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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Örömmel vettem felkérésüket a Magyarok Országos Gyűlésén való részvételemre, annál is 

inkább, mivel az általam képviselt nemzetiség, a lengyel több mint ezeréves jó kapcsolatban 

él a magyarokkal és a magam részéről mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a 

páratlan népek közötti barátságot ismertessem és elmélyítsem a magyarok körében. 

 

Géza fejedelemtől kezdve a magyar és lengyel királyok családi kötelékkel igyekeztek a békés 

együttélést biztosítani egymással. Számos példát lehetne említeni, én most csak néhány példát 

emelnék ki a legismertebbek közül: 

 

- I. Béla felesége II. Mieszko Rycheza nevű lánya volt. Ő adott életet Szent László 

királynak, akit a magyarországi lengyelek patrónusaként tisztelünk. Az Országos 

Lengyel Önkormányzat évente ünnepli a Szent László Napot, a Magyarországi 

Lengyelség Napját.  

- IV. Béla lánya, Kinga, aki a két nép közös szentjévé vált, Bolesław lengyel 

fejedelemhez ment feleségül. Aki járt már járt Ószandecben, vagy a wieliczkai 

sóbányában, biztosan hallott róla. 

- Anjou Károly Róbert felesége Lokietek Erzsébet, Ulászló lengyel király lánya volt, 

- fia, Nagy Lajos közös királyunkká vált a lengyel-magyar perszonálunió létrehozásával. 

- Nagy Lajos lánya, Hedvig, Lengyelország királynője volt, akit közös szentünkként 

tisztelünk, s aki sokat tett a krakkói egyetem felvirágzásáért, ahol számos magyar diák 

tanult, s tanul még ma is. 

- Hedvig fia I. (Jagello) Ulászló néven lett magyar király. 

- Az utolsó Jagello király, I. Zsigmond Izabella lányát Szapolyai János magyar király, 

Anna lányát pedig Báthory István erdélyi fejedelem vette feleségül, akit később a 

lengyel rendek királyukká választottak és a mai napig nagyon tisztelik. Neki 

köszönhetik a lengyel egyetem megalapítását Vilniusban. 
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De talán hagyjuk a királyokat és a szenteket és térjünk át a barátság kialakulását és 

megerősítését szolgáló egyéb kapcsolatokra. Ezeknek is számos példája van a történelem 

folyamán.  

 

- A török alóli felszabadulásunkban nagy szerepet vállaltak a lengyel hadak, Sobieski 

János lengyel király vezetésével. Éppen most, október 5-én, Esztergom 

felszabadításának 330. évfordulóján lesz egy közös ünnepség Párkányban és 

Esztergomban.  

- Thököly és II. Rákóczi Ferenc kurucai és maga a fejedelem is Lengyelországban 

találtak menedéket. 

- II. Rákóczi Ferenc innen indult Magyarország felszabadítására. A szabadságharcban 

lengyel hadak is kivették szerepüket. 

- Lengyelország felosztását követően a lengyelek több alkalommal lázadtak fel az 

idegen uralom ellen, s ebben a magyarok támogatták őket. Így volt ez 1831-ben és 

1863-ban is. 

- Talán a magyarok között legismertebb esemény, a lengyelek részvétele az 1848-49-es 

szabadságharcban. A lengyel légió tiszteletére jött létre Magyarországon a Wisocki 

Lengyel Légió Hagyományőrző Egyesület, amelynek részvétele nélkül szinte nincs 

Magyarországon lengyel vonatkozású ünnepség. Bem Józsefet a magyarok Bem 

Apóként tisztelik. A budapesti Duna parton található Bem szobor a magyar-lengyel 

barátság jelképévé és szimpátia tüntetések helyévé vált, mint pl. 1956-ban, vagy a 

szmolenszki katasztrófa hallatán. Bem József nevét viseli Magyarország legrégebbi, 

ma már 55 éves lengyel kulturális egyesülete. De ne feledkezzünk meg Dembinszki 

tábornokról, Bulharynról, valamint a szabadságharc lengyel mártírjairól, 

Rulikowskiról és Woronieckiről sem. 

- A XIX. század végén – munkát keresve – sok lengyel jött Magyarországra, főleg 

Budapestre és sokan közülük itt telepedtek le. Az ő utódjaik építették Kőbányán a ma 

is üzemelő Lengyel Házat és a Lengyel Templomot. Az 1995-ben megalakuló 

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat éppen ezért döntött úgy, hogy Kőbányán 

lesz a központja.  

- Magyar önkéntesek is harcoltak Lengyelország függetlenségéért Pilsudski mellett, és 

1920-ban nem következhetett volna be a varsói csodának tartott győzelem a szovjet 

hadsereggel szemben, a magyar tüzérek támogatása nélkül, akik az utolsó pillanatban 

juttatták lőszerhez a harcoló lengyeleket. 
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- A történelem furcsa fricskája, hogy – amikor a lengyelek ünnepelték Lengyelország 

újjászületését – a magyarokat Trianonban szörnyű csapás érte.  

- Bár a II. világháborúban a magyarok Németország szövetségesei voltak, a barátságról 

nem feledkeztek meg. A Teleki kormány nem engedélyezte a németeknek 

Lengyelország megtámadását Magyarországon keresztül.  Amikor pedig 

Lengyelországot lerohanták a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió csapatai, 

Magyarország megnyitotta határait a menekülő lengyel civilek és katonák előtt. 

Gondoskodott táborok felállításáról, a gyermekek neveléséről. A legnagyobb katonai 

tábor Sárváron volt, ahol az ottani Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak állandó 

kiállítását láthatják ezekről az időkről. Remélem, már köztudott, hogy 

Magyarországon, éspedig Balatonbogláron volt az egyetlen középiskola a II. 

világháború évei alatt, ahol lengyel fiatalok lengyel érettségit tehettek. Tavaly a 

Balatonboglári Múzeum egy részét ennek az iskola emlékének szentelték. Ha már a II. 

világháborúról beszélünk, néhány nevet kell említsek a magyarok közül: Id. Antall 

József , Baló ezredes szervezték a táborokat, Varga Béla atya, balatonboglári plébános 

és a Kisgazda Párt  parlamenti képviselője fogadta be és támogatta a lengyel diákokat,  

Henryk Slawik „Lengyel Menekülteket Védelmező Polgári Bizottság” elnöke pedig a 

zsidó származású lengyelek menekülését segítette, végül is Mauthausenben végezte. 

Erről az időszakról több könyv is megjelent lengyel és magyar nyelven Grzegorz 

Łubczyk tollából. Domszky Pálról pedig, aki fegyvereket szerzett a varsói felkelőknek, 

az idén jelenik meg egy könyv Máté Endre tollából az OLÖ támogatásával. 

- Az 56-os forradalom tulajdonképpen Lengyelországban kezdődött, Budapesten pedig 

egy lengyelek melletti szimpátiatüntetéssel. 56-ban a legnagyobb segítséget a harcoló 

magyarok a lengyelektől kapták. Több segítség jött onnan, mint a világ többi részéről 

összesen. Mindjárt az első napokban küldtek vért a harcoló magyarok megsegítésére.  

- A Solidaritas idején is szoros kapcsolat volt a két ország fiataljai között.  

- 2006. március 24-én a lengyelek és magyarok közötti sok évszázados szoros barátság 

szellemében tartott nagyszabású rendezvényen Lech Kaczyński lengyel és Sólyom 

László magyar államfő Győrött a Bem József téren felavatta az első köztéri Magyar–

Lengyel Barátság Emlékművet. 

- 2007-ben a Magyar Országgyűlés és a Lengyel Szejm március 23-át a Magyar-

Lengyel Barátság Napjává nyilvánította. Azóta évről évre felváltva Lengyelországban 

és Magyarországon közösen ünneplünk, jövőre Egerben.  
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S ezzel már elérkeztünk a mához.  

 

A lengyelek Magyarországon elszórtan élnek, főleg a nagyobb városokban, a legutóbbi 

népszámlálás szerint 7001-en. Történelmi gyökereiket két helyen kereshetjük: Kőbányán és 

Derenken. Kőbányára a XIX század második felében jöttek lengyelek munkát keresve a 

kőbányába, majd a sörgyárakba. A másik, az igazán lengyel népi gyökereink Derenk faluban 

vannak, amely ma már romfalu. A pestis miatt kihalt magyar falu helyére telepedtek be 

lengyelek 1717-ben és éltek ott egészen 1943-ig, amikor is az egységes vadászpark 

létrehozása érdekében Horthy Miklós kormányzó széttelepítette a lengyeleket a környező 

falvakba. A derenkiek azonban rendszeresen visszajártak, kápolnát építettek a lerombolt 

templom helyén, majd a rendszerváltást követően évente megrendezik a ma már országossá 

nyilvánított búcsújukat. Az Országos Lengyel Önkormányzat Derenket lengyel történelmi 

emlékhellyé nyilvánította, megmentette a volt iskola épületét a teljes pusztulástól, majd egy 

Európa Uniós (AVOP LEADER) pályázattal igazi emlékhellyé tette, felújítva a temetőt, 

emléket állítva az ott nyugvóknak, a volt iskolaépületben pedig állandó fotókiállítást hozott 

létre, amelyet az arra járó turisták megnézhetnek. Derenk egyébként az Aggteleki Nemzeti 

Park területén, a kéktúra útvonalán kedvelt kirándulóhellyé vált már.   

 

Amint már említettem, az Országos Lengyel, akkor még Kisebbségi Önkormányzat 1995-ben 

alakult. Ez alatt a 18 év alatt sokat dolgoztunk és szép eredményeket értünk el. 

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 3 intézménnyel rendelkezik: 

- az idén 15 éves fennállását ünneplő Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltárával, 

amely a világon egyedülálló témát dolgoz fel, a magyarok és lengyelek évezredes 

barátságát, s amelynek két filiája van: Derenken és Szögligeten.  

- a Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskolával, amely jelenleg 8 településen gondoskodik a 

felnövekvő nemzedék lengyel nyelvtudásáról és állami nyelvvizsga központ is egyben és 

végezetül 

- a Lengyel Közművelődési Központtal, amely 3 telephelyen működik. 

 

Számos könyvet jelentettünk meg, vagy járultunk kiadásához, ill. népszerűsítettünk, amelyek 

az itt élő lengyelség múltjával, jelenével foglalkoznak. Felmértük a budapesti lengyel 

vonatkozású emlékműveket és emléktáblákat és könyvet adtunk ki róla. De sokat tettünk a 

média vonatkozásában is, van már 17 éve megjelenő „Polonia Węgierska” újságunk 26 éves 
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mellékletével, a díjnyertes „Głos Polonii” folyóirattal, 15 éve kitüntetetten működő lengyel 

rádióadásunk, 10 éve a napi eseményeket követő honlapunk és már közel 19 éve tudósít a 

magyarországi lengyelek eseményeiről a nemzetiségi Rondo TV.  

 

Nem feledkeztünk meg azokról sem, akik már nincsenek közöttünk. Nemcsak a derenki 

temetőt hoztuk rendbe, de felmértük és felújítottuk egész Magyarország területén a katonai 

sírokat, nem utolsósorban a budapesti Újköztemetőben a Lengyel Parcellát.  

 

Kiemelkedő feladatunknak tartjuk a magyar-lengyel barátság ápolását és fiataljainknak e 

szellemben történő nevelését. Tevékenységünkben gondolunk minden korosztályra, de 

különösen az egészen fiatalokra. Országos kiterjedésű Iskolánk mellett van már nagy 

létszámú óvodánk, és közkedveltté vált a baba-mama klubunk is.  

 

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon egyre több lengyel civil szervezet van és 

eredményesen működik országszerte a két legnagyobbon, az 55 éves Magyarországi Bem 

József Lengyel Kulturális Egyesületen és a 15 éves Magyarországi Lengyel Katolikusok 

Szent Adalbert Egyesületen kívül. Hogy csak néhányat említsek közülük: most ünnepli 

fennállásának 20. évfordulóját a Székesfehérvári Polonia Klub, 10. évfordulóját a legutóbb 

Derenk Szövetség nevet felvevő, eredetileg Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel 

Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége; több budapesti szervezet van (pl. Rákosligeten és 

Újpesten) és majd minden nagyobb magyar városban, hogy csak a most a Szent László Napon 

kitüntetett békéscsabai Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület, vagy Kaposvárt, Győrt 

és Szolnokot említsem. De újak is alakulnak, mint legutóbb Nyíregyházán és Mucsonyban.  

 

Tevékenységünket már különféle kitüntetésekkel ismerték el. A legutóbb szívünkhöz szóltak 

Balog Zoltán miniszter úr szavai, amit a „Głos Polonii” lap legutóbbi számából idézek: 

 

„A lengyel egy hagyományos „kultúrnemzet”, kultúrközösségként élnek hazánkban. 

Határozottabban ápolják a saját kulturális, történelmi hagyományaikat, és a közös magyar-

lengyel kapcsolatokat, mint adott esetben egy nagyobb létszámú nemzetiség. Nagy 

eredményüknek tartom például Bem József szellemiségének ápolását – maga a magyarországi 

Bem Egyesület utal erre-, vagy a közös, „közép-európai” szentünk, Szent Adalbert tiszteletére 

alapított egyesületet, illetve a lengyel iskolát. De a lengyel költészet is jelen van hazánkban.” 
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Közismert a „Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol és issza borát” mondás. Szeretném, s 

a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jó barátság ne csak a 

harcban és az ünnepségben legyen meg, hanem az élet más területén is. Ennek érdekében 

folyamatosan segítjük a lengyel-magyar testvérvárosok létrejöttét, amelyek száma már elérte a 

150-et, és szerepet vállalunk azok életben tartásában. Ügyelünk arra, hogy a testvérvárosok ne 

csak névlegesek legyenek, de a kultúrán kívül gazdasági téren is komoly együttműködés 

alakuljon ki, mint pl. az egészségügyben és a kereskedelemben.  

 

Akiknek sikerült felkeltenem érdeklődését, azokat szeretettel várjuk Múzeumunkba, a 

Lengyel Templomba és a mellette lévő Lengyel Házba, a Szögliget-Derenk Tájházunkba 

Szögligeten és Derenkre. Éljen és virágozzék tovább a lengyel és magyar nép barátsága! 

 

 

Dr. Csúcs Lászlóné Halina 

Országos Lengyel Önkormányzat elnöke 

 


