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Zakres tematyczny, cele rozprawy 

 

W stosunkach węgiersko-polskich szczególnie ważny jest okres międzywojenny, 

bowiem w tym czasie oba państwa były znów niepodległe oraz suwerenne, a taka sytuacja 

miała miejsce pierwszy raz od XVI wieku. Z tego punktu widzenia warto zbadać jakie 

wspólne elementy były obecne w kulturze tych narodów, jakie wartości kulturalne podzielali 

Węgrzy i Polacy i które z nich były szczególnie istotne dla drugiego społeczeństwa oraz 

postawić pytanie czy w ogóle istniała wówczas legendarna przyjaźń węgiersko-polska?  

Celem mojej rozprawy jest przedstawienie ogólnego obrazu stosunków węgiersko-

polskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ich intensywności oraz 

najważniejszych wydarzeń. Moja praca obejmuje okres od narodzenia się II Rzeczypospolitej 

w dniu 11 listopada 1918 roku do przymusowej emigracji polskiego rządu w dniu 17 września 

1939 roku. 

Wszystkie duże i małe państwa pojawiające się na mapie Europy po 1918 roku 

konkurowały o dobrą wolę - decydujących o wojnie i pokoju - ówczesnych królów, 

dyktatorów, premierów a także wielkich mocarstw i ogólnie opinii publicznej. Niektóre 

państwa chciały zachować ziemie uzyskane na mocy traktatów a inne zamierzały odzyskać 

utracone tereny. Tak więc poszczególne narody wykorzystywały wszelkie możliwości, aby 

zaistnieć za granicą, również z pomocą kultury i chciały uzyskać z niej polityczną korzyść. 

Węgry i Polska odzyskawszy niepodległość, nie posiadały marynarki wojennej jak na 

przykład Anglia, dyplomatycznego wpływu jak Francja, czy potencjału gospodarczego jak 

Niemcy, aby skutecznie wywierać wpływ na inne państwa. Z tego powodu oba kraje musiały 

szukać innych narzędzi do osiągnięcia swoich celów. Zarówno Węgry jak i Polska do celów 

politycznych wykorzystywały zatem swoją bogatą historię, ożywione życie kulturalne, 

prestiżowe instytucje naukowe oraz słynnych artystów.  

Ostatnio politologia mówi o soft power, czyli o umiejętności kraju do zdobywania 

wpływów i sojuszników, dzięki własnej atrakcyjności a nie w skutek przymusu czy 

gratyfikacji. Ta atrakcyjność może wynikać przede wszystkim z rzeczywistych lub 

rzekomych wartości narodowych, koncepcji politycznych i tradycji kulturalnych danego 

państwa. Według teorii, jeśli pewien naród wytworzy pozytywną opinię o sobie w innych 

krajach, to bardziej prawdopodobne jest to, że będą one podejmować decyzje sprzyjające 

temu narodowi. Państwo skutecznie wykorzystujące swoją soft power może spowodować, aby 

jego partnerzy zaczęli utożsamiać się z jego wartościami. 
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W okresie międzywojennym Węgry marzyły o rewizji granic, dlatego potrzebowały 

wsparcia państw uważanych za przyjazne. Dlatego w swojej pracy postanowiłem znaleźć 

odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Budapeszt spróbował użyć soft power w Polsce poprzez 

budowę kulturalnych oraz naukowych kontaktów. Ten proces w mniejszym stopniu i dopiero 

później, ale zadziałał także w przeciwnym kierunku, dlatego badałem również, jak Warszawa 

zamierzała poprzez kulturę uzyskać wpływ na Węgry.  

 

 

Źródła i literatura fachowa 

 

W rozprawie wykorzystałem głównie węgierskie i polskie źródła archiwalne, 

ówczesną prasę oraz literaturę fachową dotyczącą poszczególnych obszarów zawartych w 

pracy. Zbieranie materiałów utrudniał fakt, że okupacja niemiecka a potem dyktatura 

komunistyczna z dnia na dzień likwidowały węgierskie i polskie organizacje społeczne, 

dlatego też ich spuścizna w niewielkim stopniu została archiwizowana. W konsekwencji tego 

ważna część dokumentów dotyczących tematu rozprawy jest zagubiona, utracona lub 

zniszczona. Przykładem tego ostatniego jest dziennik Adorjána Divékyego, który został 

spalony w budynku poselstwa węgierskiego podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 

1939 roku. Obszerny meldunek Divékyego o stosunkach kulturalnych między Węgrami a 

Polską został natomiast zniszczony razem z dokumentami Ministerstwa Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego w pożarze Węgierskiego Archiwum Krajowego zimą 1944–45 lub w 

1956 roku.  

Największa część dokumentów archiwalnych pochodzi z Krajowego Archiwum 

Węgierskiego Archiwum Narodowego oraz z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 

Wykorzystując węgierską i polską prasę starałem się czerpać informacje z największych gazet 

krajowych, natomiast przy opisywaniu lokalnych wydarzeń nie mogłem uniknąć korzystania 

z mniejszych regionalnych czasopism. W tym procesie pomagało mi to, że ostatnio wiele 

dzienników zostało zdigitalizowanych oraz udostępnionych w Internecie.  

Co do literatury fachowej doskonałym punktem wyjścia był album byłego premiera 

Károlya Huszárego pt. Polska i Węgry z 1936 roku, który na ponad 400 stronach przedstawił 

przeszłość i teraźniejszość stosunków węgiersko-polskich z wieloma odniesieniami 

kulturalnymi. Z tego okresu przydatne były jeszcze mniej lub bardziej obszerne prace 

naukowe Adorjána Divékyego i Mariana Zdziechowskiego, bibliografie Jánosa Kertésza oraz 

katalogi ówcześnie organizowanych wystaw dzieł sztuki w obu krajach. 
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Po drugiej wojnie światowej system komunistyczny przeciwstawiał się tradycji okresu 

1918–1939, dlatego badacze kontaktów węgiersko-polskich chętniej zajmowali się innymi 

przedziałami czasowymi. Jedynym wyjątkiem był historyk literatury István Csapláros oraz 

skupiający się wokół niego krąg osób w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Prowadzili oni bardzo szczegółowe, częściowo zachowane w formie 

rękopisów, badania o polskim odbiorze węgierskiej literatury w okresie międzywojennym 

oraz o jej popularyzatorach. W swojej rozprawie skorzystałem także z wyników tych badań.  

Po zmianie ustroju, więcej naukowców badało wybrane aspekty ówczesnych relacji. 

Spośród nich najbardziej użyteczne były prace Urszuli Kaczmarek, Károlya Kapronczayego, 

Csaby G. Kiss, Istvána Kovácsa, Janusza Kuska, Árona Petnekiego, László Prohászkiego, 

Jerzego M. Roszkowskiego, Gábora Tokaiego, Gábora Ujváryego oraz László Endre Vargi.   

 

 

Struktura, przedziały czasowe i wyniki rozprawy 

 

W pierwszym rozdziale rozprawy przedstawiłem tło kontaktów kulturalnych w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego. W następnych trzech rozdziałach omówiłem w porządku 

chronologicznym najważniejsze wydarzenia kulturalne tego czasu.   

Węgiersko-polskie stosunki kulturalne w latach 1918–1939 były determinowane przez 

politykę dwustronną oraz sytuację międzynarodową. Istniała bardzo ścisła korelacja 

pomiędzy uwarunkowaniami, aktorami oraz dynamiką współpracy intelektualnej węgiersko-

polskiej. Na podstawie tej korelacji możemy podzielić ten okres na trzy podokresy. Pierwszy 

z nich to lata 1918–1930, drugi 1930–1934, a trzeci 1934–1939.   

Punktem wyjścia dla pierwszego podokresu był rok 1918, gdy prawie w tym samym 

czasie Polska odzyskała niepodległość, a historyczne Węgry się rozpadły. Wówczas interesy 

tych dwóch państw gruntownie się różniły. W polskim interesie leżało zachowanie systemu 

opartego na traktatach pokojowych po pierwszej wojnie światowej, a Węgrom zależało na 

rewizji granic. Tuż po zakończeniu wojny, w obu krajach zaczął się kryzys wewnętrzny i 

zewnętrzny, trwający przez lata, na końcu którego Polska stała się europejską regionalną 

potęgą, a Węgry małym, biednym środkowoeuropejskim państwem, ograbionym z zasobów i 

izolowanym na arenie międzynarodowej. W dodatku w momencie powstania Czechosłowacji, 

Węgry i Polska przestały ze sobą graniczyć, co w naturalny sposób przełożyło się na mniejsze 

zainteresowanie Warszawy Budapesztem.  
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Ze względu na powyższe, uwarunkowania stosunków kulturalnych węgiersko-

polskich istotnie się zmieniły i pogorszyły. Węgry nie posiadały żadnej instytucji kultury na 

terenie nowej Polski, a na budowę takiej przez wiele lat nie było ani środków ani woli 

politycznej. Rządy obu państw przez ponad 10 lat nie zajmowały się wcale węgiersko-polską 

dyplomacją kulturalną i nie zamierzały wykorzystać soft power w drugim kraju. Dlatego też 

to zadanie brali na siebie przedstawiciele środowisk uniwersyteckich i społecznych. 

Najważniejszą rolę odegrali wtedy: historyk Adorján Divéky z Uniwersytetu Warszawskiego, 

historyk literatury Marian Zdziechowski z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i historyk 

Jan Dąbrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym czasie na Węgrzech warto 

wymienić działalność Stowarzyszenia Węgiersko-Polskiego i Węgierskiego Krajowego 

Komitetu Bema oraz ich liderów, Alberta Nyáryego, Leó Ferdinánda Miklóssiego, a także 

barona Györgya Balása i tłumacza Jánosa Tomcsányiego.  

 Prowadzili oni dyplomację obywatelską zwykle we własnym zakresie i z własnych 

środków, ale oczywiście działalność ta miała swoje ograniczenia. Pośrednio lub bezpośrednio 

ich programy skierowane były do polskiej opinii publicznej. Zamierzali oni wzbudzić 

zainteresowanie Warszawy Budapesztem oraz niesprawiedliwością dziejową wynikającą z 

traktatu w Trianon, dlatego też bardzo często stosowali bezpośrednią politykę kulturalną. 

Strona węgierska próbowała zbliżyć się do Polski wykorzystując tradycję historyczną, zaś 

Polska zamiast oglądania się wstecz, patrzyła już w przyszłość. Nie mogła postępować 

inaczej, bowiem była otoczona głównie państwami, które kwestionowały potraktatowy 

porządek oraz jej granice. Tak więc dobrą wolę Warszawy można było uzyskać tylko dzięki 

praktycznej pomocy. Tymczasem podzielone i bez przerwy skonfliktowane z sąsiadami 

Węgry oraz ich organizacje społeczne nie miały zbyt wiele do zaoferowania. Mocno 

polityczna działalność węgierskich czynników była nieraz problematyczna. Na przykład 

Stowarzyszenie Węgiersko-Polskie przez dłuższy czas utrudniało współpracę kulturalną z 

oficjalnymi kręgami polskimi. Mimo tego postawione wówczas przez to stowarzyszenie w 

stolicy oraz na węgierskiej prowincji pomniki, stanowią najtrwalszą pamiątkę tego okresu. W 

Polsce w tym czasie można było osiągnąć wymierne efekty współpracy tylko w większych 

ośrodkach miejskich poza Warszawą (Wilno, Kraków, Tarnów). 

 Tak więc lata 1918–1930 były okresem stagnacji oraz ochłodzenia w relacjach 

węgiersko-polskich. Pierwszym ważnym momentem po wojnie było obalenie przez 

Rumunów pomnika Bema w Târgu Mureș w 1919 roku, które symbolicznie zamknęło quasi 

idylliczne stosunki z XIX wieku, otwierając jednocześnie ich nowy rozdział. Nie licząc kilku 

tłumaczeń literatury węgierskiej oraz lokalnych uroczystości, płomień legendarnej przyjaźni 
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węgiersko-polskiej wydawał się powoli przygasać. Niewielką poprawę sytuacji przyniósł 

przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w 1926 roku, gdy strona węgierska miała nadzieję, że 

nowe polskie władze zwrócą większą uwagę na Budapeszt. Od tego czasu kontakty 

międzypaństwowe były coraz częstsze, ale nie cechowały się ani koncepcją ani regularnością, 

możemy mówić jedynie o kilku odosobnionych inicjatywach. W tych latach odbywały się 

nieliczne uroczystości związane z postacią Józefa Bema, z których najważniejszym było 

sprowadzenie szczątków generała do Tarnowa przez teren Węgier w 1929 roku.  

 Poprawę stosunków przyniósł rok 1930, kiedy minister oświaty Kuno Klebelsberg 

złożył oficjalną wizytę w Polsce. Minister zdawał sobie sprawę z tego, że potrzebni są młodzi 

ludzie, znający język, literaturę oraz kulturę Polski, dlatego z jednej strony uzgodnił ze swoim 

polskim odpowiednikiem utworzenie programu stypendiów, a z drugiej strony stworzył 

podwaliny Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Wkrótce potem nastąpiła zmiana 

także po stronie polskiej, bo ministrem spraw zagranicznych w 1932 roku został Józef Beck, 

który zachowywał większy dystans w stosunku do Francji, a prowadził bardziej pogłębiony 

dialog z Niemcami. Doprowadziło to do podpisania na początku 1934 roku polsko-

niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy, co znalazło również szybkie 

odzwierciedlenie we współpracy kulturalnej węgiersko-polskiej.  

Dzięki temu rola państwa w pielęgnowaniu kontaktów kulturalnych zwiększyła się w 

latach 1930–1934. Wkład społeczeństwa obywatelskiego nadal był znaczny, ale Kuno 

Klebelsberg w 1932 roku utworzył nad nim Związek Węgiersko-Polski. Ta główna 

organizacja z jednej strony umożliwiła kontrolę państwową nad stowarzyszeniami 

propolskimi, a z drugiej zapobiegała konfliktom z polskimi partnerami. Na czele związku stał 

od początku aż do wybuchu drugiej wojny światowej dobry przyjaciel ministra hrabia Károly 

Széchényi. Obok organów państwowych i społecznych pojawili się również nowi gracze w 

postaci Kościoła Katolickiego oraz harcerstwa. W tym czasie istniał jasny podział 

kompetencji między poszczególnymi aktorami i żaden z nich nie był w pozycji 

uprzywilejowanej.  

Instytucje państwowe obu krajów stosowały soft power poprzez kształcenie oraz 

wysłanie młodych ludzi do drugiego kraju. Na Węgrzech organizowane były lektoraty języka 

polskiego, a w Polsce lektoraty języka węgierskiego. Ponadto rocznie wyjeżdżało po dwóch 

stypendystów z każdego kraju, a latem kilkudziesięciu studentów brało udział w 

zagranicznych praktykach. Tymczasem narzędzia społecznych stowarzyszeń się nie zmieniały 

i koncentrowały się wokół organizacji imprez kulturalnych oraz stawiania pomników. Nadal 

brakowało tłumaczy, dlatego w dziedzinie literatury nie można było osiągnąć zadowalających 
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postępów. Zarówno Kościół Katolicki jak i harcerstwo przyczyniały się do zbliżenia dwóch 

narodów poprzez organizowanie dużych wycieczek. Regularnie wyjeżdżały grupy 

pielgrzymkowe do Polski, a także coraz częstsze były spotkania harcerskie. W porównaniu z 

okresem przed 1930 rokiem nowością było to, że zainteresowanie i wizyty miały już 

charakter dwustronny.  

Okres ten był bardziej intensywny. W 1931 roku w ciągu kilku miesięcy wybudowany 

został polski pomnik w Mohácsu oraz węgierski pomnik w Warszawie. Rok później młodzi 

węgierscy pianiści zostały laureatami Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 

Fryderyka Chopina. Z czasem coraz liczniejsze i ważniejsze delegacje przyjeżdżały do 

drugiego kraju: w maju 1932 grupa polskich pisarzy przyjechała do Budapesztu na światowy 

kongres PEN Clubu, a w sierpniu 1933 roku ok. 1500 polskich skautów wzięło udział w 

światowym zlocie harcerzy w Gödöllő. To ostatnie było przyczynkiem dla wzmocnienia 

kontaktów harcerskich węgiersko-polskich, co inspirowane było przez byłego premiera i 

honorowego harcmistrza Pála Telekiego. W 1933 roku, z okazji 400-lecia urodzin Stefana 

Batorego oraz 250-lecia odsieczy wiedeńskiej, odbywało się szereg węgiersko-polskich 

uroczystości w obu krajach. W związku z tym prymasi August Hlond i Jusztinián Serédi, a 

także Miklós Kállay, minister rolnictwa i późniejszy premier, złożyli wizyty wraz z 

towarzyszącą im liczną delegacją. Mimo to obchody roku pamięci Batorego i Sobieskiego w 

1933 roku pokazały różnicę interesów: podniosłym charakterem uroczystości Węgry robiły 

ukłon w stronę Polski, natomiast Polska kładła mniejszy akcent na imprezy związane z 

Stefanem Batorym i celebrowała raczej Jana III Sobieskiego. W stosunkach kulturalnych 

1934 był rokiem przełomu. Najlepszą ilustracją tego jest fakt, że wiosną tego roku zaledwie w 

ciągu dwóch dni w Budapeszcie odbyły się trzy szczególnie ważne wydarzenia związane z 

Polakami. Po długich staraniach, w dniu 12 maja 1934 roku sprowadzono z powrotem na 

Węgry zakon Paulinów z Częstochowy. Istotna liczba wprowadzających się do klasztoru 

zakonników na Wzgórzu Gellérta była Polakami i zgromadzenie jeszcze przez wiele lat miało 

charakter polski. Dzień później Stowarzyszenie Węgiersko-Polskie wmurowało tablicę 

pamiątkową ku czci Sobieskiego w Peszcie, a Węgierski Krajowy Komitet Bema odsłonił 

pomnik Józefa Bema w Budzie. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem okresu 

trwającego od 1930 było podpisanie jesienią 1934 roku dokumentu pn. Konwencja pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, dotycząca współpracy intelektualnej, który 

podniósł przyjaźń węgiersko-polską w obu krajach do rangi państwowej. Konwencja 

wspierała wzajemne badania historyczne, dalszą wymianę nauczycieli akademickich i 

studentów oraz powołała do życia tzw. Komisję Mieszaną Polsko-Węgierską, która ustaliła 
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dalsze możliwości współpracy. Porozumienie to przyniosło ilościową i jakościową pozytywną 

zmianę w kontaktach kulturalnych obu krajów.  

Od podpisania konwencji do wybuchu drugiej wojny światowej trwał trzeci, ostatni 

okres stosunków kulturalnych. Dzięki zbliżeniu niemiecko-polskim, relacje węgiersko-

polskie ulegały poprawie z roku na rok, aż do jesieni 1938. W czasie kryzysu 

czechosłowackiego, z powodu niekorzystnego położenia Węgier (po proteście Niemiec i 

Włoch przeciwko okupacji Zakarpacia) oraz wynikającej z tego pasywności, bilateralne 

stosunki węgiersko-polskie uległy nagłemu pogorszeniu na przełomie 1938–1939. 

Rozwiązanie tej sytuacji przyniósł kolejny przewrót w polityce zagranicznej (zgoda Niemiec 

na okupację Zakarpacia przez Węgry), który umożliwił przywrócenie węgiersko-polskiej 

granicy w marcu 1939 roku. Po rozpadzie Czechosłowacji, posiadając wspólną granicę, 

możliwa była znowu bliższa współpraca rządów w Budapeszcie i Warszawie. Kilka miesięcy 

później, we wrześniu 1939 roku niemiecko-radziecki atak na Polskę przerwał jednak tę 

współpracę.    

Kulturalne stosunki tego pięciolecia były zdominowane jednoznacznie przez 

działalność rządów w tym zakresie, z małymi wyjątkami to ich inicjatywy były 

najważniejsze. W tym czasie organizacje społeczne zostały zmarginalizowane, ze względu na 

kilka niezależnych od siebie czynników: w 1933 roku zmarł niestrudzony prezes 

Stowarzyszenia Węgiersko-Polskiego, Albert Nyáry, a w 1938 po długiej chorobie odszedł 

także prezes Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Wilnie Marian Zdziechowski. Tym samym 

praktycznie zniknęły dwie kluczowe organizacje społeczne, a ich miejsce zajął prorządowy 

Związek Węgiersko-Polski i popierane przez polskie MSZ Towarzystwo Polsko-Węgierskie 

im. Stefana Batorego w Warszawie. Prawdziwie społeczne inicjatywy, jak na przykład 

Węgierskie Towarzystwo im. Mickiewicza i Towarzystwo Polsko-Węgierskie w Krakowie, 

nadal nie mogły odgrywać istotniej roli. Jedynymi wyjątkami były Harcerskie Koło 

Węgiersko-Polskie kierowane przez Gábora Dóró oraz Harcerskie Koło Polsko-Węgierskie na 

czele którego stał Marian Chomrański. Oba koła działały nieprzerwanie do wybuchu wojny, 

gromadząc coraz większą liczbę członków.   

Dzięki sprzyjającej koniunkturze okres 1934–1939 był najbardziej aktywny. Rocznie 

odbywały się zwykle trzy lub cztery ważniejsze wydarzenie kulturalne węgiersko-polskie. 

Szczególnie intensywnym czasem po podpisaniu konwencji były lata 1935 i 1936, gdy co 

dwa, trzy miesiące miały miejsce poszczególne imprezy. Były one elementami odgórnego 

planowania polityki kulturalnej i były silnie dotowane przez rządy, co nie wykluczało jednak 

popełniania błędów. Najlepszym tego przykładem była próba postawienia pomnika 
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węgierskich żołnierzy poległych na ziemiach polskich, która po wieloletnich dyskusjach 

ugrzęzła w trybach polskiej administracji publicznej.   

Z powodu podobnych celów polityki zagranicznej rządy obu krajów starały się 

uzyskać soft power u drugiego, a narzędzia wzajemnie wykorzystywane w polityce 

kulturalnej były podobne: wsparcie nauczania języka i historii, wymiana profesorów, 

studentów i wydawnictw, współpraca naukowa, pomoc stowarzyszeniom społecznym, 

organizacja wystaw sztuki i tematycznych audycji radiowych oraz tłumaczenia literatury. 

Natomiast najistotniejsze było rozpoczęcie procesu instytucjonalizacji kultury poprzez 

budowę instytutów kultury w obu krajach.  

Podpisana w 1934 roku konwencja była tylko umową ramową wytyczającą główne 

kierunki, które wymagały uzupełnienia. W obu krajach zwołana została lokalna Komisja 

Mieszana Węgiersko-Polska, która opracowała całościową koncepcję promocji stosunków 

kulturalnych na czas wizyty jesienią 1935 roku węgierskiego ministra oświaty Bálinta 

Hómana w Polsce. Po rozmowach warszawskich, 6 listopada 1935 roku podpisane zostało 

szczegółowe porozumienie przez Bálinta Hómana i Konstantego Chylińskiego. Porozumienie 

to stało się podstawą do dalszej współpracy kulturalnej. Krótko potem wydano pierwszy 

słownik węgiersko-polski i polsko-węgierski Emánuela Korompayego, album pt. Polska i 

Węgry zredagowany przez byłego premiera Károlya Huszára i dwutomową powieść pt. 

Generał Barcz autorstwa Juliusza Kaden-Bandrowskiego. Jeszcze w 1935 minister Bálint 

Hóman otworzył również Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, którego pierwszym 

dyrektorem został Adorján Divéky. Instytut rozpoczął swoją działalność w skromnych 

warunkach, mimo tego stał się ważnym przyczółkiem węgierskiej kultury w Polsce. Wizytę 

polską Bálinta Hómana odwzajemnił minister oświaty Wojciech Świętosławski w 1937 roku. 

Mówiono wtedy o powołaniu Instytutu Polskiego w Budapeszcie oraz zorganizowaniu dwóch 

lektoratów języka polskiego na Węgrzech. Zgodnie z porozumieniem ministrów, wiosną 1938 

roku zorganizowana została polska wystawa sztuki w Budapeszcie. Strona węgierska 

odwzajemniła się analogiczną ekspozycją prezentowaną w Krakowie i Warszawie na 

początku 1939 roku. Z uwagi na chwilowo niekorzystne relacje bilateralne, Budapeszt 

zabiegał o jak największy oddźwięk, dlatego zorganizował specjalny tydzień kulturalny w 

Warszawie. Wystawa ta była jednak silnie zakorzeniona w oficjalnej ideologii państwowej i 

dlatego też po pozytywnym odbiorze w Krakowie, warszawskie reakcje były już znacznie 

mniej entuzjastyczne. Trzy lata po otwarciu Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, na 

początku 1939 roku Instytut Polski w Budapeszcie również zaczął swoją działalność, a na 

jego czele stanął Zbigniew Załęski, były student Adorjána Divékyego. Instytut ten był 
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pierwszą instytucją popularyzującą kulturę polską za granicą. Nie tylko z tego powodu był 

wyjątkowy, ale również dlatego, że mógł kontynuować swoje działanie po wybuchu drugiej 

wojny światowej. 

Nie jest łatwo ocenić stan kontaktów kulturalnych węgiersko-polskich dwudziestolecia 

międzywojennego. W 1939 roku na Węgrzech nadal nie było ani porządnego podręcznika do 

nauki języka polskiego, ani słownika, a bez nich nie można było uczyć się polskiego. 

Wydawnictwa, które były do dyspozycji, były przestarzałe, niedostępne albo bezużyteczne. 

Bardzo brakowało także tłumaczenia literatury.  

Natomiast sytuacja nie była taka jednoznaczna. Warto bowiem wspomnieć, że w obu 

społeczeństwach nadal żywa była idea przyjaźni węgiersko-polskiej, nawet w czasach, kiedy 

władze państwowe jej nie wspierały w żaden sposób. Bez darowizn zwykłych Węgrów nie 

można byłoby postawić na przykład pomnika Józefa Bema w Budapeszcie czy wybudować 

klasztoru Paulinów na Wzgórzu Gellérta. W ciągu dwudziestu lat odsłonięto kilkanaście 

węgiersko-polskich miejsc pamięci, z których większość istnieje aż do dziś. Najważniejszymi 

punktami odniesienia byli wspólni historyczni bohaterowie, czyli Stefan Batory, Jan III 

Sobieski, Józef Bem, wojownicy o wolność oraz Józef Piłsudski, wchodzący wówczas do 

polskiego panteonu narodowego. 

Mimo niesprzyjających uwarunkowań polityki zagranicznej, oba państwa położyły 

fundamenty węgiersko-polskich instytucji kulturalnych (Węgierski Instytut Kultury w 

Warszawie, Instytut Polski w Budapeszcie, lektoraty itd.). Dzięki temu wychowano pierwsze 

pokolenie polonistów i hungarystów. Wtedy też rozpoczął swoją karierę między innymi 

historyk literatury István Csapláros, malarz Tibor Csorba, historyk Wacław Felczak, 

archiwista György Komoróczy, historyk Krystyna Pieradzka, językoznawca Dénes Szabó 

oraz nauczyciel języka polskiego István Varsányi.  

Propolska działalność węgierskich instytucji państwowych, kościelnych i społecznych 

w latach 1918–1939 przyczyniła się do tego, że większa część społeczeństwa węgierskiego 

pozytywnie podchodziła do uchodźców polskich podczas drugiej wojny światowej.  

Ostrą cezurę w kontaktach kulturalnych węgiersko-polskich stanowił 1 września 1939 

roku, kiedy Polska została podzielona po raz czwarty w historii. Potem wymiana dóbr kultury 

mogła odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie. Nie udało się już wydać węgierskiego 

przekładu Pana Tadeusza autorstwa Jánosa Sziklayego, obszernej książki o Polsce Tibora 

Csorby, która była gotowa do druku, ani węgiersko-polskiego i polsko-węgierskiego słownika 

krakowskiego lektora Jánosa Harajdy. Wkrótce kilkadziesiąt tysięcy polskich uchodźców 

przybyło na Węgry i wielu z nich stało się popularyzatorami języka i kultury węgierskiej, 
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autorami słowników i podręczników do nauki węgierskiego (Tadeusz Fangrat, Kazimiera 

Iłłakowiczówna, Jan Reychman, Stanisław Vincenz). 
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