
Chopin és a Mazurka*különböző fázisainak feleltek meg. Azt, hogy ez 
mekkora munka és milyen pontosságot igényel, 
gondolom, nem kell ecsetelnem.

Akkortájt indult az MTV és elkezdődött a profi 
videoklippek korszaka. Kezdetben csupán 
amatőrldippek születtek és ez látszott a képek, 
vágások színvonalán, illetve a felépítésükön. 
Később jöttek a szakemberek és a műfaj kezdett 
nemesedni. Ekkor készített Rybczyski John Lennon 
Imagine-jéhez videoklippet. Más ez, mint ' a 
dinamizáló vágással készült MTV-klippek. Lát
szólag egyetlen snitt az egész, mégsem statikus. 
Érdekes mű, melyet csupán többszörös megnézés 
után lehet igazán értékelni. Ez jellemző Rybczynski 
összes munkáira. Még nem találkoztam olyannal, 
akit egyszeri nézés kielégített volna. Művészet, 
mely fogyasztása szempontjából igazolja a házi 
képmagnók létjogosultságát (mert én sem vagyok 
híve a filmszínházi vetítésekre szánt müvek kép
magnón keresztül történő fogyasztásának). 
Rybczynskinél nem a kép kompozíciója, hanem a 
rétegződése a fontos. Jó példa erre a Lépcsők 
(1987), ez volt a szerző első párbeszédes filmje, 
melyben az eisensteini mestermű (Patyomkin 
cirkáló, 1925) odessai lépcsőire, a filmtörténet legis
mertebb jelenetének kellős közepébe egy színes 
amerikai turistacsoportot vezet fel (akiket a 
számítógép választott ki erre a különös kirándulás
ra), s akik banális észrevételeikkel mulattatják a 
nézőt (de végül sértetlenül térnek vissza a filmbeli 
mészárlásból). Politikai és szociológiai 
metaforákkal telített mű, melynek leforgatása 
mindössze tizenegy napot vett igénybe (és nem 
volt utólagos vágás). A fehér-fekete filmről ki kel
lett törölni néhány eisensteini szereplőt, hogy a 
videoszereplők térhez jussanak, de ugyanakkor új 
fehér-fekete szereplőket kellett felvinni a filmre, 
kiegészítvén ezáltal Eisenstein színészi gárdáját. A 
felhasznált pénzösszeg mindössze háromszázezer 
dollár. Meglepően kevés. A huszonhat perces 
Negyedik dimenzió költsége pedig kétszázezer 
dollár. Ennyiért New Yorkban legfeljebb tíz másod
percet forgatnak le. Rybczynski jelenleg Német
országban épít új stúdiót, hogy lefilmezhesse benne 
Bulgakov Mester és MargaritájáL Műveinek jelen
téseit sokan próbálják túlmagyarázni. Én nem 
hiszem, hogy Rybczynskit túlságosan érdekelné a 
jelenségek intellektuális oldala. Számára az asszo
ciációs játék az érdekes és ez az, ami műveire tech
nikai színvonaluktól függetlenül jellemző. Mikor 
az Andy WarhoLs Interview Magazine riportere 
megkérdezte tőle, hogy mit jelent a Tangó, azt 
válaszolta, abszolút semmit. Számára az egyetlen 
objektív érték az, ami tőlünk függetlenül létezik és 
felfedezésre vár, tudományban, művészetben, min
denben. Ezen érdemes munkálkodni. Útjának ere
detisége nem független a lengyel filmiskolától. Az 
ottani operatőri szakon igencsak bátorítják a kísér
letezőket és szeretik, ha a diákok a már eleve létező 
formából hámozzák ki a benne rejlő lényeget. 
Andrzej Wajda véleménye szerint ha a. lengyel film 
semmi egyebet sem tett (volna) azonkívül, hogy 
Zbigniew Rybczynski saját művészetével kapcso
latos elvárásait és ambícióit fejlesztette és táplálta, 
teljesítménye már akkor is elismerést érdemel.

LAKATOS RÓBERT

Fryderyk Chopin (1810-1849) művészi fejlődé
se arra az időre esett, amikor a lengyel nép elkese
redett harcbkat folytatott létjogosultságáért. Cho
pin zeneművészetének legfontosabb gyökérszálai 
ebből a küzdelemből táplálkoztak, ez magyarázza 
meg Chopin hazafiasságát, hazaszeretetét, népé
hez való rendíthetetlen ragaszkodását.

A népzenével, -tánccal gyermekéveiben talál
kozott: vakációit gyakran töltötte vidéken,
Mazovia tartományban. Ezek az alkalmak köze
lebb hozták őt a népi élet világához, pontosabban: 
a lengyel tánchoz. Munkásságának már első szaka
szában megjelenik ez a műfaj, és nem is akármi
lyen súllyal.

Amikor 1829-ben sor kerül bécsi hangversenyé
re, és eldől, hogy nem tér vissza szülőföldjére, a 
család jó barátja, Stefan Witwicki így ír a fiatal mu
zsikusnak: „Álljon mindenekfelett előtted a haza, s 
ismét a haza... Te leszel az első nagy művész, aki 
felderíted lengyel hazánk dús kincseit. Kutasd fel 
népi dallamainkat, ahogyan a természettudósok 
felkutatják a hegyek mélyén szunnyadó ásványok 
és ércek titkos erezetét. Légy dicsősége szenvedő 
nemzetednek!"

És .Chopin sohasem válik hűtlenné a népi dal
lamkincshez, hűséges sáfárként gyümölcsözteti 
ennek értékeit. Versenyművei, zongoraszonátái, 
koncertetüdjei, prelúdiumai, balladái, nocturnejei, 
scherzói mellett igen előkelő helyet kap a tánc.
Előtte is dolgoztak fel táncanyagot, sőt kortársai -  
Oginszky, Kurpinszky, Monyuszko -  lengyel for
rásokat is felhasználtak. Chopin műveinek azon
ban fokozott szerep jutott a nemzeti öntudat ápolá- - 
sában, s európai viszonylatban a lengyel népmű
vészet képviseletének.

Milyen táncanyaggal találkozunk Chopin mű
vészetében, milyen arányokat mutatnak az egyes 
táncok? Vessünk egy pillantást a Brockhaus-Rie- 
mann Zenei Lexikon (Bp. 1983. I. k. 324-325) cím
jegyzékére: mazurka (60), keringő (24), polonéz 
(17), bourrée (2), bolero, contredanse, krakoviak és 
tarantella (1- 1).

Ezek közül a mazurka és a keringő a jelentő
sebb, mindkettő végigvonul a zeneszerző egész 
művészetén, és rendszerint -  mint alább láthatjuk 
-  egy-egy opusban több táncot kapcsol sorozatba. 
Emeljük ki a mazurka-ciklusokat, ahol az első 
szám az opust, a második a ciklust alkotó darabok 
számát, a harmadik a keletkezés-nyomtatás évét 
jelöli: 6, 4, 1830-31, 1832; 7, 5, 1830-31, 1832; 17, 4, 
1832-33, 1834; 24, 4, 1834-35, 1835; 30, 4, 1836-37,
1838; 33, 4, 1837-38, 1838; 41, 4, 1838-39, 1840; 50,
3,1841,1842; 56, 3,1843,1844; 59, 3,1845, 1846; 63,
3, 1846, 1847; 67, 4, 1835-39, 1855; 68, 4, 1827^9,
1855; op. j. nélkül, 10,1824-^0, ?.

A mazurkák egyik-másikában eredeti népzenét 
dolgoz fel, máskor viszont a népzene szellemében 
veti papírra a darabokat. A szakirodalom szerint a 
lengyel népzenei vonások Chopin művészetében 
éppen a mazurkáiban jelennek meg leghatározot
tabban. Mazurkáiban alapjában véve három népi 
tánc jellegzetességeit ötvözi magas művészi szin
ten: a népi mazurkáét, a kujavjakét és az oberekét.
Ezek közül az elsővel gyermekéveiben találkozott *- 2 5



Mazovia tartománybeli nyaralásai alkalmával. Ma
ga Chopin, mazurkáit képekhez hasonlította.

Mazurkáiban néhány stílusvonása emelkedik 
ki, mint például a két-két ütemes motívumokra 
épüld dallam típus, az alsó kvarton (ill. felsó' kvin- 
ten való ismétlés) akárcsak a magyar népdal új stí
lusában, párhuzamos akkordokkal való harmoni
zálás, népi hangsorok alkalmazása (fríg, líd, eol), 
népi harmonizálási eljárások sejtetése és így to
vább. Egészében véve mazurkáiban az európaiság 
és lengyel népiség szerencsés szintézisét valósította 
meg. Nem véletlenül írta Liszt Ferenc -  Chopinről 
szóló kötetében: „Nincs semmi új abban a megálla
pításban, hogy a nemzetek jellemének jókora része 
mutatkozik meg nemzeti táncaikban". Borisz 
Aszafjev Chopin mazurkáinak egyik csoportjában

a szüló'föld, a haza, a nép szeretetét, másikban pe
dig a hazára való emlékezés sóvárgó vágyát vélte 
kihallani. Robert Schumann mindezeken tül a for
radalmi romantika eró'teljes kifejezését látta-érezte 
e muzsikában: „Ha tudna a hatalmas, minden csa
tatereken uralkodó monarchia ott fenn északon, 
hogy Chopin müveiben, m azurkáinak egyszerű 
dallamaiban (kiem. B. A.) milyen veszedelmes el
lenség fenyegeti, bizonyára eltiltaná a zenét. Cho
pin művei virágok alá rejtett ágyúk".

, BENKŐ ANDRÁS

*A témaválasztást a Könczei Csongor vezette Zurbo- 
ló-együttes által szervezett lengyel művelődési hét su
gallta.

Edmund Slaski hadapród és Wladyslaw Rucks főhadnagy 
kalandjai az erdélyi Lengyel Légió utolsó csatáiban

Az általam ismert emlékiratok -  Wladyslaw 
Rucki: Bem w Siedmiogrodzie i w Banacie (Bem 
Erdélyben és a Bánságban), Franciszek Bagienski: 
Wspomnienia starego Wolyniaka (Egy öreg volhí- 
niai visszaemlékezései), Pamietnik niedoli 
Antoniego Langiego z lat 1849-1856 (Visszaemlé
kezés Antoni Langie 1849 és 1856 közötti balsorsá
ra) közül a legelső' csak epizódszerű metszeteket' 
emel ki az az erdélyi lengyel légió históriájának 
körképéből, egyébként Bem hadjárataival ismerteti 
meg az olvasót; a második inkább történelmi ala
kokat és helyzeteket megjelenítő regény; a harma
dik munka az erdélyi lengyel légiót érintő értékes 
adalékokkal szolgál ugyan, de mindössze néhány 
oldalt tesz ki. Wladyslaw Józef Rucki (eredeti ne- ' 
vén Drucicki) valószínűleg az 1846-os galíciai ese
mények után menekült Magyarországra, s mint az 
itteni viszonyokban tájékozott lengyel állt Bem 
szolgálatába honvédnak, s lépett át később az erdé
lyi légióba. Dokumentálhatóan 1849. július 10-én 
léptették elő hadnaggyá.

A lengyel légió történetéről írott könyvem A lé
gió címmel már napvilágot látott, amikor a dro- 
hobyczi Tanárképző Főiskola nyugdíjas docense, a 
lengyel történészek körében ismert és megbecsült 
Dora Kacnelson asszony meglepett Edmund Slaski 
memoárjának kéziratával, amelyet az ilyvói (Ívovi, 
lembergi) Vaszilij Sztefanyik Könyvtárban talált, 
ahová a hajdani Ossolineum Intézet anyagának 
egy része került. A Visszaemlékezések az 1848-as 
magyar forradalomra címet viselő, ceruzával kör
mök, nehezen olvasható emlékiratról kiderült: nél
külözhetetlen forrása az erdélyi lengyel légió törté
netének.

Edmund Slaski, mint az ilyvói akadémiai légió 
tagja, apjával, Ignacy úrral, a városi tanács tagjával 
élénk magyarbarát tevékenységet folytatott 1848- 
ban. November 2-án ott találjuk azok között, akik 
Ilyvóban barikádot emelnek és a fegyveres harc hí
vei. Eltökéltségére jellemző, hogy szinte az orosz 
csapatokkal egy időben, 1849. június 20-án, tehát a 
vég kezdetén lépett Magyarország földjére. Mivel

a hadieseményekben beállott kedvezőtlen változá
sok miatt m ár nem tudott Józef Wysocki tábornok 
magyarországi lengyel légiójához csatlakozni s út
közben, Tokaj tájékán találkozott a család ismerő
sével, Leon Czechowski őrnaggyal, szekere rúdját 
megfordítva követte őt Erdélybe, Bem táborába.

Az erdélyi lengyel légió legütőképesebb része 
az 1. gyalogoszászlóalj, amelynek parancsnoka és 
szervezője Michal Strzelecki őrnagy. Négy száza
dának létszáma 1849. június 18-án 468 fő. Fran
ciszék Ciesielski főhadnagy az 1., Marian Zulawski 
százados a 2., Grzegorz Szajdzicki százados a 3., 
Apolinary Gumowski százados a 4. századának 
volt a parancsnoka. Két ulánusszakaszt nem szá
mítva, az erdélyi lengyel légióból ez a zászlóalj ke
rül leghamarabb harcba. Ugyanaznap kelt kimuta
tás szerint a Kolozsvárott szerveződő lengyel dzsi- 
dás légió létszáma: 130 ember és 76 ló.

Ezekben a napokban, vagyis június 18-a és 21-e 
között bekövetkezik az, amire Bem már régóta szá
mított, bár a helyet máshol, az időt pedig későbbre 
gondolta. Arról van szó, hogy az 56 000 embert és 
160 ágyút számláló egyesült orosz-osztrák hadse
reg Bukovinából, Moldvából és Havásalföldről 
több helyen betör Erdélybe. Az erdélyi hadsereg 
38000 emberrel és 72 löveggel rendelkezik. A leg
frissebben felállított zászlóaljak és huszárszázadok 
katonái részben felszereletlenek és kiképzetlenek. 
Ráadásul az erdélyi magyar erők egy részét lekötik 
a román népfelkelők és Gyulafehérvár ostromzára.

A legnagyobb veszély Felső-Erdélyben Beszter
ce térségében alakul ki, ahol Grotenhjelm orosz tá
bornok 12 000 főt számláló orosz-osztrák hadosztá
lya június 21-én pár órás csetepaté után megfuta
mítja a 8000 főből álló besztercei hadosztályt.

A Nagyváradról június 24-én visszaérkező Bem 
sietve a 6000 főre apadt besztercei hadosztály élére 
áll, vasmarokkal helyreállítja a fegyelmet és bevo
nul Besztercére. A város térségében június 26-a és 
július 10-e között több ütközetet vív Grotenhjelm- 
mel. Az orosz tábornok rendre győz ugyan, de 
mindig visszahúzódik határmenti kiinduló állásai-
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NAGYKÁROLY: Visnyai Csaba;
NAGYSZEBEN: RMDSZ;
MEDGYES: református parókia;
ZILAH: Szilágy megyei RMDSZ; Tanítóképző'
SZ1LÁGYCSEH: MADISZ;
SZILÁGYSOMLYÓ: Báthory Alapítvány;
TEMESVÁR: Boér Jenő;
BUKAREST: Bukaresti Petó'fi Műveló'dési Társaság.

t m  és Pál Attila, történész * Kovács István, történész * Oláh János, költő, író * Pomogáts Béla, iro
dalomtörténész * Szenyán Erzsébet, műfordító * Varga Amár László, festő -  B u d a p est * Gagyi József, 
antropológus * Szatmári László, szerkesztő -  C síkszereda. * Benkő András, zenetörténész * Csetri Elek, 
történész * Egyed Emese, költő, irodalomtörténész * Szabó Csaba, szerkesztő * Szőcs Orsolya Szende, 
egyetemi hallgató -  K o lo zsvá r  * Sroka, A. Stanislaw, történész -  K rakkó  * Lakatos Róbert, egyetemi hallgató 
-  L odz * Somogyi Gyóző, festő -  Sa lfó ld  * Engelmayer Ákos, történész * Golata, Krzysztof, újságíró 
Kedzierska, Dobrochna, újságíró * Mojkowski, Jacek, újságíró * Urbanowicz, Juliusz, újságíró -  V arsó

2000 leEl

»^í


