Lengyel délután az isaszegi múzeumban

2010. május 22.-én az Isaszegi Múzeumbarátok Köre „Witaj Maj, Piękny Maj” - Légy
üdvözölve gyönyörő május címmel ünnepséget szervezett a lengyel alkotmány tiszteletére.
Az 1791. májusi 3-i alkotmány a világ második, és Európa elsı írott alkotmánya, mely
megalapozta az újkori államrendi berendezkedést Lengyelországban és a lengyel nemzeti
egység jelképévé vált.
A rendezvényen megjelent Marcin Sokołowski tanácsos úr, a Lengyel Köztársaság
budapesti nagykövetsége konzuli osztályának vezetıje is. Színesítette a programot a Wysocki
Légió tagjainak díszes jelenléte, akik a hagyományırzı egyesület eredményes isaszegi
tevékenységéért emléklapot vehettek át Szatmáry Zoltán úrtól, az Isaszegi Múzeumbaráti Kör
elnökétıl.
A délután elsı programja dr. Dürr Sándor, a Múzeumbaráti Kör elnökségi tagjának
elıadása volt a lengyel jakubinus alkotmányról, annak jelentıségérıl és következményeirıl.
A színvonalas elıadás után Muratovné Dürr Éva, a PPKE egyetemi tanársegédje részleteket
olvasott fel az alkotmány hasonmás kiadásából lengyelül, magyar fordítással. Ezután Szabó
Eszter, az ELTE lengyel szakos hallgatója tartott érdekes beszámolót Stanisław August
Poniatowskiról, az utolsó lengyel királyról, akinek uralkodása idejének született meg a május
3-i alkotmány.
Az összejövetel nem titkolt célja volt a lengyel alkotmányról való megemlékezés
mellett a lengyel kultúra népszerősítése. Ennek fényében a vendégek egy Krakkóról és Déllengyelországról szóló DVD-n tekinthették meg a csodás ország természeti kincseit és
építészeti remekeit.
Az isaszegi Falumúzeum fáradhatatlan „mindenese”, Szmolicza József
győjteménykezelı kiállítást rendezett a múzeum elıterében az isaszegi diákok lengyelországi
utazásairól. Már kevesen emlékeznek arra, hogy 2000-ben és 2001-ben a Nemzetközi
Gyermeknap alkalmából a Karlinóban , a Balti –tenger partvidékén megrendezett Európai
Fesztiválon a Klapka György Általános Iskola diákjai, illetve és a Damjanich János Általános
Iskola diákjai és tanárai képviselték a Magyar Köztársaságot ezen az Európai Uniós
rendezvényes. A kiállítás elsı részében az isaszegi gyerek fellépését mutatta be a karlinói
szabadtéri színpadon, második részében az érdeklıdık az isaszegi lengyel – magyar baráti
kapcsolatok történetével ismerkedhettek meg.
A kiállítás június végéig volt megtekinthetı.
Az elıadások után a vendégek megkóstolhatták a lengyelek egyik nemzeti eledelét, a
bigost, melynek igen nagy sikere volt. A lengyel finomságot Dürr Éva tanárnı készítette, aki
hét évig volt krakkói diák, a Jagelló Egyetemen és kitanulta a lengyel bigos készítését is.

A lengyel – magyar barátság nagy múltra tekint vissza, a két nép történelmi barátságát és a
hányattatott történelmi múltban vállalt szolidaritását az alábbi vers méltón tükrözi. Álljon itt e
költemény a közös barátság jegyében.
„ Lengyel, magyar- két jó barát
együtt harcol, s issza borát
Vitéz s bátor mindkettıje
Áldás szálljon mindkettıre."

Isaszeg, 2010. június 5.

Szmolicza Éva, a Múzeumbarátok Körének tagja,
a lengyel délután házigazdája

