
Lengyel–Magyar Baráti Társaság
Tarnówban

Nagy örömömre meghívott a Bem József szülõvárosában mûködõ Magyarbarát Egyesület. Ez az
egyesület 1956 óta mûködik, alapítója Lippóczy Norbert volt, aki 1902-ben született Tállyán és
1929-ben telepedett le Tarnówban. Kereskedõ volt, tokaji bort szállított ki Lengyelországba. Hobbiként
Bem Józsefrõl szóló könyveket és üvegfestményeket gyûjtött, amelyeket a tarnówi egyházi és városi
múzeumnak ajándékozott. A Magyarbarát Egyesület elnökét, majd tiszteletbeli elnökét a város díszpol-
gárává is választották. 1996. július 1-jén halt meg.

1956-os forradalmunk során a minket támogató lengyel bizottság tagjai közül elsõként a tarnówiak
siettek a harcoló magyar nép megsegítésére. Ez talán ahhoz hasonlítható, ahogy a város szülötte, Bem
József az 1848–1849-es szabadságharcunkban a magyar forradalom egyik katonai vezetõje lett.

Az egyesület ma is a magyar és lengyel kapcsolatok ápolásával foglalkozik. Heti rendszerességgel
tart magyarórákat egy Krakkóból hívott nyelvtanár. Eredményes tanulásukat az bizonyította, hogy
megérkezésemkor ékes magyar szóval fogadtak a pályaudvaron és a város nevezetességeit is magyar
nyelven ismertették.

A közös kultúra terjesztésén, a lengyel–magyar kapcsolatok elmélyítésén kívül részt vett az egyesü-
let a két nemzet közös hõse, Bem József – aki nekünk csak Bem apó – szobrának felállításában. A
tarnówiak Bem József hadsegédjét, Petõfi Sándort is magukénak tartják. A költõ vezérét apjaként sze-
rette, tisztelte, versben énekelte meg. Petõfi szobrát a róla elnevezett tarnówi téren állították fel. Szép-
séges székely kapun át jutottunk be a Petõfi térre. Itt áll Petõfi mellszobra. Körben kopjafák emlékeztet-
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nek az 1849-es erdélyi hadjárat nagyszebeni gyõztes csatájára. Ezt a harcot Bem apó vitte gyõzelemre a
székely hadsereg élén. A csata minden egyes napját külön minta jelöli a kopjafák faragásán. Ezeket a
mûvészi kopjafákat miskolci szobrászok készítették és a testvéri városnak ajándékozták.

A csata ötvenedik évfordulójára hatalmas, huszonhat részes körképet készíttettek jeles mûvészekkel.
Az egyik kép Petõfit ábrázolja, amint lován kalapját lengetve üdvözli a felmentõ magyar sereget –
amely esemény sajnos a valóságban nem történt meg. 1898-ban Varsóban, Budapesten és több magyar
városban is bemutatták ezt a lenyûgözõ alkotást. Furcsa módon egyszer csak elveszett a képsorozat. A
múzeum igazgatója, a Lengyel–Magyar Baráti Egyesület és minden egyes tagja szívügyének tartotta a
képek megkeresését. Hosszas kutatás után egy részüket végül megtalálták. A tarnówi múzeumban õrzik
a legtöbbet, tizenhat darabot. Varsóban a Nemzeti Múzeumban és magánszemélyeknél is van néhány. A
még hiányzó többi kép keresését az egész világra kiterjesztve folytatják.

A Magyarbarát Egyesület székházába belépõket idõsebb Antall Józsefre emlékeztetõ felirat fogadja,
aki Lengyelország náci leigázásakor a hazánkba menekült lengyel gyerekeknek anyanyelvû iskolát mû-
ködtetett a Balaton mellett.

A tarnówi egyesület intézte el azt is, hogy Debrno helységben helyezzenek el emléktáblát Balassi
Bálint emlékére. Ugyanis egykor Lengyelországban ott tartózkodott a költõ.

Bem József szülõháza helyén a lengyelen kívül magyar szöveg is olvasható az emléktáblán. Hamva-
it 1929-ben hozták haza Tarnówba Aleppóból. Bem apó 1850. december 10-én bekövetkezett halála óta
nyugodott ott. A parkban a sétálók megcsodálhatják új nyugvóhelyét, a Scyszko Borus tervezte mauzó-
leumot.

Az egyesület tagjai gyakran meglátogatják Petõfi szülõvárosát, Kiskõröst. Ezzel a településsel test-
vérvárosi kapcsolatot építettek ki.

A tarnówi egyesület tevékenységébõl, lelkesítõ példájából érdemes lenne tanulniuk a hazai honis-
mereti egyesületeknek is.

Berényi Zsuzsanna Ágnes
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