
Elmé lkedé sek slowacki é s pet fi költé szeté r 
haláluk l 50-ik é vfordul ián

A xlx. század els  fe|é re es  romantika fontos id szak
ú gy a lengyel mint a magyar kultú Ia é s iroda]om tör-
té neté ben. Ez a század olyan helyzetben találta a |en-
gyeleket é s a magyarokat, melyben veszé lyeztetve volt
nemzeti lé tük.

A szabadságharc, mint ,,minden ember legszentebb
kötelezettsé ge" je|lemezte a í omantika csaknem egé sz
id szakát. Bonaparte Napóleon bukása, a novemberi é s
a januári felkelé s kudarca csakú gy, mint a Né pek tava-
szának kudarca, maguk után vonták a bitorlók többszö-
rös megtorlását. A lengyeJ nemzet azonban, (csakú gy,
mint a magyar) meg rizte önazonosságát, nagymé rté k-
ben é pp az irodalomnak köszönhet en, Az idé n emlé -
kezünk meg Slowachi é s Petófi halálának 1 50-ik é vforduló-
járól. Nemzetünk nagy fiai é s a század kivá]ó alkotói
voltak, M veik feledhetetlenek é s id szer ek mind a
mai napig. Juliusz Slowacki l809-ben született
Kzemieniecben é s l823-ban, Petófi Sándor születé sé -
nek é vé ben, már maga mögött tudta els  irodalmi pró,
bálkozásait, Hí rnevet a novemberi felkelé snek szentelt
alkotások szereztek neki: a ,,Himnusz" (Hqmn), az ,,Óda a
subadsághoz" (Qda do wolnosci) é s a ,Kulift" . Ehhez a té má-
hoz mé g visszaté r hí res versé ben, a ,,Sowinski a wolai sán-
cln" í Slurinski w okopach WoIi) cí m  versé ben is, Sowinski
generális a Wolá-n esett el, a vé gs kig harcolva Varsó
vé delmé é rt. Pé ldáia, bár harca látszólag kezdett l fogva
kudarcra volt í té Ive, a h sé g é s a lelki nagyság megtes-
tesí t ie, testi fogyaté kossága ellené re is.

,,T é rdre esni oktalansáa
É ,nel ttem, nem vagyok szent ,

Csah elll iqaz lenqtlel ember,

Kit nem vé d mds csak a karja,
Nem vaqgoh szent, vé rtanú  sem,

Yé dem é letem haláIiq. . ."
(ford., Trencsé nqi-W aldapfel Imre)

A felkelé s bukása után Slowacki elhagyta Varsót, é s
Drezdán át Londonba majd Párizsba ment. Ott ielent
meg ké t verseskötete, é s ott tett szert egy nem minden,
napi ismeretsé gre Fryderyk Chopinnal, l834-ben, Párizs-
ban ielent meg ,,Kordian" cí m  drámája, melyben a no,
vemberi felkelé s utáni lengyel valóságot é rté keli, A drá,
ma ereie mé rhetet]en volt, bár kezdetben szinte egyál-
talán nem é rté kelté k, Mivel né ltelenü] jelent meg, el -
ször Mickiewicznek tulaidoní tották, A dráma cí mszerep,
I je mí tosszá vált, a hazafiság h sé Vé , (Töfté nelmi pé l-
dák is mutatiák, hogy ké s bb nem is egy harcos viselte,
szinte egé szen a varsói felkelé sig az összeesküv  Kordi-
an nevé t,) A m  Vezé rgondolata, melyet Kordian kiált: -
,,Lengyelország a nemzetek Winkelridie! Fe]áldozza ma-
gát, bár elesik mint ré gen! Mint nem egyszer!" (A legen-
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da szerint Winkehid saiát mellkasával tört utat harcosa-
inak a gy zelemhez,) Ezeket az ideálokat Pet fi kö]té -
szeté ben is megtaláljuk;

,,,.. Oh vaiha nemcsak üres beszé d,d,el,

De tettel m1ndhatnám el ezt|.

Legyen bár tettemé rt a dú  eq|)

Úi GoIqOtán eqq ú j kereszt!

Meghalni az emberisé g 1aváé rt|
MiIy boldog, milqen szóp halál
Szebb s boldoqí tóbb egy hasztalan é let
Minden Kójmámorainál. , _"

í Petóí i Sánd|r| Sors, ,1uiss nekem tórt_._)

Slowacki svájci tartózkodása a]att születik meg a ,,Távol-
ból" (Rozlaczenie) cí m  vers, Talán senki sem í rt ennyire
magával ragadóan a vágyódásról, Ez az é rzé s a szeretett
szemé ly iránt ugyanolyan er s, mint a haza iránt, é s
egyik vagy másik hiánya ugyanolyan gyötl , En i gy -
z dik meg a költ , több é ven át tartó romantikus utazá-
sa alatt, mikol is Rómán, Nápolyon, Müké né n, Athé -
nen, Egyiptomon é s Jeruzsá]emen keresztül, Damaszku,
szon át Beií ú tba iut, AZ utazás é lmé nyeit megtaláljuk
számos ké s bbi m vé ben: ,,Utazás Ndpolgból a Slpntí öldre"
(Podróz do ziemi swietei z Neapolu), ,A pestisesek apja" í oi{iec
udzumionychJ, ,,Himnusz" |Smutn| mi Boze), Visszaté ré se
után keletkeztek Slowacki legismertebb é s legtöbbször
szí npadra vitt drámái: a ,,Balladgna", a ,,Mazeppa"
(Maupa), a ,,Lilla Wenwda", a ,,Salomea üüst áIma" ISen
srebrnq Salomei), é s a ,fantázia" (Fantazlj)_

A ,,Mazeppa" -t (dráma ]ános Kázmé r botrányos ap-
ródiáról) a magyarok Budapesten l847, december
l3-án mutatták be, de Gyula Slovacky (í gy í rták ki a
szí nházi hirdet n) talán nem is tudott róla- A források
szerint Siowacki egy m vé t sem látta szí npadon. Az
irodalom ú tjai kifürké szhetetlenek, , , Slowacki ekkor
keletkezett költemé nyei mondanivaló jának sokré t sé -
gé t bizonyí tják é s a lomantika ideáljaival való egye-
Zé st is mutatják.

Egyik legismertebb m ve a ,,Yé qrendelet" í Testament
rroj), melyet maid másfé l é vszázada olvasnak, A vallo-
más - drámaisága ellené re -, mely a haza boldogulá-
sáé rt folyó hiábavaló harcról, a magányosságról szól,
kifejezi meggy z dé sé t a költ i szó diadaláról, A
nemzet szolgálatának parancsa a halálig tartó legí on-
tosabb köte]essé gé vé  vált,

,}emé lem, hoqg higgqenek egy jövend  horban,
Lobogjon a ftezünhben a m veltsé g lánzia,
S amihor kell, menjeneh a halálba sorban,
Isten-d|bta h  gqanónt zú d,ulva a sántra| - - -"



llyen parancsokhoz maradtak h sé gesek a lengyelek
nemzedé keken át, azok haláláig, akik törté nelmünk
utolsó tragikus é veiben vesztetté k é letüket,

,,Am eóm, a vé gzetes, é lni tómad ú jra,

- É letemben homlokom haszontalan é he -,

S keué revólz, ad,áiq quú r láthatatlan uií a,
Mfu anqqallá nem formáI benneteket vé gre."

|í ord,, Laitor László)

l849-ben Párizsban halt meg, a koporsót alig harminc
ember követte- Amikoí  aztán a hamvait l927-ben a
wawe]re vjtté k, ott máI több százezer honfitársa volt
jelen, Nehé z romantikusabb é letrajzot talá]ni, mint az
övé , bár né ha nem é í tetté k meg teljesen, Sokaknak
megmaradt Mickiewicz árnyé kában, de az is el for-
dult, hogy a nagy nemzeti költ k hierarchiájában ma-
gasabbra é rté kelté k, mint a Pan Tadeusz szerz ié t,

A költ  több száz befejezetlen é s elrendezetlen ké z-
iratot hagyott hátra, ezek feldolgozása a mai napig vj-
tákat kelt a kutatók köZött, Egy dolog azonban Vitat-
hatatlan, Slowacki é s Pet fi majdnem mindegyik m -
vé ben felle]het  a hazaszeretet, a szül hazához, a
nemzethez való szoros köt dé s, A szüI földet gyakran
szembeáJlí t|ák a szé psé ggel teli b sé g országáva1, ami
azonban a költ khöz nem áll közel,

,,Mit nekem te zlrd,On Kárpátoknak
F erutrv esekkel vadregé ryes tája|..,
, . . Lenn az alföld tengers(k vidé kin
aft vaqqok h1nn, Ott az é n viláqom,"

|Pdó|i s[í ú d|r AJ 
^lí öldl

,Majd é jPI elé rte a szé p hani í dldü,
A hold, ama sztqeppé n hogttr vör sen fölkelt
De vakon is tudná, hoqq itt iár e pusztán,

A viráaoft illatát szí va. . ,"

{SIow acfti. W adaw Rzew uskí  r ól,

ford.: Devecseri Gdbor1

É s vajon nem mondanak nekünk semmit az akkori
költ k alázatos sóhaiai?

,,Í nsé q üI a szám zött lengqel arcán,
Teslvé r a leslvprrel mil sem lör dik
A szotnorú füzek a Szaí na partján
A  Eufrátesz í  zeit í dé zik.
Nqomorunk elhat a viláq szemé iq,

S jeqes mánónqsz(vekt  faqt1 halálra..."
í Slowachi, Párizs,

í ord-, Kálnoha László)

Fordí totta: suta Anna

l50 é ve halt meg Fryderyk Chopin

Az idé n lesz l50 é ve annak, hogy meghalt az európai
zenekultú ra egyik óriása, Fryderyk Chopin - a zongora
poé tála,

Noha 1830-ban, hú sz é vesen vé glegesen elhagyta
Lengyelországot é s Párizsban telepedett le, szí ve
mintha mindig lengyel fö]dön dobogott volna, é s so-
sem lett h tlen hazájához, Mindenkor lengyelnek val-
lotta magát, EZl igazolia több zongoram ve iS, mint
pé ldául a Forradalmj et d, a b-moll szonáta, az A-dú r
ballada, meJyek mé ltó hjtvallásai a chopini hazaszere-
tetnek, Joggal mondiák, hogy Chopin a zongora poé -
tája - té nyleg nem is zenem vek ezek, hanem inkább
köJtemé nyek, Igazi költ ké nt, trazájának mjnden rez-
dülé sé re, annak minden bajára, nyomorára, szenvedé -
sé re, örömé re, jöv be vetett hité re - csak a muzsiku-
sokra oly jellemz  mé ly é rzé kenysé ggel - válaszolt,
lé trehozva ezeket, az egyetlen más zeneszerz  m vé -
szeté hez sem hasonló zenei csodákat,

költ  volt, akár szellemi kortársa pet fi sándor,
akikr j talán nem is gondolnánk, hogy é letú tjuk
mennyire eggyé  vált, noha párhuzamosan haladtak
egymás mellett, Condoljunk csak a szere]em áté lé sé -
re - mennyire hasonlók Chopin é s Pet fi hatalmas
költemé nyei a szerelem lobogó é rzé sé r l, Ilyen közös
vonás a családhoz való mé ly ragaszkodás, az é des-
anya iránti szeretet alázata, vagy a termé szet szé psé -
geinek kimerí thetetlen CSodálata, de kettelük leger -
sebb közös vonása mé gis a mé ly hazaszeretet.

Mindketten egy látszólag pusztulásra í ié lt, halálra
hurcolt, feldarabolt, zsarnok által kizsigerelt haza mi-
att é rzett fájdalmaikat formálták meg m veikben, A
hazaSZeretet ré vé n váltak nemzetük igazi h seivé ,
Chopin igazi lengyel európaivá, Pet fi igazi magyaí
európaiVá lett,

Chopin A,dú r balladájának megí rására er sen ha-
tott a nagy lengyel költ  Mickiewicz ,,Unsine" cí m 
balladája, A chopini megfogalmazás fájdalmai mellett
felcsillan a haza feltámadásába vetett hit fé nysugara,
melyben benne van a feltámadásnak örül  ember
megingathatatlan hite, Iemé nye é s bé ké |e is,

Chopin é s Pet fi fé nye id ben ugyan már a mú ltból
világí t, de lé lekben a távoli löv  felé  mutatnak, é s
nem alszanak ki soha,

Kettejük é letú tja, é leterele é s é lni akarása pé ldája
annak, hogy olyan nemzetek, amelyek ilyen lángel-
mé ket tudnak felmutatni, sosem pusztulhatnak el.
Ezé rt van rájuk a ma emberé nek egyre nagyobb
szüksé ge.

kivé s zoltán

^ Polorr in
§/rqiEJr§l(A
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