
segítségükre siető cári csapatokat, hanem politikai, 
az együttélő népeket békéltető munkálkodásával is 
kitűnt. Miként Nagyszeben bevétele után kelt 1849. 
március 11. kiáltványában megfogalmazta: „A ma
gyar hadsereg a közös népszabadságért harcol, 
ezért küzdenek soraiban mindenféle népfaj ivadé
kai, mi által egyszersmind az európai népszabad
ság előharcosául lón felszentelve". Mellette harcol
tak a*lT. zászlóalj katonái is, akik jórész a kolozsvá
ri kollégiumok diákságából rekrutálódtak.

Bem szemében a magyar szabadságharc sikere 
kiindulópontul szolgálhat Lengyelország visszaál
lítása és függetlensége elnyerése felé. Az 1849 tava
szi bánsági hadjárata idején, egyik százada katoná

ira mutatva, Bem így szólott lengyel emigráns tár
sához: „Nézd, ezek a székelyek tulajdonképpen 
nincsenek is egyenruhában, de jól verekednek és 
ha Isten segítségünkre lesz -  Lengyelországért fog
nak harcolni".

Ezzel elérkeztünk mondanivalónk talán leglé
nyegesebb pontjához. Ahhoz tudniillik, hogy egész 
történelme folyamán mindkét nép egy nagy nem
zeti és emberi érték: a szabadság védelme vagy 
visszaszerzése érdekében küzdött. És mindkét nép 
túljutva önmagán -  a testvérnép szabadságáért is 
hajlandó volt síkraszállni, azzal szolidarizálni.

CSETRIELEK

Adalékok a lengyel-magyar zenei kapcsolatokhoz ?

Történelmünk és irodalmunk mellett a zene is 
számos példát mutat a két nép egymáshoz való ba
rátságos viszonyának tanúsítására. A teljesség igé
nye nélkül adalékokat sorakoztatunk fel a zene -  ze
nénk -  világából.

Elsőként gyermekjátékaink kínálnak idevágó 
példát. Ismeretes a Kis kacsa fürdik fekete tóba /  
Anyjához készül Lengyelországba -  más változatá
ban Fürdik a kácsa.

E két példát megtartva továbbiakat találunk a 
Kodály Zoltán által szerkesztett Iskolai énekgyűjte
ményben:

56 Megjöttem Bécsből, Lengyelországból;
213 Fölkelt már a csillag Lengyelország felé;
365 Végig mentem a lembergi főutcán;
613 Édes, kedves kolomejkám -  lengyel és ukrán 

utalással.
Gyermekjátékaink között meglehetősen elterjedt 

a Lengyel László-játék (némely helyen Híd/Flidas 
játék) címen ismeretes, így Bihar, Háromszék, 
Maros-Torda, Nagy-Küküllő megyében. Kodály 
Zoltán feldolgozása egyik kedvelt száma volt az 
egykori Marianum Cecília-kórusának.

Népballadáink között található Megölték a Basa 
Pistát kezdetű, Lajtha László által Diósadon 1914- 
ben gyűjtött, azóta más helyen nem található balla
da. Újabban Almási István közölte szilágysági köte
tében.

, A Seprődi Borbára ballada alcíme Lengyelor
szágba eladott lány; ennek csángó változata is léte
zik.

A katonadalok egy csoportja -  a doberdói har
cokhoz hasonlóan tartja számon az első" világhábo
rús galíciai küzdelmeket, azokhoz hasonló katona
élményeket elevenít fel (néha bukovinai énekek 
szomszédságában): Elindultam Vásárhelyrül,
Hogyha elmész katonának, Lemberg alatt van egy 
magas erdő, Lengyelország szélin.

A magyar népdal kialakulásához szolgáltatott 
források között is felbukkan néhány: lengyel gyer
mekdal és magyar népies dalhoz vezetnek egyes 
szálak.

A lengyel tánc elemei, vagy teljes táncok is gaz
dagították irodalmunkat. A magyar népzene egyik 
kategóriája az ún. mazurka ritmust alkalmazza. Né
hány példa: Besüt a nap a templomba; Eljöttél már

édes Jézus; Mostan kinyílt egy szép rózsavirág; Hej, 
Vargáné káposztát főz; Sárga csikó, csengő rajta. '

A Kájoni-kódexben Chorea polonica; Curranta 
polonica címen illeszkedik a nyugati táncok sorába.

Felbukkan néhány adat az egyházi ének, egyházi 
zene kapcsán is. Dallam rokonság néha századunkig 
vezet el. A 17. század énekelt magyar anyagával fog
lalkozva Papp Géza megállapította, hogy „a német és 
cseh hatásnál kisebb mértékben mutatható ki a len
gyelektől való dallamátvétel. Ha a hitújítás első évti
zedeinek magyar-lengyel társadalmi kapcsolataira 
gondolunk, ezt mindenképpen meglepőnek kell tar
tanunk. Könnyen lehetséges azonban, hogy a német 
és cseh vendégdallamok egy részét is lengyel közve
títéssel (kiem. B. A.) vettük át".

Papp Géza kutatásai révén váltak ismertté ná
lunk Jan Kochanowski zsoltárfordításai, így tucat
nyi dallam is megjelenik a 16-17. századból. Né
hány katolikus éneket cím szerint is nyilvántart a 
zenetörténet (Szűz szülé Szent Fiát; Szűz Mária e vi
lágra nékünk).

Az első unitárius énekeskönyvek (pl. az 1607-es) 
Nóta Polonica dallamutalásokat is tartalmaztak. 
Feltételezhető- bizonyosfokú lengyel hatás Bogáti 
Fazekas Miklós, Thordai János fordításaiban, illető1 
leg ézek dallamanyagában.

Dallamkapcsolatok keretében bukkan fel lengyel 
gyermekdal és magyar protestáns egyházi ének köl
csönös hatása: a Vigyázz halálodra, halandó ember 
kezdetű református temetési ének is ide sorolható. 
A református El bémégyiink (később és ma is: ím, 
bejöttünk) kezdetű invokáció, mely az 1744-es ko
lozsvári Impressumban (is) megtalálható, kapcsola
tot mutat Lubelczyk Psaltera Davida című munkájá
ban levő- epyik dallammal. A Jézus, Istennek Bárá
nya kezdósorú régi lengyel ének megjelenik Cs. 
Tóth Kálmán próbaénekeskönyvében, majd ennek 
nyomán magyarországi református énekeskönyv
ben, s tovább vezet útja a legújabb evangélikus és 
református énekeskönyvig.

Krakkó jelentősége nemcsak a lengyel, hanem a 
magyar művelődés történetében is közismert: ma
gyar protestáns énekeskönyvek is napvilágot láttak 
itt a 16. század folyamán: Gálsz'écsi Istváné (1536), 
valamint Benczédi Székely Istváné (1538).

Balassi Bálint nótautalásai is nem egyszer len-



gyei forrásokra vezetnek vissza, mint pl.: Áldj meg 
minket Úr Isten -  Blohoslaw nas; Az Zsuzsánnám 
egy szép német lány -  Doglei sem si; Hallám egy if
júnak -  By ty wiedziala.

Ismeretes, hogy Nagy Lajos király uralkodásával 
a lengyel-magyar kapcsolatok szorosabbá váltak. A 
16. századtól kezdve zenetörténeti adalékok is tanú
sítják ezt. János Zsigmond erdélyi fejedelem lanto
sa, Bakfark Bálint korábban a lengyel király udvará
ban teljesített szolgálatot -  európai hírű lantosként. 
János Zsigmond halála után távozott Erdélyből Ola
szországba, ahol aztán pestis áldozatává lett. Egyik 
lantkönyvét Krakkóban jelentette meg, s egyik lant
fantáziája, illetve énekes darabja nagykárolyi zene
tanárunk számára szolgáltatott tanulmány-forrást. 
Az erdélyi fejedelmi udvar zenekarában János Zsig
mond óta alkalmaztak lengyel muzsikusokat; a ma
gyar, török síposok mellett lengyel síposokat is em
lítenek a kútfők -  egészen a 17-18. századig.

Bethlen Gábor Krakkóból szerződtetett lantost 
Hatvani Istvánnal, Rózsás István ugyanonnan trom
bitásokat hozott az udvarba, Székely Bálint pedig 
Varsóban toborzott ugyancsak trombitásokat a feje
delem számára.

Egyes városokban is volt szerepe lengyel muzsi
kusoknak: Besztercén a 16. században lengyel hang
szerjavító élt, az ottani evangélikus templom orgoná
ját ugyanabban a században szintén lengyel szakem
ber építette. A csíksomlyói rendház főnöke Krakkó
ból hozatott hordozható orgonát (pozitívot).

Az önálló lengyel állam megszűntével (Lengyel- 
ország harmadik felosztása után), a 19. század folya
mán, a lengyel néppel való rokonszenv kifejezésére 
lengyel táncokat (polonéz, mazurka), lengyel hazafi
as énekeket másoltak magyar zenekedvelők (pl. Bú
sul a lengyel; Hú lengyel vagyok; Nincs még veszve/ 
oda Lengyelország). Találunk ilyeneket Pálóczi Hor
váth Ádám, Tóth István, Madass Sándor, Almási Sá
muel gyűjteményében is.

A hangverseny élet beindul tával egyre gyakrab
ban hangzottak el nálunk is lengyel zeneszerzők, 
mindenekelőtt Chopin müvei. Századunkban 
annyira gyakori lett e müvek előadása, hogy nyo
mon követése külön tanulmányt igényelne, így 
mindössze azokat említjük meg, akik önálló Cho- 
pin-hangversenyen léptek fel és gazdag képet raj
zoltak a szerző alkotóművészetéról (el egészen a két 
zongoraverseny megszólaltatásáig).

Chopin művészetének népszerűsítésében euró
pai hírű előadóművészek jártak elöl jó példával. A 
sort Liszt Ferenc nyitotta meg 1846-ban, majd száza
dunkban olyanok léptek nyomába, mint Bartók Bé
la, Dohnányi Ernő) Szendy Árpád, Stefániái Imre, 
Thomán István, Keéri-Szánthó Imre, Emil Sauer, 
Eugen d 'Albert, Joszip Gabrilovics, Wilhelm Back
haus, Jakov Zak és mások. A legtöbb városban hely
beli művészek is bekapcsolódtak ebbe a nemes ver
sengésbe, így Marosvásárhelyen László Árpád, 
Nagyváradon Deák László, Antal Ilona, Andrássy 
Katalin, Magyari Zsuzsa, Kolozsvárt B. Zsembery 
Elvira, Halmos György, Nina Sebesi-Panieva, Kará
csonyi Ferenc, Molnár Judit, Péntek Zsuzsa, Mokos 
Imre.

Chopin mellett más lengyel szerző' műve(i)vel is 
megismerkedhetett közönségünk, így többek között 
Monyuszko (Halka c. opera), Wieniawski (Faust- 
fantázia, Hegedűverseny, Legenda, Tarantella), Sze-

jocki (Fantaz
magória),
Szymanowski 
(Hegedűver
seny),
Lutoslawski 
(Gyászzene 
Bartók Béla 
emlékére),
Pendereczki 
(De natura 
sonoris) egy 
vagy több al
kotásával.

Színpadra 
került két 
olyan operett 
is, melynek 
mindössze té
mája kölcsön
zött a lengyel 
életből, szer
zőjük azonban nem lengyel (Oscar Nedbal: Lengyel 
vér, Jean Gilbert: Lengyei menyecske).

Meglátogattak lengyel előadóművészek, akik 
egyetemes zenetörténeti értékek mellett lengyel 
műveket is megszólaltattak. E művészek között 
tartjuk számon Janosz Ambros, Jerzy Katlewicz kar
mestert, Witold Lutoslawski zeneszerzőt, aki saját 
művét vezényelte Kolozsvárt, valamint Halina 
Czerny-Stefanszkát, Kazimierz Wilkomirskit, Ewa 
Woleket vagy Ewa Osinskát.

Lengyel zenéről, lengyel muzsikusokról szóló 
írások, krónikák, kritikák, dolgozatok is napvilágot 
láttak nálunk. Elsőként Liszt Ferencnek Chopinről 
szóló munkáját említjük, mint általánosan ismert 
vállalkozást (Sayn-Wittgenstein hercegné közremű
ködésével, 1850).

Többször is jelentkezett Chopinről szóló írással 
Járosy Dezső, a zeneszerző művészetének, szelle
mének elemzésére vállalkozott (Chopin zenei ro
mantikája -  1910, Chopin -  1927, Chopin szelleme -  
1923-1924).

A harmincas évek közepétől rendszeresen be
számolt a kolozsvári zenei élet lengyel vonatkozása
iról Lakatos István (Chopin-estély, Wanda 
Wilkomirszka, Alexander Uninsky), dolgozatot írt 
Weniawskí művészetének elterjedéséről tájainkon 
(1957, 1958, 1971). Időnként cikket jelentetett meg 
lengyel muzsikusokról (Paderewski, Oszoswki, 
Pendereczki, Szymanowski). Gyalui Farkas nyomán 
bemutatta Bem tábornok muzsikusát, a kolozsvári 
Salamon Jánost, előadást tartott az erdélyi Kari 
Filtschről a Varsói Zenei Ünnepségek keretében 
(1956). Zsűritag volt az 1957-es poznani nemzetközi 
hegedűversenyen (s be is számolt a tapasztaltakról); 
felvázolta lengyel zenei kapcsolatainkat a 16-17. 
században.

Két zeneszerzó'nk zeneművel jelentkezett -  
mindkettő' forrása lengyel: Csíki Endre dési muzsi
kus zongoradarabot komponált Chopin tiszteletére 
(Impromptu in memoriam Chopin, 1922). Egy 
Nagyváradról elszármazott fiatal muzsikus, Macza- 
lik Nándor részt vett az 1923-as lengyel zeneszerzé
si versenyen, és 121 beküldött zeneműből az ó' Noc- 
turno-ja nyerte el az első díjat.
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