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Wysocki tábornok szobra a Nemzeti MÚzeum kertjében Ku|turá|is Egyesu|et Torténe|mi Em|ékbizottságának akkori vezetoje, Pabiniak

Henryk, a Bem EgyesÜ|et e|noke, Szathmáry Zo|tán, az |saszegi FalumÚzeum

vezetrÍje és dr. DÜn Sándor, az isaszegi MÚzeumbarátok Kore e|nokségitagja ál|-

nak a szobor mellett.

Az unnepség elott a Bem József Lengyel Ku|turá|is EgyesÜ|et és a

PoIonisztikai Munkakozosség . Kovács Endre professzor, Kossuth.dÍjas

torténész e|nok|etéve| - tudományos em|ékrj|ést tartott a Lengyel |égii

torténetéro|.

Dr. Dtirr Sándor

MÚzeumbarátok Kore, lsaszeg
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l l a a Muzeumkertben Ünnepe|Ünk, méltó gesztus, hogy fejet hajtva lete.

l{ gyunk egy csokor virágot a magyar szabadságharc |engye| tábornokának

I ! szobrához. |saszegi lengye| em|ékként tartják számon a budapesti

Nemzeti Muzeum kertjében az |saszegi MÚzeumbarátok Kore és a
Magyarországi Bem József Lengye| Ku|turális Egyesu|et kezdeményezésére

tetálÍított Wysocki-szobrot. A kezdeményezést támogatta a Lengyel

Nagykovetség, Stefan Jqdrychowski nagykovet, i|letve Varsiban Janusz

Wiéczorek miniszter, valamint a Ftjvárosi Tanács akkori e|nokhe|yettese,

Farkasinszky Lajos is. A mel|szobor a Lengyel Minisztertanács ajándéka' a

ta|apzat pedig Budapest Fováros adománya. A szobor Hanna Dani|ewicz varsoi

szobrászmtjvész aIkotása.

A |engye| tábornok em|ékmrjvét 1976' november 26-án dé|i 12 órakor avatták fe|.

A szobor felirata:
.JÖZEF WYSOCKI (1809-1874) Lengye| szabadságharcos, honvéd tábornok

em|ékére, aki 
,t848.49-ben a szabadságharc lengye| |égiijának parancsnoka

vo|t''' A ta|apzat hátsó o|da|án a csatahe|yek felsorolása ta|álhati, koztÜk |saszeg

is. Az emlékmu arra a he|yre keru|t, ahonnan 
,1848. 

november 26.án eskt]téte|

után a Lengyel légio ,,A mi szabadságunkért és a tiétekért'' je|sziva| harcba

indult.

A Íe|véte| 1976. november 26-án, a Wysocki emlékmu avatását kovetŐen

készÜlt a budapesti Nemzeti Muzeum kertjében, s rajta a fe|á||ítását

kezdeményezok, név szerint: Kohánszky |stván, a Bem Jizsef Lengye|



70 Urodziny Sándora Dürra

30 listopada w salonie PSK im. J. Bema w

Budapeszcie odbylo siq niecodzienne spotka-

nie: 70 urodziny obchodzil Sándor Dürr, by|y

dyplomata wggierski, wielki przyjaciel Polski i

Po|aków, byly wiceprezes Po|skiego

Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na

Wqgrzech, a tak2e od lat aktywny czlonek utrzy-

mujqcego od lat kontakty z Poloniq Kola

Przyjació|Muzeum w Isaszegu (laureat nagrody

"Za 
Zaslugi dta Wqgierskiej Polonii" w 2014 r.).

Spotkanie urodzinowe przygotowali przyjaciele i

wspó|pracownicy Jubi|ata z czasiw pe|nienia

przez niego funkcji konsula w Warszawie. Byly

Zyczenia,tort, szampan, a tak2e film wspomnie-

niowy pzygotowany specjalnie na tq okazjq

przez Atti|g Sza|ai z materia{ów zarejestro-

wanych pzez niego w 1993 roku w Ambasadzie

RW w Warszawie, w którym gliwne ro|e grajq

dzieci, ówczeini uczniowie wqgierskiej war-

szawskiej szkó|ki niedzielnej za|oilonq przez

Sándora DÜna. W imieniu ,,Beman |yczenia

Jubilatowi zloiyl prezes Eugeniusz Korek'

Oto urodzinowe wystqpienie lmrego Mo|nára:

,,Dúrr Sanyi, a konzul'

Mondjon kt mit akar, számomra a konzulfogal.

mának megÍesfesülését Dürr Sándor jelenti,

Mivel az élet úgy hozta, hogy egy ideig helyette-

se, vagy inkább afféle kisinasa lehettem a Ínes-

ternek, alkalmam nyÍtt közelről is megfigyelni

konzuli hivatása gyakorlásának utánozhatatlan

mozzanatait, Azt a mozdulatot példáu[ ahogy

becsukva egy.egy aktát, elhelyezte azt a saját

maga által kialakított szigorúan katonás rend

megfelelő helyén, Előbb azonban végigsimÍtott

fedelén, mintegy megköszonve, hogy a benne

rejtő t)ggyet foglalkozhatott' Mert kanzulként

Sanyi úgy kezelte az aktákat, s még inkább a

benne lévő ()gyeket, személyeket, mintha mind'

egyikük legalábbis bensősóges személyes

lsmeóse lenne, Megkockáztatom azt is, hogy

amikor egy.egy ügyet végleg befejezve elhe-

lyezte annak katait a ,,lezáft,, felkatú aktacso-

mag tetején, oly fájó szÍwel bucsúzott el attol,

mint egy régibaráttol, Magam láttam, hallottam,

mily szeretettel gyujtögette és kezelte a varsoi,

iltetve a tengyelországi magyarok adatait, lélek-

tÓl-lélekig lépegetve, Ieltározva azokat'

Tapasztalhattam azt is, mily nagy adafigyelés.

se/, belső empátiávalhallgatta, s ha kellett,láto.

gatta végig a lengyelföldre szakadt idős magyar

honfitársainkat, akiknek sokszor a ,,KOnZti 
Ur,,

volt az egyetlen cjsszekrjÍo kapocs a haza, a

szütoföld, az anyaország felé, De Sanyinak

nemcsak az élőkre volt gondja, hanem azon

egykori honfitársainkra is, akiknek porai örök

áionetyre lettek Lengyelország foldjében' Az Ő

meghÍvására járhattam végig Varsó és környéke

katonatemetoinek rnagyar sÍrjait a Pawazkitol a

konstantÍni ktserdoig Vagy a podkowai honvéd-

sírokig' Sanyi múlhatatlan varsoi érdenei közé

tartozik a varsoi magyar iskola működÍefése ls,

mely nekt koszönhetően ma már egy példaadi

polonlsÍa, Divéki Adorján nevét viseli' A varsoi

magyar kolonia gyermekei szombatonként az o

atyai áldásával ismerkedhettek a magyar betű.

vel, szőval, énekkel, történelmi, kulturális hagyo-

mány-kincsünkkel. Tegyük hozzá, ha a magyar

nagykövetségen, vagy épp a kulturális intézet.

ben sokfé/e ak miatt erre épp nem akadt hely,

akkor a tanorák Sanyl varsói szolgálati lakásai-

nak helyiségeiben zajlottak, A gyermekekel s

iskolájuk ügyét mindeneseÍre Sanyi mindig oly

körültekintőe n kezelte, minth a v alam e n nyi saj át

unokája lett volna,

De ilyen gondosságg al ügyelt szellemi értékeink

le ngy elországi jele nlétét bizonyíto e ml ékh ely e.

ink ápolására is' Soku nk felejthetetlen varsoi

emlékei közé taftoznak azok a zarándokséták,

metyek során, egy-egy nemzeti ünnephez kap.

csaladoan végigjártuk a magyar-lengyel barát.

ság emtékeinek sorát. A varsói magyar emlékt-

áblák, metlszobrok és egyéb magyar emlékhe.

lyek, ha nagy rttkán arra vetődve meglátogatom

őket, mintha ma is azt kérdenék: 
,,Hát Dürr Sanyi

konzu! úr mikor jön? Hol maradt el ilyen soká?,,

Bizony Sanyi barátom, Varsobol valo távoztod-

da! nemcsak a magyar nagykövetség földszinti

konzuliirodái maradtak üresek, de a mi szivünk

bensojében is naradt egy foghíj, melyben örök

helye marad emlékednek, s az általad szétosz-

tott szeretet melegének'

/sÍen é/Íessen, s adjon továbbra is neked erat,

hogy hetvenévesen is munkálkodhass a

magyar-lengyel barátság ápolásán, s továbbépí.

tésen,,'

Maria Broó |aureatkq nagrody
narodoWoóciowej


