
A lengyel – magyar barátságról 

(Március 23. – a lengyel-magyar barátság napja) 

 

Mikor két ember jó ideje nagyon jó barát, az nagyszerű, de ha két népről van szó, az 

elképesztő. Ilyen a Lengyelország és Magyarország közötti kapcsolat is. 

 

 

 

De honnan ered ez a jó kapcsolat? 

Nem csak egy oka van, de ha meg akarjuk tudni azokat, először elő kell venni a 

történelemkönyvet. Ha ez megtörtént, akkor látjuk, hogy a két ország alapítása között nincs sok 

különbség időben, mindössze 44 év. Ráadásul a két állam Trianonig közös határokkal is 

rendelkezett, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A második fontos szempont az, hogy a 

királyok a földrajzi közelség miatt hamar kérhettek segítséget a másik országtól, és jó esetben 

kaptak is. Házasságok is köttettek, Piast-házbeli V. Boleszláv lengyel fejedelem például Árpád-

házi Boldog Kingát vette feleségül, aki a lengyelek egyik védőszentje, IV. Béla lánya, rendkívül 

ismert és szeretett személy, és erősen hozzájárult a remek lengyel – magyar kapcsolat 

megteremtéséhez. Anjou (Nagy) Lajos király perszonáluniója pedig elősegítette a kulturális 



közeledést is.  Segítséget kaptunk II. Ottokár ellen, és adtunk, amikor a német akarattal 

szembeszegültünk a II. világháború elején, ugyanis az ő nagy ellenségeiket, a lengyeleket nem 

voltunk hajlandók megtámadni, sőt Magyarország lengyel menekültek ezreinek adott otthont.  

 

Miben nyilvánul meg ma a barátság? 

Leginkább mindkét fél által érdekelt eseményeken, sport- és művészeti versenyeken, 

találkozókon, de az interneten, egy közös kép alatti hozzászólásokban is. A labdarúgó 

világbajnoki selejtezők alkalmával, egy Lengyelország - Románia mérkőzésen a szláv nép a 

meccs eldőlte után elkezdte a „ria-ria-Hungária”-t skandálni, viszonzásul a mi Andorra ellen 

vívott párharcunkon a „Polska”-t énekeltük. De előfordult, hogy a Kielce – Szeged kézilabda-

mérkőzés előtt, egy hatalmas kézfogás-, és alatta egy magyarra lefordított „Nincs olyan erő, 

ami kettéoszthat minket.” - felirat volt látható. Én személyes tapasztalatom alapján is 

elmondhatom, hogy mindkét nép kölcsönösen tiszteli egymást, ugyanis a nyáron volt 

szerencsém megismerkedni egy lengyel fiúval, aki rendkívül kedves, barátságos volt, és 

valóban tudtunk beszélni a két ország együttműködéséről. 

 

 

 



Miért fontos a jó kapcsolat Nekünk? 

Minkét nép zivataros és nehézkes időket is élt már meg, és a sok árulás és háború alatt 

csakis egymásra számíthattak. Tehát nem csak kulturális, de politikai jelentősége van, ezért 

alapították meg a Visegrádi Együttműködést, amely a közép-európai kapcsolatok és gazdaság 

erősítésére jött létre.  

 

 

 

Tehát ne feledjük, hogy március 23-a a lengyel-magyar barátság napja! 

És a híres mondat: „Lengyel-magyar, két jó barát, együtt harcol, s issza borát!” 
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