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A megemlékezés, amelyet az 
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális 
Egyesület, Érd-Óváros Szent 
Mihály Alapítvány és Érd 
Város Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzata szervezett a 
Szent Mihály-templomban, a 
mohácsi csatában elhunytakért, 
a két nemzetért, Érd városáért  
megtartott szentmisével kezdő-
dött. Ezt követően a II. Lajos 
emlékműnél megtartott ünnepi 
megemlékezés az újonnan felál-
lított emléktábla avatása is volt 
egyben, hiszen a korábbi, 2007. 
novemberében állított emlék-
táblát 2008. szeptemberében 
ismeretlen tettesek vandál 
módon megrongálták. A rombo-
lás hírére többen felajánlották a 
segítségüket (amelyre lapunk-
ban is jelent meg felhívás), töb-
bek között a lengyel testvérvá-
ros, Lubazowi Lengyel-Magyar 
Társaság tagjai és helyi civilek is. 
Így a Mohácsra induló magyar 
sereg és a lengyel segédcsapat 
1526. évi egyesülésének emlék-
táblája végre méltó helyre, II. 
Lajos emlékműve mellé került, 
hogy egyszerre emlékeztessen a 
török ellen vívott csaták magyar 
és lengyel áldozataira. 

- Ma, amikor oly sok a bizony-
talanság a világban, és sokan 
kilátástalannak látják a jövőt, 
jó érzés lengyel barátainkkal 
együtt ünnepelni, tudván, hogy 
a szabadságért már nem kell 
fegyvert ragadnunk, békében 
élhetünk. Lengyel barátaink 
pedig a II. János Pál pápa által 

II. Lajos serege és a lengyel segédcsapat egyesülésének évfordulóján

A félévezredes barátság ünneplése
Egy lengyel író gondolatait idézve két egymás mellett 
önállóan fejlõdõ, ám ágaival és gyökereivel egymás-
ba kapaszkodó, egymásból is táplálkozó tölgyfához 
hasonlította a magyar és a lengyel nemzet, évszáza-
dokon átnyúló barátságát Przyborowska Monika, a 
Lengyel Köztársaság budapesti alkonzulja, azon az érdi 
koszorúzási ünnepségen, amelyet a Mohácsra induló, 
II. Lajos király által vezetett magyar sereg és a lengyel 
segédcsapat egyesülésének 483. évfordulója alkalmá-
ból rendeztek Ófaluban, a II. Lajos emlékmûnél.

megfogalmazott „Ne féljetek!” 
jó hírt hozták el, és közös törté-
nelmünk során nem egyszer köl-
csönösen szükségünk volt erre 
a bátorításra, egymás vállalásá-
ra – ilyen gondolatokkal kezdte 
ünnepi beszédét Segesdi János 
alpolgármester, majd azzal 
folytatta, hogy miután 1526-
ban a lengyel segédcsapatok 
megérkeztek, négyszáznyolc-
van éves barátsággal többek 
lettünk, olyan barátsággal, ami 
testvérré tett magyar és lengyel 

városokat, írókat, művészeket, 
kultúrát. A két nemzet szoros 
együttműködése így nem csak 
a múltban volt hatásos, hanem 
a jelen és a jövő problémáinak 
megoldására is segítséget nyújt 
– mondta az alpolgármester. 

Przyborowska Monika, a 
Lengyel Köztársaság budapesti 
alkonzulja kifejezte köszönetét 
az érdi önkormányzatnak, és 
azoknak a helyi lengyeleknek 
és érdi lakosoknak, akik szívü-
kön viselték az emléktábla sor-
sát, és adományaikkal segítet-
ték annak helyreállítását. Mint 
mondta, az emléktábla sajátsá-
gos és viszontagságos történeté-
vel is bizonyítja, olyan érték ez, 
amely nem elsősorban a poli-
tikusoknak, hanem az egymás 
mellett élő embereknek jelent 
sokat, és a megemlékezés virá-
gai tulajdonképpen a történelmi 
egymásra utaltságunk jelképei. 
Az alkonzul emlékeztetett rá: a 
csaknem fél évezreddel ezelőtti 
történelmi esemény, II. Lajos 
Mohácsra induló serege és a 
lengyel segédcsapat egyesülé-
sekor is hitet tettek a lengyel-
magyar barátság mellett, ami a 
későbbiek során, a legsötétebb 
időszakban is kitartott, és fon-
tos szerepet játszott nemzeti 
önképünk kialakításában. Egy 
lengyel író gondolatát felidézve, 
Magyarország és Lengyelország 
szoros kapcsolatát és barátságát 
két örök életű, egymás mellett 
növekvő tölgyfához hasonlítot-
ta, amelyek – bár önálló életük 
van – gyökereikkel összekap-
csolódnak, és egymásból is táp-
lálkoznak. 

A megemlékezésen közremű-
ködött Horváth Regina, Szabó 
Kristóf és Balog Nela tanulók, 
akik egy-egy alkalomhoz illő 

verset mondtak el. Szigeti Eszter 
pedig Varga Zoltán kíséretében 
a Hulló csillag, Elvisz a szél 
és a Honfoglalás című dalokat 
énekelte. 

Az ünnepség végén Przy-
borowska Monika, a Lengyel 
Köztársaság budapesti alkon-
zulja, valamint Érd Város 
Önkormányzata és az 56-os 
Szövetség, az Érdi Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat, Érd-
Óváros Szent Mihály Alapítvány 
és az Érdi Lengyel-Magyar 
Kulturális Egyesület megjelent 
képviselői megkoszorúzták a 
Mohácsra induló, II. Lajos király 
által vezetett magyar sereg és a 
lengyel segédcsapat egyesülésé-
nek emlékére állított márvány-
táblát. A 483. évforduló alkalmá-
ból rendezett ünnepséget a volt 
II. Lajos iskolában megtartott 
fogadás zárta. A megemléke-
zést a Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Közalapítvány, vala-
mint Érd Megyei Jogú Város 
önkormányzata támogatta.

 Bálint Edit

Segesdi János alpolgármester mondott ünnepi beszédet
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Przyborowska Monika, a Lengyel 
Köztársaság budapesti alkonzulja

helyi társadalom

Olvastuk

Moszkváról – távol Moszkvától 
Egy érdi asszony, Nagyné 
Goller Ágota furcsa könyvet 
írt Moszkváról. Furcsát azért, 
mert ez nem egy várost bemu-
tató útikönyv, inkább amo-
lyan embereket és helyzeteket 
felvázoló emlékezéssorozat 
– és furcsát azért is, mert 
írója teljesen különböző idő-
szakokban járt szemlélődései 
helyszínén, amely időszakok 
látnivalói és emberi viselke-
désformái alapvetően eltértek 
egymástól. Ráadásul a szerző 
is változott közben: alakul-
tak körülményei, módosult a 
helyzete, és hát – bár hölgyek 
esetében ilyesmit nem illik fel-
emlegetni – változott az életkora is.

Kicsit konkrétabban: az 1960-64, majd 1968-72 közötti idősza-
kot töltötte az akkori szovjet fővárosban, ezt egészítette ki 1974-
ban, 1979-ben és 1990-ben egy-egy rövidebb utazás. Sorolja a 
képeket a szerző; az első moszkvai kép talán a Szivcev-Vrazsek, 
egy csendes, hóval belepett városi mellékutca ábrázolása lehet-
ne, amelyet 1960 egyik februári délelőttjén láthatott a huszon-
éves, friss diplomás külügyes-feleség – csakhogy addigra már egy 
régebbi kép ott lapult a fiatalasszony emlékezetében: az orosz 
katonák magyarországi bejövetelének látványa. Ez a kettős, 
vagy még többrétegű látásmód vonul végig a köteten: a szinte 
hangulatos-puhán hulló orosz hó és a riasztóan fogyatékos élel-
miszerbolti kínálat, vagy az irodalmi emlékekkel dúsan övezett 
Arbat, és a Dzerzsinszkij tér 11., ahol a KGB, korábban a Cseka 
hírhedt központja működött. Így viszi el a szerző az olvasót 
bevásárlásaira, tömegközlekedési kalandjaira, legérdekesebbek 
azonban az „emberrajzok”. Az „egyszerű szovjet” embereké 
például, akik közül a mindenkori diktatúrákra jellemzően igen 
sokat használt besúgásra az aktuális hatalom. Vagy néhány 
grúz és lett ismerős, akik szívesen beszéltek a szovjet uralom 
rémtetteiről. Nem hiányoznak a magyarok sem: a kinn dolgozó 
diplomaták, külkereskedők sajátos ügyleteikkel, életmódjukkal, 
az állandó megfigyeltség érzésével.

A szerző felteszi azt a kérdést is: hogyan is nézett ki „belülről” 
a nálunk kötelezően felmagasztalt szovjet kultúra és művészet? 
Válasza ebben az esetben is korrekt: a diktatúra szeszélyesen 
felemelt és ejtett alkotókat – Sosztakovicsot, Hacsaturjánt, 
Prokofjevet említi példaként – ám nem felejti el hozzáfűzni: azo-
kat a műveket, amelyek a tehetség és az emberi tisztesség őrzői 
maradtak, méltó helyre tette az utókor.

(N. Goller Ágota: Moszkváról – távol Moszkvától ((Nyolc év az 
Arbaton)). Magánkiadás, Debrecen, 2009.) BN


