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OD REDAKCJI

Stosunki polsko-węgierskie liczą sobie już po-
nad tysiąc lat, a  nasze pierwsze kontakty sięgają 
już czasów średniowiecza. Na przestrzeni wieków 
nasze drogi wielokrotnie się przeplatały. To właśnie 
dzięki temu możemy określać się dzisiaj mianem 
bratanków. 

Jedną z  najbardziej istotnych postaci w  naszej 
wspólnej historii jest Stefan Batory - książe Siedmio-
grodu i król Polski, którego sylwetkę przybliża na na-
szych łamach dr Adam Szabelski. Pomagaliśmy sobie w trudnych momentach, chociażby 
wtedy, gdy podczas II wojny światowej polscy uchodźcy znaleźli schronienie nad Dunajem. 
Łączy nas także doświadczenie komunizmu, który w krzywym zwierciadle przedstawia 
węgierski film „Świadek”, będący węgierskim odpowiednikiem polskiego „Misia”.

Pomimo wieków przyjaźni, węgierska kultura nadal wydaje się pozostawać dla polskiego 
odbiorcy nieodkryta. Jak pisał Czesław Miłosz: „Polacy (...) mają tradycyjną miłość do Wę-
grów, ale o Węgrzech nie wiedzą prawie nic”. W tym numerze przybliżamy więc czytelnikom 
węgierską muzykę i literaturę. Piszemy o historii  węgierskiego heavy metalu i opisujemy 
książkę autorstwa pisarki, reprezentującej nowe pokolenie węgierskich pisarzy. Przedstawia-
my także sylwetkę „Galopującego majora”, czyli kultowego piłkarza Ferenca Puskása. 

Zachęcamy także do lektury wywiadu z ojcem Józefem Puciłowskim, który opowia-
dając o swoich polsko-węgierskich korzeniach, stwierdza: „po prostu Węgrzy kochają 
Polaków i tyle”.

Zamiast wstępniaka
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Polityka  
historyczna  
Węgier

Węgry to kraj który potrafi zadziwiać swoją 
historią oraz kulturą. Wspólna przyjaźń naszych 
narodów opiera się na fundamentach celów 
politycznych w regionie od średniowiecza, można 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że od samych 
początków zorganizowanej państwowości. 
Wyrażała się we wspólnych celach i znalazła swoje 
największe ujście w wydarzeniach bezpośrednio 
związanych z walką o suwerenność narodu, 
tak w XIX jak XX wieku. Dlatego też argument 
o przyjaźni Polsko-Węgierskiej podnoszony jest 
na arenie politycznej w sytuacjach, które stawiają 
nas we wspólnym świetle oraz prowadzą do 
jednolitego działania.

Franciszek Jóźwicki

HISTORIA HISTORIA
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bowiem to oni byli jeszcze do 
niedawna swoistym wyznaczni-
kiem prestiżu danego kraju. Wę-
gry, tak jak większość narodów 
nawróconych we wczesnym śre-
dniowieczu, (min.: Czechy oraz 
Ruś) posiadają świętych władców 
będących swoistym wyznaczni-
kiem drogi jaką świeżo powołane 

A rtykuł ten jest niejako 
luźnym zgromadze-
niem myśli w  formie 
wprowadzenia do cy-

klu dotyczącego Symboli Poli-
tycznych Węgier, który będzie 
kompleksowym rozwinięciem 
tej części. Nie mam zamiaru opi-
sywać tutaj poszczególnych przy-
padków, a  jedynie przyjrzeć się 
temu, co motywuje najbardziej 
upamiętnianiu wydarzeń akurat 
u naszych południowych Węgier-
skich bratanków.

Przedchrześcijańska  
historia Węgier
Przede wszystkim z  polskiego 

punktu widzenia warto zwrócić 
uwagę na przedchrześcijańską hi-
storię Węgier i  jej recepcję. Na-
leży zauważyć, że Polska takiej 
historii nie posiada. Nasz byt jest 
ściśle związany z  chrystianizacją 
kraju, a co za tym idzie tożsamo-
ści Polski należy upatrywać wraz 
z  ustabilizowaniem oraz pełnym 
zestawem wartości łacińskich. Sy-
tuacja Węgrów jest bardzo podob-
na, jednakże akcent kładziony na 
udokumentowaną historię przed-
chrześcijańską sprawia, ze nasze 
początki różnią się od siebie. Dla-
tego też o wiele trudniej w pełni 
zrozumieć niuansowość Węgier, 
ich polityki i  odwołań do ludów 

do istnienia państwo podążać. 
Pomimo braku takiego święte-
go wśród Polaków, nasze dzieje 
nie różnią się zanadto. Ci którzy 
stanowili swoisty drogowskaz 
i przyczyniali się w chrystianiza-
cji znaleźli swoje miejsce w an-
nałach. Przecież współczesny 
pierwszemu polskiemu świętemu 

wschodu, bez wyraźnego zaakcen-
towania ich początków. W końcu 
na środku Placu Bohaterów w Bu-
dapeszcie stoi pomnik Arpada 
wraz siedmioma wodzami węgier-
skimi podążającymi na zachód.

Bardzo ważnym aspektem po-
litycznym w  kontekście historii 
jest zapomniany aspekt świętych, 

HISTORIA HISTORIA
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– Świeradowi – św. Maur z Pécs 
spisuje jego żywot. Czyż nie jest 
to pięknym początkiem tego Pol-
sko-Węgierskiego braterstwa?

Walki niepodległościowe
W historii Polski i Węgier peł-

no jest przykładów wspólnych 
bratanków walczących o  wol-
ność – ideał nadrzędny. Wolność 
jako ideał swoją popularność 
w  sposób ogromny zyskała na 
fali Rewolucji Francuskiej i  jej 
reperkusji w  całej Europie. Jed-
nakże istnieje rzymski ideał wol-
ności, który swoje zastosowanie 
znalazł w XVIII i XIX wiecznych 
bataliach o suwerenność naszych 
narodów. W imię Boga za naszą 
i waszą wolność to hasło, które-
go nie powstydziłaby się żadna 
z rewolucji europejskiej Wiosny 
Ludów, w  tym także ta na Wę-
grzech. W  bataliach Insurekcji 
Kościuszkowskiej, Powstania Li-
stopadowego, Powstania 1848 r. 
na Węgrzech, czy też Powstania 
styczniowego nie chodziło o wol-
ność dla samej wolności, a o libe-
ralny model, który wyrósł na fali 
Rewolucji Francuskiej. Głównym 
celem była suwerenność własne-
go narodu, zrzucenie poddań-
stwa i  powrót do decydowania 
o  własną kulturę, sztukę i  swój 
język.

Polsko-węgierscy 
bohaterowie
Silnie akcentowana jest także 

honorowość i  tutaj również hi-
storia idzie nam w sukurs z od-
powiedziami. Wspólne postaci 
historii Polsko-Węgierskiej dają 
nam niejednokrotnie odpowiedź 
na pragnienia związane z  reali-
zacją tej tożsamości. Wspomi-

namy często o  generale Bemie 
i  jego adiutancie Sándorze Pe-
tőfim, punktem odniesienia dla 
współczesnej historii jest zacho-
wanie Pála Telekiego, który nie 
zaatakował Polski we wrześniu 
1939 roku. Akcentujemy tak-
że wspólne dokonania na polu 

HISTORIA HISTORIA

W HISTORII  
POLSKI I WĘGIER  

PEŁNO JEST  
PRZYKŁADÓW  
WSPÓLNYCH  
BRATANKÓW  
WALCZĄCYCH  
O WOLNOŚĆ  

– IDEAŁ NADRZĘDNY
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w  pewne zakłopotanie, gdyż 
twierdziłem, że ciężko mi do-
strzec w  Polsce coś podobnego. 
Po kilku latach zrewidowałem 
swój pogląd. Polska również 
jest bardzo obfita w monumen-
ty upamiętniające swoją historię 
i pomimo, że nie ma pod naszymi 
pomnikami zawieszonych wień-
ców przepasanych trójkolorową 
flagą, to pod każdym z nich pra-
wie zawsze spoczywa biało-czer-
wona wiązanka kwiatów i  kil-
ka zniczy. Ponadto wszelkiego 
rodzaju manifesty patriotyczne 
z okazji ważnych dla nas rocznic 
stają się dla nas okazją do nauki 
monumentalnego upamiętniania 
naszej tożsamości. Stąd też nie 
trudno o  powielenie stwierdze-
nia Extra Poloniam/Hungariam 
non est Vita, co odwołując się do 
naszego wszechobecnego narze-
kania na wszystko prowadzi do 
konstatacji, że tak jak Polak jest 
chory na Polskę, tak Węgier jest 
chory na Węgry.

Historia a polityka
Władze rewidują historię 

niezależnie od czasów tak, aby 
przedstawić ją w  jak najwspa-
nialszym świetle. Jednak moim 
zdaniem powinno się odejść od 
wszechobecnego doszukiwa-
nia się cynizmu  politycznego, 

sztuki, gdzie warto wspomnieć 
o przyjaźni Chopina i Liszta. Zaś 
nieocenioną  kartą w historii na-
szej współpracy jest inspiracja do 
Powstania 1956 roku i  udziele-
nie Węgrom pomocy materialnej 
oraz sanitarnej.

Kiedy pierwszy raz wyjecha-
łem do Budapesztu moją uwa-
gę przykuła wszechobecna ilość 
pomników oraz tablic upamięt-
niających postacie z węgierskiej 
historii. Oddany w  ten sposób 
duch narodowy wprawił mnie 

nawet w wypadku przyglądania 
się sytuacji w  historii politycz-
nej. Budowa silnego sentymentu 
zachęca nas także do budowania 
wspólnych kadr, inicjatyw i dzia-
łania na rzecz podtrzymywania 
tej przyjaźni. Gdyby między 
nami Polakami i  Węgrami nie 
było chemii to nie byłoby real-
nych podstaw do spontaniczne-
go i  sentymentalnego działania 
na obu naszych płaszczyznach. 
Przecież o wiele bliżej Węgrom 
do Polaków, niż do ludów turec-
kich do których przywiązanie 
również akcentują.

Napisanie artykułu nie byłoby 
możliwe bez pomocy materialnej 
Instytutu Współpracy Polsko-Wę-
gierskiej im. Wacława Felczaka 
w postaci przydzielenia autorowi 
stypendium za osiągnięcia i  ini-
cjatywy podejmowane na rzecz 
współpracy polsko-węgierskiej. 

Franciszek Jóźwicki 

HISTORIA HISTORIA

TAK JAK POLAK 
JEST CHORY 
NA POLSKĘ, 
TAK WĘGIER 
JEST CHORY 
NA WĘGRY.

Autor to doktorant na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Comiliton Sekretarz Polskiej Korporacji 
Akademickiej Aquilonia
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Aquincum Kotlina Panońska była miejscem 
zamieszkiwanym przez liczne ludy  
już na długo przed pojawieniem się  
tam Węgrów. Dzięki sprzyjającym 
osadnictwu warunkom  
na przestrzeni wieków zasiedlali ją  
między innymi: Ilirowie, Dakowie, 
Celtowie, Rzymianie, Germanie,  
Awarowie i Słowianie. 

Anna Wołoszyn 

AQUINCUM AQUINCUM
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i handlem. Żołnierze dzięki wyso-
kim dochodom kupowali produkty 
miejscowe oraz pochodzące z in-
nych części imperium, co znacznie 
przyczyniało się do rozkwitu tego 

W iele zachowanych 
do dziś śladów 
pozostawiło po 
sobie cesarstwo 

rzymskie, które na części tam-
tejszych terenów ustanowiło 
swoją prowincję. Jednym z naj-
ważniejszych miast Panonii była 
stolica dolnej jej części – Aqu-
incum, leżąca niegdyś na znacz-
nej powierzchni dzisiejszego 
Budapesztu.

Osada rzymska
W drugiej połowie I wieku na-

szej ery Rzymianie podbili Kraj 
Zadunajski. W  roku 89 założyli 
w  pobliżu osad celtyckich obóz 
wojskowy, wokół którego powsta-
ło osiedle dla ludności cywilnej.  

miejsca. Aquincum, bo to o nim tu 
mowa, było bardzo ważnym strate-
gicznie punktem. Stanowiło najda-
lej wysuniętą na północny wschód 
osadę rzymską i tym samym leżało 

W  obozie stacjonowało około 
sześciu tysięcy żołnierzy, a istnie-
jące obok osiedle prężnie się roz-
wijało. Jego mieszkańcy trudnili 
się przede wszystkim przemysłem 

AQUINCUM AQUINCUM

JEDNYM  
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
MIAST PANONII BYŁA 
STOLICA DOLNEJ JEJ 
CZĘŚCI – AQUINCUM, 
LEŻĄCA NIEGDYŚ NA 

ZNACZNEJ POWIERZCHNI 
DZISIEJSZEGO 
BUDAPESZTU.
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Miasto było bardzo dobrze roz-
winięte, do dyspozycji miało 
sieć dróg o twardej nawierzchni, 
kanalizację, system wodociągów 
oraz ogrzewania centralnego, 
mury, pałace, budowle sakralne, 

na granicy cesarstwa. Prawa miej-
skie otrzymało z nadania cesarza 
Hadriana w roku 124, a od począt-
ku drugiego aż do końca czwartego 
stulecia stanowiło centrum Dolnej 
Panonii.

miejsca użytku publicznego ta-
kie jak amfiteatry czy łaźnie. 
Domy mieszkalne początkowo 
wznoszono przy użyciu gliny 
i  drewna, później zamieniono 
je na kamień. Za panowania 
cesarza Kommodusa powstała 
biegnąca wzdłuż Dunaju forty-
fikacja, umacniająca północno-
-wschodnie granice imperium. 
Ludność miasta składała się 
przede wszystkim z  żołnierzy, 
w  dalszej kolejności z  handla-
rzy, rzemieślników i urzędników 
administracji. 

Handel
Aquincum było jednym z kil-

ku miejsc, w którym  produko-
wano terra sigillata, czyli rodzaj 

Okres świetności Aquincum 
przypadał na II i  III wiek. Sza-
cuje się, że w  jego najlepszych 
latach łączna liczba ludności 
w  części cywilnej i  wojskowej 
wynosiła od 50 do 60 tysięcy. 

AQUINCUM AQUINCUM

PRAWA MIEJSKIE 
OTRZYMAŁO Z NADANIA 

CESARZA HADRIANA 
W ROKU 124, A OD 

POCZĄTKU DRUGIEGO  
AŻ DO KOŃCA 

CZWARTEGO STULECIA 
STANOWIŁO CENTRUM 

DOLNEJ PANONII.
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i  mury zachęcały również inne 
plemiona, w  VI wieku pozosta-
łości miasta zdobyli Awarowie, 
a pod koniec wieku IX pojawili 
się tam Węgrzy.

Odkrywanie Aquincum
O  początkach odkrywania 

Aquincum w  czasach nowożyt-
nych zadecydował przypadek. 
W  1778 roku rolnik pracujący 
w  winnicy natrafił, jak się póź-
niej okazało, na pozostałości 
rzymskiego systemu centralnego 
ogrzewania. Archeolog István 
Schönvisner powiązał znalezi-
sko ze starożytnym miastem. Od 
tamtego czasu prace archeolo-
giczne trwają właściwie nieprze-
rwanie i są uznawane za najwięk-
sze tego typu przedsięwzięcie na 
Węgrzech. Do wielu cennych od-
kryć przyczyniły się odbudowa  
i  renowacja stolicy po II wojnie 
światowej. Dzięki nim wiadomo, 
że Aquincum zajmowało nie tyl-
ko tereny Starej Budy, ale i Budę 
oraz części centrum Pesztu. Wy-
kopaliska mają wielką wartość 
nie tylko w  kontekście samego 
miasta, lecz także prowincji i ca-
łego imperium.

Aquincum dzisiaj
Dziś Aquincum stanowi 

chętnie odwiedzaną atrakcję 

charakterystycznej rzymskiej ce-
ramiki użytkowej, uznawanej za 
towar luksusowy. Rozbudowa-
ny system dróg ułatwiał handel 
z  innymi częściami cesarstwa. 
Funkcje przywódcze w mieście 
pełniła zasiadająca w  radzie 
arystokracja, która finansowała 
przeprowadzane w  nim prace 
budowlane. Mieszkańcy Aqu-
incum sąsiadowali z  żyjącymi 
w pobliżu ludami, dzięki czemu 
z większą łatwością otwierali się 
na nowości. W mieście czczono 
przede wszystkim rzymskie bó-
stwa, a  najważniejszym świę-
tem był obchodzony siódmego 
marca Dzień Pegaza – symbolu 
stacjonującego w Aquincum le-
gionu II Adiutrix.  

Ataki plemion
Począwszy od III wieku 

przez mniej więcej sto kolej-
nych lat Rzymianie odpierali 
powtarzające się ataki plemion 

turystyczną Budapesztu. Mu-
zeum Aquincum, istniejące już 
od 1894 roku, znajduje się na 
części terenów starożytnego 
miasta w Starej Budzie i zawiera 
największe na Węgrzech zbiory 
zabytków pochodzących z okre-
su rzymskiego. Do dyspozycji 
zwiedzających są wystawy stałe 
i czasowe oraz duży park arche-
ologiczny ukazujący pozostałości 
prawie jednej trzeciej cywilnej 
części miasta wraz z  domami, 
amfiteatrem i innymi budynkami 
użytku publicznego. Liczne i czę-
ste wykopaliska w  Aquincum 
nieustannie powiększają zbiory 
muzealne o kolejne cenne znale-
ziska oraz wzbogacają wiedzę na 
temat tego starożytnego miasta 
oraz prowincji Panonia. 

Anna Wołoszyn 

barbarzyńskich. Od około poło-
wy IV wieku mieszkańcy zaczęli 
przenosić się w  głąb prowincji, 
która z  powodu wędrówek lu-
dów stopniowo się zmniejsza-
ła, a  samo miasto wyludniło się 
do początków V wieku. W  410 
roku bez walki poddano Aquin-
cum Hunom, którzy je ograbili  
i  zniszczyli. Kamienne budynki 

AQUINCUM AQUINCUM

MIESZKAŃCY AQUINCUM SĄSIADOWALI  
Z ŻYJĄCYMI W POBLIŻU LUDAMI,  

DZIĘKI CZEMU Z WIĘKSZĄ ŁATWOŚCIĄ  
OTWIERALI SIĘ NA NOWOŚCI.

MUZEUM AQUINCUM, 
ISTNIEJĄCE JUŻ 
OD 1894 ROKU, 

ZAWIERA NAJWIĘKSZE 
NA WĘGRZECH 

ZBIORY ZABYTKÓW 
POCHODZĄCYCH  

Z OKRESU  
RZYMSKIEGO. Autorka to absolwentka filologii 

węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
stypendystka na uniwersytecie Loránda 

Eötvösa w Budapeszcie.
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Wspaniałe  
dziesięciolecie, 
czyli relacje  
polsko- 
-węgierskie  
za panowania 
Stefana Batorego

dr Adam Szabelski 

HISTORIA HISTORIA
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to w wyniku zamieszania doszło 
do strasznego wybuchu pro-
chu. Wielu żołnierzy walczących 
w  odległych Inflantach zdobyte 
doświadczenie wykorzystało póź-
niej podczas walk na Węgrzech 
z Turkami. 

Rozwój wzajemnych 
stosunków
Węgrzy, którzy przybyli w tym 

okresie do Polski, to nie tylko żoł-
nierze. Na dworze króla Stefana 

W1576 roku na-
stąpił przełom 
w historii Polski 
i Węgier, którego 

nikt się nie spodziewał. Wład-
ca Siedmiogrodu, Stefan Batory, 
został wybrany królem Polski 
i  wielkim księciem litewskim. 
Jego poseł, Jerzy Blandrata, prze-
konując szlachtę do tego wyboru, 
rzekł, iż „to nie żądza panowania 
kazała mu się ubiegać o  tron na 
Wawelu, ale przyjaźń do sław-
nego narodu polskiego”. Nigdy 
wcześniej ani nigdy później rela-
cje między oboma narodami nie 
były tak intensywne. 

Węgrzy w Polsce
Razem ze Stefanem Batorym 

do Polski przybyli liczni Węgrzy. 
Od samego początku jego pano-
wania Siedmiogród swoimi żoł-
nierzami i  pieniędzmi wspierał 
wysiłki militarne Rzeczypospolitej 
na wszystkich frontach. W  1576 

w Krakowie powołano specjalną, 
osobną kancelarię siedmiogrodz-
ką, która miała zajmować się 
najważniejszymi sprawami tego 
państwa. Problemami mniej-
szej wagi zajmował się jego brat 
Krzysztof zastępujący go w Sied-
miogrodzie. Kierownikiem tej 
instytucji został wychowanek 
licznych zachodnich uniwersyte-
tów – Marcin Berzeviczy. Został 
on w Rzeczypospolitej na zawsze, 
ożenił się z Polką, a za Zygmunta 

gwardia węgierska pod dowódz-
twem Stanisława Górki zdobyła 
Lanckoronę należącą do Olbrachta 
Łaskiego, stronnika Habsburgów. 
Podczas zatargu z Gdańskiem wal-
czyli węgierscy oficerowie, między 
innymi Kasper Bekiesz, niedawny 
rywal Stefana o  tytuł wojewody 
siedmiogrodzkiego, który bronił 
przed gdańszczanami i Duńczyka-
mi Elbląg. Kilka tysięcy Węgrów, 
na czele z tak wybitnymi wodzami, 
jak Gabriel Bekiesz (brat Kaspra) 
dowodzący jazdą czy Stefan Karo-
li i  Jan Gal dowodzący piechotą, 
brało udział w wojnie z Moskwą 
w Inflantach podczas trzech sław-
nych kampanii Batorego. Istotna 
była zwłaszcza piechota, która 
uzupełniała braki tej formacji 
w wojsku polsko-litewskim. Wę-
grzy tworzyli jedne z najlepszych 
jednostek, choć czasem również 
wykazywali się brakiem dyscypli-
ny. Przykładem mogą być zdarze-
nia z 6 września 1580 roku, kiedy 

„TO NIE ŻĄDZA PANOWANIA  
KAZAŁA MU SIĘ UBIEGAĆ O TRON NA WAWELU,  

ALE PRZYJAŹŃ DO SŁAWNEGO  
NARODU POLSKIEGO”.

HISTORIA HISTORIA
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III nabył dobra ziemskie w Kur-
landii. Także inni ważni dla tego 
okresu, wykształceni na uniwer-
sytecie w Padwie, humaniści wę-
gierscy pracowali w tej kancelarii, 
jak na przykład Farkas Kovacsó-
czi czy Pál Gyulai.

Tak samo ważni dla rozwoju 
wzajemnych stosunków jak żoł-
nierze i  urzędnicy byli jezuici. 
To właśnie Batory był pierwszym 
władcą Siedmiogrodu, który 
sprowadził ich do tego księstwa. 
Zadanie założenia tam ośrodka 

uniwersyteckim, schronieniem 
dla emigrantów politycznych, ar-
tystów czy dyplomatów. W wol-
nym druku znaczna ilość książek 
w  języku węgierskim najpierw 
ukazała się w Krakowie. Żacy wę-
gierscy stanowili zaś największy 
odsetek studentów spoza Rze-
czypospolitej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Dzięki hojnemu 
mecenasowi, jakim był Batory, 
mogło tworzyć swoje dzieła wie-
lu pisarzy polskich (między in-
nymi poeta Bartosz Paprocki czy 

zakonu król nakazał Jakubowi 
Wujkowi, który wcześniej był 
rektorem kolegium w  Wilnie. 
Głównym zadaniem „polskich” 
jezuitów było podniesienie 
szkolnictwa w  Siedmiogrodzie, 
na przykład powołując kolegium 
w Kolozsvárze. 

W  okresie panowania Stefa-
na Batorego Kraków stał się dla 
Węgrów tym, czym był Paryż 
w XIX wieku dla Polaków: miej-
scem nieskrępowanej wymia-
ny myśli, ważnym ośrodkiem 

W OKRESIE PANOWANIA 
STEFANA BATOREGO 

KRAKÓW STAŁ SIĘ  
DLA WĘGRÓW TYM,  

CZYM BYŁ PARYŻ  
W XIX WIEKU  

DLA POLAKÓW.

HISTORIA HISTORIA
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Stanisław Sarnicki, którego król 
nakłonił do spisywania dziejów 
Polski) i  węgierskich (na przy-
kład Historia Węgier stworzona 
przez Michała Brutusa).

Kraków był więc niekwestio-
nowanym centrum renesansowej 
kultury węgierskiej. To tu, w du-
chu tej nowej epoki, tworzyli naj-
wybitniejsi węgierscy poeci, na 

czele z twórcą poezji renesanso-
wej, węgierskim Kochanowskim, 
Bálintem Balassim. Był on żoł-
nierzem, a później dworzaninem 
króla Stefana. Mieszkał w  Kra-
kowie, w pałacu Pod Baranami, 
stanowiącym wtedy własność wę-
gierskiej rodziny Wesselényich. 

Znany był jako autor poezji mi-
łosnej, rycerskiej, a  także pieśni 
religijnych. Pozostał znakomitym 
przykładem, jak Węgrzy jego po-
kolenia postrzegali Rzeczpospo-
litą. Otóż pisał on w jednym z li-
stów do przyjaciela, że nie wróci 
na Węgry, bo Polska jest pełna 
„wspaniałego życia” i „wielu de-
licji”, nie to, co na Węgrzech, peł-
nych smutków i „podejrzeń”.

Jednym z  jego najsławniej-
szych utworów jest „Wiersz, któ-
ry opiewa polską dziewczynę 
z cytrą” (strona po prawej).

Wiersz ten jest przykładem 
pięknej poezji miłosnej, którą 
w języku węgierskim Balassi sam 
spopularyzował. Należy zwrócić 
uwagę, iż Zuzanna jest niesamo-
wicie piękna, szczupła, ma po-
równywane do róży usta i  lica, 
a  także złote, błyszczące włosy. 
Taki pozytywny obraz polskich 
kobiet i  zachwyt nad ich urodą 
będzie przez następne wieki do-
minował wśród Węgrów. Polskie 
niewiasty zawsze będą obiektem 
westchnień  kolejnych przyby-
szów znad Dunaju i niejeden po-
wtórzy słowa „Już usidlony”. 

Nie tylko jednak kobiety 
zachwycały Balassiego. Jeden 
z jego najpiękniejszych utworów 
religijnych Nad Oceanem… po-
wstał w 1591 roku nad polskim 

Zuzanna w sercu moim roznieca płomienie,
A ty jej w tym pomagasz, miły Kupidynie.
Lice i usta róży podobne ma młódka,
A włosy jej błyszczące jako gwiazda pozłótka,
Kibić wąziutka.

Swe oczy zakochane rozpala płomieniem, 
Serce anielskim kryje purpurowym cieniem,
Gdy wzywa mnie spojrzeniem, weseli mą duszę,
Lecz kiedy w nim  nienawiść, gorzko płakać muszę,
Cierpię katusze.

Liczko jej najłaskawsze słońce mi przysłania,
A hymn jej cytry smutek wszelaki odgania.
Wtedy ma mnie w swej mocy bękart Wenusowy
I jak on, gdy ją widzi, humor mam różowy,
Gdy jej takowy.

Serce na trumf mój rzuca, gdy gra ze mną w karty,
Miłość mądrze tłumaczy te karciane żarty,
Mówiąc: Żyw śmiele, wesół, twoją już pięknotka,
Czerwień na twój trumf pada – będzie przyszłość słodka,
Zło cię nie spotka.

Ofiarowała serce ci w wielkiej czułości
I twe, co w jej kolorze, już w swe piersi gości.
Za serce wzięła serce, czcząc je nad diamenty.
Idzie za tobą rada, boś szczęściem przyjęty.
Dawność jej święty.

Za jej wolą przynoszę do ciebie posłanie,
Że na wieki jej serce wziąłeś w posiadanie.
Ona cię wspomni, przyda, gdy trzeba, radości,
Wie, że ona jedyny klejnot twej miłości,
Droższy od włości.

W cytrę trąca Zuzanna, cudna polska dziewczyna,
I do jej wtóru piękną pieśń Tobie zaśpiewa.
Ja rozum tracąc, ku niej afektem ciągniony
I w sercu mym płomieniem wewnętrznym trawiony.
Już usidlony 

(I. Csapáros,  Kocham Twój kraj,  
antologia wierszy węgierskich o Polsce, Kraków 1971, s. 25.)

„WIERSZ, KTÓRY OPIEWA 
POLSKĄ DZIEWCZYNĘ  

Z CYTRĄ”  
JEST PRZYKŁADEM 

PIĘKNEJ POEZJI  
MIŁOSNEJ, KTÓRĄ  

W JĘZYKU WĘGIERSKIM 
BALASSI SAM 

SPOPULARYZOWAŁ.

HISTORIA HISTORIA
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Węgierki, przykładem może być tu 
wiersz Pożegnanie Jánosa Batsányi 
z 1787 roku. 

Te liczne kontakty, zwłaszcza 
na polu wojskowym, ale także 
handlowym, doprowadziły do 
tego, iż wiele węgierskich słów 
oraz terminów wojskowych we-
szło do języka polskiego. Są to 
między innymi: szereg, hajduk, 
czaty, czako, czekan, szyszak, 
dobosz, harcować, harcownik, 
hejnał, deresz, kord i  tak dalej. 
Razem ze słowami, przeszło też 
uzbrojenie: sławna szabla wę-
gierka, a  także moda wschodnia 
z kontuszem czy czapką magierką 
(od słowa madziarka). Od nazwi-
ska wspomnianego już Bekisza 

Bałtykiem. Również jego przyja-
ciel i uczeń, a  jednocześnie wy-
dawca oraz biograf, János Rimay 
kontynuował „propolską” poezję, 
pisząc pieśń Na nutę polskiego 
tańca królewskiego. Świadczy 
on o popularności i  znajomości 
polskich pieśni tanecznych na 
Węgrzech.  

Wzajemne kontakty wojsko-
we, dyplomatyczne i  handlowe 
powodowały, iż w  tym okresie 
dochodzi do zawierania znacz-
nej ilości mieszanych, polsko-
-węgierskich małżeństw. Wiele 
rodzin i  osób z  Polski przenio-
sło się na Węgry (Siedmiogród, 
Spisz) albo z  Węgier do Polski, 
a  zwłaszcza do Krakowa. Przy-
kładem takiego małżeństwa 
może być wspomniany już zwią-
zek Marcina Berzeviczy, kierow-
nika kancelarii siedmiogrodzkiej, 
ale także ślub największego z ma-
gnatów – hetmana Zamoyskiego 
z Gryzeldą Batorówną. Te liczne 
małżeństwa dały początek jednej 
z najpopularniejszych pieśni lu-
dowych, znanych do dzisiaj: Pły-
nie kaczuszka.

Płynie kaczuszka
Po czarnej wodzie.
Płynie do Polski
Z aniołem w zgodzie.

powstała nazwa bekieszka, ozna-
czająca męskie okrycie. Popular-
ne stały się też węgierskie wina 
(tak zwany węgrzyn), które za-
stąpiły w znacznej mierze miody 
pitne na stołach polskiej szlachty.  

Według planów Batorego, 
sprawy Polski i  Węgier miały 
zjednoczyć się jeszcze bardziej. 
Władca planował wykorzystanie 
destabilizacji w Rosji po rządach 
Iwana Groźnego do podbicia tego 
państwa i połączenia go z Rzecz-
pospolitą. Powstałe w  ten spo-
sób mocarstwo byłoby zdolne 
odbić jego ojczyznę z rąk turec-
kich, a po śmierci cesarza Batory 
mógł liczyć na wybranie go kró-
lem habsburskiej części Węgier. 
W ten sposób zjednoczyłby znów 
Państwo św. Stefana. Nie sposób 
dociec na ile te plany były realne, 
a na ile pozostawały tylko marze-
niami, gdyż król Stefan Batory 
zmarł niespodziewanie w  1586 
roku. 

dr Adam Szabelski

Oto Polska!
Hej, żoneczko,
Kogo kochasz, chwytaj!
Ciebie, miły, kocham szczerze,
Fruwaj ze mną, kawalerze,
I kwita.

Płynie kaczuszka
Po czarnej wodzie.
W dalekiej Polsce
Synka odwiedzi.

Polak mówi:
Piękna żoneczko,
Ściskaj, całuj
Kochaneczka.

Płynie kaczuszka
Po czarnej wodzie.
W dalekiej Polsce
Matkę odwiedzi.

Polak mówi:
Piękna żoneczko,
Kochaj, całuj
Kochaneczka 

(I. Csapáros,  Kocham Twój kraj, 
antologia wierszy węgierskich 
o Polsce, Kraków 1971, s. 30.)

W  późniejszych epokach wy-
kształci się w poezji węgierskiej mo-
tyw Polki-patriotki, która będzie 
przeciwieństwem i wzorem do na-
śladowania dla „kosmopolitycznej” 

Autor to członek Rady Fundacji Polsko-
Węgierskiej, absolwent Instytutu Historii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Badacz historii Węgier 

i stosunków polsko-węgierskich. 
Autor licznych artykułów naukowych 

oraz tekstów popularnonaukowych 
poświęconych tematyce węgierskiej.

HISTORIA HISTORIA

WZAJEMNE KONTAKTY 
WOJSKOWE, 

DYPLOMATYCZNE 
I HANDLOWE 

POWODOWAŁY, IŻ W TYM 
OKRESIE DOCHODZI DO 
ZAWIERANIA ZNACZNEJ 

ILOŚCI MIESZANYCH, 
POLSKO-WĘGIERSKICH 

MAŁŻEŃSTW.
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Tęsknię  
za Węgrami

Ojciec Józef Puciłowski OP – pół Węgier,  
pół Polak. Urodzony w 1939 roku w Paks 
[środkowe Węgry]. Znany ze swojej działalności  
w trudnych czasach Rzeczpospolitej  Ludowej oraz 
kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kondycji 
Kościoła Katolickiego. Kaznodzieja, historyk  
z wykształcenia i zamiłowania, publicysta, tłumacz.

Z decydowałam się na 
wywiad, a  raczej luźną 
rozmowę z  ojcem Józe-
fem z  prostego powodu 

– od dawna marzyło mi się spo-
tkać przy kawie i ze spokojem po-
rozmawiać o Węgrzech i o Polsce. 
Udało się nam spotkać w klasz-
torze Dominikanów przy ulicy 
Stolarskiej w Krakowie.

Aleksandra Marszałek: Ojca 
biografia jest na Wikipedii. 
Józef Puciłowski OP: Co piszą? 

Urodzony 27 listopada 1939 
roku w Paks na Węgrzech. 
„Syn Polaka i Węgierki, wy-
chowywany był w wyznaniu 
kalwińskim, zgodnie z wiarą 
matki. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na Węgry rodzi-
na Puciłowskich zdecydowa-
ła się na ucieczkę do Polski, 
gdzie się osiedlili w 1947. 
Mając lat dziesięć, Józef 
przyjął katolickie wyznanie 
ojca”.
Sama prawda.

Tak, ale nie rozumiem 
jednej rzeczy. Przez pierw-
sze 10 lat swojego życia był 
ojciec kalwinem. Po matce. 
Tymczasem tradycja na 

Węgrzech jest taka, że syn 
dziedziczy wiarę ojca, a cór-
ka matki. Dlaczego w ojca 
przypadku było inaczej?
Owszem, taka tradycja jest, ale 

ostateczna decyzja należy zawsze 
do rodziców. W tym przypadku 
zadecydował daleki kuzyn mo-
jej mamy, który był kalwińskim 
pastorem w  Paks, gdzie, jak 
Pani wspomniała, urodziłem się 
w 1939 roku. 

Nie było to dla ojca dziwne? 
Przez kilka lat życia – kal-
win, który nagle staje się 
katolikiem. 
Nie, tym bardziej, że nie mu-

siałem przyjmować drugiego 
chrztu. Kalwini i  katolicy wza-
jemnie uznają swój chrzest, dla-
tego nie musiałem brać udziału 
w drugiej ceremonii. Pamiętam, 
że po pewnym czasie pastor kal-
wiński przesłał metrykę mojego 
chrztu, a  rodzice musieli swoją 
decyzję o  zmianie mojego wy-
znania przedstawić na piśmie. 
Druga sprawa, wychowałem się 
w tolerancji religijnej. W każdej 
wiosce na Węgrzech zazwyczaj są 
trzy kościoły: katolicki, luterań-
ski i kalwiński. 

Skąd na Węgrzech tak liczna 
obecność kalwinów? 

Aleksandra Marszałek

WYWIAD WYWIAD
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Zaczął studiować historię 
na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Pracę magisterską 
obronił w 1963, a doktorat 
(Partia Niemiecko-Konser-
watywna na Śląsku w latach 
1890–1914) w 1977”.
Ładnie napisane. Faktycznie 

tak było. 

W jakim języku rozmawiali-
ście w domu? 
Ty l ko  p o  wę g i e rsku . 

Było to o  tyle konieczne, że 

Historycznie to skomplikowa-
ny proces. Kalwinizm rozprze-
strzenił się na Węgrzech w czasie 
okupacji Turków, gdzie nie był 
narażony na działania kontrrefor-
macji. Ale głównym czynnikiem, 
który skonsolidował kalwinów 
na tamtych terenach, były liczne 
powstania przeciwko katolickim 
Habsburgom. Żeby wspomnieć 
tylko o powstaniu przeciwko ka-
tolikom Franciszka II Rakoczego 
z 1703 roku, który sam deklaro-
wał się jako kalwin. Co ciekawe, 
z racji jeszcze większych zawiło-
ści związanych z teologią katolic-
ką i kalwińską, Węgrom bardzo 
słabo znana jest królowa Jadwi-
ga, święta w kościele katolickim 
i królowa Polski. Co innego św. 
Jadwiga Śląska. 

Dlaczego, przecież kalwi-
nizm odrzuca w swoich 
założeniach kult świętych? 

prawdopodobnie pod nami miesz-
kał „ubek”. Wie pani, jak się słu-
cha Wolnej Europy, kiedy sąsiad 
jest z Urzędu Bezpieczeństwa? 

Ryzykownie? 
Nie, po węgiersku. Poufność 

informacji zachowana. Poza tym 
Wolna Europa w innych językach 
była zagłuszana. 

Czytaliście po węgiersku? 
Regularnie, mieliśmy sporo 

węgierskich książek, czytaliśmy 

Ponieważ opowieści o  Jadwi-
dze Śląskiej dotarły na Węgry 
wraz z niemieckimi osadnikami. 
Jak sama pani widzi, ten pro-
ces był bardzo skomplikowany 
i czerpiący zarówno z religii, jak 
i z ówczesnej polityki. Na doda-
tek serce Rakoczego – kalwina 
– znajduje się w katolickiej kate-
drze w Koszycach na Słowacji. 

Po opuszczeniu Węgier za-
mieszkał ojciec w Polsce. Po 
kilku latach zdecydował się 
na studia historyczne. 
Tak piszą na Wikipedii? 

Dokładnie tak: „Realizując 
swoje plany snute jeszcze 
w dzieciństwie spędzonym 
na Węgrzech, po zdaniu 
matury Józef Puciłowski 
wstąpił do seminarium 
duchownego we Wrocławiu. 
Szybko stamtąd odszedł, ze 
względu na złą atmosferę. 

W CZASACH PRL-U WĘGRY, 
POD WZGLĘDEM EKONOMICZNYM, 

BYŁY O WIELE LEPSZYM 
MIEJSCEM DO ŻYCIA NIŻ POLSKA.

WYWIAD WYWIAD
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bardziej na południu tego miasta, 
studiowała w Krakowie, a nie we 
Wrocławiu. 

Mimo wszystko to musiało 
być trudne. 
Dlaczego? 

Był ojciec sam, wśród ludzi, 
którzy nie mają wiele wspól-
nego z Węgrami. 
Nie było. Praktycznie każde-

go miesiąca jeździłem do Jeleniej 
Góry do rodziców, gdzie, tak jak 
wspomniałem, rozmawialiśmy po 
węgiersku. W czasie studiów zaczę-
ły się liczne przyjaźnie, które trwa-
ły potem przez wiele lat. Poza tym 
Węgrzy zawsze dobrze dogadywali 
się z Polakami, choć niekoniecznie 
jeśli chodzi o język (śmiech).

Skąd wynika ta szczególna 
relacja Polaków i Węgrów? 
Węgrzy są otoczeni przez kra-

je, z którymi zawsze toczyły jakieś 

węgierskie gazety m.in. „Új Em-
ber”(tłum. „Nowy Człowiek”).

Miał ojciec porównanie 
tego, jak żyło się na Wę-
grzech, jak w Polsce. Gdzie 
było lepiej? 
W czasach PRL-u Węgry, pod 

względem ekonomicznym, były 
o  wiele lepszym miejscem do 
życia. Pamiętam, że rodzice czę-
sto jechali i  przywozili stamtąd 
to, czego u nas nie było, zwłasz-
cza kawę. Jeśli chodzi o nastro-
je polityczne i klimat społeczny 
to po ‘56 Polska wykazywała się 
większą wolą walki o  wolność. 
Węgrom, w większości mieszka-
jącym na wsi, wystarczała piw-
niczka z winem i święty spokój.  

spory. Stąd ich ciepłe nastawienie 
do Polaków, także z uwagi na hi-
storyczne powiązania. Myślę, że 
to nie do końca zracjonalizowany 
sentyment, po prostu Węgrzy ko-
chają Polaków i tyle. I vice versa. 
Historia jakoś połączyła nasze 
narody i nasze losy. Myślę, że to 
dobry przykład dla innych, bo 
w końcu wszyscy ludzie są sobie 
równi i  nie powinni patrzeć na 
siebie z wyższością. 

Po studiach zaangażował 
się ojciec z działalnością 
opozycyjną. I już na pierw-
szym roku nowicjatu do-
minikanów, do którego 
wstąpił ojciec w 1981 roku, 
został zatrzymany przez SB 
w związku z tym, że „w pry-
watnej korespondencji 
wyraził poglądy niezgodne 
z polityką władz komuni-
stycznych”. Czy inwigilo-
wanie ojca przez aparat 

W jakich okolicznościach 
dowiedział się ojciec o wy-
darzeniach roku 1956? 
Byłem w szkole średniej w Je-

leniej Górze. Z  tego, co pamię-
tam, dowiedziałem się, raczej 
natychmiast, przez Radio Wolną 
Europę. Oczywiście nie było tele-
fonów, nie można było się skon-
taktować z naszą rodziną za gra-
nicą. Bardzo mocno przeżywała 
to moja mama. 

Jak czuł się ojciec w Polsce 
jako pół-Węgier? 
Dobrze, nawet mając podwój-

ne obywatelstwo. Nigdy nie od-
czuwałem żadnej dyskrymina-
cji z  tego powodu. Moi koledzy 
z  Węgier często przyjeżdżali do 
Jeleniej Góry, gdzie się osiedlili-
śmy, więc nie czułem, że jestem 
sam. Niestety, kiedy spotykałem 
się z katolickimi księżmi, to czu-
łem nieufność wobec mojej kal-
wińskiej przeszłości. Chyba by-
łem dla nich podejrzany. 

Na studiach spotkał ojciec 
innych Węgrów? 
Nigdy, byłem jedyny na moim 

kierunku. Możliwe oczywiście, że 
na innych wydziałach lub na Po-
litechnice byli, ale nigdy ich nie 
spotkałem. Zdaje się, że więk-
szość z  nich z  racji położenia 

WĘGRZY SĄ OTOCZENI PRZEZ KRAJE, 
Z KTÓRYMI ZAWSZE TOCZYŁY JAKIEŚ SPORY. 

STĄD ICH CIEPŁE NASTAWIENIE 
DO POLAKÓW.

NIGDY 
NIE ODCZUWAŁEM 

ŻADNEJ 
DYSKRYMINACJI 

Z POWODU 
POLSKO- 

-WĘGIERSKIEGO 
OBYWATELSTWA”.
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Przed wstąpieniem do zakonu 
miałem rewizję w mieszkaniu we 
Wrocławiu. Podejrzewam też, że 
miałem założony podsłuch. Nie-
raz zdarzało się, że obserwowa-
liśmy, jak jeździ za nami samo-
chód i pilnuje tego, gdzie idziemy 
i z kim się spotykamy.  

bezpieczeństwa, które miało 
miejsce w tamtym czasie, 
mogło mieć związek z wę-
gierskim pochodzeniem? 
Myślę, że nie chodziło o  to. 

Bardziej o  środowisko, w  ja-
kim się obracałem i  co robi-
łem. Trudno nie być obiektem 

Z czasem został ojciec 
Wikariuszem Generalnym 
zakonu dominikanów na 
Węgrzech, w Budapeszcie. 
Czym mentalność węgier-
skich katolików różni się 
od mentalności katolików 
w Polsce? 

Myślę, że węgierscy katolicy 
są bardziej przywiązani do trady-
cyjnych i pobożnościowych form 
wyrażania swojej religii. Mental-
ność katolików węgierskich różni 
się od tej w Polsce. Nacisk poło-
żony jest bardziej na obrządek niż 
intelektualne przeżywanie wiary. 
Może wynika to z  faktu, że na 
Węgrzech jest bardzo mało księ-
ży, wielu z nich musi przyjeżdżać 

zainteresowania władz, kiedy 
nocami powiela się opozycyjne 
ulotki i działa w strukturach zor-
ganizowanego sprzeciwu. 

Na ile był ojciec świado-
my, że jest na celowniku 
komunistów? 

WYWIAD WYWIAD

MYŚLĘ, ŻE WĘGIERSCY 
KATOLICY  

SĄ BARDZIEJ 
PRZYWIĄZANI  

DO TRADYCYJNYCH  
I POBOŻNOŚCIOWYCH 

FORM WYRAŻANIA 
SWOJEJ  
RELIGII.
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nauczyłem się mówić kazania po 
węgiersku. Mam tam wielu ser-
decznych znajomych. Polecam to 
miejsce!

Ulubiona potrawa? 
Paprikás csirke, czyli gulasz 

z kurczaka w sosie paprykowym. 
Na drugim miejscu leczo, które 
lubię i potrafię robić, i które czę-
sto serwuję w klasztorze. Jednej 
rzeczy nie mogę zrozumieć, dla-
czego Polacy robią leczo ze świe-
żej papryki? Leczo robi się ze 
zwiędłej papryki, która nie ma 
w sobie soku!

Który język jest trudniejszy: 
polski czy węgierski?
Myślę, że polski. Węgierski 

względem polskiego wiele rzeczy 
upraszcza. Wymowa węgierska 
może rzeczywiście sprawiać pro-
blem. Mam na koncie parę pozycji 
przetłumaczonych m.in. Pilinsz-
kyego, tak samo tłumaczyłem 

z  zagranicy. Ale tego doświad-
czyłem, pracując kilka lat wśród 
tamtejszych wierzących. 

Kiedy mieszkał ojciec na 
Węgrzech, czego mu najbar-
dziej brakowało z Polski?
Brakowało mi ludzi szczerze 

pobożnych, a  nie wierzących 
tradycjonalistycznie, na zasadzie 
„bo tak zawsze było”. Nie ma 
problemu z Komunią na rękę, ale 
z myśleniem. Moim zdaniem nie-
stety zbyt mało czytają. 

A odwróćmy pytanie. Czego 
teraz brakuje ojcu najbar-
dziej z Węgier? 
Brakuje mi czasopism węgier-

skich (śmiech). Codziennych 

przedmowę Tadeusza Mazowiec-
kiego do mojej książki Między 
martwym a  żywym. Hungarica. 
Jednak nigdy nie podjąłbym się 
tłumaczenia z polskiego na wę-
gierski. Przyznaję, że nie mam 
dobrego warsztatu z literackiego 
języka węgierskiego. Aczkolwiek 
bardzo lubię tłumaczyć, bardzo 
mnie to bawi.

Tęskni ojciec za Węgrami? 
Tak, tęsknię. I powiem coś po-

ważnego na koniec. Nie miałbym 
nic przeciwko temu, żeby pocho-
wali moje prochy w  rodzinnym 
grobowcu na Węgrzech. 

rozmawiała  
Aleksandra Marszałek 

gazet. Brakuje mi kontaktu z ży-
wym językiem. 

Czy po kilku latach spę-
dzonych w Budapeszcie nie 
chciał ojciec zostać w swoim 
rodzinnym kraju? 
Byłem namawiany przez wie-

le osób. Rozmawiałem też o tym 
z moją mamą, która bardzo opto-
wała za tym, żebym wrócił. To 
była trudna i bardzo wymagająca 
decyzja. Tym bardziej, że zaofe-
rowano mi pracę na uniwersy-
tecie. Jednocześnie miałem cały 
czas wykłady w  Krakowie. Było 
dla mnie jasne, że fizycznie so-
bie nie poradzę i będę wiecznie 
zmęczony ciągłymi dojazdami. 
Dlatego zostałem w Krakowie. 

Żałuje ojciec? 
Nie wiem, czy to żal, ale do tej 

pory nie mam pełnego przekona-
nia, że podjąłem jedynie słuszną 
decyzję. 

Kilka krótkich pytań na ko-
niec. Jakie jest ojca ulubione 
miejsce na Węgrzech? 
Zdecydowanie Szentendre, 

które jest malowniczo położone 
nad Dunajem. Niecałe pół go-
dziny od Budapesztu. Bardzo lu-
bię tam być. I  jako ciekawostkę 
mogę zdradzić, że właśnie tam 

Autorka to studentka Hungarystyki  
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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JEDNEJ RZECZY  
NIE MOGĘ ZROZUMIEĆ, 

DLACZEGO POLACY  
ROBIĄ LECZO  

ZE ŚWIEŻEJ PAPRYKI? 
LECZO ROBI SIĘ  

ZE ZWIĘDŁEJ  
PAPRYKI, KTÓRA  

NIE MA W SOBIE SOKU!

TĘSKNIĘ ZA WĘGRAMI  
I NIE MIAŁBYM NIC PRZECIWKO TEMU,  

ŻEBY POCHOWALI MOJE PROCHY  
W RODZINNYM GROBOWCU NA WĘGRZECH.



40 41POLAK WĘGIER / 2-2022 POLAK WĘGIER / 2-2022

Uchodźcy. Polacy  
na Węgrzech  
w czasie II Wojny      Światowej

dr Adam Szabelski
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może być relacja gen. Stanisława 
Maczka:

„Przyjmowała i fetowała, poiła 
i żywiła na każdym kroku cudow-
na ludność węgierska. Gdy w pew-
nym dniu przesunięto sztab bry-
gady do małego miasteczka […], 
cała ludność wyległa na rynek 
i w mig «rozdrapali» nas między 
siebie. Mnie i mej rodzinie dostał 
się zasobny i duży dom kierowni-
ka poczty. Gospodarze usunęli się 
do jakiejś komórki, by nam dać 
najlepsze pokoje”3.

Madziarzy pomagali Polakom 
na wszelkie możliwe sposoby: 
zaopatrywali ich w  żywność, 
dzieci częstowali winogronami 
oraz czekoladą, a dorosłych pa-
pierosami i winem, dawali ciepłe 
ubrania, gdyż wielu uchodźców 
nie miało odpowiedniego odzie-
nia, udzielali schronienia w pry-
watnych domach lub hotelach, 

Przybycie
 „Stoimy na granicy węgierskiej. 

Ścisk i zamęt. I tysiąc razy zada-
wane sobie pytanie: czy, aby nas 
wpuszczą? Wielotysięczny tłum: 
żołnierze, policja, cywile, starcy 
i młode dziewczęta, matki z dzieć-
mi… Ledwie można się poruszać 
w tej masie stłoczonych na szosie 
wozów, ciężarówek i aut. Zmarz-
nięci, głodni i niemal pozbawieni 
nadziei stoimy tu na granicy. Za 
nami straszne dni i noce, za na-
szymi plecami niemiecka bestia. 
Czy nas wpuszczą? Mijają godzi-
ny. I  oto nadchodzi odpowiedź: 
granica stoi przed nami otworem. 
Wpuszczają nas. Tłum nabie-
ra rozruchu. Na twarzach żoł-
nierzy znowu pojawia się wyraz 

których właściciele nie brali od 
uchodźców pieniędzy itd. Współ-
czucie Węgrów było ogromne. 
O ich postawie wspominał Zdzi-
sław Antoniewicz:

„Po drodze zobaczyliśmy wie-
le scen chwytających za serce. Oto 
żołnierz węgierski prowadził pod 
rękę staruszkę i niósł jej tobołki, za-
pewne cały jej majątek. Drugi miał 
na rękach dwóch maluchów, inny 
dźwigał walizkę młodej kobiety. Jest 
coraz więcej Węgrów częstujących 
papierosami, owocami i winem”4. 

Do uchodźców zaczęła też na-
pływać pomoc rządowa. Opiekę 
nad nimi przejmowała miejsco-
wa administracja, a także wojsko 
wspomagane przez różnego ro-
dzaju organizacje i  stowarzysze-
nia. Powstawały pierwsze obozy 
przejściowe. Przystąpiono do or-
ganizacji stałego zakwaterowania 
dla przybyszów. 

zdecydowania i  pewności siebie; 
wojna się jeszcze nie skończyła, 
Węgry są tylko przejściową stacją, 
z której człowiek dotrze tam, gdzie 
ponownie będzie mógł włączyć się 
do walki”1. 

Tak we wrześniu 1939 roku 
przerażeni, pokonani Polacy 
przekraczali granice z Węgrami. 
Wielu z nich pierwszy raz w ży-
ciu opuszczało swój kraj. Nie wie-
dzieli, co ich czeka. Często nie 
mieli pieniędzy i  dokumentów. 
Nie znali języków. Stracili domy 
i bliskich. Z dumnych obywateli 
wolnego państwa stali się bez-
domnymi uchodźcami…

„Po kilkunastu kilometrach 
dotarliśmy do pierwszej osady. 
Na skrzyżowaniu dróg stali żoł-
nierze, mówili po słowacku. Do-
dawali ducha, pocieszali i prosili 
o  składanie broni. Moje uzbroje-
nie zatrzymałem. Zresztą nikt nie 
sprawdzał”2.

Pierwsze fale ludności cywil-
nej, a  także żołnierzy, zaczęły 
przedostawać się przez granicę 
z Węgrami od 16 września głów-
nie przez przełęcz Jabłonowską 
i  Tatarską. Ludność węgierska 
spontanicznie i  radośnie witała 
swoich „Bratanków”. Przykładem 

WIELU POLAKÓW 
PIERWSZY RAZ W ŻYCIU 

OPUSZCZAŁO  
SWÓJ KRAJ.  
Z DUMNYCH  

OBYWATELI WOLNEGO 
PAŃSTWA STALI 

SIĘ BEZDOMNYMI 
UCHODŹCAMI...

MADZIARZY POMAGALI POLAKOM NA WSZELKIE 
MOŻLIWE SPOSOBY: ZAOPATRYWALI ICH W ŻYWNOŚĆ, 

DZIECI CZĘSTOWALI WINOGRONAMI ORAZ CZEKOLADĄ, 
A DOROSŁYCH PAPIEROSAMI I WINEM.
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ciągłość państwa polskiego nie 
została przerwana. Na zachodzie 
powołano rząd, na czele którego 
stanął gen. Sikorski. Głównym 
zadaniem nowych władz było 
utworzenie sił zbrojnych. Naj-
szybszą możliwą drogą do stwo-
rzenia wojska było ściągnięcie do 
Francji żołnierzy internowanych 
w krajach sąsiadujących z Rzecz-
pospolitą, a zwłaszcza z Rumunii 
i Węgier. Już w pierwszych dniach 
po 17 września, z  pomocą am-
basady polskiej w  Budapeszcie, 
wielu żołnierzy, wykorzystując 
zamieszanie wywołane pierwszą 
falą uchodźców, zanim zostali 
wpisani na jakąkolwiek listę in-
ternowanych, uciekło dalej przez 
Jugosławię i Włochy (lub Grecję) 
do Francji.

Wkrótce rząd emigracyjny 
powołał odpowiednie struktury, 
które miały koordynować ewa-
kuację z terenów Węgier. Odpo-
wiadało za nią Szefostwo Ewaku-
acji będące częścią Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W  Buda-
peszcie kierował ucieczkami płk 
Jan Emisarski-Pindelli. Współ-
pracował on z władzami węgier-
skimi, które „po cichu” ułatwiały 
ucieczki do Jugosławii. 

Ucieczki zazwyczaj wyglądały 
w sposób następujący: Odpowied-
nim rozkazem „zmobilizowany” 

Do dziś nie znamy dokładnej 
liczby Polaków, którzy w okresie 
II Wojny Światowej dostali się na 
Węgry. Szacunki wynoszą od 50 
tysięcy do nawet 140 tysięcy, ale 
badacze są w  tej kwestii mocno 
podzieleni. 

Zgodnie z prawem międzyna-
rodowym rząd węgierski musiał 
internować żołnierzy polskich, 
a  także udzielić pomocy ludno-
ści cywilnej. Nie było to zadanie 
łatwe. Mimo to Węgrzy starali się 
jak najlepiej z niego wywiązać.

Naprędce organizowano pro-
wizoryczne obozy przejściowe. 
Na ich potrzeby zaadaptowano 
hotele, kurorty wypoczynkowe, 

udawał się na ul. Váci, gdzie mie-
ściło się polskie poselstwo. Tam 
otrzymywał odpowiednie doku-
menty (np. francuski paszport 
na fałszywe nazwisko), bilety 
kolejowe i pieniądze na podróż, 
a  także dodatkowe informacje. 
Gdy nadchodził odpowiedni 
dzień, żołnierze opuszczali obóz. 

Często na podstawie oficjalnej 
przepustki wystawionej przez 
komendanta węgierskiego. Zda-
rzało się, że wychodzili na „słowo 
honoru”, a później straż dostawa-
ła list z przeprosinami. Tak więc, 
przynajmniej w  początkowym 
okresie, ucieczka z obozu nie sta-
nowiła większej trudności. Samo 

koszary, szkoły, sale gimnastycz-
ne, magazyny, nieczynne fabryki 
i zakłady przemysłowe. Admini-
stracja przywiązywała dużą wagę 
do zapewnienia jak najlepszych 
warunków. Jednak tak znacz-
na ilość uchodźców była dużym 
obciążeniem dla małego i nieza-
możnego kraju, jakim były wtedy 
Węgry. Przez długi czas kwatery 
pozostawiały wiele do życzenia.  

 „Droga wiodła  
przez Węgry”  
– przerzucanie polskich 
żołnierzy na zachód
Mimo katastrofy militarnej 

podczas kampanii wrześniowej, 
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życia kulturalnego, a  w  dalszej 
perspektywie przygotowania imi-
grantów do powrotu do ojczyzny. 

Jednym z największych przyja-
ciół sprawy polskiej był sam pre-
mier Pál Teleki. Niejednokrotnie 
pomagał Polakom osobiście, 

przekroczenie granicy z Jugosła-
wią najczęściej wyglądało tak:

„Naszym przewodnikiem był 
człowiek średniego wzrostu, wy-
glądający na gospodarza, w  wie-
ku około 30 lat. Nie pytał nas 
o nic, a wydawało się, że wiedział 
o  wszystkim. […] Odnieśliśmy 
wrażenie, że nie szedł tędy po raz 
pierwszy i  że my nie byliśmy je-
dyną grupą, którą prowadził do 
granicy. Czekała na nas samotna 
łódź, wsiedliśmy do niej całą piąt-
ką. Była mglista, jesienna noc […]. 
Przeprawa przez rzekę Dravę, jak 
pamiętam, nie trwała dłużej niż 
dwie-trzy minuty. Wtedy jednak 
te parę minut wydawało się nam 
wiecznością. Nasz węgierski prze-
woźnik (rybak?) zanurzył wiosła. 
Hałas wywoływany przez wiosła 
doprowadzał nas niemal do szaleń-
stwa. […] Po cichu wygramoliliśmy 
się z łodzi zapominając nawet po-
dziękować przewoźnikowi, starali-
śmy się jak najszybciej opuścić zle-
wisko rzeki. Zanim zdążyliśmy się 
uspokoić natknęliśmy się na jugo-
słowiańską straż graniczną, zaczę-
liśmy tłumaczyć kim jesteśmy…”5.  

Życie polskich uchodźców 
na Węgrzech
 Nie wszyscy Polacy ucie-

kali z Węgier. Wielu zostało tam 

interweniując na ich korzyść. 
Musiał również odpierać ataki ze 
strony opozycji, a  także samych 
Niemców wyraźnie niezadowo-
lonych z postawy rządu w Buda-
peszcie wobec uchodźców. Nie-
stety naciski Rzeszy wymusiły 

do końca wojny, a nawet jeszcze 
dłużej. Społeczność polska na 
Węgrzech zaczęła się samoor-
ganizować. Pojawiła się grupa 
osób, która rozpoczęła działa-
nia na rzecz polepszenia sytuacji 
materialnej uchodźców, rozwoju 

HISTORIA HISTORIA
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Niestety po faszystowskim pu-
czu Szálasiego sytuacja jeszcze się 
pogorszyła. Przede wszystkim 
zaprzestano wypłacać zasiłki dla 
Polaków. Wielu z  nich straciło 
ostatnie źródło utrzymania. Naj-
gorszy los spotkał obywateli pol-
skich będących Żydami. Zostali 
oni w większości zesłani do obo-
zów koncentracyjnych. Niemcy 
rozpoczęli wywóz uchodźców 
do prac przymusowych w  Rze-
szy. Węgrzy pomagali Polakom 
do końca, nawet w  najtrudniej-
szym okresie, gdy wojska ra-
dzieckie przekroczyły Karpaty 
i rozpoczęły się najcięższe walki. 
Wzruszający opis przytacza Leon 
Michalczyk:

likwidację polskiej ambasady 
w  Państwie Korony Świętego 
Stefana. Do wzruszającej sceny 
doszło, gdy przed wyjazdem am-
basadora Orłowskiego, podczas 
ostatniej rozmowy z premierem, 
zastanawiał się on, która z  am-
basad państw neutralnych zgo-
dziłaby się opiekować polskimi 
uchodźcami. Pál Teleki odparł: 
„Może pan spokojnie opuszczać 
Węgry, od tej chwili ja będę pol-
skim konsulem”. 

 Po wypowiedzeniu przez 
Węgry wojny ZSRR wielu Ma-
dziarów zostało powołanych 
do wojska. Gospodarka zaczęła 
cierpieć na brak rąk do pracy. 
Polacy, którzy od samego po-
czątku szukali zajęcia, aby móc 

„[…] przetrwałem oblężenie 
stolicy, podczas którego spotkałem 
się na każdym kroku z dowodem 
przyjaźni do Polaków […]. Z ko-
legą nie posiadaliśmy żadnych za-
pasów żywności, kupić jej nato-
miast nie było można, przeżyliśmy 
dzięki pomocy mieszkańców ka-
mienicy, którzy dzielili się z nami 
jedzeniem. Bywały wypadki, kiedy 
siedzieliśmy w piwnicy, że Węgrzy 
dzielili się z nami ostatnim kawał-
kiem chleba lub częstowali ostat-
nim talerzem zupy. Wystarczyło 
słowo «Lengyel», by otwierały się 
serca”6. 

dr Adam Szabelski 

dorobić do skromnego zasiłku 
państwowego, nagle zaczęli być 
„rozchwytywani”. Poszczególne 
komitaty zaczęły domagać się za-
kwaterowywania uchodźców na 
swoim terenie. Zwłaszcza w  se-
zonie prac rolniczych, aby zbio-
ry mogły się odbyć, internowani 
byli niezbędni. Przedłużająca się 
wojna spowodowała, że niemal 
wszystkie dziedziny życia zaczę-
ły odczuwać brak siły roboczej. 
Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, iż uchodźcy nie pracowali 
przymusowo, lecz otrzymywali 
godziwą zapłatę, a  często także 
wikt i opierunek.       

Uchodźcy na Węgrzech  
pod okupacją niemiecką
Sytuacja polskich uchodźców 

zdecydowanie pogorszyła się po 
zajęciu Węgier przez Wermacht 
19 marca 1944 roku. Niemcy roz-
poczęli masowe aresztowania. 

Madziarzy nawet w tak trud-
nej sytuacji, jak okupacja ich 
kraju, nadal pomagali Polakom. 
Tysiące z  nich: dzieci, kobiety, 
żołnierze, studenci byli ukrywa-
ni w  prywatnych mieszkaniach 
i  gospodarstwach. Uchodźcy 
byli z obozów kierowani do prac 
rolniczych w  różnych częściach 
kraju, aby ich „rozproszyć” dla 
większego bezpieczeństwa. 

HISTORIA HISTORIA
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„Bareja by tego  
nie wymyślił” 
czyli o absurdach 
komunistycznej 
rzeczywistości  
w filmie „Świadek”

Mówi się, że to życie tworzy najlepsze  
scenariusze, jednak to polityka  
i „genialne” rozwiązania rządzących wiodą prym  
w pisaniu scenariuszy komedii.

Anna Zdunek 

FILM FILM
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okresie taki ubój uważano za nie-
legalny i można było spotkać się 
z  problemami prawnymi, mimo 
że tych wytworów mięsnych nie 
sprzedawano. Z pomocą przyszła 
gromadka dzieci i głośne śpiewa-
nie piosenek pionierskich w celu 
zagłuszenia ryku biednego zarzy-
nanego zwierzęcia.  Niestety, bo-
hater wpadł w bardzo niefortun-
ny sposób – otóż gdy przebywał 

Wpamięci wielu 
osób czasy sys-
temu komuni-
stycznego jawią 

się zarówno jako czasy biedy 
i braku towarów na sklepowych 
półkach, kolejek i partyjnej pro-
pagandy, z drugiej strony zaś jako 
okres oryginalnych i  nierzadko 
absurdalnych pomysłów dzia-
łaczy partii. Jako że o  polityce 
tamtego okresu mówiło się jak 
o  zmarłych – albo dobrze albo 
wcale, warto przyjrzeć się, jak 
działanie starego systemu przed-
stawiono w filmie Świadek.

Film w reżyserii Pétera Bacsó 
powstał w 1969 roku, jednak swo-
ją premierę w kraju miał w póź-
niejszych latach. Akcja toczy się 
w latach 50. XX wieku, w okresie 
rządów Rakosiego, w małej miej-
scowości nad Dunajem. Główny 
bohater, József Pelikán (Ferenc 
Kállai) jest zwykłym chłopem 
pilnującym brzegu rzeki i  stanu 
wody. Już samo imię i nazwisko 
mogłoby się wydawać symbo-
liczne – József to pospolite imię, 
charakteryzujące przeciętnego 
obywatela, z  kolei ptak pelikan 
jest z jednej strony symbolem po-
święcenia i ofiarności ( w sztuce 
sakralnej czy też w  heraldyce), 
z drugiej strony w mowie potocz-
nej jest symbolem łatwowierności 

u  niego minister Dániel Zoltán, 
przemoczony po nieudanym 
połowie ryb, przyszli milicjanci 
w ponownym celu szukania świni. 
Minister, zbulwersowany faktem, 
jak śmią nagabywać porządne-
go obywatela, zaczął opowiadać 
o zasługach Józsefa w czasie woj-
ny, otwierając piwnicę, w  której 
było pełno wędlin. Zebrani byli 
zaskoczeni, mięso polano naftą 

i naiwności („łykać wszystko jak 
pelikan”). 

 Już od pierwszych scen spo-
tykamy się z  socjalistyczną co-
dziennością – bohater nie zdążył 
dobiec do sklepu gdy było w nim 
jeszcze mięso, wobec tego wraz 
z  rodziną podejmują trudną de-
cyzję – trzeba zabić Dyzia, jedyną 
świnię. To oczywiście wymagało 
nieco gimnastyki, gdyż w  tym 

FILM FILM
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będzie scena, gdzie pojawia się 
wątek modernizacji parku angiel-
skiego. Już na wstępie towarzysz 
Virág zwraca uwagę towarzyszce 
Gogolák że ma za krótką spódnicę 
dodając „seks to opium dla zgniłe-
go Zachodu. Nam to niepotrzeb-
ne, prawda towarzyszu Pelikán?”. 
Następnie nasz bohater się pyta 
czemu park angielski ma w nazwie 
„angielski”, a nie jest to na przykład 

a  naszego bohatera uwięziono. 
Krew Dyzia przelano na darmo.

Kolejnymi ciekawym moty-
wem było wtrącanie Pelikána do 
więzienia, następnie wyciąganie 
go stamtąd i nadawanie mu prze-
różnych zadań i tytułów (nagle ze 
zwykłego obywatela pilnującego 
stanu wód stał się m.in. dyrekto-
rem pływalni czy lunaparku), jak 
gdyby wykazaniem się w  każdej 

lunapark, co podchwytuje z entu-
zjazmem towarzysz Virág kwitując 
że obecna nazwa jest powodem, by 
„Imperium Brytyjskie śmiało się 
nam w twarz”. Odtąd był to Luna-
park, a mieszcząca się w nim kolej-
ka duchów zamieniła się w kolejkę 
ducha socjalizmu. 

Najpopularniejszą sceną z fil-
mu jest uroczysta degustacja 
wychodowanej w węgierskim In-
stytucie Pomarańczy. Po próbie 
odrestaurowania parku angiel-
skiego by był zgodny z ideologią, 
która zakończyła się – a  jakby 
inaczej – wpadką i  ponownym 
aresztowaniem Pelikána, zosta-
je on jednym z członków grupy 
badawczej zajmującej się uprawą 
pomarańczy na Węgrzech. Plo-
ny nie były obfite, pojawiła się 
tylko jedna pomarańcza, którą 
miał uroczyście zjeść towarzysz 
Bástya. Niestety, przypadkowo 
zjada ją jeden z synów bohatera. 
Z opresji próbuje wydostać go Vi-
rág, dając Pelikánowi cytrynę do 
podłożenia na miejsce zjedzone-
go owocu. Gdy następuje uroczy-
sta prezentacja, w odpowiedzi na 
pytanie Bástyi, wykrzywiającego 
się w czasie jedzenia cytryny, pa-
dają kultowe słowa: „To jest po-
marańcza. Trochę żółta, trochę 
kwaśna, ale nasze” (na myśl przy-
chodzi analogiczne stwierdzenie 

z  tej nowych ról życiowych miał 
odkupić wcześniejsze „błędy” (np. 
nieuchronienie towarzysza Bástyi 
od chlapiącego tłumu na pływalni), 
mimo że jak sam uważa, nie nada-
je się do tego gdyż nie jest jeszcze 
zbyt dobrze „wyrobiony ideowo”. 
I w tym nie brakuje pięknych haseł 
partyjnych nawołujących do walki 
klasowej i ze „złym, zachodnim ka-
pitalizmem”. Dobrym przykładem 

FILM FILM
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została przeprowadzona za późno, 
co tłumaczy komendant w nastę-
pujący sposób: „ Takie mamy dy-
rektywy. Mamy wiele zgłoszeń że 
się pali. Najpierw musimy spraw-
dzić czy ktoś nas nie wprowadza 
nas w  błąd, to wymaga czasu.” 
W  ramach czynu społecznego 
mieszkańcy pomagają odbudować 
dom, József Pelikán jest co praw-
da wdzięczny za okazaną pomoc, 
jednak delikatnie stwierdza że jest 
on bez okien i drzwi. 

Popsucie całego misternego 
planu przez głównego bohate-
ra poskutkowało ponownym 
umieszczeniem w  więzieniu 
i  oczekiwaniem na egzekucję. 
Tu pojawił się problem: nie było 
bowiem ani kata, który mógł-
by wykonać karę, ani jego za-
stępcy. Staje więc z milicjantem 
pod oknem i wołają dr Kotásza, 
państwowego kata. Gdy schodzi, 
Pelikán przedstawia się dodając: 
„przepraszam, miałem być dzisiaj 
powieszony”. Okazuje się, że wła-
dze postanowiły zrehabilitować 
Józsefa, Dániel Zoltán natomiast 
od tygodnia przebywa w domu.

Parę lat później József spoty-
ka towarzysza Virága podczas 
w  peszteńskim tramwaju, który 
nie wyglądał na zbyt szczęśli-
wego. Na pytanie jak żyje, od-
powiada: „ I  dla takich jak oni 

z powieści „Gwiazdy Egeru” Gézy 
Gárdonyiego, kiedy to bohater 
jechał i  otaczały go drzewa, ale 
on ich się nie bał, bo to były wę-
gierskie drzewa). Bástya automa-
tycznie z uśmiechem zjada owoc. 
Było to nawiązanie do „wspania-
łych” pomysłów obozu Rakosiego 
dotyczących rozwoju gospodarki 
i  rolnictwa na Węgrzech, takich 
jak np. uprawa ryżu czy orzesz-
ków ziemnych. 

Następnie nasz bohater ma za 
zadanie być świadkiem koronnym 
zeznającym jakoby były minister 
i  dobry znajomy Dániel Zoltán 
był szpiegiem. Myśl ta oczywi-
ście rozśmiesza Pelikána, jednak 
towarzysz Virág szybko ściągnął 
mu uśmiech z twarzy, a na koniec 
wizyty stwierdził: „Kto nam nie 

nabawiłem się wrzodów wątroby. 
Ale to nic, jeszcze po mnie zapła-
czą.” Pelikán krótko odpowiada, 
że raczej w to wątpi. 

Film doskonale pokazuje po-
litykę starego ustroju w krzywym 
zwierciadle, ubierając w poczucie 
humoru codzienne utrapienia 
ówcześnie żyjących obywateli. 
Można go spokojnie przyjąć za 
węgierski odpowiednik „Misia” 
Stanisława Barei, który to – mimo 
i  tak wielkiej popularności – 
obecnie przeżywa swój renesans 
za sprawą facebookowych stron 
„Sekcja Gimnastyczna” i „Bareja 
by tego nie wymyślił”, gdzie au-
torzy tworzą satyryczne obrazki 
ze zdjęć pochodzących głównie 
z  tego filmu, humorystycznie 
komentując bieżące wydarzenia 
polityczne w  Polsce (podejrze-
wam, że gdyby istniał ich wę-
gierski odpowiednik, z  pewno-
ścią użyto by scen ze „Świadka”). 
Oba filmy mają wspólne cechy: 
zawierają sporą dawkę humoru, 
są ponadczasowe i  jakże bardzo 
aktualne… 

Anna Zdunek 

wierzy, nie wierzy samemu sobie. 
Kto nam nie wierzy, nie wierzy 
w  lepsze jutro. A  kto nie wierzy 
w  lepsze jutro ten jest zdrajcą.”. 
József ma za zadanie nauczyć się 
fałszywego zeznania, nie rozumie 
jednak jaki to ma cel, czemu aku-
rat on musi być w tej roli i ogól-
nie nie rozumie całej tej sytuacji, 
jedyne czego chce to w  spokoju 
wrócić na wały. Nauka zeznań 
idzie opornie, w sądzie ostatecz-
nie plącze się w zeznaniach, do-
datkowo robią z niego policyjnego 
szpicla, wszakże „podejrzane jest 
to, co nie jest podejrzane”.

Po drodze spłonięciu ule-
ga dom Pelikána, straż pożarna 
pojawia się dopiero gdy z domu 
pozostają się już tylko szczątki. 
Nieśmiało pyta się czy akcja nie 
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Jobbik  
– od nacjonalizmu 
do centroprawicy

Dekadę temu Ruch na Rzecz Lepszych Węgier, 
znany lepiej jako Jobbik, uchodził za jedno  
z najbardziej radykalnych ugrupowań  
w europejskiej polityce. Dziś partia ta  
zawiera sojusze z ugrupowaniami  
liberalnymi przeciwko Fideszowi.

Początki formacji się-
gają 2002 roku, kiedy 
to powstał Związek 
Młodych Prawicow-

ców, stowarzyszenie studentów, 
które bardzo szybko zbudowało 
sobie silną pozycję wśród orga-
nizacji prawicowych, co umoż-
liwiło transformację w  partię 
polityczną. Formacja zbojko-
towała wybory do Parlamentu 

Viktora Orbána oraz Jobbiku 
– co, w zależności od kontekstu 
wypowiedzi, świadczyć ma bądź 
o  (rzekomym lub prawdziwym) 
negatywnym stosunku PiS-u do 
ugrupowań narodowych (Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu przypisuje 
się prowadzenie strategii mającej 
zablokować powstanie silnej par-
tii „na prawo od PiS”, by nie poja-
wił mu się polityczny konkurent, 

Michał Szymański 

POLITYKA POLITYKA

Europejskiego w 2004 roku, wzię-
ła natomiast udział w wyborach 
parlamentarnych w  2006 roku, 
ponosząc jednak klęskę. Kilka 
miesięcy później działacze partii 
współuczestniczyli w protestach 
antyrządowych, co sprawiło, że 
ugrupowanie zaczęło zdobywać 
poparcie. W  2009 roku zdoby-
ło niemal 15% głosów, stając się 
tym samym najsilniejszą partią 

o profilu narodowym w Europie, 
a nazwa „Jobbik” zaczęła być co 
najmniej równie znana, co „Front 
Narodowy” słynnego francu-
skiego nacjonalisty Jean-Marie 
Le Pena. O  znaczeniu ugrupo-
wania świadczyć może choćby 
fakt, że w polskim życiu publicz-
nym często porównuje się Prawo 
i Sprawiedliwość oraz inne ugru-
powania prawicowe do Fideszu 
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określany potencjalnie mianem 
„polskiego Jobbiku”), bądź, 
wręcz przeciwnie, udowadniać, 
że Prawu i Sprawiedliwości „pol-
ski Jobbik” jest potrzebny poli-
tycznie podobnie, jak Viktorowi 
Orbánowi potrzebna miałaby być 
nacjonalistyczna konkurencja 
celem udowadniania wyborcom 

centrowym, że jest gwarancją 
rządów konserwatywnych, ale 
nie skrajnie prawicowych.

Wraz z narodzinami polskiego 
Marszu Niepodległości, a następ-
nie utworzeniem Ruchu Narodo-
wego (najpierw jako inicjatywy 
społecznej, a  następnie partii 
politycznej), wielokrotnie wska-
zywano też na analogie pomiędzy 
metodami węgierskich i polskich 
nacjonalistów. Nie jest tajemnicą, 
że narodowcy polscy i węgierscy 
współpracują ze sobą – wskazy-
wano choćby fakt, że nadwiślań-
scy nacjonaliści mieli kopiować 
wiele metod funkcjonowania, 
które przyniosły sukces Jobbi-
kowi. W  szczególności porów-
nywano (nie do końca trafnie) 

VIKTOROWI ORBÁNOWI POTRZEBNA  
MIAŁABY BYĆ NACJONALISTYCZNA KONKURENCJA 

CELEM UDOWADNIANIA WYBORCOM CENTROWYM,  
ŻE JEST GWARANCJĄ OBRONY  

PRZED SKRAJNIE PRAWICOWYMI RZĄDAMI.

NIE JEST TAJEMNICĄ, 
ŻE NARODOWCY 

POLSCY I WĘGIERSCY 
WSPÓŁPRACUJĄ  

ZE SOBĄ.

POLITYKA POLITYKA
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i antykomunistyczne, promował 
ideę Wielkich Węgier, silnego 
państwa narodowego oraz współ-
pracował z innymi europejskimi 
formacjami narodowymi. Zwią-
zana z partią Gwardia Węgierska 
została zdelegalizowana w  2008 
roku jako organizacja prowadzą-
ca działalność przeciwko pra-
wom mniejszości narodowych, 
które zagwarantowane są przez 
węgierską konstytucję.

W  2014 roku Gábor Vona, 
prezes partii, rozpoczął politykę 
modyfikacji charakteru partii – 
miała stać się ona ugrupowaniem 
„ludowym”, wciąż prawicowym, 
lecz eksponującym innego ro-
dzaju tematy, takie jak np. walka 
z  korupcją. Lider ugrupowania 
podkreślał, że Jobbik dojrzał. 
Ewolucja bywała dość zaskaku-
jąca – działacze przez lata głosili 
hasła skrajnie antyizraelskie i an-
tysemickie, tymczasem w  2016 
roku partia wystosowała… życze-
nia świąteczne dla Żydów z oka-
zji Chanuki. Nie wszyscy działa-
cze formacji akceptowali nowy 
kurs – w  tym przypadku jeden 
z oddziałów partii w wulgarnych 
słowach odciął się od inicjatywy 
Vony. Niektórzy członkowie Job-
biku odchodzili z ugrupowania, 
angażując się w  inne inicjatywy 
nacjonalistyczne (np. HVIM, 

Straż Marszu Niepodległości do 
Straży Węgierskiej – paramili-
tarnej organizacji powiązanej 
z  Jobbikiem, której działalność 
nacechowana była w  szczegól-
ności na prowadzenie działań 
antycygańskich.

Jobbik wprost oskarżany był 
o bycie formacją co najmniej fa-
szystowską – działacze partii po-
sługują się flagą Arpadów, która 
mimo średniowiecznego rodo-
wodu może przypominać w pew-
nym stopniu także sztandar 
strzałokrzyżowców, węgierskiego 
ugrupowania, które pod koniec II 
wojny światowej przejęło rządy 
na Węgrzech, kolaborując przy 
tym z hitlerowskimi Niemcami. 

znany z  organizacji przywoły-
wanego już Magyar Szigetu) 
bądź tworzyli nowe. Ostatecznie 
kalkulacje polityczne Vony za-
kładające, że zmiana wizerunku 
partii wpłynie na lepsze wyniki 
wyborcze, okazały się być nie-
trafione i choć w 2018 roku Job-
bik zdobył 19% głosów i zyskał 3 

nowe mandaty w parlamencie, to 
koszt (odejście od pierwotnego 
idealizmu, radykalizmu i  anty-
systemowości na rzecz centro-
prawicowości) ich uzyskania 
był nieproporcjonalnie wysoki. 
Gábor Vona odszedł z  polity-
ki, tymczasem kierownictwo 
ugrupowania kontynuuje kurs 

POLITYKA POLITYKA

NIE ULEGA  
WĄTPLIWOŚCI,  

ŻE JOBBIK PRZEZ LATA  
BYŁ PARTIĄ  

O CHARAKTERZE 
NACJONALISTYCZNYM 

– GŁOSIŁ HASŁA 
ANTYUNIJNE, 

ANTYROMSKIE.

Sami działacze Jobbiku oficjal-
nie odwoływali się jednak do 
osoby admirała Horthyego, kon-
ser watywnego wojskowego 
przez ćwierć wieku sprawują-
cego autorytarne rządy. Wielu 
działaczy partii brało też udział 
w Magyar Sziget, czyli odbywa-
jącym się na Węgrzech festiwalu 
muzycznym, na którym wystę-
pują zespoły promujące swoimi 
utworami ideologię nacjonali-
styczną, a na wiecach partii gry-
wali muzycy związani z węgier-
skim rockiem tożsamościowym. 
Nie ulega wątpliwości, że Jobbik 
przez lata był partią o charakte-
rze nacjonalistycznym – głosił 
hasła antyunijne, antyromskie 
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is lamskimi „ radykałami”) . 
Wreszcie, zmieniono nazwę par-
tii na Zgromadzenie Narodowe.

W  przypadku Jobbiku trans-
formacja nie wyszła ugrupowa-
niu na dobre. Być może, z mar-
ketingowego punktu widzenia, 
mądrzejszym ruchem mogła być 
kontynuacja radykalizmu przy 
jednoczesnej rezygnacji z niektó-
rych „subkulturowych” elemen-
tów polityki (takich jak obecność 
nacjonalistycznych zespołów 
rockowych na eventach partii). 
Ciekawym przykładem jest tu 
Estońska Konserwatywna Partia 
Ludowa (EKRE) – formacja ta, 
mimo łagodnego wizerunku, od-
wołuje się do etnonacjonalizmu, 
podkreśla konieczność obrony 
„białej Estonii” przed imigran-
tami, a  nawet (co z  uwagi na 
traumę po sowieckiej okupacji, 
wbrew pozorom, w  państwach 
bałtyckich nie budzi większych 

przechodzenia w stronę politycz-
nego centrum. Przyjąć można 
z dużym prawdopodobieństwem, 
że prawidłowa będzie teza, iż Job-
bik stoi dziś „na lewo” od Fideszu. 
Formacja w wyborach współtwo-
rzy z ugrupowaniami liberalnymi 
bloki wyborcze przeciwko rządo-
wi – w pewnym stopniu można 

porównać to do sytuacji z polity-
ki ukraińskiej z  okresu rewolu-
cji godności na Majdanie, kiedy 
środowiska liberalno-demokra-
tyczne i  narodowe (np. Prawy 
Sektor) zawarły sojusz przeciwko 
Janukowyczowi. Część działaczy 
niezadowolonych z polityki kie-
rownictwa partii próbuje tworzyć 

kontrowersji niż kult Żołnierzy 
Wyklętych w Polsce) broni estoń-
skich weteranów II wojny świa-
towej, którzy walczyli po stronie 
Niemiec przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. To ugrupowanie, 
prawdopodobnie najbardziej ra-
dykalne i nacjonalistyczne w eu-
ropejskiej polityce, popierane 
jest przez co piątego Estończy-
ka, współtworzy rząd i  posiada 
przewodniczącego parlamentu. 
Jobbik pozostanie synonimem 
ugrupowania radykalnego, jed-
nak już nim nie jest i  raczej nie 
ma do tego powrotu. 

Michał Szymański  

kolejne, nowe ugrupowania 
o profilu nacjonalistycznym, jed-
nak nie odnoszą one większego 
sukcesu. Stosunkowo duża liczba 
wyborców o profilu narodowym 
wybiera Viktora Orbána, który 
prowadzi politykę konserwatyw-
ną, a  przede wszystkim odniósł 
dość duży sukces na polu polityki 
antyimigranckiej. Jobbik, konty-
nuując swoją przemianę, złożył 
nawet wniosek o  członkostwo 
w Europejskiej Partii Ludowej.

W  ostatnich latach podobną 
transformację przeszedł Front 
Narodowy. Francuska partia cie-
szyła się jednak stosunkowo nie-
wielkim poparciem społecznym 
i była politycznie izolowana przez 
centroprawicę i  lewicę – Marine 
Le Pen, córka założyciela Frontu, 
zliberalizowała partię, która nie 
ma już charakteru narodowo-ka-
tolickiego lecz konserwatywny, 
a w  szczególności laicki. Zrezy-
gnowano z etnicznego nacjona-
lizmu na rzecz przyjmowania 
do Frontu osób o innym kolorze 
skóry, sympatie wobec tradycji 
Francji Vichy czy prawicowych 
krytyków powojennej polityki 
Charlesa de Gaulle’a  zastąpiono 
pozytywnymi wypowiedziami 
o  gaullizmie, a  tradycjonalizm 
katolicki obroną świeckości 
państwa (domyślnie – przed 

STOSUNKOWO  
DUŻA LICZBA 
WYBORCÓW  

O PROFILU  
NARODOWYM  

WYBIERA VIKTORA 
ORBÁNA, KTÓRY 

PROWADZI POLITYKĘ 
KONSERWATYWNĄ.

JOBBIK POZOSTANIE SYNONIMEM  
UGRUPOWANIA RADYKALNEGO,  

JEDNAK JUŻ NIM NIE JEST  
I RACZEJ NIE MA DO TEGO POWROTU.

POLITYKA POLITYKA

Autor prezesem Fundacji  
Polska Zwycięska
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Zróbcie hałas, 
czyli słów parę  
o węgierskim  
heavy metalu

Dwa eksportowe zespoły, muzyk stojący na czele 
światowej megagwiazdy, kilka bardzo dobrych 
kapel z długim stażem – węgierska  
scena metalowa ma się czym pochwalić.  
Chociaż w czasach światowej eksplozji 
popularności tego gatunku, długowłose załogi 
znad Balatonu nie miały lekko…

Robert Dłucik 

MUZYKA MUZYKA
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węgierską scenę metalową. Mu-
zyk nie bardzo dogadywał się 
jednak z gitarzystą Gáborem Ku-
koveczem (o jednego lidera było 
za dużo) i  rychło opuścił grupę, 
by założyć Ossian, gdzie dał sobie 
spokój z gitarą basową i stanął za 
mikrofonem. Po dwóch demów-
kach, zespół z bohaterem celtyc-
kiej mitologii w  nazwie wydał 
w 1988 roku debiutancki album 
„Acélszív”. To również pozycja, 
której fani metalu nie powinni 
przegapić! Utwór tytułowy do 
dzisiaj stanowi żelazny punkt 
koncertów kapeli. 

Ossian
Ossian – jeszcze w  czasach 

PRL-u – przyjechał zresztą do na-
szego kraju, był jednym z uczest-
ników kultowego festiwalu „Me-
talmania” w katowickim Spodku. 
Dostąpił również zaszczytu sup-
portowania Iron Maiden podczas 
ich budapeszteńskiego koncertu. 

Początek lat osiemdzie-
siątych. Wyspy Brytyj-
skie przeżywają praw-
dziwy wysyp kapel 

grających szybką i ciężką muzykę. 
Iron Maiden, Motorhead (chociaż 
Lemmy do końca przekonywał ze 
sceny, że grają rock’n’roll…), Sa-
xon, Def Leppard (wczesny), An-
gel Witch, Venom plus dziesiątki 
innych lepszych lub gorszych skła-
dów. W USA z hukiem debiutuje 
Metallica, granice ekstremalnego 
grania wkrótce przesuwa Slayer, 
Kalifornia staje się wylęgarnią 
załóg, które z czasem dorobią się 
statusu legend gatunku.

Państwowe pozwolenie  
na heavy metal
Jak to się ma do Węgier? Fani 

ciężkiego grania musieli uzbroić 
się w cierpliwość. Komunistyczne 
władze – a tym samym tamtejsza 
państwowa fonografia – długo nie 
mogły zdecydować się, jak potrak-
tować to nowe wyzwanie. Przez 
budujący socjalizm kraj dopiero co 
przetoczyła się fala punkowej re-
belii (dla niektórych wykonawców 
bunt przeciw systemowi skończył 
się za kratkami lub przymusową 
emigracją), a  tutaj – „Towarzy-
sze: wiecie, rozumiecie”, następne 
zagrożenie dla naszej młodzieży 
z imperialistycznego Zachodu…

Gitarzysta „Żelaznej Dziewicy” 
Adrian Smith nosił później T-
-shirt z logiem Ossiana. Wczesny 
okres – do rozłamu w 1994 roku 
– okazał się bardzo twórczy dla 
Paksiego i spółki: co roku dostar-
czali fanom premierowy materiał. 
Ossian – z Paksim jako jedynym 
członkiem z oryginalnego składu 
– jest aktywny do dzisiaj. O po-
zycji zespołu w  świecie węgier-
skiego rocka, świadczy nie tylko 
bogata dyskografia i  liczba fa-
nów, ale także jubileuszowa pły-
ta z 2018 roku, na której utwory 
z  jej repertuaru wykonuje wielu 
uznanych węgierskich artystów. 

Pod koniec lat osiemdziesią-
tych światło dzienne ujrzał rów-
nież debiut kultowej w niektórych 
kręgach kapeli Tormentor, do-
wodzonej przez wokalistę Attilę 
Csihara. „Anno Domini” (oraz 
wcześniejsza demówka „7th Day 
of Doom”) przyniosły porcję 
brudnego, surowego, brutalnego 

Dlatego też na pierwszą ofi-
cjalnie wydaną płytę długogra-
jącą z  muzyką metalową Wę-
grom przyszło czekać aż do 1986 
roku. Pozwolenie wydał rząd (!) 
i dzięki temu na kartach historii 
zapisał się zespół Pokolgép z al-
bumem „Totális Metál”. Pokolgép 
wcześniej działał na wpół legal-
nie, chociaż zdołał wydać jedne-
go singla. A jeśli chodzi o wspo-
mniany longplay: niech Was nie 
zwiedzie kiczowata okładka, pod 
względem muzycznym to bardzo 
ciekawy materiał. Inspiracje są 
czytelne (z  naciskiem na scenę 
brytyjską), ale język węgierski 
dodaje smaku i  oryginalności 
utworom. Winyl jest bardzo ce-
niony wśród kolekcjonerów, cena 
150 złotych za węgierskie wyda-
nie sprzed lat nie należy do rzad-
kości… Wokalistą Pokolgép był 
wówczas József Kalapács, który 
w kolejnej dekadzie zasilił Omen 
(też bardzo dobry zespół, które-
go dyskografię warto poznać), 
a  w  XXI wieku stanął na czele 
własnej kapeli nazwanej po pro-
stu Kalapács). 

Endre Paksi
We wczesnym okresie dzia-

łalności Pokolgép na basie grał 
Endre Paksi – postać, bez któ-
rej trudno wyobrazić sobie 

NA PIERWSZĄ OFICJALNIE  
WYDANĄ PŁYTĘ DŁUGOGRAJĄCĄ  
Z MUZYKĄ METALOWĄ WĘGROM  

PRZYSZŁO CZEKAĆ AŻ DO 1986 ROKU.

MUZYKA MUZYKA
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leżącego przy austriackiej granicy 
miasteczka Sopron musieli mieć 
w  sobie spore pokłady determi-
nacji. Nagrania i premiery płyty 
doczekali się po… dekadzie dzia-
łalności. No i zaczęli z wysokiego 
C. O  ile wcześniej wymienione 
kapele inspirowały się europej-
ską sceną metalową (Pokolgép 
i Ossian jeszcze australijskim AC/

grania spod znaku Venom i wcze-
snego Bathory. Na płycie znalazł 
się utwór poświęcony legendarnej 
hrabinie Elżbiecie Batory, a  kto 
może lepiej oddać hołd tej – in-
spirującej do dzisiaj filmowców 
i muzyków – postaci niż Węgrzy? 
Tormentor niedawno zawitał 
wreszcie z  koncertem do Polski, 
chociaż obecnie to już zupełnie 

DC), Moby Dick zafascynowa-
ny był amerykańskim graniem. 
Wczesna Metallica, Slayer, Exodus 
– te wpływy słychać wyraźnie na 
„Szczekaj piesku”. Całość zosta-
ła nagrana z młodzieńczą werwą 
i  fantazją. Brzmi świetnie mimo 
upływu trzech dekad! 

Nowa era heavy metalu
Moby Dick również działa 

z powodzeniem do dzisiaj, a jego 
współlider Norbert Mentes jest 
częstym gościem w  Polsce, tyle 
że ze swoim drugim muzycznym 
dzieckiem, czyli zespołem Hun-
garica. Czy uda się kiedyś spro-
wadzić do nas Moby Dicka? Oby, 
bo czas płynie szybko i muzycy 
młodsi już nie będą…

inny zespół niż trzy dekady temu. 
Sam Csihar zrobił międzynarodo-
wą karierę, dołączając do norwe-
skiego Mayhem – jednego z pre-
kursorów black metalu.

Już po zmianie ustroju po-
litycznego i  gospodarczego na 
Węgrzech, ukazał się debiutancki 
album Moby Dick „Ugass Kutya”. 
Członkowie zespołu z  uroczego, 

MUZYKA MUZYKA

NA PŁYCIE  
ZNALAZŁ SIĘ UTWÓR 

POŚWIĘCONY  
HRABINIE  

ELŻBIECIE BATORY,  
A KTO MOŻE  

LEPIEJ ODDAĆ HOŁD  
TEJ POSTACI  

NIŻ WĘGRZY?
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poza granicami kraju. Koncerto-
wała także kilka razy w Polsce. Na 
Węgrzech albumy Dalriady regu-
larnie wskakują na wysokie miej-
sca w tamtejszym Top 40, wydany 
dwa lata temu „Nyárutó” wspiął się 
nawet na szczyt tego zestawienia.

Na deser – jeszcze raz nazwi-
sko Bathory, konkretnie: Zoltán 
Báthory. Węgierski gitarzysta, któ-
ry postanowił szukać szczęścia za 
oceanem. Tam założył zespół Five 
Finger Death Punch. Sukcesem 
okazał się już debiutancki album – 
„The Way of The Fist”, który sprze-
dał się w nakładzie gwarantującym 
status „złotej płyty”. Dzisiaj grupa 
jest megagwiazdą, świetnie pro-
sperującym metalowym przedsię-
biorstwem. Niedawno – tuż przed 
wybuchem epidemii koronawiru-
sa – zespół po raz pierwszy w swej 
15-letniej historii zagrał koncert na 
Węgrzech, co dla lidera było wyjąt-
kowym przeżyciem. 

I  coś z  przymrużeniem oka na 
koniec, czyli zespół Zorall. Grupa, 
która specjalizuje się w totalnie od-
jechanych połączeniach węgierskich 
utworów z  klasyką heavy metalu. 
Ballada „Ha Volna Két Életem” Pira-
mis zaśpiewana na podkładzie „Fear 
of The Dark” Iron Maiden – nie da 
się? Potrzymajcie nam piwo…

Robert Dłucik  

Ponad ćwierć wieku walczy już 
na scenie metalowej zespół Ekto-
morf. Grupa wzbudzająca spore 
kontrowersje, nawet w ojczyźnie. 
Raz – z  powodu romskiego po-
chodzenia założyciela i  lidera ka-
peli Zoltána Farkasa, dwa – mu-
zycznego naśladownictwa Maxa 
Cavalery (z naciskiem na Soulfly). 
Na początku – kiedy Ektomorf na-
grywał płyty w języku węgierskim 
– to połączenie romskiego folkloru 
z ciężkim graniem sprawiało intry-
gujące wrażenie. Później – kiedy 
zaczęli wydawać anglojęzyczne 
krążki – rzeczywiście można po-
mylić ich z Soulfly lub Sepulturą 
z okresu „Roots Bloody Roots”. Ale 
nie zmienia to faktu, że Ektomorf 
stał się rozpoznawalną  międzyna-
rodową marką. Nagrywał dla naj-
większych metalowych wytwórni 
w  Europie (Nuclear Blast, AFM, 
obecnie Napalm Records), wystę-
pował też na słynnych festiwalach 
z Wacken Open Air na czele. 

PS. Zastanawiałem się jeszcze 
nad włączeniem do tekstu zespo-
łu Tankcsapda – też eksportowej 
kapeli. Trudno ich sklasyfikować 
jako przedstawicieli heavy metalu 
(tytuł debiutu „Punk & Roll” niósł 
jasny przekaz co do upodobań 
muzycznych), ale można w  ich 
bogatej dyskografii znaleźć płyty, 
które powinny zainteresować fa-
nów metalowego grania. Ze szcze-
gólnym wskazaniem na „Minden-
ki vár valamit” z 2006 roku. 

Zespół koncertował w  Polsce, 
tutaj nakręcił też klip do jednego 
ze swoich sztandarowych utwo-
rów. Jedną z płyt Ektomorf powin-
ni polubić nawet słuchacze, którzy 
na hasło „heavy metal” dostają 
wysypki. W 2012 roku Farkas za-
skoczył bowiem wszystkich, przy-
gotowując album „The Acoustic”, 
gdzie nagrał złagodzone wersje 
wcześniejszych kawałków grupy, 
premierowe ballady oraz… covery 
Lynyrd Skynyrd (!) i króla country 
Johnny’ego Casha (!!). 

Kolejne pokolenia muzyków
Coraz lepiej na europejskiej 

scenie metalowej radzi sobie Dal-
riada – kolejny skład pochodzący 
z Sopronu. Grupa czerpie pełnymi 
garściami z węgierskiego folkloru 
(wplatając ludowe motywy w  ty-
powo metalowe brzmienia) i wę-
gierskiej historii. Śpiewa w rodzi-
mym języku, co nie przeszkadza 
jej w zdobywaniu nowych fanów 

MUZYKA MUZYKA

GRUPA „DALRIADA” CZERPIE PEŁNYMI GARŚCIAMI  
Z WĘGIERSKIEGO FOLKLORU  

(WPLATAJĄC LUDOWE MOTYWY W TYPOWO 
METALOWE BRZMIENIA) I WĘGIERSKIEJ HISTORII.

DZISIAJ  
ZOLTÁN BÁTHORY  

JEST MEGAGWIAZDĄ, 
ŚWIETNIE 

PROSPERUJĄCYM 
METALOWYM 

PRZEDSIĘBIORSTWEM.

Autor to dziennikarz muzyczny, ekspert 
w dziedzinie węgierskiej muzyki. 

Prowadzi stronę na Facebooku „Ringasd 
el magad, czyli rock znad Balatonu”.
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Kiedy proste 
nie jest proste 
Na Magnetyczną górę trafiłam zgoła przypadkiem. 
Wiedziałam, że Réka Mán-Várhegyi otrzymała 
Nagrodę Literacką Unii Europejskiej, jednak nie 
miałam pojęcia, że książka już ukazała się w 
Polsce, a tu niespodzianka – powieść od dwóch 
miesięcy czekała na odkrycie. Trudno mi do końca 
określić, dlaczego wcześniej ją przeoczyłam:  
przez pandemię, pracę czy też może  
przez mocno okrojony marketing? 

Pojawia pierwsza intry-
gująca myśl – jak wła-
ściwie opisać fabułę tej 
książki? Spróbuję się 

posłużyć klasycznymi składo-
wymi fabuły. Czas narracji: mię-
dzy 1999 a 2002 rokiem, jednak 
został on mocno poszatkowany, 
co czasami zaburza ciąg lektu-
ry. Miejsce: głównie Budapeszt, 
ale też Békásmegyer (ukazane 
w  książce jako miejsce zapo-
mniane przez Boga i ludzi, kiedy 
w  rzeczywistości jest to osiedle 
leżące w granicach Budapesztu), 
Nowy Jork, Florencja… Bohate-
rowie… cóż, jest ich sporo: od-
ważna feministka i  socjolożka 
szukająca swojego celu w  życiu 
Enikő Börönd, zagubiony w so-
bie, powiedzmy, samiec alfa 
i  doktor socjologii Tamás Bog-
dán, pochodząca z  Békásmegy-
er studentka pierwszego roku, 
a  jakże, socjologii Réka (tutaj 
autorka puszcza oczko czytel-
nikowi) oraz mnóstwo innych, 
których imiona nawet ciężko 
zapamiętać bez skrzętnych no-
tatek, a pojawiają się lawinowo. 
Tempo akcji: dość leniwe, trochę 
jak przyglądanie się wodzie pły-
nącej w rzece – z wierzchu bar-
dzo ospałe, ale jeżeli wiadomo, 
co czai się dookoła, może być 
całkiem ciekawe. Po takim opisie 

sama chyba miałabym wątpli-
wości, czy sięgnąć po tę książkę, 
jednak po namyśle twierdzę, że 
mimo wszystko to nie klasycznie 
ujęte elementy konstrukcji dzieła 
są tutaj ważne.

Psychologiczne  
aspekty książki
O  Magnetycznej górze mówi 

się w  wielu różnych aspektach 
– że to pierwsza węgierska opo-
wieść spod szyldu #metoo, ob-
raz budapeszteńskiej inteligencji 
z  przełomu tysiącleci, rozważa-
nia na temat różnych grup spo-
łecznych, wolności i  radzenia 
sobie w  nowym, wspaniałym 
świecie po zmianie ustrojowej… 
W  moim mniemaniu problem, 
a  równocześnie siła tej książki 
tkwi w tym, że choćbyśmy chcieli 
ją wrzucić w konkretną szuflad-
kę, to zawsze znajdzie się ktoś 
twierdzący, że „to prawda, ale…”, 
„to zależy…”. Autorka w ciekawy 
sposób tworzy poszczególne po-
staci i wprowadza w tekst kolej-
ne – z jednej strony w kolejnych 
rozdziałach czytelnik „przykle-
ja się” do bohatera, który sam 
próbuje zrozumieć mechanizmy 
sterujące nim samym oraz świa-
tem, a z drugiej w trakcie lektury 
można się poczuć jak naukowiec 
obserwujący, co zrobi badana 

Monika Jurczak 

LITERATURA LITERATURA
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gdy matka głównej bohaterki, 
szanowana dentystka, chodzi na 
spotkania lecznicze/ new wave/ 
wyłącz media – włącz myśle-
nie, a podróżująca wcześniej po 
wielkim świecie dorosła córka 
sama musi jakkolwiek dogadać 
się z  resztą pokręconych kobiet 
w rodzinie. Absurd goni absurd, 
ale niech pierwszy rzuci kamie-
niem, kto nie miał w  rodzinie 
osoby, która zajmowała się tego 
typu sprawami, kiedy wszystko 
inne waliło się na głowę. Podob-
nie w kwestii relacji damsko-mę-
skich. Czysto teoretycznie – czy 
studentka może wdać się w  ro-
mans z profesorem? Może. Robi 
to intencjonalnie, czy stoi za tym 
wpojone poddawanie się losowi 
i  brak pewności siebie? Tylko 
ona sama może to wiedzieć, jeżeli 
w ogóle. Wszystko zależy od tego, 
jak interpretuje całe zajście. Czy 
jednak takie doświadczenie jest 
reprezentatywne dla całej grupy, 
czy jest jedynie wyjątkiem…?

Relacje międzyludzkie
Według mnie w  Magnetycz-

nej górze nie jest najważniejsze, 
czy ktoś kłamie w swoich opo-
wieściach, czy nie, a  raczej: jak 
funkcjonują różne ludzkie praw-
dy – osobiste, społeczne, płcio-
we – i  jak na siebie oddziałują. 

Czy niszczą się wzajemniwe, 
czy raczej koegzystują w  jed-
nym świecie, jak inteligencki, 
napuszony Budapeszt oraz so-
cjalnie i mentalnie odseparowa-
ny Békásmegyer? Czy jednemu 
światu wolno bezpardonowo 
wkraczać do innego? Nie. I nie-

ważne, czy będzie to budapesz-
teńczyk okazujący brak szacun-
ku dla człowieka z  Békás, czy 
mężczyzna patrzący z  polito-
waniem na kobietę. Lub na od-
wrót. Prawdą może być zarów-
no przekonanie Enikő o potędze 
kobiet i  feminizmu, jak i wiara 
Feriego w  demona zdechłego 
królika kupionego przez matkę 

osoba znajdująca się w  sytuacji 
X. W ten oto dziwny sposób au-
torka zadaje pytanie o możliwość 
badania relacji międzyludzkich 
– patrzymy na bohaterów, a rów-
nocześnie nie jesteśmy w stanie 
wydać na ich temat rzetelne-
go osądu, bo sami nie jesteśmy 

W „MAGNETYCZNEJ 
GÓRZE” NAJWAŻNIEJSZE 

JEST TO,  
JAK FUNKCJONUJĄ 

RÓŻNE LUDZKIE  
PRAWDY – OSOBISTE, 
SPOŁECZNE, PŁCIOWE 

– I JAK NA SIEBIE 
ODDZIAŁUJĄ.

PATRZYMY NA BOHATERÓW,  
A RÓWNOCZEŚNIE NIE JESTEŚMY W STANIE WYDAĆ  

NA ICH TEMAT RZETELNEGO OSĄDU,  
BO SAMI NIE JESTEŚMY OBIEKTYWNI.

LITERATURA LITERATURA

obiektywni. Dodatkowo ten po-
mysł można pociągnąć dalej – 
jak możemy opisywać całe grupy 
społeczne? Poszczególnymi hi-
storiami? Badania powinny być 
przeprowadzone szeroko, czy ra-
czej jako case studies? W tym mo-
mencie zderzamy się z  sytuacją, 
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nieprzetłumaczalnej gry słownej 
w nazwach miast Baja i Bugyi lub 
objaśnienie wcale nie tak oczy-
wistej (dla osób niezajmujących 
się Węgrami na co dzień) różni-
cy kulturowej między Pesztem 
a Budą, o tyle przypis do fornetti 
trochę mnie rozbawił, bo samej 
zdarzało mi się jadać w  takich 
miejscach, tyle że w Polsce, więc 

chłopaka przed swoją śmiercią, 
który przekonuje go, że wła-
śnie on powinien być obrońcą 
Békásmegyer.

Powieść Réki Mán-Várhegyi 
nie jest książką łatwą – jej po-
szarpana budowa i  niewyraźne 
wiązanie ze sobą poszczególnych 
części potrafi bardzo utrudnić 
lekturę, jednak mimo problemów 

to może nie należeć do elementów 
niezrozumiałych dla Polaków.

Przesłanie książki
Chociaż sama akcja Magne-

tycznej góry rozgrywa się na prze-
łomie wieków i poniekąd obrazuje 
społeczeństwo węgierskie tamtego 
okresu, to uważam, że jej przekaz 
można ująć w  bardziej uniwer-
salne sformułowanie – jeżeli coś 
wydaje się proste i  jednolite, to 
takie nie jest. Zwłaszcza człowiek. 
Zwłaszcza grupy ludzi. Zwłaszcza 
społeczeństwo. Mimo tego trzeba 
nadal podejmować próby porozu-
mienia się, chociaż jest cienka gra-
nica, którą łatwo nielegalnie prze-
kroczyć pogardą, umniejszaniem, 
a czasem nawet nienawiścią. Od-
powiednio namagnesowane ka-
wałki metalu pod odpowiednim 
kątem będą się przyciągać. Pod 
innym będą się odpychać z  siłą 
nie do powstrzymania. 

Monika Jurczak   natury formalnej Magnetyczna 
góra to istne morze koncepcji 
i  ciekawych przemyśleń. Sądzę, 
że stanowiło to pewnego rodzaju 
wyzwanie dla tłumaczki, Elżbie-
ty Sobolewskiej. Jedyną rzeczą, 
która zaskoczyła mnie odrobinę 
podczas lektury, były przypisy od 
tłumaczki. O  ile absolutnie po-
pieram wyjaśnienie w ten sposób 

LITERATURA LITERATURA

Autorka to członek Zarządu Fundacji 
Polsko-Węgierskiej, edytorka, tłumaczka 

literatury węgierskiej. Absolwentka 
filologii polskiej oraz węgierskiej na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 
z wyróżnieniem studia podyplomowe 

w zakresie przekładu literackiego 
w Instytucie Balassiego w Budapeszcie. 

W wolnym czasie prowadzi fanpage’a na 
Facebooku „A po węgiersku”.
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Postać Ferenca Puskása można przedstawić jako 
jeden z ponadczasowych symboli Węgier, który w 
materii jednoczenia naszych południowych braci 
odgrywa rolę porównywalną ze św. Stefanem, 
Lajosem Kossuthem, langoszem czy gulaszem. 
Na temat Puskása powstało już wiele tekstów, 
artykułów i książek, które opisały jego biografię, 
zdolności piłkarskie i trenerskie. 

Franciszek Jóźwicki

Galopujący  
major, czyli  
krótka historia 
Ferenca Puskása

SPORT SPORT
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porażkę. Była to słynna porażka 
z Niemcami Zachodnimi w fina-
le Mundialu 1954 r., która powoli 
zaczęła wynosić legendę „Niem-
ców grających do końca”. Mimo 
wszystko jednak w tym czasie re-
prezentacja węgierska w 1954 r.  
uzyskała największy w  historii 
wynik rankingu Elo FIFA 2230 
punktów, do którego zbliżyła się 
tylko raz w historii reprezentacja 
Niemiec, uzyskując wynik 2223 
punkty w 2014 r. Złota jedenast-
ka zasłynęła z  wielu sukcesów, 
takich jak złoty medal na XV 
Igrzyskach Olimpijskich w Hel-
sinkach w 1952 r., srebrny medal 

Ten krótki tekst nie uzur-
puje sobie prawa do by-
cia żadnym z  powyżej 
wymienionych, zaś ma 

na celu jedynie wzbudzenie za-
interesowania jego postacią.

Ferenc Puskás urodził się 1 kwiet- 
nia 1927 r. w Budapeszcie w rodzi-
nie Niemców szwabskich jako Fe-
renc Purczeld. Wychowywał się na 
przedmieściach Budapesztu w ów-
czesnym mieście niewchodzącym 
w skład stolicy Węgier – Kispest, 
gdzie wolny czas wykorzystywał 
na grę w piłkę z przyjaciółmi z po-
dwórka. Czasy dzieciństwa wspo-
minał, przywołując realia Węgier 
w międzywojniu: „Nie każdy z nas 
miał buty, dlatego graliśmy na bo-
saka na każdej piaszczystej drodze, 
którą udało nam się znaleźć”. Już 
w  bardzo młodym wieku Puskás 
postanowił porzucić edukację na 
rzecz zostania profesjonalnym 
piłkarzem. Karierę juniorską roz-
począł już w  1943 r. w  Kispest 
AC, znanym później jako Kispest 
Budapest Honvéd FC. Będąc jesz-
cze w  wieku juniorskim, zmie-
nił nazwisko na Puskás i  używał 
pseudonimu Miklós Kovács, aby 
być dopuszczonym do rozgrywek 
seniorskich. Jego pseudonim Ga-
lopujący major wziął się właśnie 
z tego okresu, gdyż Honvéd w tam-
tym czasie był klubem wojskowym. 

na wspomnianym Mundialu oraz 
złoty medal Międzynarodowego 
Pucharu Środkowej Europy roz-
grywanego w  latach 1948–1953. 
Drużyna Sebesa opierała się 
na sześciu głównych graczach, 
z  których zdecydowana więk-
szość pochodziła z budapesztań-
skiego Honvédu: Ferenc Puskás 
(kapitan), Sándor Kocsis, Nándor 
Hidegkuti, Zoltán Czibor, József 
Bozsik i Gyula Grosics.

Sport a historia
Po powstaniu węgierskim 

w  1956 r. Ferenc Puskás uciekł 
z Węgier, sprzeciwiając się tym 

Ponadto Puskás był czasami na-
zywany przez Węgrów Öcsi, co 
w  wolnym tłumaczeniu oznacza 
„braciszka”.

Rozgrywki klubowe były zło-
tą passą w historii występów pił-
karskich Ferenca Puskása, jed-
nakże największych osiągnięć, 
którymi zapisał się w  historii 
swojego kraju, dokonał podczas 
występów w  reprezentacji na-
rodowej Węgier. Puskás współ-
tworzył legendarną dla Węgrów 
„złotą jedenastkę” – aranycsapat 
prowadzoną przez Gusztáva Se-
besa. Terminem tym nazywano 
drużynę Węgier w  piłce noż-
nej, której bilans meczów w  la-
tach 1950–1956 wynosił 42 wy-
grane, 7 remisów i  tylko jedną 

PUSKÁS  
WSPÓŁTWORZYŁ 

LEGENDARNĄ  
DLA WĘGRÓW 

„ZŁOTĄ JEDENASTKĘ” 
– ARANYCSAPAT 
PROWADZONĄ  

PRZEZ  
GUSZTÁVA SEBESA.

SPORT SPORT
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wtedy, gdy zgubi nadwagę. Na-
stępny sezon Puskás rozpoczął 
już w barwach Realu, gdzie wraz 
z  Alfredo Di Stéfano stanowili 
najbardziej zgrany duet hiszpań-
skiej ligi. W  latach 1961–1962 
Puskás zaliczył także 4 występy 
w  barwach reprezentacji Hisz-
panii, jednakże bez ani jednego 
ustrzelonego gola, znany był za 
to ze swoich asyst.

Puskás zakończył karierę 
w 1966 r., natomiast pożegnal-
ny mecz zagrał trzy lata póź-
niej w meczu towarzyskim. Jego 
odejście oglądało 80 tys. widzów 
zgromadzonych na stadionie 
Realu Madryt. Dwa tygodnie 
później na tym samym stadio-
nie rozegrano finał Pucharu Eu-
ropy – najważniejszych rozgry-
wek klubowych Europy, który 
oglądało zaledwie 31 tys. osób. 
W  trakcie swojej piłkarskiej 
kariery w latach 1943–1966 ro-
zegrał 620 meczów, strzelając 

samym polityce komunistów. 
Ówczesny reżim uznał go za 
tchórza i  starał się wymazać 
jego pozytywną rolę z  histo-
rii, podobny los spotkał innych 
sportowców, którzy opuścili Wę-
gry. Ferenc Puskás wyemigrował 
do Hiszpanii i  tam występował 
w  1957 r. jako piłkarz w  cha-
rakterze gościa zespołu Espa-
nyol Barcelona. Takie nazwisko 

w nich łącznie 616 bramek. Czy-
ni go to jednym z  najskutecz-
niejszych napastników Europy, 
zaraz obok Josefa Bianki i Gerda 
Müllera. Rekord 47 goli strze-
lonych dla Realu Madryt w se-
zonie 1959/60 ligi hiszpańskiej 
pobity został dopiero w 2011 r. 
przez Cristiano Ronaldo i Lio-
nela Messiego. Ferenc Puskás 
do dziś pozostaje napastnikiem, 
który zdobył dla Realu Madryt 
największą liczbę bramek w Pu-
charze Króla – 49 goli w 45 ro-
zegranych spotkaniach. W  an-
nałach Realu Madryt zapisał 
się także jako najstarszy piłkarz 
występujący w barwach zespołu: 
38 lat i 233 dni.

Puskás jako trener
Bardzo ciekawym okresem 

w historii Ferenca Puskása pozo-
staje jego kariera trenerska, pod-
czas której zasłynął jako spraw-
ny administrator i  projektant 

nie przeszło obojętnie wobec 
trenerów kadr drużyn ligi hisz-
pańskiej, niestety, aby wrócić 
do pełni rozgrywek, Puskásowi 
przeszkadzała osiemnastokilowa 
nadwaga. Na swój celownik ob-
rał go legendarny szkoleniowiec 
Realu Madryt – Santiago Berna-
béu. Postawił on Puskásowi ja-
sny warunek – zostanie zatrud-
niony przez Real Madryt tylko 

W TRAKCIE SWOJEJ PIŁKARSKIEJ KARIERY  
W LATACH 1943–1966  

ROZEGRAŁ 620 MECZÓW,  
STRZELAJĄC W NICH ŁĄCZNIE 616 BRAMEK.

SPORT SPORT
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Puskása była niewydolność ukła-
du oddechowego i krążenia.

Upamiętnienie sportowca
Ferenc Puskás został upa-

miętniony na wiele sposobów 
przez swoich rodaków. Najważ-
niejszym, być może, sposobem 
zachowania Puskása w  pamięci 
narodu było pochowanie go w ba-
zylice św. Stefana w Budapeszcie, 
co wyniosło w sposób szczególny 
prestiż jego osoby. Galopujący 
major jest także patronem dwóch 
wielkich węgierskich obiektów 
sportowych, są to: Népstadion 
i  Puskás Aréna. W  roku 2001 
astronomowie Krisztián Sárnecz-
ky i Gyula M. Szabó odkryli w ob-
serwatorium Calar Alto asteroidę, 
której nadali nazwę 82656 Puskás. 
Rok po śmierci piłkarza ulica Új-
temető w dzielnicy Kispest w Bu-
dapeszcie została nazwana jego 
nazwiskiem. Ponadto w  wielu 
miejscach na Węgrzech znajdu-
ją się jego pomniki. Najważniej-
szym jednak wyróżnieniem Fe-
renca Puskása jako piłkarza było 
ustanowienie przez UEFA nagro-
dy FIFA Puskás Award nadawa-
nej piłkarzowi za najpiękniejszą 
bramkę strzeloną w rozgrywkach 
europejskich. 

Życie Ferenca Puskása to hi-
storia wielkiej gwiazdy sportu, 

drużyn. Jako trener zwiedził 
znakomitą część świata, budu-
jąc siłę zespołów pod rozgryw-
ki drużynowe w  ligach takich 
krajów, jak Hiszpania (Hércules 
CF, Real Murcia, Deportivo Ala-
vés), Australia (South Melbour-
ne Hellas), Stany Zjednoczone 
(San Francisco Golden Gate 
Gales), Kanada (Vancouver Roy-
als), Paragwaj (Sol de América, 
Cerro Porteño), Chile (Colo-
-Colo), Arabia Saudyjska (re-
prezentacja narodowa) i  Egipt 
(Al Masry). Największy sukces 
w  karierze trenerskiej odniósł 
w Grecji, trenując zespoły takie 
jak AEK Ateny i Panathinaikos, 
gdzie z  tym ostatnim udało mu 
się doprowadzić w  1973 r. do 
finału Klubowego Pucharu Eu-
ropy. Swoistym zwieńczeniem 
kariery trenerskiej, a  zarazem 
uhonorowaniem Puskása było 
objęcie przez niego stanowiska 
selekcjonera kadry narodowej 

która stała się ikoną swojego 
kraju. Według niektórych hunga-
rystów, to właśnie występy „zło-
tej jedenastki” i  postać Puskása 
podniosły Węgrów po traumie 
rozbiorów i  przegranej II Woj-
nie Światowej. W 2009 r. powstał 
dokumentalny film biograficzny 
poświęcony postaci Ferenca Pu-
skása pt. Puskás Hungary w reży-
serii Tamása Almásiego. Mimo 
wszystko jednak brakuje więk-
szej ilości szerzej dostępnych in-
formacji na temat życia Ferenca 
Puskása oraz chociażby filmu, 
który w bardziej fabularyzowany 
sposób przybliżyłby całemu świa-
tu jego zdolności i życie. 

Franciszek Jóźwicki  

Węgier w 1993 r., lecz tylko na 
rozegranie czterech meczów.

Pod koniec swojego życia 
u  legendy węgierskiego futbo-
lu zaczęła rozwijać się choroba 
Alzheimera, zaś zahamowanie 
jej rozwoju wymagało specja-
listycznej opieki. Był jednym 
z najsłynniejszych obywateli Bu-
dapesztu, w którym mieszkał do 
końca swojego życia. Wiele or-
ganizacji i  klubów sportowych 
związanych swoją przeszłością 
z Puskásem wspierało finansowo 
jego leczenie. Najbardziej zna-
nym gestem wsparcia był chary-
tatywny mecz rozegrany przez 
Real Madryt w 2005 r., z którego 
cały dochód został przeznaczo-
ny na leczenie chorej gwiazdy. 
Niestety już w  następnym roku 
jego stan znacznie się pogorszył, 
we wrześniu 2006 r. trafił na od-
dział intensywnej terapii, a dzień 
przed śmiercią jego stan był już 
krytyczny. Przyczyną śmierci 

SPORT SPORT

BYŁ JEDNYM Z NAJSŁYNNIEJSZYCH  
OBYWATELI BUDAPESZTU,  

W KTÓRYM MIESZKAŁ  
DO KOŃCA SWOJEGO ŻYCIA.

BRAKUJE WIĘKSZEJ  
ILOŚCI SZERZEJ 
DOSTĘPNYCH 
INFORMACJI  

NA TEMAT ŻYCIA  
FERENCA PUSKÁSA  
ORAZ CHOCIAŻBY  

FILMU  
NA JEGO TEMAT.
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Została założona w 2020 roku, jednak osoby zaangażowane w jej rozwój pracują na 
polu stosunków polsko-węgierskich już od wielu lat. Współpracują z nami wykładowcy 
akademiccy, tłumacze, studenci Hungarystyk, czy historycy.
Naszym głównym celem jest krzewienie przyjaźni pomiędzy Polakami i Węgrami. Swoją misję 
realizujemy poprzez takie projekty, jak prowadzenie portalu Polak Węgier oraz wydawanie 
czasopisma o tym samym tytule. Przygotowujemy także spoty okolicznościowych oraz 
filmy dokumentalne, a także prowadzimy popularny kanał na Youtube na tematy polsko-
węgierskie (22 tysiące obserwujących). Udzielamy patronatów medialnych, wydajemy 
raporty oraz liczne publikacje.
Nie chcemy, żeby znane wszystkim powiedzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, 
i do szklanki” pozostawało pustym sloganem, a znajdowało także swoje odzwierciedlenie 
w codziennym życiu.

Rozważ wsparcie finansowe naszej fundacji.
Nawet niewielkie regularne wpłaty mają dla nas wielkie znaczenie.
Fundacja Polsko-Węgierska
Bank PKO BP, konto nr 32 1020 1013 0000 0602 0429 7099
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Fundacja Polsko-Węgierska 


