~E~~::-~:~~f~:~;::~~€:: ±~~~~- ~~~~~:~~~: ~af~:l!~~ds~~~ szám-

ide~v~~~~~~~~~~

unitáriusok

A 18. században a magyar-lengyel kapcsolato-kban
élénkülési lehetőséget nyújtott a nag'.rszombati -egvetem (1635) orvosi karral történt (1769)
Különösen a hároméves sebészképzés volt népszerű, még a monard.1iához csat-olt
is ...-'\z 1769-es éviő! a 19. Század közepéig a magy·ar or;osi karon összesen 29 lengyel orvos és 94 seborvos szerzett okle\/elet, de ennél
érdekesebb a beiratkozott haHgatók számá11.ak ala..l::ulása. 1772-1848 között l 084 hallgató iratkozott
be az orvosi ka._rra~ közülük 78 volt lengyel, míg az adott időszakbru! a sebészképzésre beiratkozott
2.695 hallgatóból 212 "-:allotta n1agát iengyelnek. l~ gyTógyszerészek közül (2.314 fő) 74 -volt
i-iasonló volt az aráÍly a többi karokon is. /t lengyel állam Í{;ldarabolása utáil sok
valasztotta a magyar egyetemet itt szerezték okleveleiket. 'v' iszont itt kell említeni~ hogy
császár 1786-ban Lvo·vban (Lember2:ben) alapított egyetemet, részben a krak.l;:ói lengyel egyetem
népszerűségfnek eUensúi~/ozására. Itt vo it tanár az alapítást követö négy évben Schraud Ferenc mag)"ar orvos. Es itt tanított fizikát lvf-artinovics Ignác is.
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rövid

1

szerezhette, így a valóban meghatározó itáliai egyetemek mellett, a rúld<ajzi közelség miatt,
sorhan KraklW-t és .Bécsel látogatták. _A._ bécsi egvetemet. UQVancsa_ic alapítasától -kereste fel a mcrgyar
i!Júság. A_z itt megalapított,, liAagyar nemzet''-h~zjelen!ős....,~zámú l~ngyel diák is csatlakozott.
"'
_A. lS. század n1ásodik felétől a krakkói egyetemen található a k:gtöbb magyarországi -diák, s
Krakkó jelentősége a 1nagyar értelmiség képzésében csak az 1526..évi mohácsi csatavesztés és az
előretörő reformáció után csökken. 14ó3-ban iratkozott be Krakkóba.11. az egyetemi polgárok negyede magyar volt. De ugyanígy 1484-93 között is igen magas volt a magyar hallgatók szá_rna. i\ 15.
századba:~ a kra..Ickói eg)''etemen összesen 2297 magyar tanult~ az 1460-1'500 közöttiévekben 1572
-.;,.,·olt a magyarországiak szá..rna, az itt végzettek 12,4 sz3.zaléka. A.. 16. száza-d első ntásféi évtizedében
is évente rr..-ég átlagban 4D-5G magyar iratkozott be, majd mohács után számuk -egyre kisebb, aDjli az
erősen protestánsSá :Y-"áló Felvidék és Erdély ifjúságának német egyetemekre történő áramlá~ával
~~.
Nem külőnösen nehéz megindokolni, hogy miért vonzotta ennyire a magyar ifiúságot KraKk.ó,
al1ol kiemelkedő volt az egyetem tenrLészettudományos és humanista oktatása...4.. 16. század fffiduévtizedeiben az egyetemen olyan kiválóságokkal találkozlli"1k, mint Jfaciej .A1iechowi~a, a
on·os, történ-ész és földrajztudós, akinek krónikája telítve va..Il magyar vonatkozásokkal ~ de itt
kell említeni lt1artin Bylica asztronómust, Rudo[f Agricolát_. Leonard Coxet. Krak..\óban ma~yar
Bursa (koHégium) működön az 14 70-es évektől, jeléül a magyar diákok jelenlétének.
~
A~ magyar-lengyel kapcsolatok másik vonulata, hogy mind több lengyel orvos, csillagász, tud?s él
1nagyar földön. elsősorban a királyi és főúri udvarokban, püspökségek sz-ellemi mThtreiyeiben. ;Vagy
király budai udvarában é !t Jan Radiica (Johannes Pa..rvus) híres lengyel on'OS, a későbbi krakpüspök és orvosprofesszor, aki Lajost gyakran gyógyította különböző betegségeiben, ő viszqntDlugosz krónikája szerint- nagy részt Lajos királynak köszönheti fényes pálya:futását. Hunyadi János kormányzósága idején élt Vitéz János nagyváradi püspök udvarában Sanoki Gergely, af:i L
~lászl ó tit~~:aként érkezett ~~~~y~r fcHdre, ~e-<: várnai, -cs,ataveszt~~ é~ a kir,ály, halál~, ut~ nemi té~
v1ssza hazaJaba, hanem a kesobb1 magyar Király, Matvas nevelo1e lett. O -tuvta \' aratua lvfarcrn
Zurowicát (Zurowicai ~1árton)~ a je-les orvost és csillagászL(l449), lvfarcyn Byhcát, az ugyan~sak
híres csillagászt és orvost. Ez volt az a szeHem-i kör, amely lvíátyás uralkodása alatt Esztergelnot
gazdagította, serkentette :rvfátyás esztergomi, az igen rövid -életű pozsonyi egyetemének megala:rrítását. Sanoki hazájába történt visszatérte után, tevékenységét Bylica foiy-1atta, aki nemcsak jeies ~sil
lagásznak bizonyuít, hanem Mátyás mellett orvosi feladatokat is ellátott. Mátyás budai egyete1nén
tanár lett, kérésére elkészítette a magyar városok fö"idrajzi meghatározását és terveket készít~tt a
királyság feltérképezésére. A feljegyzések szerint orvosként állt Mátyás halálos ágyánál
budai plébánosként hunyt el~ s végrendeletében értékes csillagászati műszereit a krakkói
i
egyetemre hagyta, amelyek ma is láthatók a Jagelló egyetern történeti múzeumában.
lTgyancsak lényeges szerepet töltöttek be a krakkói híres nyomdák - elsősorban ~vlwester nypmdája- a első hazai nyomtatványok kiac_iásában, de a magyar toldre járó lengyel nyomdászok szálnos
magyar ősnyomtatvány kiadói lettek. Igy Walentyn Matskovicz (Matskovits) Vizsolvbait nyom~atta
ki a Káralv Bibltát (i 590), valamint Rafael Shzetuski és fia Rudolf 1563-1586 között, mnint fD.áT
említettük, a legfontosabb krakkói magyar könyvek kiadója volt.
l
A 16. században If Ulászló, Il Lojos, majd Izabella királyné erdélyi udvarában - hosszabb rövidebb ideig - sok lengyel tudós, elsősorban orvos ta..--tózkodott magyar fu!dön. Maciej Machotvita
1506-ban r Ulászló udvarában vezette le II. Lajos születését. Izabella királvné ígv udvari orvosa
Józef Teclender (1507-1643), a krakkói egyetem későbbi neves tanára volt~ ~!(i el;Őként érteke~ett
Európában a szifiliszrőL Másik hivatali utóda sem volt kevésbé híres Józek Srrus (Struthius) a medicina történetében elsőként írt könyvet a szívbetegségekröL Korának jeles orvosa voh s-őt bete~sé-

ismertetője.

ua v

A 18.-19. század forduiójá..J. a magyar fOldön menedéket talált lengyel családok közül sokar,
·végleg IViagvarország:on telenedtek 1e és sok
nek v~lta.k: ~~ Tarnol1:Ski, OsÚ·oviczki. Boro'yvicki.
családok, akiknek soraiból sok kiválóság
került ki. Például az utóbbi család tagja Yolt Scitovszkv .János (1785-1866) esztergomi érsek~ bíbotos hercegprímás, a MTA tagja, a.><i 1827-1838 között rozsnyói, 1838-1849 között pécsi
volt, majd esztergomi érSek~ 1853-tóllett bíboros. ~A. magyar szabadságharc idején a császár
állt. Ugy&l1csak e csaiád sarja voh Scitovszky János (1878-1959) politikus, 1922 és 1926 között a
magyar nemzetg-yüiés elnöke~ 192-6-1931 között belügyn1iniszter. Tudomá:.'1yos
futott be a

1

Tarnowski család néhány tagja~ akik nevüket magyarosan Turnovszkyként
Turnovszk;/
Frigyes (1818-1877) fogorvos, a.lci 1856~ban Handbuch der Zahn-Heilkunde
bru~ az akkori fogászat minden ágát felölelte, ezzel szakmája úttörő
jelentette meg
Orzevenszky {Orze\7\'eúski) Károly {1-&15-1876) szülei a 19. század elején menekültek }/!agyarországra, ő már itt született. OrYosi oklevelet a pesti orvosi karon szerzett, majd a szabadságharc kitörése után. rögtön jelentkezett honvédon"osnak/ Görge:y seregében törzsorv-osként működött. J-\. szab_adságharc bukása után börtönbüntetést szenvedett, 1853-tól
fJ.rdőorvos. A. Balaton
környéke gyógyvizeinek egyik tudomlliJ.yos feldolgozója. ~Az 1863.
lengyel felkelés idején a fővárosban gyűjtést szervezett a felkelők-megsegítésére ..A. szabadságharc alatt a lengyel légió egyik
orvosa volt az ugyar1csak magyarországi lengyel Spaczek József(l801-l859\ aki Pesten szerzett
. elsők között jelentkezett honvédorvosnak~
orvosi okievelet, majd gyakorló orvosként működött. . t\z
és mint a lengyellégió orvosa menekülni kényszerült. Törökországban Kossuth Lajos orvosa lett, és
amerikai körútjára is elkísérte. Európába már nem tért vissza, Nevv Yorkban halt meg. Különben a
magyar szabadságharcban Tésztvevő lengyel légió orvo.;;ainak többsége - Beduszki Ferenc.
Bukowiríski József Kamenski Lipót, Szotowski Ferenc; Zuro-..vski Ramuald. Staszniewski
magyarországi lengyel családok fiai Yo1ta.l<., akik magyar egyetemen végeztek, a bukás utá...'1.
vagy' a császári hadsereg:ben kénvszer szoigálatot szenvedtek. l'\. szabadságharc történetéhez tartozi( hogy Józef Dietl (lS04- í 878), a kra.i<:k.ói egyetem múlt század közepén működött neves belgyógy·ász-tanárának és Krakkó város híres kormá..flyzó-polgármesterének magyar kapcsolata. i\ szabadságharc idején Dietl a béc-si orvosi karon valóban fényes karrier várt rá, de mivel 1849 őszén sokat
segített a meneküiő magyar politikusokhak és honvédeknek Bécsen keresztül történő ernigrációjukbful, feljelentették~ majd kitiltott~l< BécsbőL
A. magyarországi lengyel értelmiség igen jelentős szerepet játszott a kiegyezés utás.1i
dományban és gazdasági életben. Ezek sorába.11 találju',;: Zieli11ski Sziíárá (1860-1924)
műegyetemi tanárt, a vasbeton-építkezés magyarországi rneghonositóját. Egyik ter.,rezője ·volt c.. burakpartokna..lc~ de a Hennebique-féle szabadalrnak alapján szán1os vasbeton szeikezetü \:íz21
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nács elnöke, 192-.f-ben a Budapesti Mémöki Kamara elnöke lett.
l
Hasonló jeies egyetemi és Sza..íanai pályát íutott be Davida Leó és Jenő. ..a két Davidát"~ a'hazai
ru~atómia kutatás na:2Y egvéniségei között tartják számorL Davida (Dawida) Leó 5roQov.~-d_~lnv-n
szül-etett I 852. márci~s 8:fui.~ o~vosdoktorrá Budapesten a'vatták 1876-ban~ l88i-től a koio~svári
egyetem o-f'./\)Si kará..'1 P.:elyettes-, 1882-től magántanár, majd még ugyanettől az évtői a left·ó ~s tájbonctan nyib.:áiiOS rendes tanára lett. Jelentősek a kettős csigolya közötti dúcck:ra; a kéz -~ettős
o-·vűjtőereire ~.:oqatkozó kutatásaí 1918-ba:."l ő menekítette a kolozs'vári onlosi kar anatómiai Ü1tézefét Szegedre_ l929_:ben hunyi el .Budapesten. Fia Jenő {1884-1929) orvosi-okle-velét 1907 -be+ szerezte Ko1ozs~.árDn~ apja intézetében kezdte el pálya:futását, 1912-ben magántanár: 1921-.töl apja után
r. -!3.nára -szegeden. Elsősorban a csonttanban -és a sebészet! atlatómiá:b&i ért ei
a tájru;.atónüa
eredményeket.
március 26-án: apja halála előtt félévvel rákban hunyt el.
tJQ,/ancsak len~tvel Család- de Bécsben született- fia volt Zipernowsky Károly (1853-1942)~ génész;émök műe:__;vetemi ta_'lár akadémikus. a magvar erősáramú elek'-uonikai ipar megalapítója.
Pálvá1~á~ ~r-.-ó~~:~ze;&szként kezd;e maid 1878~ban a .B~dapesti Műsza..ki Eg:.."eteme~ szerzet't mémöki
okle•.,;eiet. Ne..,-éhez fűződik a Ganz 'Villamossági ~1űvek megszervezése. Ivfun._~ásága kezdetén
egyenárru'TIÚ g-épeket és elektromos ívlámpá..kat tervezett, érdeklődése hru--narosruL -·korát mege1?zve
- a váltakozó áramok előáHítására és felhasználására terelődött 1883-ban Déry ]vfik._•:;Ií:val öngeuesztésű; vá!ta~ozó árát~Ú generátort szerkesztett, majd felmérve a többfázisú ár~"nok 1ehetősfgeit,
1889-ben :Déryvei többfázisú áramelosztó rendszerre nyert szabadalmat. Sokoldalú feltaláló ·volt. ·"":;.z
elektronika :fejlődése szempontjából legjelentősebb találmánya a Bláthv Ottóval és Dérv rvE: sával
közösen szabadalmaztatott tetszőie2:es áttételű, zárt vasmagos transzformátor és váita.kozó amú
áramelosztó rendszer párhuzamoslli; kapcsolt transzformátor (1885). 1'893-1924-ben n1űegyftemi
tanár, 1905-től a lvfagyar Elektronikai Egyesület elnöke.
:
Zipernovvskyék találmán~·ain(!k megvalósítására alapította meg - Jan ~rzeraienicki mérnö, - az
elektronikai készülékek gyárát, amely Tungsram néven vált ismertté. Ugyancsak lengyel, ~Tózef
Zarzycki volt az első magyarországi gyufag';ár alapítója.
A múlt század utolsó évtizedeitől mindkét ország különös figyelem..me! fordult a közös tör 'neti
múlt felé. A hazai történeiem.kutatás alapos és széles vizsgálódásoknak vetette alá a két nép történeti kapcsolatait. az Aroádok korát, a középkorit, az Anjouk idejét, a Bát_hory Istvá..i. lengyel királyságát~ Erdély és Lengyelország kapcsolatait stb. Sokoldalú magyar és lengyel bibliográfiája
e
kutatásoic.nak, főként a századforduló éveitől, amikor a lengyel tuggetlenségí mozgalmak felizrították a szenemi érintkezés területeit. Fokozódott ez a két világháború után is, bár ez a folyamat~kkor
inkább Lengyelországra volt érvényes. E korszak kiemelkedő történeti kutatója Divéky Adorjá , aki
felvidéki születésének köszönhetőerr gyermekkorától beszélte a lengyel nyelvet, az 1920-as év kben
varsó-i követségen kultúrattasé, majd a viinai egyetem professzora. Jelentős lengyel forrásokat publikált mag:varul.
l
A kut;!ások és a szellemi kapcsolatok egyik koordinálója lett a varsói ~1agyar, illetv:e a bud~pesti
Lengyel Intézet. A budapesti, a debreceni egyetemen lengyel lektorátus működött Hasonló *tézményt alapítottak a varsói egyetemen,
.
·,
Az irodalmi kapcsolatok ápolásában jelentős kezdeményezés volt a századforduló évtiben
Sienkietvicz, Prust, Reymont világhírű regényeinek, Afickiewicz és a lengyel klasszikus irodfom
egyéb remekműveinek megjelentetése magyar nyelven. Ez a két világháború között foiyamatos!voit,
elsősorban a magyar Mickiewicz Társaság gondozásábar1 jelentek meg irodalmi és történeti f~ldol
gozások. A magyarországi Lengyelintézet 1939-1944 között 80 lengyel irodalmi és történeti lnunkát adott ki lengyeiül a Bibliotéka Polska sorozatában.
A. második világháború alatt magyar földön keresett menedéket a lengyel irodalom és műv..:szet
számos kiemelkedő egy·énisége: Stefan Filipkie~.licz, a kra_i.ckói Képzőművészeti Főiskola
jeles Kárpátok-festő, Kazimierza Illakowiez köitőnö, Stanislaw Vincenz prózaíró, Jotes
SzY.)-C{jG.·er) karikaturista. Az emigráció számo.s folyóiratot és lapot adott ki. Kiem-eikednek a
polskie c. hetilap, a Lengyel Intézet évkönyvei~ stb.
.,
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A. képzőművészek közül már az eiső
előtt több lengyei ,,.ó.~c·rn·m·n'.-~ keresett alkalmat magyarországi- kiáHításra. i~. sorozat '"·""-"'·~""" a két ·világháború
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Vilmos opetörténész
az i 970-es
évek derekáig elsősorban a régebbi korszakok feltárásával foglalkozott, erre szervezett konferenciákat, lengyel-Inagyar történész találkozókat. /tz 1970-es évek
az újabb korszakok feJtárasa
kertilt az előtérbe. E ternakőrök kiemelkedő kutatói: Kovács
Perényi József Arató Endre az
újabb időszakokban lCovács István, Szokolay J_Zatalin. Petneki
Lagzi István .A•.z irodalOmtörténet területén Kiss Gy. :Csaba, Hopp
!violnár István, hogy csak a legkien1elkedőbbeket emHtsük. l\Z. elmúlt évtizedekben kien1e1t
a menekültügy, a huszadik század ·és a legutolsó 50
Af\. második világháború ut&~ a történeti kutatás kooniinálója a YíTl....
vegyes bizottsága lett {195 i), ruuely az ismert, és a fentiekben tárgyalt

esztendő.

.>\ művészeti k?-pcsolatok területén jelentős eseménynek számított, hogy az l97D-es ~vekben
számos magyar ava11-tgárd mávész Lengyelországban kapott kiállítási ie~etőséget, abb&.J. az időben,
a..rnikor ezt a mű··Fészeti irányzatot a hazai kultúrpoli-tika nem segítette: kiállításhoz juttatni.
Különös han.gsúlyt kapott a mű:fordítás, lengyel munkák magyarnyelvre történő átültetése és
megjelentetése. Kiemelkedő egyénisége e műfajnak Kerényi Grácia, Szon.-ván Erzsébe r.

AZ ÉLŐ LENGYEL SZARMAZÁSÚ ALKOTÓK ADATAI
A Magyarországon élő lengyel származású alkorók közül a iegisn1ertebbek:
BaflczerOH/.'(Íá .Janusz
- nvelvész
Ducki Krzvszro(
- kéDzőművész
Sutarski J{onrdd
- költő. közíró. no litikus
fEwierkie11;icz Róbert
- kéozőművész
Szyksznian Wanáa
- kéozőművész
Trajan Marian
- kéozőművész

A MAGYARORSZÁGI K.<\.TOLIKUS LENGYELEK LELKI GONDOZASA
l\. múlt század utolsó évtizedeiben a szociáiis emigráció milliókat űzött el szülőföldjéről, Európa -és
,Amerika országaiba..11 haraln1as lengyel kolóniák formálódtak. i\z emígránsok új hazájukban támaszt

kerestek lengyelségük megőrzésére, amit a római katolikus egyházban találta.l.( rneg, hisZen többségüle amúgy is katoiikus volt. Az emigráció lelki gondozásának érdekében kiépitették az egyház
szervezetén belül a kü!fuidiek patronálásának hivatalait, kezdetben a püspöki kar, majd 1921 mán a
lengyel Prímási HiYata1 állt az élén. 1926-tó1 a Szentszék a lengyel prímást- ak!...:::or August Hlond
bíborost - hivatalosan a Lengyel Emigráció Lelki Protektorának nevezte ki. Ezt a lengyel prímás
a killföldön élő lem:velek pasztorálásána..k közronti hívatalán keresztül gya..korolta. (Röviden: Központi Hivata!).
A Központi Hivatal mellett számos társaság is foglalkozott a lengyel emigráció ügyeivel~ így a
Lengyelországi Segély a Külföldön Élő Lengyeleknek, a Jézus Társaság különböző kongregácíói,
stb. Felállították a Lengyel Katolikus lvfissziót~ amelynek feladata lett a külföldi lengyelek lelki gondozása. i\ papok biztosítására a fogadó országok püspöki karai ösztöndíjakat adtak a Jengyeiül tudó
szerninaristákt~a.K, a lengyel püspökök meg saját egyházmegyéikben fogadtak küLföldi lengyel szeminaristákat.
A magyarországi lengyelek zömükben római katolikusok Yoltak~ de nem kis számban 1/0lta..~ görög- és ó katolikusok. Lelki gondozásukat kezdetben a magyar katolikus egyház szlovákul beszélő
papokkai próbálta eHátni, például a kőbányai lengyelek részére az esztergomi érsek !880-ban a 18.
században épült úgyne\~ezett Conti kápolnát jelölte ki. Ezt főleg a görös katolikusok látogatták. P_._
római katolikusok egy pa:::aszu1.ázbói kialakított
használta.l(. Evente egyszer egy galíciai
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o~ooagandának. P.~z érsek 1907-ben me~zlátogatta a mag\.-arországi lengyel telepeket és találk-ozott
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1'.._erte~ nogy egy . . en_g:.;e_~_ pap mUKo ."'~~~_!. ,.lfi ......~.. ~:~.o ..

1 .a
szágon és fehretette egy- lengyel templom építésének gondolatát ts. Kérését azzal 1ndokolta, n~·g?
lengyeiül beszélő pap h1egakadályozhatja a téveszmék terjesztését a len~yelek ~k~ré~~n. Inq:~ul
hozta fel, hogy 1890-ben már megalakult kóbányán a Leng::el Szent József <!ondVlSeio Egve~~ 1~~~
1
·valamint, ho2:v ő e2:vházn1egyéjében biztosította a bukovinai magyarok szá..rnara magy~ar pap -m;u...><.odését.
~·
~~l

kolostora maradt. ft.. . lengvel oaook nemcsak a titoktanásc
dozását végezték, hane~ bekaPesolódtak a menekü.hek n1cn.eka-L·sé.bc:.
g~1atba.

l\. U. világháboró. utár1 súlyos megrázkódtatás .érte az .anyaországi lengyel
Danek '·/ince 1945 elején meghalt, helyébe ugyan
·volt olyan magyar pap
beszélt lcugyc""
Hii~ vasfuuaponként lengyel nyelven prédikált; 'li'Szont a
Íeioszlatásával a lengyel szcrzcte ...
seket kiutasították MagyarországróL Sokáig úgy látszott,
lassan megszűnik a kőbányai lengyel
katüiikus élet. Az 1980-as éveklől kezdve mindig biztositottak magyan::.l beszélő lengyel papot, sőt
a magyarországi iengvelek.ttek vasárnanonként -például Kabán Tatabánván) Oroszlánvban, stb_ lengy~l misét biztosÍt~tta.ic. Ebben -sze;epet játszott az is,
a lengye( katolikus egyház mindig
gondoskodott - tu..ristaként vagv valamilven formábru'1 sőt a 1nag-var papok közül többen
kiválóan megt&.lultak iengyeiüÍ, minden"' nyelvi nehézség
miséztek, p;édiÍcálta..k, szaigálták ki
a szentségeket, biztosítottá...k a lelki gondozást (például Ta1~ács Nándor székesfehérvári megyéspüspök).
1992-ben XXIII. János pápa Perszonális P-lébánia rangján:. emelte a kőbányai lengyel lelkészséget, egyben a magyarországi lengyel katolikusok központja lett. Felújították a templomot, a régi
Iengyei rehkviák ere.deti szépségükben ragyognak. Több magyarországi templom őriz lengyel emlékeket: a balatonboglári plébánia, a volt lengy·el táborok közeiében lévő templomok - például Csurgó, Leányfalu, Esztergom stb. - őriznek emléktáblákat} :lengyd iétjel eket.

Apponyi a kérést teljesítette és a magyar hercegprímás által alkalmazásra kerillő lengyel pa~ ~í
jaZására a magyar katolikus vallásalapból évi 1~600 koronát b~ztosított, V':_~,an:int 400,,koroná\1a~
bérre. _A_ templom ügyében Vaszary Kolos érsek a fővároshoz tordult, s a to;ar? s _t~~~~sa a_ rrcm~s
személvére való tekintette-l en2:ed.éh-ezte. hogv a lengyelek használhassák a regebor .K.obanyal K<fpüinát. -~ X. kerület plébánosa - ~Lfoch János p~~látus ::azonban. mivel ·kis férőhelyű éS leromlott lállapotban volt, nemtu--totta alkalmasnak a kápolnát. Így az új templom felépíté,sére 1909. szept~flb:~
8-án aiakuit me2: a !emDioméoítő bizottság. Eiső világi elnöke Szapáry Pálne született-Przezattecla
gróillő letL e~t\.'házi el;öke Pedi2: az 1908-batl Bud;pestre érkezett lengvel pan. Danek
l\.
t'emolomé~ité;"'felett védnökséQet._vállalt a hercegprímás, és a vállalkozást a .pápa is megáldotta.
~Á._ székesfővárosi törvenyhatósági bizottság 1913 június 13 .-án megtárgyaita Danek "J,Jince kérv·énvét ameivben a te1nplom és a panlak részére telket kért a X. kerületben. A bizottság úgy -döntött~
h;g~- egv 8oo főt beio2:adó temPl;m és 400 m 2 terjedelemben építendő paplak és plébániah.i~ratal
rés7ére ~ Óhe2..,_,. és az ~A.:oaffy utca sar"icán lévő telekből 500 négyszögölet ingyen átenged a lerigyeteknek. ~.'\do1nánvát két feltéteihez kötötte: e templomban magyar misét is mondja.11ak, a másik: telépítése után nen~ használhatják az úgynevezett Contí ·kápolnát. Többszöri egyeztetés után. a pt7más
biztosította a székesfővárost~ hogy e templon1ban minden..11ap mondanak magyar misét is, külöp?e:1
is vasár- és ünnepnapokon reggel 8 órakor a közeli Kápoina..téri iskola növendékeinek diálvcfHSet
biztosítanak. A hasz~álati szerződést ugyan í 917. május 3.1-én írták alá, de az építk-ezések csak
1925-ben indulhattak mag. P.J. szükséges összeget Da11.ek Vince amerikai és európai utjain gyü.Jtötte
össze, ahová Bilczev·.Iski érsek ajánlásával és a magyar herce~prímás engedélyével utazott e~. !\z
alapkő letételre 1925 _ augusztus 23-án került sor. "-4. terveket Arkay Aladár készítette, a kiviteiezést
SorgAntal biztosította. a munkák zömét lengyelek végezték. /\z elkészült templomot a !)Z-ent fmre
ünnepségre Budapestre érkező August Hl od bíboros szentelte fel !930: augusztus 17-én.
, i . ,
A Segítő Boldogasszony Templomépítő Egyesület helyébe 1927-ben megalakult a SzegertJ:haz
Egyesület, arneiyet a templomn1al határos telken építettek fel az Amerikai Lengvelek Egvesüle~~nek
segítségéve!. 1932-ben avatták fel, vezetését a Pozsonyból érkezett Erzsébet-apácák_ látták JL A
templom -és a sze2:énvház nagyterme a budapesti lengyelek összejöveteleinek központJa lett, eppen
úgy, mint a közeÜ: tviartinovi~s téren műk?~~ H_ajnal-klub. I~ :~ották a ~ulturáiis ,elő~dáso~at, a
~~ng;'~l ünn~psége~~t, mu_la~sa?okat~ ~z apacak 1aegen nyelvr oraKat tartottaK _gyerekeKneK, s a fatonkus lengyel egyesuietek lS Itt Kaptak nelyet. .
.
.. .
, ,,
A. fővárosban éi ő lengyelek lelki gondozása is nehézségekbe ütközött, hiszen Koba.11.ya l_eleg
messze volt a belső és más külső területektől, viszont lengyel segítséggel helyreállt a pálos tend.
1'vfichal Przebrzudski vezetésévei öt lengyel pálos szerzetes segítette az újjáéledést. ~íegkap~ák a
szik!akápolnát. ahol szintén voltak lengyel misék, lengyelek lelkigyakorlatai. Szcepan Sawary~ pálos atya segítette Da11ek Vince munkáját, időnként helyettesítette. Időnként Tatabányán is működött
lengyel pap, de munkáját a helybéli plébános akadályozta.
A második világháború éveiben mintegy IDO lengyel pap érkezett magyar fuldre, akik .. az' esz ..
tergomi érsek engedélyévei .. megaiakították a Lengvel Lelkészi Hivatait, élén Wílk Witoslcr.nki
ferences szerzetes állt. }\ papok és szerzetesek többsége távozott, az itt maradtak vállalták a le4gyel
menekültek lelki gondozását, bekapesolódtak az ellenállási mozgalomba, központjuk ugyan a 9udar-esti Veres Páh1é ~tc ában volt, mégis egyházi központjuk Kőbá..11.ya és a pálosok Szikla-kápolnája és

!947-ben és 1948 ..ba;1 fokozatosan felszámolták a magyarországi tudományos, érdekvédelmi és
tfu---sadalmi i(Lrsaságokat és egyesületeket. Ez érintette a magyarországi tudományos és társasági
egyesületi form.á.kat.
.
Feloszlatták a Maírvar Len2:vel E~rvesületek SzövetségéL a IY1ickiewicz TársaságaL nem működött a budapesti Lengvel Intézet. A megritkított kapcsolatokat a ?vfűvelődési Minisztérium mellett működő Kulturáiis Kaucsolatok Intézere intézte. A tudományos együtt.'TI.űködést
a Magyar Tudományos Akadémia koordinálta, ennek keretében alakilit meg 1950-ben a magyar
len_g'Je! történész vegyes bizottság, míg az a.kadémiai intézetek a MTA külügyi osztályán keresztül
ápoltak tudományos kapcsolatokat. Az együttműködésre alapot szolgált volna az 1948 június l8-á..'1
megkötött magyar-lengyel barátsági és együttműködési szerződés. amelynek voltak kulturális kapcsolatokra utaló fejezetei is. Ez csak állru--ni szinten valósult meg, társadalmi szervezetek vonatkozásában nem. í 958-ban megalakulhatott a Magyarországi Lengyelek Bem József Kulturális Egyesülete, amely a magyar földön élő len_g'je!eket igyekezett összefogni, kapcsolatot teremteni a hazá..
val. A nemzeti ün....llepek megüt1.11'leplésével,
.
társas rendeZ'~ények megszenrezésével foglalkozott, nyaranta magyarországi tudományos életben működők gyerekei részére szervezett lengyelországi nyaralást stb. Könyvtára rendelkezésre állt lengyel irodalmi és ismeretterjesztő munkákkal az itt élő lengyelelG."1ek. Az 1980-as évekig, bár erre volt kezdeményezés önálló formában nem jöhetett létre mag;'ar-lengyel szer-lezet, legfeljebb a Hazafias Népfront országos vagy helyi szef\!ezeteiben lehetett
egy-egy rendez-vényt tartani. A lengyel történelem és irodalom irá.rlt érdeklődő hailgatók vagy végzettek !969-ben nem legálisa..'l. a lengyel. tanszélmez és a Bem Egyesülethez kötődve, kihasználva,
hogy 1974 és 1984 között a :\HA Irodalomtudományi Intézetének pártfogásával létezett a
Polonisztikai ivíw.~L.k.aközösség (elnöke: K-ovács Endre, titkára: Kiss Gy. Csaba; tagok még Petneki
Áron, Kapronczay Károly) építettek ki leng-yelországi kapcsolatokat. A kapcsolatok építésében jelentős állomás volt az 1956 után újból működő és a budapesti Lengyel Nagykövetség alá ta..rtozó
Lengyel Kulturális Intézet, amely könyvtárávai, rendezvényeivei, igen erős politikai identitással
igyekezett szervezni az itt élő lengyeleket~ és a magyar lengyel barátokat4 lv:íüködésük felfelé ívelő
szakasza az 1970-es években kezdődött, amikor Dembicki. Olszanski. igazgatók olya..'l. tudomá..'l.yos
konferenciákat, gyűléseket szerveztek~ ruuelyek ,még az akkori magyar kulhJ.rpolitikába:.! kényes
témáknak számitotta.lc, pé!dáuí a menekü!tügy, a II. világháború problémái stb.
1986-ba..'- a Hazafias Népfront keretében megalakult a Jfagyar Lengvel Baráti Kör (elnök: Juhász Gyula, alelnök: Szokolai Katalin, Andorka Rudolt), a..u.e!y inkább baráti rendezvényeket, talál-
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MAGYARORSZAGI LENGYEL SZERVEZETEK A
U. VILkGRÁ.BORÚ UT"'~N
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Jakabszálláson~ Kazincbarcikán. Pécsett~ Székesfehénráron és Szegeden alakult helyi szetivezet
(kör), amit a he-lyi lelkesedés táplált

~1ég

1987-ben Isaszegen és Kaposváron alakult helyi szerve-

zet. Ezek tevéken"~~sége szorosan kötődött a Hazafias Népfront heiyi szervezeteit~ez, av..nak mefszű~
nése után- kivé;--; K;POS\--árt Isasze2et, Füzesabonyi:- megszűntek. 1992-ben megalakult a le~v;gyei
Katolikusok Szent Ad~lbert igyesüle~e (Kőbánya); amelynek két vidéki szerv·ezete is ·van.
1991-ben a kuhurális és néPi dipl-omáciát összefogill a._Lcaró Nemzetek Háza keretében mega1a.kult
a Magyar Lengyel Mickiev,:i-cz Társaság (elnök: Kaptonezay Káro~y, ~eln~k: Szo~ola~ Kltalin~
Janusz BanczanO\vski, titkár: Varga Benedék, Tálas Péter), de több vidéki és budapest! tuaom'!ffiyos
ülés megszervezése után~ éppen a pénztelenség miatt tevékenysége alábbhagy~ott. 1996-ban m1ga1a~~~t B':-dap~sten, a ).,~~gy'aro~s~áfji: L~ngye~ Ai~otók .._Tiófuraa, amely az itt élő lengyel művész eket,

1

1roKat, költoket es tudosokat KrvanJa osszeíognL
1993-bruJ. a magyar országgyiíiés törvényt alkotott a magyarorszag1 nemzeti kisebbségrkről~
kénviseletükrőL érd~Kvédelmükről. A 13 kisebbség közőtt szerepeinek az évszázadok óta magyar
föÍdö~ élő le?-g)·el~k ~z~uk 12 ?OD-re_ te~-.ető. :995-ben_ ~lak~ltak meg a Leng;ye1 kisebbsé&i ön-

i:,

kormanyzatok, az i 994. eYI onkormat1yzat1 választasok alapJan.

!

MAGYARORSZAGI LENGYEL EMLÉKEK
Budapesten és !'vfagyarország különböző városaiPau egy -_a budapesti Lengyel Kulturális I9tézet
által készitett- 1988. évi felmérésszerint 33 lengvel vonatkozású utca, út és sétány volt találh~tó.A.
rendszerváltozás után újabb emléktáblák, szobrok kerfiltek köz~ vagy be~té~ kiállítá~r,a. ~z.el~P
városi lengyel utcanevet 1896-ban határozták ei, a.tnikor utcát kapott Bem es Dembmsk1 -tabojboK.
Az 1950-ben végrehaJtott budapesti utcanevek feiüh:izsgáiata. után több párhuzamos kerület, va~T
teleoülési utcaelnevezést n1egváltoztatta..i(. 1950-ben például Bem tábornokna..iz 6 ~~utcája v.olt",
am~lyekbő! valójában kettő ~aradt meg: a Bem József tér, alwl a szobra áll és a Mlli-tírok útjának
egyik- a Rózsadomb felé felfutó- mellékutcája. Ebben az évben szüntették meg Pi.J:sudski maj:sallrói elnevezett két utcát.
l
U gya.'lcsa..k a dunai jobboldali rakpartot nevezték el Bem rábomokról, vala..tnint az _Akadémi~. urea_
1-3. sz. alatt emléktáblával jeiölték meg, hogy abban a há4:ban lakott 1848 őszén. _'Van Bem JÓzseí
Gimnázium és Egészségügyi Szakiskola (1980-tól) Ludavika tér l. és Bem József Altalános Ts~o!aBp. II. ker. Mártírok útja i.
1

f?-

~~

j

Tadeusz KoSciuszko
-~Budapest

utca~

Déli-pályaudvar meiletti
A Lengyel utca -Lengyel sétány

_;il-

aho i ernléktáblája is

népliget (X. ker.) -egyik útvonala~ amely nevét 1935-ben kapta., rniután itt

Lé2:ió emlékművéL

Zaruenhoii utca~
Budapest XVII. kerületében található

Zarnenh.off-park
:;.z Erzsébet-hfd budai

hídfőjénél~

a

utca~

amely az eszpera·11Ó

Rác-fürdő előtti

17tega1kotó_jának áHít emléket:

park neYét .1 ~85-ben kapta. E parkban áH em-

lékoszlopa is.
Lemberg utca
:-\ X\'IL kerület egyik utcája.
Varsó utca
I~ xrv·. kerületben van

Ulászló utca
A_._. XI_ ·kerület egyik utcája, rurneíyet L Ulászló magyar és lengyel királ:vTól neveztek el~ aki 1444-ben
esett el a "lárnai csatában.
JageHó utca
i\~

XII. kerület utcája.

Báthori utca
Budapesten 8 utca viseli Báthory Istvá..q lengyel király -és erdélyi fejedeiem nevét~ a."!lelyek kőzül a
legismertebb a belváros átépítése,- !869 óta az V. kerületi Báthori utca.

SZOBROK- DOMBOR..MŰVEK
Bem József szobor
Istók János alkotása. Felavatták 1934. május 13. E szobor a Bem téren található.

Bp. IL ker. Mártírok útja 5/6 - Ebben a moziban rend~zik rneg minden évben a lengyel :tllmh_ete .

BáL~ory

Bem Józsefkönyvesbolt

Pásztor Já..~os alkotás.a a Bp . Thököly út és Hungária krt. sarkán . Emeltette 1933-ban a l\1agyar Lengyel Egyesületek Szöv.etsége. 1950-ben leemelték talapzatáról, 1956-ba:.'1 Yissza.'1.elyezték.

istván szobor

Bp. II. ker. Mártírok útja l.
JózefWysocki mellszobor

UTC AK

Chopin meHszobor

Henrvk Dembinski

l896~bán nevezték el róla a VII. kerület egyik központi utcáját, a..'llely a városligetbe fut be!e. Ezen
ki\lül még két utca Yiseli a nevét a fővárosban.
Sobieski János
~-\_főváros

A fvfagy·ar Nemzeti Múzeum kertjében 1976. november 23-án telavatott bronz mellszobor, amelynek felállitását a Bem JózsefMagyarországi Lengyelek Egyesülete kezdemén:,lezte.

IX. kerületében található utca, amelyet 1896-ban neveztek el a lengyel királyról.
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-".; X. kerületi -Csajkovszkij-parkban telállított márvány meliszobor. 1963-ban avatták,
Kanyoresi János. l 958-ban felavatták Chopin bronz me!lszobrát a lvf;ogyar Zeneművészeti
előcsarnokában.

Xagy Lajos magyarés lengyel király álló szobra
Zala György alkotása a Hősök terén áll.

Stanisfa"v ~1oniuszko meHszobra

EGYHAZI

Károly -t~"'ntal bronz mellszobra l 965 óta.a i\1agyar Álla.T!IÍ Opera;.~áz IL ~emeleti társalgójában.

Lengyel templom (X. Óhegy u.)
Bp. H. Remeteváros- Szervita-temr:lom. (Emléktáblát ?-Híto-ttak a lengyel menekültek 1942-ben.
hogy: ezt a templomot látogatták 1939-1942 között.)
e ~P- 17 ··. ker?let P~~eli út (az e~yik kápolnát a lengyel ru enekültek állitottá..i<:~ a_l<.ik a rákosfah·ai
-;errg·vel Katol1kus táborban voltak)
• -Cz;;~r:ochowai l'l-fadonna másola{;. - budapesti Szik1akáoolna. LcrrgyeJ oltár 0992-ben avatták
fel)
&

Lengyel Légionisták ErrJékinűve

o

Farkas Bé1a alkotása, amelyet 1935-b~n a\rattak fel a budapesti Népligetben. Készirtetője a N1Tg;-·ar
Lengyel Egyesület volt.
PrzetnySlenulékrnű

1935-ben felavatott- oroszlános és emléktáblás- emlék<-11ű a Margit-híd budai hidföjénél, 3ii~..jy a
l
PrzemySl védőinek (1915) állit emléket

l. Lajos király ernléktáblája

Budapesti Vigadó. A.Jkotója .AJex y Károly ( 1963)
A parlament

főbejáratánál

Polonéz
A lengyel tát'1.cot ábrázoló

az oldalfalon

dombormű

Erd

a budapesti \ligadó belső f3.lán. _.-\.lkotója: Füredi Richárd.

1936-ba.~ a .vatták fel a lengvel vitézek emléki.uűvét. akik
csataban_ AJlíttatta a Magy;; ..Lengyel Egyesület.
,

halált haltak í 526-ba.'l. a rnohácsi

Mieczyslaw Wmoniecki

Esztergom

Oszlopa a budapesti Kerepesi-temetőberr - Magyar Nemzeti Parrteon - lévő 48-as parcefia melrett közel a Kossu~- Mauzóleum._~oz - hatalmas parceila közepén lévő má.-rvány errJékoszlop, ap1ely
rnel!ett található Woroniecki lengyel ezredes sírja.

• Sobieski III. Jlli1os király -emlék..llŰ"v:e. A Duna panján, a vár alatti sétányon állO emlékművet
1933-ban a lengyel álla..rn készíttette.
Bazilika: 1994-ben H. János Pál pápa által boldoggá avatott i...értailúk oltára és ereklyéi_
• Bakócz-kápoina~ amelyben III. Já."1.os lengyel király hálaadást tartott Esztergom be,",·étele után.
Szent Adalbert emléktábla.

EMLÉKTABL4..K

1saszeg

Bem József

Az 1849. évi áprilisi isaszegi csatában résztvevő Lengyel Légió -és \Vysocki tábornok emléktáblája és emíék.'Uűve. 1972-ben állíttatta a Bem József Egyesület.
• Ismeretlen lengyel kapitány sírja a csatamező mellert. (1849. április 6.)
e

bronz-domborműves

ernléktáb!ája(Bp. Akadémia u.) 1926.:ban állították.Kezdernényezóje a Ma,gyar
Lengyel Egyesület volt. Azt a házat jelölték meg ahol 1848 őszén lakott.
Mieczysíaw W oroniecki
Emléktábla a. Báthori utca és Kossuth Lajos tér sarkát!, azon a helyen, aho! 1849
A.lkotója Hajdú Endre. 1992-ben állíttatta a Magyar Lengyel Ewyesület.

Kápohra
őszén

kivégezték.

i\ falu határába.11.lévő márvány Dbeliszk Dembifiski tábornok emlékére. 1896-ba...~ állftottá..lc ÍeL

Kiskunhalas
Csorba Tibor (1906-1985). a varsói Képzőművészeti Főiskola tanára. SzülóházátH..k. i:1iliin emiéktábla.

Sobieski III. János
i
Emléktáblája a budapesti IX. kerületi Sobieski u. l. szárnú ház falán 1933-bat> helyezett el aiMagyar Lengyel Egyesület, a törökök felett aratott győzelemének 250. évfordulójára. Em-lékét ~őrzi
domborműben a budai várban a IX. Ince oápa szobrának egvik domborműve, a Mátvás-temolorn
egvik festménve, í 933-ba,; áHították ezeket.
l

~A... volt pálos kolostort- ma börtön- 1382-ben L Lajos magvar és lengvel királY alapította. A temp-

Kosciuszko Tadeusz
Emléktábla a budai Kosciuszko T adé utca l.szárnú ház falán.

Mohács

Dembiríski tábornok
Emléktábia a Dózsa György út és a DembiD.ski utca. sarkán~ m-nelyet 1896-ban áHítottak emlékére.
Készíttetője Budapest Székesfőváros közgyűlése volt.

i'víárianósztra

lom 1739-ben készített oltárán a Czoestochowai Madonna ~~soiata láth~tó.

~

A rnohácsi csatamezőné! állitottak emlékművet II. (Jagelló) Lajos magyar királynak és l OOO lengyel
katonának, akik irt vesztették életüket. (1526. augusztus 29) _;\z emlék..rnűvet 192ó-b:h'"l -emeltette a
Magyar Lengyel Egyesület.
Nyírbátor

Ernléktábláját 1989 őszén állították fel a H. kerületi Fő u. ll-13 számú épület falán, ahol a némjetek
megölték 1944. március 19-én.

~4. nyírbátori református- egykor katolikus - templomba..!l 1933-bruL emléktáblát állitottak Báthory
István lengyel királynak születése 400.: 1986-ban halálának 400. évfordulójárlak alkalmából. Hel-vben két iskola is viseli a lengyel király emlékét.
~
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Dr. Jru.1 Strzednicki-KoUataj tábornok

Szécsény
"A.. katoli-kus (ferenees) temp-Iomban 1933-ban emléktáblát állitotta.1.c HI. János (Sobieski) ledgye-l
királynak~ hog:y 250 éve szabadította fel a várost a török uralom alóL

Eger
egri köztemetőben - a görög-katolikus
tiszti táborban éltek a második világháború
nyugszik.

i~z

rncHcH - J O k:ngyd
Különbözö tcrnc:!(\kbcn

Tokaj
i\ főutcában emléktábla az 1848-49-es szabadságharcban részvett lengyelek tiszteletére.
Dartcka dül ő

NÉPSZOK4.SOK

Balatonzamárdi
_,;_z I. számú AJtalátlOS Iskola falán emléktábla, hogy 1939-1940-ben itt működött a lengyel Giip"-'ílázium és Líceum.
Boglár
/\városi Művelődési Ház falán emléktábla az itt mű...k:ödött Lengyel Gimnázium és Liceum (194ú1944) emlékére. A_ plébánia templom kriptájában_ \' arga Béla (1903-1995) sírja.

Dömös
l\ lengyel menekűltek emléktáblája a templomba..Y}
Leát~yfalu

~:~ rr:~~ta~~:n~p~~l ;~~cs?nös ~~~on:ze~;~ ~g~·ik r;egnyi}v~ulása,

a ~~nagy~1~ ~~~)kásokbar~ ~öbb

gota gyoKere:...
a 1eno-ve~ tancok
av?korra
r Pe1u.au1
+_
'
•
~ b..'
~
r ·; ,~~-'::o
• "~ J:anak a -r<>azurkat<..~ a
pou. . _a po.onvzt. _A_._ 1egregeob1 nott tOrrasainKban- uavan kronrxak, tel]eg:y·zesek stb. - szerepel,
v~nnogy például IzabeHa gyulafehérvári udvarában mindig szí".,resen látort vendéz volt a
dégségeiken lengyel táncokat is járta__k. A. későbbiekben is rründig szokássá vált
előad~sa_ ,:\ múit századbru.~, elsősorban a re!Om1korban; felÍokozódott a lengyelek
roJ~onszen",/,
arrukoi- kávéházakba11, zenés vendéglő kben, bálokon és táncos rendezvénveken a köteiezően előa
dott táncok közön a-lengyel tánc, a rnazurka. 1831-es lengyel telkelés le-~erése utful--a Pesten. Po~onyban és más magyar városokban megjelent lengyel menekülteket rendkivüli szeretettel ~
ták, tüntető módon lengyel kabátokban, lengyel öltözetre emlékeztető ruhá_i<ban
a
mellett a legnépszerűbb a polka lett. i\ hosszú, sújtásokkal díszített irhakabát,
követte viselő~,~s:~~Í~t~!, nem bekecs Yagy bunda volt, a !mgyel kabát - a.lcár irhábóL akár posztóból - divatos
h.. ng;-i ··"-'-"-'-m
1.'1..-.:..+
a~,
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i\ lengyel menekültek en1léktáblája a katolikus templom előcsatuokában.

JELLEGZETES ÜNNEPEK

Makó
.A. lengyel menekültek emléktáblája a katolikus templombru1.

TEMETŐK
Budanest - Rákoskeresztúr
l94l~ben a főváros a lengyel meneküíteknek adományozott egy parc~llát, hogy a Magyarországon
elhunytak részére temetőt ala.kítsanak ki. Gondozója a kőbá11yai lengyel lelkészség és a menek4ltek
lelki gondozását végző lengyel Lelkészi Hivatal volt: 129 lengyelt temettek el, központi heJyen
nagyméretű márványkereszt látható. Emellett nyugszik dr. Jan Srzednicki KoBajtaj orvos táboinok
( 1886-1944), a..kit a gestapósok 1944 . március 19-én agyonlőttek a budapesti Lengyel Rendelőb<fn.
Budakeszi
A budakeszi-i temetőben elkülönített parcellában 14- a második világháború alatt mag';ar földön
elhunyt- lengyel nyugszik. E temetőben nyugszik Gunde Géza ezredes, a nagykanizsai lengyel tábor
magyar parancsnoka, akit a németek lengyelbarátsággal vádolva váltottak le 1941-ben.
1

Solymár

l

Budapesttől 35 km-re fekvő település mellett a második viiágháború alatt magyar földö!} elhfnyt

szövetséges katonák, elsősorban pilótá.l.;. hősi temetője, a,'J.ol 37 lengyel pilóta nyugszik. Ok a pagyarországi légi harcokban haltak hősi halált.
Győr

A_ győri temetőben 45 lengyel nyugszik elkülönített parcellában .
'" múködbtt 'Lrngyd
ahol többségük elhunyt.

rnegőrizte szokásait és jellegzetes ételeit. :v1ivel a
lengyel nép elsöprő többsége római katolik·us vallású, ez már ön__rnagában is meghatározza szokásaikat.
A karácsony szlli'llukra is a legnagyobb, legkedveltebb ünnep Jézus születésének rréltó rnezünneplésére az advcenti (várakozás) időszakb&'1 készülnek. Az ekkori böjt nem csak az étkezésr~ vonatkozik, de tílain1as tár1cos mulatságok, lakodalmak rendezése is. December 24-én a szeretet ünnepén.
~~vüúlifu~'' (szeut este) csakúgy, mint Karácsony 1nindkét napján együtt az egész család_
~
Az ünnepi vacsora az első csillag megjelenésekor kezdődik. A házíasszom· szénát szór az asztalra, ezt Ieteriti fehér abrosszal és az asztal közepére teszi aZ ostyát, amely mi~t a zvennek Jézus szénán fekszik és az egymás iránti szeretet megbékélés jelképe. Táieg\:ségektől tlt2gően hét, kilenc
:·.agv tí~en~ét fo2:ásból áH a vacsora. i\z asztaira mindig egy terítékk;l tÖbb kerül~Ez a szegény és
ehes, varattanul betoppanó vendégé és szeretteinké akik már nem ünneoelhetnek velünk. vagv távol

.i\ magyarországi lengyel kisebbség nagy része

Sárvár
A lengyel meneküitek emléktáblája (!978) a katolikus templom előcsarnokáb&'l.

"'[~'

va!h"'1ak.

~ ..

"

A vacsorát a családfő kezdi meg. A családtagobak felkínálja az ost-yát. Minden..lci minder..k:ivel
ostj~t tör és elmondja a jókívánságokat. ~-\ kar~sonyi vacsora éteLei böjti ételek.
Vacsora után a család a feldíszített karácsonyfa köré gyülekezik, amely· alatt az ajándékokon kivül a család va:lamelyik tagja által készített díszes jászoL Az este fennmaradt.részében karácsonvi
dalokat koü~dy énekelnek egészen az éjféli mise kezdetéig. Az ifiúság vedig elindul a jászollal ~s
betlehemi játékokat mutat ~ házról-házra. Mindenütt elregélik
Szüle'tésének történetét és a
háziaktól ennek fejében süteményt, pér>..zt kapnak.
December 26-án délután, Szent István Yértanúságának napján a templomban zabot szórna.!c e~rvmásra a vértanú megkövezésének emlékére
---p,_ betlehem_esek ~jászollal vízkereszt na-pjáig (1anuár 6) járnak, eztltái1 pedi 2 betlehemi csillaQ:gal
egészenjanuár végéig.
-------A~ betlehemes figurák közé tartozik még turolÍ, a bikafejet ábrázoló maszk. Ennek az eredete méoa pogány ószláv szokások..hoz vezet vissza, ahol a tur = bika a nap jelképe volt~ amely karácson~
urán már hosszabban és világosabban süt, n1integy megelölegezve az elkövetkezendő n varat.
"'
Húsvét előtt, nagypénteken, a legszigorúbb böjt naoiár1 főzik a háziasszonvak a hús~' éti sonká+ .;s
készítik az új süte1nényeket. Nagyszombaton délelőtt dfszes kosárkába sót" k~nyeret, vajat kuglófut,

iézu;

7

1()

.)•J
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azok::teg-

S-onkát tesznek~ szép hímzett t~ritővelleterítik és a család, de főleg a gyere~k elviszik
szenteini a templomba. ~á... feltáruadás ürurepe a vasárnapi reggelivel kezdődik4 Az ünnepi a5~lról
nem t.tiányozhat a bárány, a.•nely vajból vagy cukorból készült, k-ereszt ecetbe mártott to......1Cából
(hogy ne feketedjen meg). Mindkét ·szimbóium az áldozatot jelképezi. Dísze az asztalnak a palma,
n1elyet az asszonyok száritott virágból és füvekből készitenek és ·virágvasárnap = l·iie~jelo
palmo-~tva szentelik meg a ten1piomba..T1, mint Magyarországon 2. barkát. Húsvéthétfőn· az iíJ!úság
nagy örömére megkezdődik a locsolás vődröl:dvel, szódás szifonokkaL ~~ lányok egy zöld ágat l)eldiszítene~ s~ín~s szalagokkal és ezzel~ ~a~_k-kal táncc:lnak végig a i3.lul! hirdetve a tavasz jövetelf-.,
A.z Andrasnap {november 30) nep1 Ullilep, at""Tieiy nagyon hasonht a magyar ~uca-naphoz. ~la
ny-ok Yiaszt öntenek, a kiöntött i:lgurá"ic.i(al jósolnak egymásnak. Bálokat rendeznek~ mulatnaf, de
csak éjfélig, rrAert éjfél után elkezdődik az advent időszaka_
!

JELLEGZETES Kt\RÁCSONYI ÉTELEK

l

B_arsz~~ Z~~sz.Ju;trrli- c~k~al~ves bar~tfUlév~l -~gom?ás ~s káp_osztás),, rántott ponty:, h~k?csony~,,he
1
nng tobnteleKeppen
elkeszltve (ol3:!0an~ teJfolben), makos teszta mezzel, savanyu kaposzt...a szanton
gombá\:al, gombás rizzsel töltött káposzta, babos, sava..""lyú káposzta, szárított gyümölcsből korfpót
Leng:,;elország keleti részén ismert a kutija nevií étel, mely főtt búzából, má..i(ból, mézből, mazpolából és dióból készül. Jellegzetes sütemény a mézes kalács_

JELLEGZETES LENGYEL ÉTELEK
~:\.rpakása-leves = krupnik
Céklalev~.res = _barszcz
Ko..-ászo-lt lisztből készült leves =turek
Vadászkáposzta = bigos
Barátfüle töltelékekkel (túrós, káposztás, húsos, gornbás, gylli'nölcsös) = pierogi
Töltött káposzta (nem savanyú káposztából) = golqbki
Krumplisgombóc, nyersen reszelt és főtt knupplikból = pyzy
Tormamártásban sült leveshús = pieczeó. wolo\.va -w sosie chrzano'-"-ym
Babos savanyú káposzta= groch z kapustq
Halkocsonya = galaretka z ryb
Sózott hering = sledzie
Nyersen reszelt krumpliból sütött lepény= placki ziemniaczane
Céklafőzelék = buraczki
Varsói fánk= pctczki warszawskie
Lepény különböző töltelékkel = mazurek

~I ormamártásban

sült leveshús (Sztuka mü:;.sa

sosie chr::anov"'.J--rYt)

~~~~Is~:, ~:;:~~t :;:!~~~\:~~~jr:. ~;~~s~lj~~ke~~t~~~~~~;'~~:~aszwtt

jük~ amig a mártás kicsit megpiruL

i\ tormamártás: 4 dkg vajból és 3 dkg lisztből világos rántást készítürJ.;:~ majd re.tertg,o:Cl:u};
hárnyi (körülbelül 2 d1) húslev·essel, hozzálceverün.k. reszelt tormát fkörüií,eiü;

tásba -l.kanái -cukrot adunl-<: -és 5 percig főzzük_ )~ sűrűsödés után tní:i<:<:~nr"i:\<""~
szeleeverj ük_ Lassú tűzön főzzü.l<, de nem engedjük felforrni, majd
burgonyapürét, hosszábru'1 négy részre vágott.vizes uborkát tálal unk_

V-. ars ói ,fánk -(Pqczki warszavv'skie)
Először ktr"_,'ászt készítünk_ Hozzávalók: 6 dkg élesztő, 10 cLlc_g liszt~ l evőkanál cukor es L5 dl
"'-\.mikor a kovász megkelt 40 dkg lisztet -és 8 dkg cukrot, 8 db kikevert tojás sárg~iái~ 2,5 dl
tett tejszínt~ :fél összetört vru"'1iiia rudat, 15 dkg olvasztott vajjaL csipetnyi s6val és 0,5 dl tiszrtZ szeszszel -összekeverjük, majd finomra reszelt citromhéjjal ízesítjük_ ~Á. t~sztát alaposan kido!gozzuk~
csak akkor jó ha lágy, rugalmas és fényes, könnyen leválik a kézről. Ujra kelni hagyjuk, és an1ikor
dagadni kezd_ ·katLállal 4 ·dkg-os a1agokat szaggatlliik, kézzel kis ko~onggá forrn_áljuk, közepébe fél
kávéskan_alnyi tölteléket teszünk_ Osszeragasztjuk:, gombóceá gömbölyítjük~ ragasztott felével" lisztezett szalvétára helyezzük_ l\ megÍormált ~fánkokat leta._lcarju..k.~ amikor már kétszeresére keltek" tollal leseperjük róla a lisztet, adagonként kisütjü..lc lapos lábosban úgy~ hogy a fánkok a zsírban lazáil
·legyenek egymá.'>tól. ?"_ készre sült fán.lcokat
.
kivesszük, még melegen megszórjuk vaníliás cukorraL
~~~ Ia;~~yo,s 0nkot p~~~sn1:rrzal bev~njuk, cu__korban pirított n~ancshéjjal meghirrtjük. Az emlitett
tolteleK uaralt manau1ava1 kevert rozsa vagy meggydzsem . .tn.tt-ek n1en.-·1y1sege: rninteg:,: 15 dkg
dzsem és 8-9 őrölt mandula_

IRODALOM
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
1995-ben alakult székhelye: Bp. V_ ker. Akadémia u. 1-3_
Einök: Konrád Sutárski dr_

Alelnökök: Fürst Tamás. Pál Károly

A iengyd kisebbség érdekvédelmi szervezete 1996-tól a nemzetiségi ok-tatás feieiőse, a szociális háló szervezője, a
Mao-y'arországi Lengvel Kisebbsée:i Naook életrehivója, tagja a Lengvelek Viiáo-t..anácsának, a Lengvel Közössé~ek
Európai Tanácsának (l 996), iapjaa W{gierska Polonia (havi), kiadója a negyedévenként megjdenő_ a Bem]_ Kt<lturális
Eg:.;esület lapjának: a Gios Poíonii-nak.
Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

HOGY AN KÉSZÜLNEK?- RECEPTEK

Bp. V. ker. Akadémia u_ l-3.

Elnök: Konrád Sutárski dr_

Arpakisa-leves (krupnik polski)
.
.
j
Fél kg. marhahúst és ugyanan.r1yi apróra vágott marhacsontot leöntürJ<: két liter vízzel éskörül?elül
l óráig takarék lángon főzzük. Ezután hozzáadunk sárgarépát, fehérrépát, póréhagymát és egr fej
vöröshagymát, és négy fej gombát. Ha a hús már puhára főtt, a levet átszűrjük. A húst és a zöld~éget
apró kockára vágjuk, a gombát vékony csíkokra szeleteljille Körülbelü! fél liter levesben 15 !dkg.
árpát főzünk és amikor a kása szétfőtt egy ka..11álnyi vajat fakanállal szétkeverűnk benne, amíg az
egész kifel:.éredik. A megfőtt kását felöntjük a maradék húslevessel és három apróra vágott bl.)Igonyát teszünk bei e_ ~1integy 15-20 percig főzzük. Ekkor az á.rpakása-leveshez hozzáadjuk a fels~ele
telt húst gombát és zöldséget, ízlés szerint sózzuk, tálalás után petrezselyem zölddel díszítjük. l

Aleinökök: Pál Károly, dr Rónayné Staba Éva_

1995-ben alakult, ·szervezi a fővárosban éiő lengyelek életét Megyei rangú helyi kormányzat, 1995-ben megszerv-ezte az
ausztriai és magyarországi -lengyel származású művészek koncer-Lj ét, 1996-ban a iengyel származású egyetemisták találkozóját !997-ben a ,.Lengyel nyár-magyar ősz'' című kiálHtást, 1997-ben a iengyel származású képzőművészek kiállítását, 1997-ben megrendezt-e a magyarországi iengyel nemzetiségű fiatalok únnepéiyes tanévzáróját
Újpesti L-engyel Kisebbségi Önkormányzat
Bp. IV_ ker. Nyár u. 40/42.
Elnök: Priszter György, einökheiyettes: Horváth Atilla
19-95-ben a1akult népmüve1éssei, tudományos ismeretterjesztéssei és szociáíis munkávai foglalkozó helyi önkormányzat.

l
32

33

Bp. XL ker. Lengyel -Kisebbségi ·Önkormányzat

Szombat Déiutáni Lengyel Nyelviskola Békéscsabán

Bp. XL ker. Ezüstfenyő tér l.
Elnök: Kárpé:ti Imre, e.lnökheiyettes: Rege Béláné
1995-ben alakult helyi kisebbségi ·önkormányzat, szodáiis tevékenységge-l és kulturáEs rendezvények szervezéséve1
foglalkozik. 1997-ben közvetlen kapcsolatot alá.~itott ki U:Strofz várossaL

Békés~;::saba Kirüzsl ü.20. ( diáktanya és információs iroda)
Elnök: Leszkó r~1atgorzata

Nemjogi -személyű fugg-etlen szervezet. l 997-ben alaku ft, a pedagógiai program meHett összejövetekket sze~vez.

Le:ngyel.Kiub Pécsett
Zugiói Lengyei Kisebbségi ·Önkormányzat
Bp. XIV. ker. Pétervárad tér 2.
Elnök: Pál Károly. e·inökheJ.yettes: K-erekes Vioi-etta
!995-ben alakült önkormányzat. kuhurá1is rendezvényeket szer,rez. 1997-ben Báthory Istvin a
kiáUitást rendezte.

Pécs, (malom). Akácos sur 8.
Eln-ök: Keményffiné ·Kí\vcztm HaErra
,

képzőművészetben!!című

Nem jogi szem-éiy-ű fHggetlen szervezet. 1995-ben alaku!t. A kulturál!s program ok szervezése me Uett vezeti a vzsárnapi
iskolát, képzörnűvészet! összejöveteleket és rendezvényeket szervez, együttműködik más klubokkaL
Lengyel Kiub Veszpréniben

Emődi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Emőd.

Vörösmarty út 1-3.
Einök: Bub.enko Csaba, elnökhelyettes: Bubenko Anita
1994-Gen alakult. rv1agvarország legré:zebbi, a 18. sz. elejétő! itt élő ~!engveiek kisebbségi 6nkormányzata. Hatóköre
Derenk_ !stvánmajor. Emőd, A~drá~ta~ya, Lábasbesenyő. A lengyel kisebbségi önkOrf!J.ányzat anyák napja, mikulás;
karácson) idején szervez rendezvény-eket, társrendezője a derenki búcsúna.k, az emődi vasárnapi iskolának, a
miséknek.

l\emesvámos, Pá2.l Dénes út 2.
Elnök: Zömbikné \Vfka Danuta
>Jem jogi személy-ü függetien klub !995-ben alakult, 1996-tó·l vasáínapi iskolát vezet.
Magyarországi Lengyel Alk-otói Fórum
Bp. Akaáémia út l-3.
1996-ban aia.kult, mím a lengyel r:emzetiségű művészek .egyesülete. Művészeti es tudományos találkozókat szervez, igy

a Bem József EgyesüJerben megrendezésre kerülő havonta jelentkező művészi esték (1997). KiáHitásai: iwaniuk Bloch
O iga kiáHítása (1996) iengye! származású képzőművészek klá!lítása ( 1997)

Esztergomi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Esztergom Vörösmarty út 7.

Poionia-Hungaria. a !\'iagyarországi Lengyeiség Gazdasági és Érdekvédelmi Egyesülete
Elnök: Csomor Erzsébet, elnökheiyettes: Kierblewski Lászió
i 995-ben alaku it. I~v1űködése hagyományőrzés, a kuitúra ápolása, együttműködés az anyaországgal, tudományos re~dez

vény·ek szervezése és müemlék védelem. Társrendezője volt a HL Sobieski János konferenciának
Sobieski emlék kajak túrának (!996, 1997). Gniezno várossai együttműködést alakított ki (1996).

0 996),

a l:iunai

Bp. Üllői út 45.
Elnök: Kowalski lv1irostaw
Tiszteletbeli elnök: dr. Ko:1rad Sutarski
Elnökhelyettes .: \\/ygocki Rihárd

Az ~gyesületer l996~ban áiapitotta az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke a iengyel érdekeltségű magyar vállai-kozókk~l együtt. Adatbázissal rendelkezik,. határon túli kapcsoiatok közvetítésévei foglalkozik Az egiesület
részt vett a IL és HL Lengyel Gazdasági Vi~ágkonferencián (1996,1997}, va!a.rnim a "Po lonia budapesti Víiágtalálkozójfut" (1997), amelynek egyik szervezöje is volt.

Tatabányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Tatabánya Béia király krt. 57.
Elnök: dr Zabraczki József, elnökhelyettes: Németh Ferenc

l

!995-ben alaku!t. A helyi lengyel kisebbség kuhuráiis rendezvényeinek szervezője, felügyeli a helyi lengyel vas~napi
iskolát, szervezi az önkormányzat meHett működő lengyel kiub működését (nem jogi személy~ 1997). Rendezvényei:
húshagyó .kedd (!997), a gyermeknap alkalmából rendezett májusi nép! mu!atságot ( 1997).

ORSZÁGOS TEVÉKENYSÉG Ű LENGYEL EGYESÜLETEK

Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Bp. ihász u. 24.
1
Elnök: \Vygodcki Richárd, elnökheiyettes: Pál Károly
!995-ben alakult. A heíyi !engyet kisebbség érdekvédelmi és hagyományőrző, jogvédelmi _szervezere. Részt vesz h lengyelség rendezvényein, szervezője a kerületi Szent Lászfó ünnepségnek, mozgatója a kőbányai lengyel tempiom fe~újítá
sának ( 1997).

HEL Yl LENGYEL EGYESÜLETEK ÉS KLUBOK
Ljpesti Lengyel Magyar Baráti Kör
Bp. Intarzia u. 8.
Elnök: Priszter Györgyr.é, e1nökhelyettes: Horváth Ati!:a
i
A nem jogi szemé!yi kör 1995-ben alakuh, .az újpesten !akó fengyel-magyar vegyes családokat kukuráHs turista piogramokkal tO~ a ösSze. A kerületi vasárnapi iskolát szervezí.
l
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Magyarország! Lengye!ek Bem József KulturáEs EgyesiHet
Budapest, Nádor u. 34.
Elnök: Nagy Alieja

elnökh.: BroS Stanis:t-awné, Kochanowski Jerzy

195,8-ban alakult, 1992-ig az !rt élő iengyelek egyetlen képviselője, kulturáiis és szociátis kérdések gondozója volt.
Könyvtárral rendelkezik, 1960-tói nyelvtanfolyamokat indított, é!etre hívta a Magyar - Lengyel :-.iéptánc Egyesületet
amely a D-.va Bratanki Együttesként működik (1991). Kiadványai: Informátor (1967), Bulletin (jelenieg Gios Po!onii
néven) az Országos lengyel Kís~bbségi Önkormányzattal közÖs (I 997) Történelmi Etplékek Bizottsága O976), Több
nevezetes· tudomanyos konferenciát szervezett: Lengyelek az 1848-49-es szabadságharcban Magyarországon (1977):
Sobieski és Magyarország (I 983),. A 'lengyel és m·agyar eBenzék együttműködése 1956-1990-ben ( 1995): Cserk-észcsapattal rendelkezik (1991). Az egyesület tagja a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kerekasztalnak (1991-:994)~ amely elő
készítette az 1993. évi kisebbségi törvényt.
Hat vidéki tagozattal rendelkezik:

• Bem József Lengyel Kulturáiis Egyesület (BJKE) dtmaújv:árosi tagozata
Dunaujváros, Bagolyvár u. l. Eínök: Modrzejewski Éva.
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BIKE feYér megyei .. Klub ?oivnia'· tagozata
Dr. Koch L. u. 6.
Einök. Lázár Éva
A szervezet 1988-ban alakul-t, vasárnapi iskolát
tásokat és rendezvényeket szerv·ez.
BJKE györi tagozat
Győr. Otthoi1 u.46.

Magyarországi lengye!ekért emfékérem !996

Szék;;;st~hérvár.

működtet,

kulturális, történelmi és társasági össze,!ö,;et•oleket_

Bem József Lengye1 Kultlirá!is Egyesület Komárom-Eszt-ergom m. ~agozata
Bem JózsefLengyel Kuituráiis Egyesület székesfehérvári tégozata
Lengyei Perszoná1is Plébár1-ia Kőbánya
Hasznos Györgyné (posztumusz)~ dr Leszek Herrsei budapes~i lengyel konzuL Jerz:y Kochancv~ski, dr. Zbigniew
KoSciuszko (posztumusz). Molnárné-Sogun Z-dzistawa. :-...:!zo{o\YSki Emest, Pál Mária

Elnök: KoUár Urszuia Elnök h: Sluda Jerzy. 1994-ben a~akuit, vasárnapi iskolát műkö-dtet. kulturálts és
programokat szervez.

BJKE Hajdú- Bihar j~1egyei tagozata
Debrecen, Te!eki u. 24.
• Elnök: Domb i Beáta, Einökhelyettes: dr. Nowa.l.cowska Malgorzata
1994-be::-l alaku it, kulturáiis és.Jurista programokar szervez. Vasárnapi Iskolát működtet.
BJKE Komárom- Esztergom megyei tagozata Esztergom
Elnök BroS Stanistawné (1997-ig)
!98'7-ben ai~ku!·J.:. nemzetiségi kulturáfis, társadalmi -és okta!ási programokat szervez, vasárnapi iskolát működtet,
Esztergomban és T atabányán megszervezte a 1-engyei nye1voktatást.
BjKE szegedi tagozata
Szeged, Szék u. 6.
o
Einök: Bergerné Wiík Ha1ina e!nökhdyettes: dr. Dénes Hona
A korábbi szegedi Lengyel-Magyar Baráti Kör· jogutódja (1990), vasárnap-i iskolát működtet. kuiturális programokat
szervez.

Szent László- díj !997
id. Antall József {1896-1974) (p-osztumusz)_ budapesti Lengyel Templom (m!nt Intézmény)

Magyarországf lengyelekért emlékil·em 1997
Kozíorowski Juiiarma, Lázár Éva, Rege BehL Révész Helena, Trojan ~1ariau

NEMZETI ÜNNEPEINK
o

•

Május 3. az 179! lengyel Aikormány ünnepe {az eiső koi:tinemáiis és a második a viiágon írott alkotmányok között
az Egyesült ÁHamok áUampolgári nyHat'r::ozata után)
november ll a f-liggetlenség napja
június 27 Szent Lászi6 napja a magyarországi lengyel kisebbség ünnepe

MAGYARORSZÁGI KATOLIKUSOK SZENT ADALBERT EGYESÜLETE
Budapest, X. Óhegy u. l l.

MŰVÉSZET! EGY[TTESEK

Elnök: Molnárné-Sagun Zdzis!awa Elnökhelyett-es Pál Mária
1992-ben aiakult az 1952-ben ·megszüntetett Szegények menedéke egyesületjogutódj aként. Létrehozta a lviagyarországi
Lengyelekért Alapítványt (1994). Karitatív, szegénygondozási programokkai, hagyomártyőrzéssel foglalkozik. l9f5-tő!
évente megrendezik a Lengyel Keresztény Kuiturális Napokat vasárnapi iskolát vezet, szociáEs programokat szrrvez.
emődi és lábasbesenyői tagozatokkai (1996) rendelkezik, a legrégebbi magyarországi lengye! teiepü1éseket gondozfa.

"BEfvf"- lviagyar Lengyei táncegyüttes 1960-ban aiakult a magyarországi Bem József Lengyel Kulturáiis Egyesületben_
1969-ig ott működött, majd 1969- i 992-ig először a í L ker. Petőfi Műveiődési Házban és más budapesti művelődési
házakban, a Leng;el ku!túráért érdemrend és a "Oskar Kolberg" dfj tulajdonosa az együttes vezetője dr Kőszeghy
Janina_
1992-ben alakult ismét a Bem Egyesüieméi a "D\VA BRATA>-JKI" Gye;-mektánc együtt,;s Városi Jad-.viga vezetéséve!
és Hercegh István koreográfus segítségéveL 1995-ben Városi Jadwigát az együttes é1én Banúné Pietrzyk Maigorzata

váltotta feL
1996-ban megalakyh a "Dwa Bratanki" meHett egy nipi zenekar BroS Stanishw
l 997 szeptemberétő! önnálló lett és felvette a "Henaf' (kürtszQ) nevet.

előadóművész

vezetéséveL A zenekar

A MAGYARORSZÁGI -LENGYELSÉG K!TÜNTETÉSEI

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat i 996-ban úgy határozott, hogy minden év június 27-én megrenífezi a
Magvarorszá:ú Lengve!ek Napját, ahol kiosztás-.ra kerül a
Szent László- díj
a Magyarországi lengyelekért emlékérem
l
A Szent Lászl6-díj legfeljebb 3, a Magyarországi lengyelekért emiékérem 10 személynek (vagy intézménynek) adományozható. Az előbb! IDO.OOO, az utóbbi 30.000 forint összeggel jár. A kitüntetések olyan személyeknek adományo~ható:
akik sokat tettek a magyarországi Iengyeíségért, ftiggedenüi a nemzetiségi hovatartozástól és tényleges la!v.'lelytÓL Az
199-6. évi dUakat a magyarországi lengyel egyesületek ajániására a Magyarországi Lengyel Kisebbség! Onkorm<t.:rzax
ltéite oda, l 997-ben már egy külön bizottság (elnök: -fürst Tamás, tagok: dr Sutarski Konrád, Herceg 1stván), a
az egyesületek képviselőiből áH ó társadalmi testülettel vitatták meg.

Szent László- díj 1996
Bem József Lengyel Kulturá!!s EgyesiHet (intézmény)
Magyarországi Leng}'eí KatoEkusok Szent Adalbert Egyesülete (intézmény)
Köszeghy Janina- JózefVv'ojda rk. lelkész-(megosztva)
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Irodalom:
Kovács Endre: ~víagyarok és lengyelek a két világháború közőrt (Bp. I 971)
Kovács Endre: Magyarokés lengyelek a történe! em sodrában. (Bp. 1973)
Dávid Kataiin- Kovács Endre: Magyarország, Lengyelország, a barátság ezeréve (Bp.-Varsó !978}
Kovács István: A ·iégió (Bp. 1989)
.
Kapronczay Károly: Akkor nem vo it Lengyelország (Bp. I 992)
Kapconezay Károly: Magyar lengyel orvosi kapcsolatok (Bp. !991)
Kapronczay Károiy: Magyar- lengyeL Lengyej menekültek !Y1agyarországon 2 H. világhábon:í alatt (Bp. 1990)
Kapronczay Károly: Lengyel katonák magyar iliidön (Bp. l 994)
Lagzi István: Tanulmányok a magyarországi lengyel-emigráció történetébő í (Bp. 1988)
Szoko!ay Katalin: Lengyelország története (Bp. i 996)
~erényí József: Lengyeíország története (Bp. l 960)
\Víeliczko Mieczyshw: Poiacy na ~W~grzech. (Lub!in, !977)
Dzieszyflszky: Po!ak. \V~gieí Mileniu:n prz:yjaini. {\Varszawa,1988)
Kaczmarek Urszula: Kultúra zbiorowoSci po!onijnych Eu.ropy _Srodkowej l. 945-1989 (Poznan 1993)
Bogucka M.: Dzieje ku!turj poiskiej dÓ l 918 roku {_\Vrodav.'-\Varsn:wa-Kraków, 1991)

Fe;czak V·.:adaw: His;:o;-ia \V~gier (Wrodaw-VIarSZ2.\Va-Krakóv/_ l 983)
K~enie"vicz St.: Historia Poiski i 795- i 918 (Vlarszawa_ !'989)
Topoiski J.: Dnej-:.: Polski (\Varszawa,i987 ua.magyarul -I 988)
Prohászka László: Ler!gyei emlékek Budapesten (Bp., 1997 kézirat)
Krc.sjrískE Ewa - Kantor Rysza.rd: Dereng és ístvánmajor. A lengyel teiepes-ek utodainak tör:énn:e és
(i\1iskoic. Herman Orto \1úzeum, 1988)
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