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POLACY NA WĘGRZECH. 
KULTURA I JĘZYK DERENCZAN

VÁRNAI DoRotA

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék
varnai.dorota@digikabel.hu

Abstract: Poles and Hungarians are two nations tied together with many links, 
such as political, cultural, scientific and commercial since the very beginning of 
their state existence. Poles and Hungarians also had a common border for cen-
turies. As for the Polsih settlements in Hungary, the breakthrough occured after 
the Austrian-Hungarian Compromise in 1867. Poles came in large numbers to 
Hungary for a better living and for work at the beginning of the 20th century. 
The Poles living in Hungary are recognized by the nationality law as one of the 
thirteen Hungarian nationalities since 1994. This is based on the fact that Polish 
settlers (górale i.e. Polish mountain dwellers) settled down in the village of Der-
enk at the beginning of the 18th century (in 1717).

Keywords: ethnic minorities, Poles in the village of Derenk, many centuries of 
relationship, isolated culture of the village of Derenk

Polacy i Węgrzy to narody niemal od początku swojego upań-
stwowionego istnienia związane ze sobą wieloma więzami – 
politycznymi, kulturalnymi, naukowymi, handlowymi, połą-
czone przez wiele stuleci wspólną granicą. Wynikiem tego była 
obecność Polaków na terenach węgierskich, można by rzec, od 
zarania naszych państw. Dzięki powiązaniom dynastycznym, 
związkom małżeńskim, wspólnym władcom w dawnych wie-
kach częste były kontakty polityczne, a także wojskowe. Wraz 
z władcami na dwór węgierski przybywało ich polskie otocze-
nie, polskich uczonych, pisarzy, poetów przyjmowali królowie 
i magnateria węgierska.  W XVII wieku polscy arianie, zmusze-
ni do opuszczenia Polski, masowo osiedlali się w Siedmiogro-
dzie. Polaków i Węgrów łączył także handel. Przedmiotem sta-
łej wymiany była sól, miedź, cyna, ołów, srebro, złoto, wyroby 
złotnicze, skóry, sukno, wino. Z Polski wywożono na Węgry 
przede wszystkim sól, ołów i sukno. Z Węgier z kolei docierały 
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do Polski szlachetne metale (srebro, złoto), miedź, a z czasem 
(nasiliło się to głównie za panowania w Polsce Stefana Batorego) 
jednym z głównych produktów eksportowanych do Polski, stało 
się wino, słynny węgrzyn, bez którego polski szlachcic nie mógł 
się obejść, które wyparło nawet tak bardzo lubiany przez polską 
szlachtę miód, i o którym wspomina niejeden staropolski poeta. 
O handlu polsko-węgierskim pisze szczegółowo Krystyna Pie-
radzka w pracy pt. „Handel Krakowa z Węgrami w XVI wieku”, 
która jest kontynuacją dzieła prof. J. Dąbrowskiego: „Kraków 
a Węgry w wiekach średnich”.

W trakcie burzliwej historii Polacy i Węgrzy nieraz walczyli 
razem, można by tu wspomnieć polską pomoc militarną, udzie-
loną w czasie powstania Franciszka Rakoczego, potem w czasie 
wojny narodowowyzwoleńczej 1848 roku. Za każdym razem 
wielu polskich żołnierzy pozostawało na Węgrzech i tu zakła-
dało rodziny. Podobnie pozostało na Węgrzech wielu polskich 
uchodźców, którym Węgrzy wspaniałomyślnie otworzyli swoje 
granice w 1939 roku. 

Jeżeli chodzi o osadzanie się Polaków na Węgrzech, nasilenie 
nastąpiło po ugodzie z Habsburgami w 1867 roku. Na przełomie 
XIX i XX wieku na terytorium ówczesnych Węgier zamieszki-
wało ok. 150 000 tysięcy Polaków i osób polskiego pochodzenia. 
W wyniku traktatu w Trianonie poza granicami Węgier znalazły 
się duże obszary, na których żyła także polska ludność (m.in. 
polskie wsie góralskie znajdujące się na Górnych Węgrzech – te-
reny dzisiejszej Słowacji). W ten sposób liczba Polaków na tere-
nach węgierskich zmalała do ok. 30 000. Najważniejszym skupi-
skiem Polaków stał się Budapeszt, a szczególnie jego dzielnica 
Kőbánya. Na początku XX wieku zaczęli tu masowo przyby-
wać Polacy „za chlebem”, w poszukiwaniu pracy. W 1927 roku 
zbudowano tu kościół polski, oraz powstał Dom Polski. Polacy 
znajdowali w Budapeszcie i innych miejscowościach (Diósgyőr, 
Salgótarján, Tatabánya, Győr, Pécs, Székesfehérvár) pracę dzię-
ki rozwojowi przemysłu – górnictwa, hutnictwa, budownictwa.  
już od końca XIX wieku zaczęły powstawać organizacje polonij-
ne, stowarzyszenia, kluby itd. W ciągu XX wieku, a szczególnie 
w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych znów mieliśmy 
do czynienia z dość dużym napływem Polaków – głównie Polek 
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– na Węgry. Mówimy tu o tzw. „emigracji serc”. Obecnie – we-
dług spisu ludności z 2011 roku – na Węgrzech żyje 7001 Pola-
ków, choć przypuszcza się, że jest ich znacznie więcej.

Od 1994 roku Polacy żyjący na Węgrzech zostali uznani 
– zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych – za jedną 
z trzynastu węgierskich mniejszości narodowych. Jaka podstawa 
prawna dała taką możliwość? Bo nie tylko wyżej wspomniane 
związki historyczne. Aby otrzymać ustawowy status mniejszo-
ści, zgodnie z ustawą należy wykazać co najmniej stuletni pobyt 
na terenie Węgier. I w tym miejscu trzeba wspomnieć o zwartej 
grupie Polaków, przybyłych na tereny Węgier na początku XVIII 
wieku (1717), którzy osiedlili się w wiosce, znajdującej się w pół-
nocnych Węgrzech – Derenk. I to właśnie derenczanie, którzy 
od trzystu lat zamieszkują te tereny stanowią prawną podstawę 
istnienia polskiej mniejszości narodowej na Węgrzech.

Derenk to mała wieś w dawnym historycznym wojewódz-
twie Torna, istniała już w średniowieczu, zlikwidowana została 
w 1943 roku, w 1945 roku otrzymała status tzw. „zewnętrznych 
terenów niezamieszkałych”, należących do wsi Szögliget, obec-
nie wchodzącej w skład województwa Borsod – Abaúj – Zemplé-
ny. Wieś ta, a właściwie teraz już tylko pozostałości po niej, leży 
na terenie Parku Narodowego Aggtelek. Jak już wspominano, 
Derenk był osadą już w średniowieczu, a nazwa wsi wywodzi 
się od derenia (somfa), drzewa rosnącego na tych terenach: De-
ren – Deryn – Dren – Drenka.

Według spisu ludności przeprowadzonego w 1427 roku wi-
dać, że Derenk był znaczącą wsią, gdyż 23 chłopów przekazy-
wało dziedzicowi pańszczyznę. Podczas panowania tureckie-
go oraz walk w czasie powstania Franciszka Rakoczego liczba 
mieszkańców wsi znacznie zmalała. W 1711 roku na całych 
Węgrzech wybuchła epidemia cholery, która zdziesiątkowała 
również mieszańców Derenku. Ci, którym udało się przeżyć, 
uciekli stąd, szukając nowych miejsc osiedlenia. Derenk opusto-
szał. Natomiast z czasem, dzięki spontanicznemu osadnictwu, 
a także zorganizowanej przez Esterházych, do których tereny 
te należały, akcji osadniczej, wieś Derenk zaczęła się na nowo 
zaludniać. Od 1717 roku zaczęli tu przybywać polscy osadnicy, 
chłopi pańszczyźniani ze Spiszu i górale z Podhala. Na podsta-
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wie archiwalnych dokumentów oraz wieloletnich badań nauko-
wych wiemy, że pochodzili oni głównie z trzech wiosek: Białki 
Tatrzańskiej, Bukowiny Tatrzańskiej i Czarnej Góry. Na Podhalu 
w owym czasie panowała wielka bieda, górale więc opuszcza-
li swoje domy w poszukiwaniu lepszych warunków do życia 
(o tym mogą świadczyć np. słowa pieśni ludowej „Góralu, czy ci 
nie żal odchodzić od stron ojczystych”). W Derenku Białczanie 
znaleźli podobne warunki do życia, z tą różnicą, że dawały one 
podstawy do nowej egzystencji. 

Jakie są dowody na to, że polscy górale zasiedlili na nowo 
węgierską wieś Derenk? Między innymi nazwiska rodowe zna-
lezione na cmentarzach wymienionych powyżej wsi podhalań-
skich oraz na cmentarzu w Derenku (Remiasz, Bubenko, Micha-
lik ...). Przeprowadzone badania pokazują, że polscy derencza-
nie z XVII wieku są jedną z najstarszych grup narodowych, ży-
jących na Węgrzech, która od 300 lat do dzisiaj zachowała swoją 
etniczną świadomość i język przodków. 

Według badań w 1933 roku w Derenku stało 56 domów, 
w których mieszkało 507 mieszkańców, w większości rzymsko 
– katolickiego wyznania. W 1941 roku, tuż przed likwidacją wsi, 
liczba mieszkańców wynosiła 443 osoby. W ciągu 153 lat – od 
1789 do 1942 roku – na cmentarzu derenckim pochowanych zo-
stało 1865 osób. Było wśród nich 900 dzieci w wieku poniżej 10 
lat, co stanowi 51,4%. Z tej liczby 471 dzieci nie dożyło pierwsze-
go roku życia. To oznacza, że 25,2 % pochowanych na cmentarzu 
w Derenku to niemowlęta. Dziwnym jest też fakt, że bardzo była 
niska średnia wieku zmarłych – 25,6 lat, w pierwszej połowie XX 
wieku wzrosła ona do prawie 32 lat.

Zgodnie ze świadectwami małżeństw, które odnaleziono 
w drewnianym kościółku w Derenku, a także z dokumentami 
urzędu cywilnego pobliskiej słowackiej wioski Jabloncy, zawar-
to w Derenku 720 związków małżeńskich (52% ślubów zawarto 
w miesiącach zimowych – w styczniu, lutym, ale widać, że na 
początku XX wieku na zawieranie ślubów zaczęto preferować 
okres letni).

Derenczanie stworzyli społeczność zamkniętą, nie mieszali 
się z okoliczną ludnością, zachowując w ten sposób swój dawny, 
coraz bardziej archaiczny język i swoją kulturę. Żyli w izolacji, 
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stali się samowystarczalni. Dbali o to między innymi poprzez 
endogamię, czyli zawierali związki małżeńskie między sobą. 
Tendencje te wzmocniły się jeszcze bardziej w drugiej połowie 
XIX wieku (70%). Ci, dla których endogamia nie oznaczała tra-
dycyjnej konieczności, sprowadzali sobie narzeczone i narzeczo-
nych z okolicznych wsi. A możliwości poszukiwań partnerów 
na całe życie dawały jarmarki, odpusty, wesela, czy też wypra-
wy do młyna.

Derenk i okolice wsi były niezwykle bogate w dziką zwierzy-
nę. Derenczanie często nielegalnie polowali, głównie na sarny, 
dziki, czasem na niedźwiedzie, borsuki i kuny. I to właśnie było 
przyczyną likwidacji wsi. Po pierwsze w okolicach wsi utwo-
rzono rezerwaty, a także tereny łowieckie dla regenta Miklósa 
Horthyego. Z tego powodu w 1943 roku derenczanie zostali wy-
siedleni. Proces ten oznaczał dla mieszkańców Derenku z jednej 
strony przeprowadzkę do innych wsi, gdzie otrzymywali lepsze 
warunki życia, dostawali ziemię o lepszej glebie niż w Derenku, 
z drugiej strony oznaczało rozbicie dotychczasowej, istniejącej 
od kilkuset już lat, wspólnoty społecznej. 

Do nowych miejsc przewieziono domy, kościółek, a dawna 
polska ludność Derenku została rozproszona po różnych miejsco-
wościach: Emőd, Mezőnyárád, Tiszaszederkény, Tóharaszt, Vat-
ta, Büdöskútpuszta, Ládbesenyő-Andrástanya, Sajószentpéter, 
Istvánmajor. „Ale do Derenku przywołuje ich nadal głos serca”: 
od 1990 roku corocznie pod koniec lipca odbywa się na ruinach 
wsi odpust derencki, który daje okazję ku temu, aby spotkali się 
ze sobą urodzeni jeszcze (chociaż jest już ich coraz mniej) w De-
renku przesiedleńcy, ale też i kolejne pokolenia.  Przybywają tu 
także co roku „bracia” z Podhala, z Białki Tatrzańskiej, Buko-
winy Tatrzańskiej – mający takie same nazwiska, tyle że jedni 
piszą je po węgiersku, drudzy po polsku. Świadomość polskiej 
odrębności etnicznej wśród dawnych derenczan i ich potomków 
nie zanikła, a wręcz przeciwnie, są oni jej coraz bardziej świa-
domi. Niedawno derenczanie zostali honorowymi obywatelami 
Bukowiny Tatrzańskiej.

„Pod względem etnicznym i językowym derenkowcy do 1943 roku 
nie asymilowali się z sąsiednią ludnością węgierską czy słowacką. Przy-
czyny tego widzimy w pierwszym rzędzie w warunkach stworzonych 
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przez samą przyrodę, w zwartości społecznej oraz w sile tradycji zawie-
rania małżeństw wewnątrz własnej wsi. Faktem na miarę sensacji jest 
to, iż potomkowie derenckich osadników w dalszym ciągu zachowują 
w języku archaiczne polskie zwroty z XVIII wieku” – pisze historyk, 
badacz historii Derenku Tibor Rémiás.

Badania języka derenckiego jednoznacznie wykazują, że 
gwara derenczan osiadłych w Istvánmajor, Andrástanya i po-
zostałych miejscowościach jest gwarą polską. Można to stwier-
dzić przede wszystkim na podstawie cech fonetycznych, które 
świadczą o tym, że tutejsza gwara pochodzi z południowej Pol-
ski. Językoznawcy badający ten dialekt uważają, że niektóre jego 
właściwości są bardzo archaiczne i wskazują na charakterystycz-
ne cechy języka polskiego z końca XVIII wieku.

Na temat Derenku i derenczan napisano już sporo prac, są to 
prace badaczy polskich, węgierskich, a także słowackich. Wyda-
je się jednak, że temat ten nie jest skończony, chociaż niedawno 
wydano „Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potom-
ków”. Badania przeprowadzone przez Annę Kowalczyk, Juliana 
Kowalczyka i Elżbietę Łukuś w latach 2013 – 2014 potwierdziły 
znane już z literatury tematu cechy typowe dla gwary derenczan, 
a mianowicie mazurzenie, archaizm podhalański, akcent inicjal-
ny, zachowanie kontynuantów samogłosek nosowych w postaci 
polskiej, wymiana –ch na –k oraz na –f i inne. Badania zostały 
przeprowadzone wśród dawnych mieszkańców Derenku i ich 
potomków obecnie żyjących w miejscowościach Andrástanya, 
Ládbesenyő, Sajószentpéter, Istvánmajor i Emőd. 

Powstała bardzo ciekawa praca, pokazująca odpowiedniki 
w gwarze Derenku, gwarze spiskiej, języku polskim i języku wę-
gierskim.

Niestety, wydaje się, że obecnie stoimy przed problemem, 
którym jest zanikanie tej – tak długo zachowanej – archaicznej 
gwary, wskazującej na polskie pochodzenie derenczan. Jeszcze 
30, 40 lat temu badacze polscy mieli okazję rozmawiać z kilku-
dziesięcioma osobami, które urodziły się w Derenku, dzisiaj po-
sługuje się tą gwarą zaledwie kilkanaście osób.  Istnieje obawa, 
że za kilkanaście lat nikt już nie będzie jej znał!
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