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A,,Kisebbsé geké  rt" -dí i kitüntetettiei

Magyarország Európának azon kevé s országa közé  tartozik, ahol nem jelentkeznek ú jí a é s ú ira nemzetisé gi fe-
szü]tsé gek é s sú lyos problé mák ielentette ki Orú án Viktor miniszterelnök, a ,,Kisebbsé gehórt" -dfaÍ  átadási ünnep,
sé gé n mondott beszé dé ben l998, december |8-án, a Parlamentben,

A kisebbsé eek napja alkalmából rendezett kitünteté si ünnepsé gen a kormányf  e]mondta, a XX. század vé ,
gé n Magyarországnak egyszerre kell tör dnie a határon belül é 16 kisebbsé qekkel é s a határon tú li magl)arofr gondjajval,
Magyarország pé ldaé rté k  kapcsolatot tart fenn Ausztiával, Szlové niával é s Horvátországgal, m köd ké pes a kap-
csolat Rlmániával é s ,,vannak kedvez  jelek UÉ ralnn eseté ben is". A Szlovákidban lezajlott választások után ú gy t -
nik, hogy töí té nelmi távlatok nyí lnak a ké t né p köZött aZ együttmú ködé s javí tásában - tette hoZZá- A kormányf 
í emé nyé t fejezte ki, hogy ennek szimbolikus kifeiezódé se lesz az esztergomi Mária Valé ria hí d ú jjáé pí té se is.

A magyarországi kisebbsé gi önkormányzatok megteremté sé vel talán sikerült Magyarországnak valamit hoz-
záadnia, egé sz Eulópa iogi kultú rájához - mondta a miniszterelnök,

A ,.Kisebbsé geké rt"-dí jat - a bronzból ké Szüit é rmet, a kormányf  által aláí rt oklevelet é s a pé nzjutalmat - a

kitünteté s ú j rendte szerint ebben az é vben jóval kevesebben vehetté k át, mint tava]y, Ebb i adódóan a dí jazot-
tak a korábbi 200-200 ezer forinthoz ké pest magasabb pé nzösszegekben, az egyé ni dí iazottak 500 ezer forint-
ban, a szervezetek 1,5 millió forint pé nzjuta]omban ré szesültek,

A hazai kisebbsé gek ügyeivel foglalkozó inté zmé nyek közú l a Magqarorszáqi Bem |ózseÍ  KulturáIis Eqqesület é s a
Magqararszáqi LenOueI Katolikusoh Szent Adalbert Egaesülete megoSztva kapott elismeré st a magyarországi lengyelsé g
összefogásáé rt, a lengyel-magyar barátság felelevení té sé é rt é s ú jbóli meger Sí té sé é í t,

Egyé ni dí iat Vehetett át több é r,tizedes közvetí t i é s szer,tez i munkájáé rt a Magyarországon született é S Né met-
országban é l  Heinrich Reitinqer, aki 45 é vig töltötte be a Né met Szövetsé gi Köztársaságban é l  magyarországi né -
metek szövetsé gé nek elnökj tiszté t, Közrem ködé sé vel az evangé likus segé lyszolgálat óI templomot, I7 szociális
otthont é s 3 gyermekinté Zmé n j,t ú lí tott fel, illetve rendezett be Magyarországon, Irányí tásáVa] a né met segé lyszer-
vezetek é vente hozzávet legesen 40 ezer márka é rté kben küldenek gyógyszereket Magyarországra, Kitünteté se az

l945-ben Magyarország elhagyására ké nyszerí tett né met közössé g megbecsülé sé t is ielké pezi,
A hatáIon tú l1 inté zmé nyek közú ]i a beregszászi í llyé s GtJula Maguar Nenzeti szÍ ,lÍ áz a kitüntetett, amely a szegé ny-

sé g, a mostoha köIülmé nyek közepette é s ellené re rendszeresen látogatja el adásaival Kárpáialja magyarlakta
területeit. Egyé ni elismeré sben ré szeSült Molnár |ános református lelkipásztor é s felesé ge,  k Erdé lyben, a zsobofti

Bethesda Gqermekatthont vezetik é s m ködtetik,

Az önkormányzat é s a civil szervezetek hármasára
támaszkodó kisebbsé g

Aligha van a vildgon soh olqan nenLzet, amelq ú qa e7aütt é nett, megé ftette valna egqwást az elmú It é vszázadokban, mint a lenqqel

é s a magqar. Maqqarorszóqon mintega I0-I2 ezres lé tszámú , a ké t né p barátsáqát er sí tí , ápoló lengqel kisebbsóg é l, a meglEí  in,
hább az, hogg cak enruli. Na, de ez a szám volt enneft a sohsnrosa í s,

,,A lengqelsé g jelenlé te a Kárpát-medencé ben majd,nem olqan
ré gi, mint a maqyarokí ', mesé li Suí arsftí  Konrad, az Or-
szágos Lengyel Kisebbsé gi Önkormányzat elnöke, mi-
köZben tavaly megnyitott büszkesé gükben, a Magyar-
országi Lengyelsé g Mú zeumában kalauzol. Az els 
né v szerint ismert lengyel e tájon a királyi családból
származó Adelaide, aki Gáza fejedelem egyik felesé ge
volt. Az uralkodóházak ett l fogva állandónak nevez-
het  szoros kapcsolata termé szetes módon hozta ma-
gával a ké t né p fiainak keveredé sé t Is. l. Gé za é s Szent

László fé lig lengyelek voltak, Lengyelországban szület-
tek, s ugyanú gy tartoztak mindké t királyi házhoz. A kö-
zös törté ne]em meghatározó alakja Naou Lalos is, aki-
nek uralkodása aiatt iött lé tre el ször a ké t ország
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perszonális uniója, Ké s bb, a XV, században hasonló-
ké ppen kózös uralkodó volt1.1Jlászló is, aki magyar ki-
rályké nt a török ellen harcolva esett el Várna mellett,
A közös töfté nelem nagy alakjai közé  taftozik szent
Hedvig vagy Báthontr István is, ám  k földrajzilag Len-
gyelországhoz köt dnek,

A kapcsolat azonban egyre inkább tú ln tt az ura]ko,
dóházak keretein. A reneszánsz ideié n lengyel tudó-
sok - asztrológusok, matematikusok - az akkori politi-
kai feszültsé gek eIlené re ott voltak M átuás király udva-
rában, de emlí thetjük pár száz é wel ké s bb a könyv-
nyomtatás ré vé n nálunk hí rné vre szert tett Shnetunski
családot, majd a Duna szabályozását Budapest kör,
nyé ké n irányí tó ZiPlií sÉ i mé rnököl, Külön em|í té st é r-



A miniszterelnök é § a kltüntetettek á paí lahentben

demeI, hogy lL Ráhóczi Ferencet többezres lengyel ka-
tonai egysé g Segí tette, amely vele együtt lé pte át a
magyar haiárt. Ugyaní gy aZ l848-49-es szabadság-
harcban is nagyszámú  lengyel lé gió vett ré szt, s a ma-
gyar hadsereget Bem é s Dembinszky szemé lyé ben ké t-
szeí  is lengyel tábornok Vezette,

A XV]II. század eleié n jött lé tre ezek nyomán aZ a
Miskolc környé ki falu is, ahová a magyarországi lengye-
Lek gyökereiket Visszavezetik. Derenket 1717-t l az
l942-es kitelepí té sig podhalei parasztok lakták, ma már
romfa]u, Az itteniek leszármazottai napjainkban ké t
borsodi kistelepü]é sen, 1slvánmaiorban é s András,
tanyán é lnek, fu egykori zárt közössé g mára felbomlott,
de az jd sek mé g egymás között azt a különleges, ar-
chaikus lengyelt beszé iik, amely szlovák, ruszin é s ma-
gyar szavakkal keveredett kárpátal jai tájszólás

A XVIII-XIX, század folyamán az e]bukott felkelé sek
után több hullámban els soí ban nemesek iöttek me-
nedé ket keresve Magyarországra. Erre emlé keztetnek
a -ski, -cki vé gz dé s  nevek- A XIX. század második fe-
lé t l, a magyar gazdasági é lé nkülé s nyomán tömege-
sen é rkeztek munkások is, akik els sorban K bányán,
Angyalföldön, Csepelen, Óbudán telepedtek le. A szá-
zadfordulón mintegy l50 ,z?/ lengyel é lt Magyarorszá,
gon, Az els  viiágháború  után csupán 30 ezren marad-
tak, majd számuk a második világé gé s idejé n duzzadt
ismé t fel, amikor több mint l00 ezer lengyel menekül-
tet fogadott hazánk,

A l0- l2 ezeí ny1 magyarországi lengyel mintegy har,
mada ma Budapesten é l. Ugyancsak nagyobb szám-
ban 1elhet k fel Borsodban, Komálom-Esztelgom me-
gyé ben vagy a nagyobb városokban, lsmert reprezen-
tánsaik közöti els sorban a ké pz m vé szeket kell em,
lí teni, Sztlksznian Wandát, a nemré g elhunyt Csekovszky
Árpádot, Dávid Attilát, Swierkiewitz Róbertet vagy Duthi
Krzysztofot, de öí egbrti az itteni lengyelek hí rnevé t az
ELTE professzora, ]anusz Banczero /sfti vagy a költ 
sutarski koní ad is,

A kisebbsé gi önkormányzatok ]é treiötté vel a hazai
lengyelek szervezettsé ge meger södött, s a kulturális
é let is jobban kezdett pezsegni, Ennek jele a ké tnyel-
v  folyóirat, a ,,Plllnia ll,)egierska" rendszeres megjelen-
teté se, s aZ is, hogy immár könyveket is kezdtek kiad-

ni- Az önkormányzat aktivitáSát jelzi az is, hogy a kül-
földi lengyelek szeí Vezete, a Lengye]sé g Világtanácsa
20 é ves fennállása a]kalmábóI tavaly Magyarországon
tartotta jubi]eumi közgy lé sé t.

A k bányai szé khely  országos kisebbsé gi önkor-
mányzathoz kapcsolódik az Országos Lengyel Iskola is,
amelynek a mostani aZ e]s  tané Ve, Mint R nauné  slaba
É va, az iskola szervez je elmondta, ez a leginkább a ha-
za1 zeneiskoláké hoz hasonlí tható lendszel ú ttöI , s,110-
dell é rté ft  knlönösen a kis lé tszámú  kisebbsé gek számá-
í a, A telies programmal m köd  iskola e közössé gek
számára nem |árható, az ú gynevezett vasárnapi iskolák
pedig kezdetnek jók voltak, de ma már nem elé gí tik ki
teljes mé rté kben az igé nyeket. A mostani, egysé ges len-
gyel oktatási programon alapuló forma ú jdonsága,
hogy a magyar oktatási rendszer kereté ben m ködik. A
gyerekek - jelenleg 240-en az ország különböz  helyein
- hé tköznap magyar iskolákban tanulnak, s hetente
egy-ké t alka]ommal vesznek ré szt a iengyel nyelv é s a
né piSmeret oktatáSán, Rónayné  kiemeii, külön motivá-
1ó té nyez , hogy a diákok a tervek szerint e kiegé szí t 
tárgyakla a magyar bizonyí tványba is bekerül  osztály-
zatokat kapnak majd, s ha ké rik, a lengyel az egyik köte-
lez  idegen nyeiv is lehet,

A magyarországi iengyelek azonban korántsem csak
aZ önkormányzatokra támaszkodhatnak: a ké t civil
szervezetükkel kiegé szü)  hármas eggsé gben fejtik ki te-
vé kenysé güket, Mint Sutaí ski Konrad kiemeli, ,,az ó'n-

klrmán|lzat a md,qljar hivatalos szervek felé  csatorna, háttere,

emberi bázisa azonban, s az angaország felé  hapocs a hé t egqe-
sí ilet", Az önkormányzat elnöke ezzel kapcsolatban
nem tartja helyesnek, hogy a kormány l995-t l f Ieg a
kisebbsé gi önkormányzatokat preferálja, s e finanszí -
rozási rendszer a civil szfé ra elsanasztása felé  hat_

A ké t, decemberben megosztva kisebbsé gi dí jjal
jutalmazott - civil szervez dé s jó1 kiegé szí ti egymást.
Az id sebb a Bem Egyesüiet, amely tavaly ünnepelte
40 é ves fennállását, Mint Vezet iük, Naoy Alicija alá-
hú zza, a kulturális egyesület f  cé lja a hagyományok
ápolása, az, hogy aZ itteni lengyelek másodjk otthona
legyen, hiszen, mint mondja, ünnepsé gekre az embel
nem a hivata]okba megy, Koncerteket szerveznek,
büszkesé gük aZ öté Ves Dí Oa Bratanki tánCegyütteS,

Mindössze öté Ves a Magyarországi Lengyel Katoli-
kusok Szent Adalbert Egyesülete, aZ ötvenes é Vekben
más iengyel szervezetekkel együtt reloszlatott Szegé -
nyek Háza Egyesület jogutódja, Elnökük, Molnárná
Sa4lrr Mónika kiemeli, kereszté ny é s lengyel egyesü-
letké nt f  tevé kenysé gi teí ü]etük a kalitatí V munka,
Tulajdonukba hosszú  hányattatás után tavaly került
vissza az örökös é s ingyenes használatra adományo-
zott telken a '30-as é Vekben, a mel]ette áJló lengyel
templommal Szinte egy id ben é pült Lengyel HáZ,
amely most felú  jí tás el tt áll, Addig is kárpátaljai ár-
ví zkárosuit gyerekeket fogadtak itt három turnusban.

,,A közös sors, mint látiuk, különösen a balban ryilvánul
meg látvángosan" , ósszegez Sutarski Konrad. Ennek pé l-
dáiául emlí ti a bajban, a ké t é wel ezel tti lengyel ár-
ví zkor spontán fellángolt magyar szolidaritást,

Stier Gábor
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