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Ma gyar ár vák len gyel föl dön?
Ahogy azt leg utóbb be ha ran goz tam, most csü tör tö kön ün ne pel jük a len-
gyel–magyar tör té nel mi ba rát ság nap ját. Idén egy len gyel or szá gi vá ros,
Pi otr ków Try bu nals ki lesz a köz pon ti ren dez vé nyek há zi gaz dá ja. A két
ál lam köz tár sa sá gi el nö ke, Áder Já nos és And rzej Du da is ott ta lál ko zik
egy más sal. A vár ha tó tör té né sek rõl már ér kez nek a hí rek. A len gyel ál -
lam fõ szó vi võ je, Ma rek Ma gie rows ki a je les nap ról saj tó tá jé koz ta tót tar-
tott Var só ban, és úgy fo gal ma zott: a két el nök ta lál ko zó ján Piotr ków Try -
bu nals ki ban „sor ke rül Eu ró pa-té má jú be szél ge tés re is ar ról, ami Brüsszel-
ben tör tént.” Majd egyér tel mû sí tet te: ar ról van szó, hogy az Eu ró pai Unió
két he te pén te ken vé get ért brüssze li csúcs ta lál ko zó ján hu szon hét tag ál-
lam, köz tük Ma gyar or szág is tá mo gat ta Do nald Tusk új ra vá lasz tá sát az
Eu ró pai Ta nács élé re, mi köz ben Len gyel or szág el le nez te azt. Ma gie rows -
ki szó vi võ ez zel kap cso lat ban úgy fo gal ma zott, hogy Len gyel or szág és
Ma gyar or szág kö zött a na pi po li ti ka szint jén né ha fel me rül nek né zet kü -
lönb sé gek, mind a zon ál tal a hosszú tá vú együtt mû kö dés ben a két or szág
szo ros ba rá ti vi szonyt ápol. A lé nyeg az, hogy Eu ró pá ban igen is kö zös ér -
de kek fûz nek min ket egy más hoz.
Új ság írói kér dés re, hogy ugyan mi lyen né zet el té ré sek re gon dol, a szó -

vi võ azt fe lel te: „A len gyel és a ma gyar kor mány kö zött több ször is elõ -
for dul tak né zet el té ré sek, akár az Orosz or szág hoz va ló vi szo nyu kat il le -
tõ en.” Ma gie rows ki a ja vunk ra ír ta, hogy ha zánk min den sza va zá son az
Orosz or szág gal szem ben ki ve tett szank ci ók meg hosszab bí tá sa mel lett
vok solt. E mon da tát vi szont meg tol dot ta az zal, hogy „a ke let-kö zép-eu -
ró pai or szá gok kö zül Ma gyar or szág te kint he tõ a leg in kább oroszbarát-
nak”… Be val lom, én bi zony fá rasz tó nak ér zem ezt az ál lan dó orosz fó bi-
át. Ez már kor lá tolt ság. Ér tem én a hát te ret, hogy Sztá lin, Ka tyn, Szmo-
lenszk, ko ráb ban lengyel–bolsevik há bo rú, még ko ráb ban há rom fe lé da -
ra bolt ság, el bu kott ne me si fel ke lé sek, még ko ráb ban is csak örö kös pusz -
tí tás, had já rat ok, mind ezt ér tem és saj ná lom. De most, 2017-ben Bu da-
pest ezért ne vá sá rol jon gázt Orosz or szág tól? Té len va la mi vel fû te ni kell.
Ezért ne fej lesszük az atom erõ mû vün ket? Áram ra is szük ség van. Mi ért
ha lá los bûn az, hogy gaz da sá gi meg ál la po dást kö tünk egy ener gia hor do -
zók ban gaz dag nagy ha ta lom mal? Len gyel ba rá ta ink még is mit vár nak a
ma gyar kor mány tól? Üzen jünk ha dat Moszk vá nak? Or bán Vik tor ne fog-
jon ke zet Pu tyin nal, ha nem po foz za fel, és köz ben ki a bál ja, hogy „ezt Ka -
ty nért ka pod, te sze mét!”? Ép pen ség gel azt is or dít hat ná po fo zás köz ben,
hogy het ven év vel ez elõtt a Vö rös Had se reg ka to nái ma gyar nõk ez re it
erõ sza kol ták meg. A fe ri he gyi szõ nye gen le kel le ne köp dös ni Pu tyint a
Gu lag ra hur colt ma gya rok ne vé ben? Ez mit vin ne elõbb re, min vál toz -
tat na? És ha ezt nem tesszük, ak kor gya nú san orosz ba rá tok va gyunk, de
a tör té nel mi lengyel–magyar ba rát ság ne vé ben Var só nagy vo na lú an meg -
bo csát ne künk? Ugyan már… Egy szó mint száz, kor lá tolt nak és fá rasz -
tó nak ér zem a mos ta ni len gyel kor mány ér zel mi ala pú, a múlt tra gé di á -
it és a tár sa da lom jo gos ér zé keny sé gét meg lo va go ló, meg ma gya ráz ha tat -
la nul ide-oda csap ko dó po li ti zá lá sát.
Már ci us 15. al kal má ból ér de kes be szél ge tést foly tat tam egy Var só ban

élõ len gyel író val, az 1948-ban szü le tett Ja cek Mosk wá val. Nem tar tom
ma gam tá jé ko zat lan nak magyar–lengyel ügyek ben, ám be val lom, ko ráb-
ban nem hal lot tam ar ról, amit most meg tud tam tõ le: 1956-ban, for ra dal-
munk ide jén több száz len gyel csa lád je lez te a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt-
nek, hogy szí ve sen örök be fo gad na olyan ár va ma gyar gye re ket, aki nek a
szü lei az ut cai har cok ban vesz tet ték éle tü ket. Ja cek Mosk wa pél da ként
em lí tet te, hogy az õ édes any ja is fel irat ko zott az örök be fo ga dók lis tá já-
ra, hogy ma gá hoz ve hes sen egy ma gyar kis de det. Be szél ge tõ tár sam fel -
idéz te gyer me ki, de már po li ti ká val át járt em lé ke it az öt ve nes évek bõl.
Csak fosz lá nyok ma rad tak meg el mé jé ben: a gyá ri szi ré nák bõ gé se Sztá-
lin ha lá lá nak hí ré re; az el sut to gott be szá mo lók ar ról, hogy va la kit le tar -
tóz tat tak, mert nem vág ta ma gát hap ták ba, ami kor azok a szi ré nák fel -
har san tak; né hány év vel ké sõbb a hosszú sor a párt szék ház ban a he lyi ve -
zér, Bo les law Bie rut fel ra va ta lo zott tes té nél, és az a bot rány az is ko lá ban,
ami kor a tan órán el mon dott – el sõ osz tá lyos kis di ák ként! – egy ró la szó -
ló vic cet, amit ott hon hal lott. Em lék szik, hogy 1956 ok tó be ré ben Var só-
ban, a ha tal mas Fel vo nu lá si té ren, a még Sztá lin ne vét vi se lõ tor nyos
szov jet pa lo ta elõtt ten ger nyi tö meg állt. A hí rek egy mil lió em ber rõl szól-
tak. A tö meg fe je fö lött ott len ge dez tek a len gyel zász lók mel lett a há rom -
sá vos lo bo gók, pi ros, fe hér és zöld szí nek kel. Ugyan is Var só ba meg ér ke -
zett a hír, hogy elõ zõ nap a bu da pes ti di á kok fel vo nul tak Bem apó szob -
rá hoz. Az em be rek tap sol va ün ne pel ték a bör tön bõl fris sen ki sza ba dult,
a ha ta lom ba vissza té rõ Wla dys law Go mul kát; plety kák ter jed tek ar ról,
hogy a Vö rös Had se reg csa pa tai megint Var só fe lé ma sí roz nak és ar ról,
hogy a len gyel had se reg har col ni fog el le nük, s hogy az au tó gyá ri mun -
ká sok nak már oszt ják a fegy vert. „Ez út tal a ma gya rok vi sel ked tek úgy,
ahogy a len gye lek szok tak” – mond ták Ja cek Mosk wa szü lei. Ám hang -
juk ból in kább szo mo rú ság áradt, mint lel kes el is me rés. Ja cek édes any ja
ápo ló nõ ként részt vett a var sói fel ke lés ben, és lát ta, a kór ház ban ho gyan
lán gol tak ele ve nen a be te gek. Ap ja pe dig an nak a par ti zán csa pat nak volt
tag ja, amely az er dõn ke resz tül si e tett a har co ló fõ vá ros se gít sé gé re, és át -
ver gõ dé sük so rán a né me tek va ló ság gal meg ti ze del ték õket.
Úgy tû nik, a ma gyar ár vák len gyel or szá gi be fo ga dá sá nak ak ci ó ja má ra

az em lé ke zet pe re mé re szo rult. Azért len gyel föl dön itt-ott még em le ge-
tik, hogy az or szág kü lön bö zõ pont ja i ról va ló ság gal özön löt tek a szán -
dék nyi lat ko za tok ár va ma gya rok be fo ga dá sá ról. Mosk wa fe le sé ge ál lít ja,
hogy ezt édes any já tól tud ja, aki az idõ tájt a Len gyel Vö rös ke reszt nél dol -
go zott. Anyó sa a csa lá di em lé ke zet sze rint még Bu da pest re is el uta zott az
örök be fo ga dás ér de ké ben, de er rõl töb bet nem tud ni, mert már har minc  -
hat éve ha lott, és lá nyai em lé ke ze té bõl tel je sen ki hul lott az ügy. Az ár va
gye re kek va ló szí nû leg meg ér kez tek, ám nem tud ni, va jon kü lön bö zõ csa -
lá dok nál he lyez ték-e el õket, vagy va la mi fé le ott ho nok ban gon dos kod-
tak ró luk. A je lek sze rint az örök be fo ga dás öt le te Bem Jó zsef tá bor nok
szü lõ vá ro sá ban, Tar nów ban fo gant. Az ot ta ni la ko sok ár vák szá za it akar-
ták be fo gad ni, de a gyer me kek ér ke zé se a ma gyar ha tó sá gok en ge dé lyé -
tõl füg gött, már pe dig az il le té ke sek a csa lá di és nem ze ti kö te lé kek el sor -
vasz tá sán ügy köd tek. Ja cek Mosk wa ha son ló ér vek re em lék szik szü lei
ma gya rá za tá ból, akik pró bál ták meg ér tet ni ve lük, mi ért nem ér ke zik az
ígért ma gyar hú gocs ká juk.
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A tö rök pusz tí tás mek ko ra kárt tett
a fe ren ce sek esz ter go mi temp lo má-
ban? Hi szen nem 300, ha nem leg -
alább 700 éve mû kö dik a rend Esz -
ter gom ban.
– II. End re te le pí tet te le ha zánk -

ban a fe ren ce se ket. Azt vi szont,
hogy a test vé rek el sõ lak he lye hol
volt a vá ros ban, vagy pon to sab-
ban a vá ro son kí vül, azt nem tud-
juk pon to san. A IV. Bé la ál tal épí-
tett ko los tor ba 1240-ben köl töz-
tek be. A ki rály fe le sé gé vel és ki -
sebb fi á val együtt a rend há zat te -
met ke zé si he lyül vá lasz tot ta. A
13. szá zad ban, a Ví zi vá ros ban épí -
tet ték fel Szent Lász ló tisz te le té -
re a má so dik ko los tort. Az 1500-
as évek kö ze pén a tö rök mind két
rend há zat el pusz tí tot ta. 1683-ban
a vá ros fel sza ba dí tá sa után az el -
sõ lel ki pász tor ok a fe ren ce sek let-
tek. Szé ché nyi György ér sek se -
gít sé gé vel kezd ték el a Szent An -
na ko los tor épí té sét, és el kez dõ -
dött a ré gi ro mo kon a ví zi vá ro si
rend ház új já épí té se. 1717-ben a
Szent An na tisz te le té re fel szen-
telt temp lom és rend ház épí té se
be fe je zõ dött, s oda vo nul tak át a
fe ren ce sek a ví zi vá ro si ko los tor-
ból – en nek lesz a 300 éves ju bi -
le u ma.
A 300 év vel ez elõt ti ese mé nyek rõl

meg em lé ke zik a Historia Domus?
– Há la Is ten nek a Historia Domus

pon to san le ír ja az át vo nu lás tör -
té ne tét. A ház fõ nök ment elõl a
kon vent ke reszt tel, mö göt te a test -
vé rek a kegy tár gyak kal. Lo vas
ban dé ri um és a la kos ság kí sér te
õket, köz ben a vár ban ün ne pé lyes
ágyú tü zet ad tak le. A tör té net ré -
sze, hogy ab ban az idõ ben a fe -
ren ce sek és né hány lel ki pász tor
mû kö dött a vá ros ban, mert az ér -
sek úr sem min dig Esz ter gom ban
tar tóz ko dott. Így a fe ren ce sek pró -
bál ták lel ki pász tor ko dás sal ezt az
ûrt ki töl te ni, ezért is kí sér te a vá -
ros la kos sá ga lel ke se dés sel az át -
vo nu lást.
Még ta valy fel hí vást tet tek köz zé,

hogy az ün nep re sze ret nék a temp -
lom több mint 40 éves bel sõ fes té sét
és a ko pot tas tor nyot res ta u rál ni. Eh -
hez kér ték a hí vek tá mo ga tá sát. Ele -
gen dõ for rás gyûlt össze?

– Saj nos nem. A temp lom tel-
jes re konst ruk ci ó ja kö rül be lül 100
mil lió fo rint ba ke rül. A mun kát
csak ál la mi, pá lyá za ti for rás ból
tud juk el vé gez ni, ön erõ bõl kép -
te le nek va gyunk rá. A ter vek el -
ké szül tek, s re mél jük, 1-2 éven
be lül el kez dõ dik a fel újí tás.
Tér jünk rá a ju bi le u mi ese mé nyek-

re. Hon lap ju kon meg hir det ték a
„Fran ka ve tél ke dõt”. Ez már a prog -
ram so ro zat ré sze?
– Így van. El dön töt tük, hogy

meg szer vez zük az ün ne pün ket, s
eh hez a vá ros tól ké rünk tá mo ga-
tást. Hi szen a ma gyar fe ren ce sek
és Esz ter gom éle te, kul tú rá ja, ok -
ta tá sa össze kap cso ló dott. A kö -
zép kor ban, a Stu di um Ge ne ra le
a vá ros ban ren di fõ is ko la volt, egé -
szen biz to san az 1200-as évek ben
is. Az esz ter go mi olyan je len tõs
volt, hogy a ren di köz pon ti Stú -
di um Ge ne rá lé já ra, Pá rizs ba le -
he tett in nét to vább kül de ni hall -
ga tó kat. 700 éve szol gál tuk a vá -
rost egy há zi és ok ta tá si te rü le ten.
Pol gár mes ter asszony és a kép vi -
se lõ-tes tü let mel lénk állt, s meg -
ígér ték, tá mo gat ják a ren dez vény -
so ro za tot.
Tud tom mal lesz nek az ese mény -

so ro zat nak lát vá nyos, és ke vés bé lát -
vá nyos ele mei.
– Nem te szek ilyen meg kü lön -

böz te tést a prog ra mok kö zött, ezért
mind egyik rõl szó lok. Áp ri lis ban
a ko los tor egyik pin cé jé ben in te -
rak tív tör té nel mi, mu zeo ló gi ai
fog lal ko zá sok ke re tén be lül ka -
ted rá li sok ma kett je it ké szí tik el a
di á kok, meg ta nít juk õket gyer-
tyát ön te ni, zso lozs máz ni, fel ölt -
he tik a fe ren ce sek ru há ját, a ha -
bi tust, s ter vez zük, hogy be ve zet -
jük õket a kó dex má so lás rej tel -
me i be. Ezek a fog lal ko zá sok, ami -
re a vá ros di ák ja it, és az Esz ter -

gom ba ki rán du ló osz tá lyo kat is
vár juk, jú ni us kö ze pé ig, a ta ní tá -
si idõ szak vé gé ig tar ta nak. Gim -
ná zi u munk Ká ko nyi Aszt rik Ga -
lé ri á já ban tör té ne ti ki ál lí tást ren -
de zünk. A há rom ter mes ga lé ri á -
ban IV. Bé la ki rály sír kõ ma rad -
vá nyán kí vül réz kar co kat lát hat-
nak a fa la kon. Az ön ál tal em lí -
tett ve tél ke dõ há rom for du lós lesz,
ami re vár juk az esz ter go mi és a
fe ren ces is ko lák di ák ja it. A ve tél -
ke dõ „be lé põ je”: Bé la ki rály ne -
vé ben, ko ra be li stí lus ban vég ren -
de le tet kell ír ni, hogy mi ért a fe -
ren ce sek hez kí ván te met kez ni.
Szín ját szó bi en ná lénk ra az egy -
há zi és a vá ros is ko lá i nak szín ját-
szó kö re it hív juk val lá sos te ma ti -
ká jú da rab bal. Jú ni us 11–12-én az
Esz ter go mi Vár szín ház ban tart-
juk a szín ját szó ta lál ko zót. Sze -
ret nénk a 300 év vel ez elõt ti át vo -
nu lást fel ele ve ní te ni, új ra el ját -
sza ni – ta lán er re gon dolt, mi kor
lát vá nyos ele me ket em lí tett. Temp -
lo munk ban ko moly ze nei hang -
ver seny re ke rül sor Med vecz ky
Ádám kar nagy úr ve zény le té vel.
Volt fe ren ces di á kok is köz re mû -
köd nek a hang ver se nyen, így Pa -
ler di And rás, az Ope ra ház ma gán -
éne ke se. Jú ni us 13-án ün ne pi szent -
mi se ke re té ben az összes fe ren ces
ju bi láns ad há lát a Jó is ten nek.
Var ga Ka piszt rán atya szer kesz -
té sé ben ki ad juk a Fe ren ce sek Esz -
ter gom ban c. kö te tet – az el múlt
700 évet öle li föl a tör té ne ti le írás.
A ren dez vény so ro za tot a Szé che-
nyi té ren ut ca bál lal zár juk. Az ese -
mé nyek pon tos idõ pont ját a kö -
zel jö võ ben meg hir det jük. A prog -
ra mok cél ja, hogy mi nél több em -
bert be csa lo gas sunk a ko los tor ba,
meg is mer tes sük ma gun kat, és
meg sze ret tes sük a ha bi tust a vá -
ros ban.

Jú ni us 13-án lesz 300
éve, hogy a fe ren ce sek a
tö rök pusz tí tás után visz-
sza köl töz tek az esz ter -
go mi ko los tor ba, és ün -
ne pé lye sen be vo nul tak
temp lo muk ba. A ke rek
év for du lót lát vá nyos és
tar tal mas ese mény so ro -
zat tal ké szül nek meg ün -
ne pel ni. P. Sti pitz Ár -
pá dot, az esz ter go mi Te -
mes vá ri Pel bárt Fe ren-
ces Gim ná zi um ta ná rát
kér dez tük az elõ ké szü -
le tek rõl, prog ra mok ról.
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300 éves évforduló az esztergomi
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