
A Szózat szerepe az 1860 — 62. évi lengyel hazafias mozgalmakban 
A három részre felosztott Lengyelországban az 1860-as évek elején a nemzeti mozgalmak 

a nagy történelmi, irodalmi és kulturális évfordulókhoz kapcsolódtak, és két fő területen 
a cári Oroszországhoz tartozó Lengyel Királyság fővárosában, Varsóban és Galícia városai
ban zajlottak le. Ehhez csatlakozik még a külföldön (a felosztó hatalmak anyaországának 
területén), illetve az emigrációban élő lengyelek harca, honfitársaik mozgalmának támoga
tása céljából. Ismeretes/ hogy a nagy lengyel regényíró Józef Ignacy Kraszewski részletesen 
ismertette lapjában az 1860—61. évi magyarországi eseményeket. Ami a külföldi lengyel 
sajtót illeti, ezt tájékozottságában, kapcsolataiban sem akadályozta a cenzúra. 

• 

1. A Szózat a svájci Espérance hasábjain 

A lengyel emigráció egyik jelentős nemzetközi fóruma a Genfben 1859/60-ban megjelenő 
a L'Espérance című nemzetközi jellegű politikai napilap, amely Armand Lévynek (1827— 
1891), Adam Mickiewicz barátjának és a nagy lengyel költő fiának, Wladysíawnak szerkesz
tésében jelent meg francia nyelven.1 A lap az európai demokráciát és a szabadágukért harcoló 
nemzetek jogait védelmezte. Bizonyos értelemben a mickiewiczi Tribüne des peuples-nek a 
szellemi folytatása volt.2 

Ebben a lengyel lapban jelent meg a Szózat (általunk ismert első) francia nyelvű fordítása 
1860. május 2-án. 

Genfben számos magyar emigráns élt az 1850-es és 1860-as évek fordulóján. Többek kö
zött Puky Miklós volt kormánybiztos, aki a porosz Pfeiferrel társulva nyomdát alapított, 
ők nyomtatták a svájci hivatalos lapot és az említett Espérance-t is. Itt élt Klapka György 
tábornok, akit a genfi polgárok sorába is felvettek, Henri-Frédéric Amiel költő (1821 — 1881), 
Petőfi verseinek francia nyelvű fordítója, Horváth Mihály történetíró, Kossuth debreceni 
kormánya közoktatásügyi minisztere, aki Klapkával és Pukyval telket és házat vett a Genfi-
tó partján. Ugyancsak itt élt Almássy Pál, a képviselőház volt elnöke, Czetz tábornok, Kiss 
és Asztalos ezredesek. Kossuth és Teleki László is többször járt Genfben.3 

A Genfben élő 1849-es magyar emigránsoktól a lap helyben is tájékozódhatott a magyar 
ügy állásáról. 

De az Espérance jó tájékoztató szolgálatáról tanúskodik, hogy a Hongrie című rovatában 
a legkülönfélébb forrásokból származó cikkeket, információkat hoz. így a Szózat közlését 
megelőző számokban a következő magyar vonatkozású írásokat olvashatjuk: április 6-án egy 
magyar levelező közöl cikket a hazai helyzetről, amelyben elsősorban a nemzeti elnyomás 
új formáját jelentő protestáns pátenssel kapcsolatosan előállott új helyzetet ismerteti.4 Más
napi számában az olaszországi háborúnak a magyar kérdéssel való összefüggését elemezve, 
bőven idézi a Szabad Imre álnevű szerzőnek UEurope avant et aprés la guerre de Villa/ránca 
c. brosúráját.5 Ugyanez a szám 3. oldalán április 19-i keltű pesti levelében többek között a 
magyarországi Széchenyi-ünnepségekről olvashatunk, elsősorban a Kecskeméten lezajlottak
ról, ahol katolikusok és protestánsok kölcsönösen eljártak egymás templomába és az evan
gélikus templom előtt együtt énekelték a Himnuszt és a Szózatot6 Az április 28-i számban 
a politikus és publicista Irányi Dániel Széchenyiről emlékezett meg.7 Egy nappal később 
ugyanő hangsúlyozza, hogy a magyar nép többségének vágya az abszolút függetlenség. Nem 
elégedhet meg apró engedményekkel.8 Ugyanezen szám 3. lapján Szemere Bertalan „volt 
magyar miniszterelnök" Benedek osztrák tábornok (aki az 1846-os krakkói felkelést is leverte) 
magyarországi főkormányzói kinevezésével kapcsolatban kétségbe vonja annak magyarságát.9 

Pár nappal később egy névtelen pesti levelező megemlíti, hogy a protestáns üggyel kapcso
latos tüntetésekkor mindenkor énekelték a Szózatot és közli „e hazafias himnusz szövegét". 
Szó szerinti fordítást ad. A fordítás szakozása eltér az eredetitől. Az 1 —2. versszakot együtt 
adja, a 3—12. versszakot szakonként, és a befejező 13—14. versszakokat ismét összevonva. 

• 
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Érdemes idézni az első két versszakot: 

A la Patrie inébranblablement 
Sois fidéle, ő Hongrois; 
C'est ton berceau, ton tombeau eile sera, 
Qui te soigne, qui te couvrira. 
Dans tout l'Univers, hormis cet endroit, 
II n'y a pas de place pour toi, 
Que le destin te bénisse ou qu' il te frappe, 
C'est ici que tu dois vivre et mourir.10 

Ez az 1860. május 2-án megjelent francia prózai szövegfordítás talán az első francia nyelvű 
szövege a Szózatnak. Nem azonos Charles-Louis Chassin verses fordításával,11 vagy Saint-
René Taillandier tolmácsolásával,12 sem a Budapesten 1861-ben brosúra alakban kiadott 
Taillandier-szöveggel.13 

Az Espérance két héttel későbbi száma közölte Kölcsey Himnuszának szó szerinti francia 
nyelvű fordítását is. Első két versszaka a következőképpen hangzik: 

Dieu! bénis le Hongrois 
Avec du courage, avec de l'abondance; 
Tends lui une main protectrice 
Quand il est en lutte avec les ennemis. 
La mauvaise fortune le poursuivit depuis longtemps, 
Rejouis-le d'une meilleure ere, 
Ce peuple a déjá expié 
Le passé et le temps futur.14 

Nem mérhetjük le a két vers francia nyelvű közlésének hatását. A lapot Svájcon kívül 
Olaszországban és Franciaországban is terjesztették, tehát 1860 májusában, amikor a magyar 
kérdés Európa közvéleménye előtt széleskörű vita tárgya lett, hozzájárult az általános tájé
koztatáshoz. 

2. A Szózat a galíciai sajtó hasábjain 1861-ben 

Az osztrák monarchiához tartozó Galíciában Ferenc József császár még nem adta meg 
Bach miniszter utódjának, a lengyel Goluchowskinak ezen országrész számára a lengyel 
nyelv használatának engedményét. Az októberi diploma (1860. okt. 20.) bejelentette a terü
leti, provinciális országgyűlések és a bécsi Államtanács létrehozását. Az októberi diploma 
nyomán támadt elégedetlenség hatására Goluchowskit rövidesen menesztik, és helyébe a 
centralista Schmerling lépett. A területi autonómia lehetősége megmozdította a galíciai kon
zervatív nemességet is. A krakkói Czas című napilap december 15-i számában kiadta a „Nem
zeti autonómia" jelszavát, követelte az iskolákban, hivatalokban és az igazságszolgáltatás
ban a lengyel nyelv bevezetését, választás útján létrehozott szejmet, megfelelő hatáskörrel. 
A felhíváshoz csatlakoztak a lembergi (lwówt) polgári körök is. Krakkóban december végén 
rendezett, főképp földbirtokosokból és híveikből álló tömeggyűlésnek a császárhoz intézett 
adressze lényegében a Czas cikkében foglaltakat tartalmazta. A feliratokat a Smolka és Adam 
Sapieha vezette delegáció vitte Bécsbe. A császár nem fogadta őket, viszont Schmerling meg
ígérte, hogy Galíciát nem osztják két (lengyel és ukrán) részre, és hogy a krakkói egyetem újra 
lengyel lesz. Cserébe csak nyugalmat és a tüntetésekkel való felhagyást követelte.15 

Ilyen előzmények után és ebben a légkörben jelent meg a Szózat először lengyel nyel
ven a lwówi Dziennik Literacki hasábjain Józef Szujski fordításában.18 

A lap szerkesztőségében olyan írók és költők dolgoztak, akik ellenségei voltak az osztrá
kokkal való kiegyezésnek és az arisztokraták uralmának, olyan emberek, akik hívei voltak 

10 Uo. 1860. máj. 2. 122. sz. 
" Le poéte de la Revolution Hongroise. Alexandre Petőfi. Bruxelles-Paris 1860. 164—166. 
"Revue des deux Mondes 1860. szept. 1. 111 —112. 1. 
" Vörösmarty Mihály Szózata magyar, német, francia és olasz és Kölcsey Himnusza, magyar és német nyel

ven. Pest 1861. 
" L'Hymne de Kölcsey (Des temps agltés du peuple hongrois). Espérance 1860. máj. 18. 188. sz. 
" Galicja w dobié autonomicznej (1850—1914). Wybór tekstów i opracowah Stefana Kieniewicza. Wroclaw 

1952. X1V-XV. és História Polski II. köt. 1764-1864. 386-387. 
" Dziennik Literacki 1861. 12. sz. 91. 1. 

662 



annak, hogy adott alkalommal a függetlenségi harcot meg kell újítani. A fontosabb szerkesz
tők és munkatársak a következők: Henryk Schmitt történész, Walérian Lozinski regényíró, 
Kornél Ujejski és az 1863-as felkelésben hősi halált halt Mieczyslaw Romanowski költő. 
Ez a csoport fenntartotta a kapcsolatot a Lengyel Demokrata Társaság jobbszárnyával, az 
ún. Párizsi Körrel, harcolt a kozmopolitizmussal és az arisztokrácia pénzéhségével, de nem 
volt társadalmi programja. A társadalmi forradalom gondolata idegen volt számukra, III. 
Napóleontól várták a lengyel kérdés megoldását.17 

Érdekes a 26 éves Vörösmarty-fordító emberi és írói profilja. Józef Szujski (1835—1883), 
a későbbi ismert történész, publicista és drámaíró földbirtokos családban született, Emilia 
Szujska törvénytelen gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Krakkóban kezdte, majd 1858/ 
59-ben Bécsben folytatta, ahol minden valószínűség szerint magyar diákokkal is megismerked
hetett. Jogot, történelmet és filozófiát hallgatott. Az egyetem elvégzése után a család Krakkó
környéki birtokán, Kurdwanówban telepedett le. 

Fiatalkori irodalmi munkásságában számos magyar vonatkozás található. 1859-ben Hed
vig királynőről írt történelmi drámát, amely a Dziennik Literackiban jelent meg (1860); a 
darabot később (1865) Krakkóban be is mutatták. Báthori István feleségéről, Jagelló Anná
ról és Szent Kingáról elbeszélést közöl.18 A magyar tematika felé a magyar határhoz közel 
eső hely ihlette, illetve személyi kapcsolatok is vezethették. 

A Dziennik Literacki keddenként és péntekenként jelent meg, keltezése bizonytalan, 
ingadozó. így csak nagyjából következtethetünk arra, hogy a 12. szám, amelyben a Szózat 
szerepel, kb. február közepén vagy második felében jelenhetett meg. E lap hazafias szellemé
ről majdnem valamennyi szám tanúskodhat. A 7. szám N. W. tollából ismertetést közöl Charles-
Louis Chassin Petőfi-könyvéről. A 7. és 8. szám részleteket hoz F. R. Wiesiclowski 1842. 
évi magyarországi visszaemlékezéseiből. A 9. számban egy lengyel tisztnek az 1831-es lengyel 
szabadságharc egyik epizódjáról szóló visszaemlékezését olvashatjuk. A 11. szám az emig
rációban, Olaszországban élő Teofil Lenartowicz költőnek Kä himnusz című, a hazai tájak 
iránti nosztalgiát kifejező verseit közli. 

A 12. szám hozta a Szózatot, (Wezwanie) zárójelbe tett alcímmel Józef Szujski fordítását. 
A lengyel fordításról megállapítható, hogy Saint-René Taillandier prózai fordítása nyomán 
halad. De lássuk a két szöveget az első két versszakban: 

A ta patrie, ó Hongrois, Twej ojczyznie, o Madziarze, 
demeure éternellement fidéle. Wiecznq wiernosc pilnie strzez, 
Elle a été ton berceau; quelque sóit ton destin, Ona byla twg kolebkg 
viens y chercher une tömbe. W niej mogiíy szukáé biez! 
II n'est pas pour toi dans le monde immense Jak swiat wielki nie ma tobie 
aucun autre Heu de repos. Odpoczynku tylko tu, 
Que ta destiné sóit maudite ou bénie, Tu ci w szcze.áciu, czy w przeklenstwie 
C'est ici qu iP faut vivre, ici qu'il faut mourir. Ostatniego czekac tchu l 

A francia szöveget Szujski akár a Revue des deux Mondes-ban19, akár pedig Vörösmarty 
Szózatának és Kölcsey Himnuszának 1861. január eleji brosúra-kiadásában találhatta meg.20 

Utóbbit megküldhette Szujskinak egy volt bécsi magyar diáktársa vagy ismerőse. A versnek 
az eredeti 4, 3, 4, 3 jambust tartalmazó x, a, x, a, rímképletű versszakait 8, 7, 8,7 szótagú 
azonos rímképletű sorokban adja vissza. A jambusos lejtés azonban a lengyel szövegben 
trocheusokba játszik. A francia szövegben levő képeket, hasonlatokat a fordítás aránylag 
híven követi. 

De nem az esztétikai szempontban van a vers lényege, hanem abban, hogy a Szózat az oszt
rák elnyomás alatt élő galíciai lengyeleknek is példát adott a hazához való tántoríthatatlan 
hűségre. Ebben kell látnunk Vörösmarty nagy verse lengyel megjelenésének jelentőségét 
1861 elején, amikor Bécs még visszautasítja a galíciai autonóm követeléseket. 

A harc közben Bécs és Galícia között tovább folyt. Az 1861. évi februári pátens erő
sen megszorította a galíciai szejm hatáskörét, ugyanakkor bővítette az Államtanács jogkörét. 
Nagy kiábrándulást okozott a pátens az autonómia nemesi és polgári híveinek, akiket a bécsi 
kormánnyal szembeállított. Az áprilisban megtartott szejmben a nemesi-polgári „hazafias" 

"Stefan KIENIEWICZ: Zycie polltyczne Gallcji. História Polski. II. köt. 1764-1864. III. rész. 1831-
1864. PWN Warszawa 1959. 384-385. 18 Bibliográfia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Romantyzm. PIW 1972. 193—194. 

" L. a 12. sz. jegyzetet. 10 L. a 13. sz. jegyzetet. 
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párt mindössze hat szavazattal volt többségben a parasztokból, hivatalnokokból és unita pa
pokból álló kormánypárttal szemben. A megválasztott államtanácsban az autonómia hívei 
kisebbségbe kerültek. 

A februári pátenssel egyidőben tüntetnek Varsóban a felosztó hatalom által megölt öt 
áldozat temetésén. Az április 24-én a varsói vártéren lezajlott események is hozzájárultak 
ahhoz, hogy újra napirendre került Lengyelország függetlenségének kérdése. A hazafias han
gulat hatalmába kerítette Galíciát is. 

Ekkor újra megszólal Vörösmartynak a hazához való rendületlen hűségét hirdető és elváró 
Szózata. S mennyire sajátságos módon. Az 1848-i magyar forradalmat Krakkóban átélő, 
majd emigrációba távozó és Firenzében élő mazowiai lírikus, Teofil Lenartowicz (1822—1893) 
küldi a Szózat fordítását a lembergi Czytelnia dia mlodziezy c. folyóiratnak, amely 35. számá
ban közölte.21 

A költőnek Magyarország, a magyar szabadságharc és Bem tábornok alakja iránti érdek
lődését nemrégiben már feldolgozták.22 Elzbieta Cygielska a krakkói Lenartowicz-konferencián 
szólt arról, hogy á 14 szakos versből elmaradt 3 versszak, s helyesen feltételezte, hogy az ál
tala nem ismert francia forrásban is így lehetett. Kizárja az 1860—61-ben készült francia 
fordításokat, mert azok prózaiak.23 Nem tudott viszont magyarázatot találni arra, hogy miért 
tulajdonítja Lenartowicz e költeményt Petőfinek. 

Először az olaszországi magyar emigráció soraiban kerestem a megfelelő láncszemet. A 
politikailag akkor színtelen Firenzében jelentős magyarok nem éltek a festőművész Markó 
Károlyon kívül.24 Azután került kezembe Charles-Louis Chassin Petőfi-kötete.25 amelynek 
164—166. lapjain olvasható a Szózat rímtelen verses francia fordítása. Chassin könyve nagyon 
népszerű volt Európában, ami arról tanúskodott, hogy Ausztriának olaszországi veresége 
után a magyar függetlenségi mozgalom Európában még népszerű volt, de egyúttal arról is, 
hogy élt még a szabadságharc legendás hírű költőjének, Petőfinek emléke. A könyvet Len
gyelországban is több recenzens ismertette.26 Edward Sulicki éppen Chassin könyve alapján 
írta Petőfiről szóló cikksorozatát Kraszewski napilapjában.27 A francia Petőfi-monográfiát 
felhasználták Boldényi Pál La Hongrie Ancienne et moderne (Paris 1851) lengyel verziójának 
átdolgozói. A Dzieje Wggier című kiadvány bevezetőjében a forrás felsorolásában szerepel 
Chassin műve.18 

Ez a könyv eljuthatott Olaszországba, Firenzébe is, közvetlenül vagy magyar ismerős 
segítségével Lenartowiczhoz is. Elképzelhető, hogy csak az onnan kiírt Szózat szövegét kapta 
meg, és a szöveg másolója csak a kötet címét adta meg. A tény az, hogy a Chassin Petőfi-kö
tetében levő szöveg alapján minden megmagyarázható. Elsősorban az, hogy a Lenartowicz-
féle fordítás miért jelent meg Petőfi verseként. A fordítás alapjául szolgáló szöveg a Petőfi
monográfiában szerepel Vörösmarty verseként.29 Chassinnel magyarázható az is, hogy a len
gyel költő-fordító nem ad teljes Szózat szöveget, mint ahogy Chassin is elhagyta az utolsó 
előtti versszakot. Talán az ottan szereplő esetleges bukás és annak következménye zavarta 
a lengyel fordítót? 

De lássuk a két szöveget, Chassinét és Lenartowiczét, ismét csak az első két versszakban 
bemutatva: 
A ta patrie, ö Hongrois, resté Dia ojczyzny, braci smiala 
Toujours et quand mérne fidéle; Badzmy wierni zawsze, wszedzie 
Elle est le berceau de ta vie, To co zycie koíysaia, 
La tömbe qui dóit te couvrir. W grobie nas okrywaé bedzie. 
Dans le monde, hormis ce pays; Jak szeroki swiat, jak dhigi, 
II n'est pour toi nulle patrie; Za ta. jedna. nie ma drugiej; 
Que Dieu te bénisse ou te frappe Czy Bóg daje czy odbiera 
lei tu dois vivre . . . ou mourir. Tu sie zyje, tu umiera. 

• 

" Szózat Wiersz Petefyego( I) Z francuskiego tíumaczenía na polskie przelozony — T. Lenartowicz, Czytelnia 
dia mlodziezy 1861. 35. sz. 275. 1. 

" Elzbieta Cygielska: Teofil Lenartowicz a We.gry. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin T. L. Krakow 
13-14 kwietnia 1972. 11 Mint Szujski esetében láthattuk, ez nem okvetlen akadály. 

" Itt köszönöm meg PÁLINKÁS László firenzei kollégám 1974. febr. 6-i részletes idevágó tájékoztató leve
lét. 

" L. a 11. sz. jegyzetet. 
" P l . Bibliotéka Warszawska 1860. IV. köt. 608. 613. 1., Dziennik Literacki 1861. 7. sz, 55-56. 
"Gazeta Polska 1861. aug. 16. 195. sz. — 1861. szept. 5. 212. sz. 
"CSAPLÁROS István: Kraszewski a Wegry. Warszawa 1964. 37—38., valamint ugyanő: Kraszewski és 

Magyarország. Bp. 1963. 
" Charles-Louis CHASSIN: Le poéte de la Revolution . . . i.m. 164—166. 
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A 8, 7, 8, 7 szótagú chassini sorokat Lenartowicz 8 szótagos sorokkal adja vissza. A francia 
fordító nem adott rímutasítást, Lenartowicz a Szózat x, a, x, a rímképlete helyett a, b, a, b 
keresztrímet ad. A jambusi ritmus itt is a trocheusok irányában lejt. 

Szokatlan, de érthető a versindításban levő eltérés. Lenartowicz a „Braci" szót alkalmazva 
a „magyar" helyett, mintegy lengyel honfitársaihoz fordul. Az emigráció és a három részre 
osztottság állapotában nemcsak a „mindig" (zawsze) időhatározót, de egyúttal a lengyelség 
szempontjából oly fontos „mindenütt" (wszedzie) helyhatározó szót is használja. Vörösmarty 
„sors keze" kifejezése helyett Chassin „Isten"-t használt, amit Lenartowicz is átvett. Ebben 
a nyelvi formában a költemény első három versszaka szólhat a lengyel fiatalsághoz is. Csak 
a 4. versszakban emlegetett Árpád és Hunyadi utal arra, hogy magyar sorskérdéseket érintő 
költeményről van szó. Lenartowicz tovább megy a chassini rövidítésben (vagy talán csonka 
szöveget kapott?), amikor elhagyja a 8. és a 9. versszakot is, amelyekben Vörösmarty — Tóth 
Dezső szavai szerint — a történelmi küzdelmek hiábavalóságának ki nem mondott, de lap
pangó rémével viaskodik. De lehetetlennek tűnik, hogy az annyi szív ontotta vér, ész, erő 
és szent akarat annyi áldozata hiábavaló lenne: a történelem bizonysága érvényével máig 
ható tanulság: a múlt áldozatának meg kell hoznia a százezrek óhajtotta jobb kort.30 Ezt a 
részt hagyta el Lenartowicz, hogy a nagyvilághoz intézett felszólítás után (7. versszak) kö
vetkezzék: 

• . 

S népek hazája, nagy világ! O ludzkosci, na twym íonie 
Hozzád bátran kiált: Ten lud pragnie zal swój ztozyc; 
„Egy ezredévi szenvedés Tysiac lát mu wiaza. díonie 
Kér éltet vagy halált l" Dzis chce umrzeé albo zyc. 

Ezután jön a jobb kor képe, amelyet talán a rímképlet-változás, az ölelkező rím is kife
jez: 

Még jőni kell, még jőni fog Wróci jeszcze przeszíosc bloga, 
Egy jobb kor, mely után By wrócila nieprzemienie, 
Buzgó imádság epedez Sere tysia.ee kazdodziennie, 
Százezrek ajakán! Wznosi prosbe. w lono Boga. 

A Lenartowicz-féle fordításban az utolsó előtti versszak is elmaradt, és így a vers len
gyel szövege megintcsak úgy hangzik, mintha a lengyel fiatalsághoz, a lengyel néphez intézett 
felszólítás lenne. , 

A folyóiratot a lengyel egyetemi és középiskolai tanulóifjúság számára szerkesztette és 
adta ki Karol Cieszewski (1833—1867) író, későbbi állam-fogoly. Cieszewski a Gazeta Lwows-
kának is munkatársa volt rövid ideig, de politikai megbízhatatlansága miatt onnan rövidesen 
eltávolították. Az ifjúsági lapot még 1860-ban alapította Pol, Ujejski és Lenartowicz költők 
közreműködésével. Az osztrák rendőrség véleménye szerint a szerkesztőség törekvése arra 
irányult, hogy a lengyel ifjúságot a császári kormány ellen nevelje. A Szózat megjelenése után 
nem sokkal a lap szerkesztője ellen államellenes ügyben pert indítottak, s Cieszewski néhány 
évig börtönben is ült.31 

3. A Szózat a bécsi lengyel sajtóban (1862) 

Vörösmarty nagy versének következő lengyel fordítása is feszült politikai viszonyok kö
zött látott napvilágot Bécsben a Post§p (Haladás) című lap hasábjain 1862 május elején. 

A Postgp című folyóirat 1859 és 1864 között jelent meg, olyan években, amikor még fo
lyik a harc Galícia autonóm önállóságáért. A folyóirat a képzőművészet, a közművelődés, az 
iparosodás, az irodalom és a szórakoztatás lapja kívánt lenni.32 A lap szerkesztője Józef 
Osiecki galíciai származású mérnök, lapszerkesztő és regényíró volt. A Postep kiadása fo
lyamán az osztrák törvényekkel nem egyszer összeütközésbe került, börtönbüntetést is vi
selt, végül lapját betiltották. E folyóiratban helyezte el regényeit is. Az alkotmányos harcok 
idején térképeket is adott ki, éspedig Közép-Európa térképét (Bécs 1860), illetve ugyanazt 
Lengyelország és a szomszédos országok címmel. Legismertebb regényét Kosciuszko Ameri
kában címmel 1861-ben jelentette meg.33 

« TÓTH Dezső: Vörösmarty Mihály. Bp. 1957. 231. 
"Orgelbrand Encyklopedia Powszechna. III. köt. Warszawa 1898. 560. és St. WASYLEWSKI: Karol 

Cieszewski Polski Stownik Biograflezny. Krakow 1937—1938. 61. 
«St. ZIELIftSKI: Bibliográfia czasopism . . . i.m. 107. 
** Encyklopedyja Powszechna. XX. köt. Warszawa 1865. 110. 
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A Szózat közlését megelőző szám címlapján a császári és királyi bíróság német és lengyel 
nyelvű ítélete olvasható, mely szerint a lap 1862. január 5-i (10.) számában közölt Lengyel
ország 1861 végén című cikk miatt a szerkesztőt 1862. március 14-én közrend-háborítása miatti 
vétségéért hat hónapi nehéz börtönre, 50 aranyforint büntetésre, folyóiratok szerkesztésétől 
való eltiltásra, nemességének elvesztésére, az említett lapszám valamennyi példányának meg
semmisítésére és az ítéletnek a lapban való közlésére ítélték.34 

1862 első felében a magyarbarát osztrák lapok (Wanderer Neueste Nachrichten) ellen szám
talan esetben indult meg fenyítő eljárás.35 A Schmerling-féle provizórium minden, a centra
lizmussal össze nem egyeztethető sajtó megnyilvánulást elnyomott. 

A Postep a körülményekhez képest harcos lap volt, a főszerkesztőt ért büntetés után is. 
Tüntetett a cári Oroszországhoz tartozó lengyelség elnyomása ellen, és ezzel élesztette az össze
tartozás érzését az egymástól elszakított lengyelek között. 

Az Osiecki szerkesztő elítélését közlő április 25-i keltezésű lapszám után a következő 22. 
számban (valószínűleg május elején) jelent meg a Szózat újabb fordítása Leon W?glinski tol
lából. A vers címe ezúttal Wezwanie, az alcím megadja zárójelben a magyar vers címét („Szó
zat" sic!).36 

Nem valószínű, hogy ez a szöveg a magyarból készített fordítás lenne. Nemcsak a terjen
gős tizenkettesek szólnak ez ellen, de a lengyel vers a, b, a, b rímképlete is. A vers szövegét 
közvetítő forrást nem ismerjük. De lássuk a lengyel szöveget: 

0 mgzny Wggrzynie! müosé ku ojczyznie 
1 wiernosé jej chowaj niczem niewzruszonq, 
Wszak ona twq matke., podpora. w siwiznie, 
Ona twa. kolebka. — w jej powrócisz íono. 

Jak wielki swiat bo±y, niema miejsca dia cie., 
Czy los czy pryjaznym, czy tez ciezko gniecie, 
Ty zyé musisz w kraju, tu umieraé braciel 
Gdzieindziej dia ciebie niema miejsca w swiecie. 

• 

A fordítás toldásainak, változásainak jelzésére csupán az ötödik versszakot idézem magyarra 
visszafordítva: 

Szabadság! itten hordozák Ó arany szabadság! hűséges szolgáid 
Véres zászlóidat, Derék karddal kezükben itt a dicsőség 
S elhulltanak legjobbjaink mezején 
A hosszú harc alatt. Estek el — panasz nélkül rövid harc 

folyamán, 
Jóllehet mindig győztesen tértek vissza a 

hadjárat után. 

Elég ennyi idézet is, hogy bemutassuk, milyen messze ment el Leon Wejjlinski a műfordí
tás „arany szabadsága" elvének nevében. 

Mégis ez a lengyel Szózat is — az adott pillanatban — az elnyomó osztrák hatalommal 
való szembefordulást fejezte ki. 

4. A Szózat a széles népszerűség útja előtt 
• 

Az 1863. évi ún. januári felkelés idején és az utána következő évben egy énekeskönyv 
jelenik meg Lipcsében Lant címmel, „lengyel daloskönyv" alcímmel, két kiadásban. Ebben 
újra szerepel a Szózat, szerzője nevének megadása nélkül — Józef Szujski fordításában.37 

Ezzel a Szózat megtette az első lépéseket, hogy egy szűkebb olvasóközönségnek szánt irodalmi 
folyóirat hasábjairól kilépve szélesebb, de talán igénytelenebb közönség felé közeledjen. 
A cseh énekes könyvekbe való bekerüléstől eltérően — ott ugyanis cseh hazafias dalként sze
repelt a Szózat™ a lengyel énekeskönyvben bár nem Vörösmarty neve alatt, de magyar mi-

84 Post^p 1862. ápr. 25. 21. sz. 161. 1. 
»s BERZEVICZY Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849—1865. Bp. 1932. III. 402—404. 
«Postep 1862. 22. sz. 
" Lutnia. Piosennlk polski. Zbiór I, wydanie 2. Lipsk 1864. 331-334. 
»• Zuzanna ADAMOVA: A Szózat cseh fordításai. ViF 1960. 439—442. 



voltát tartalmilag megőrizve, biztatásként szólt — áttételesen — az énekeskönyv első és má
sodik kiadásában, elsősorban a januári felkelés lengyel menekültjeihez, de bizonyára eljutottak 
példányai a három részre osztott Lengyelországba is. Történt ez akkor, amikor az utolsó len
gyel nemesi vezetésű felkelés elbukott... 

Vörösmarty Szózata érdekes környezetben jelentkezett a lengyel énekeskönyvben. A kö
tet elsősorban a lengyel népköltészet és műköltészet felkeléseket, szabadságharcokat dicsőítő 
verseit tartalmazza. A hazafias himnuszok, harci dalok, mazurok között olvashatók K. Ba-
liriski, R. Berwinski, A. Felinski, S. Garczynski, K. Gaszynski, S. Goszczynski, T. Lenartowicz, 
A. Mickiewicz, J. Niemcewicz, M. Romanowski, L. Siemienski, J. Slowacki, K. Ujejski, B. 
Zaleski és mások nagy hazafias pátoszú, harcra buzdító versei. A világirodalmat a forradal
már német Georg Herwegh A trombitás halála39 c. verse képviseli és az angol Stratford de 
Redcliffe lord Nem veszett még el Lengyelország c. verse.40 Mindkét vers a Lengyelország jö
vőjébe vetett hit hangsúlyozása miatt kerülhetett be az antológiába. A harmadik vers, a 
Szujski által fordított Szózat*1 egy ugyancsak elnyomott testvérnép hazafias versével buzdí
tott előbb a harcra, majd a januári felkelés után a hazához való hűségre. 

* 
A Szózat szinte következetes jelenléte az akkori osztrák monarchiához tartozó lengyel 

irodalmi sajtóban arra mutat, hogy a magyar—lengyel irodalmi kapcsolatoknak eddig fel
derítetlen, ismeretlen képviselői igyekeztek szövetségest keresni a Habsburg-monarchia 
kötelékeitől való megszabadulásra. A forradalmi erők gyengesége következtében e kapcso
latok akkor még főként az irodalom területén jelentkeztek. 

Csapláros István 
-• (Varsó) 

• 

Petőfi és Oroszország 
I 

Történelmének nevezetes pillanatában ismerkedett meg Oroszország Petőfivel. Az 1859— 
6 l-es évek forradalmi helyzete fokozta a haladó orosz társadalom érdeklődését más népek 
élete és kultúrája iránt. A szellemi látóhatár kiszélesítésének szükségessége teljességgel meg
felelt az oroszországi felszabadító mozgalom új törekvéseinek. A könyvekben és a társadalmi
irodalmi folyóiratokban éppen ebben az időszakban egyre gyakrabban találkozhattunk 
Burns és Longfellow, Béranger, Heine, T. Hood nevével. 

Petőfi sajátos helyét ebben a sorban az határozta meg, hogy ő elsősorban mint a magyar 
nép szabadságharcának hőse vált ismertté a haladó orosz társadalomban. Napjainkban már 
hitelesen bebizonyították, hogy neve először még életében merült föl Oroszországban. 1849 
februárjában és márciusában, amikor Petőfi Bem forradalmi hadseregében tartózkodott, a 
Kijevi Főkormányzóság kancelláriáján fölhívást tettek közzé „A zendülő magyar Kossut (!) 
és cinkosai szigorú megfigyeléséről avégett, hogy ne tudjanak elrejtőzni ezen a vidéken." 
Egyéb rendszabályok között ezzel kapcsolatban körlevelet küldtek szét Nyugat-Ukrajna 
városaiba a „zendülő" és „volt költő" Alexandr Petőfi ismertetőjeleinek leírásával.1 

Az orosz újságírásban Petőfi neve az OxeqecTBeHHbix (Hazai Följegyzések)-ben21853-ban 
közzétett A magyar irodalom utolsó három éve című tanulmány után jelenik meg és tar
tósan a PyccKoe CJIOBO (Orosz szó) című folyóirat 1861. márciusi számában napvilágot 
látott Alekszandr Petőfi, magyar költő című részletes vázlat nyomán rögződött. Erről a to
vábbiakban részletesen is szólunk. A 60-as évek elején Petőfi mint a nemzeti újjászületés 
nagy alakja, már ismert volt Oroszországban. A. Petőfi személyét övező dicsfény költészetét 
is rendkívül vonzóvá tette azok előtt, akik Oroszországban is változásra áhítoztak. Nem vé
letlen, hogy a kor egyik haladó szellemű kiadványa, F. Toll' Asztali szótár-a (1864), amelynek 
szerzői között sok forradalmi demokratát találunk, külön cikket szentelt Petőfi Sándornak: 
„Petőfi, Alekszandr, magyar költő (1823—1849), először katona volt, azután vándorszínész. 
1843-ban a Divatlap munkatársa, amelyben akárcsak az Életképek-ben, sok költeményt tett 

"Lutnia id. antológia 304—305. 
" Uo. 105-108. 11 Lutnia. Piosennik Polski. Lipsk 1863. F. A. Brockhaus,. 16° XVII. 367.1. Az első kiadást az utolsó percek

ben sikerült megtalálnom. A Szózat ebben a kiadásban a 333—336. lapokon található. 1 Lásd Ja. I. STERNBERG publikációját: «IJJaHflop rieTe<i>H H qapCKaH qeH3ypa »(PycCKan jiHTepaTypa, 
1973, JVB 2), amelyben idézi az Ukrán Központi Állami Történelmi Levéltár (LjrHA YCCP) okiratát (KHCB, (p. 
142, on. 779, ea. xp. 42, JI. 24). 

• «ŰTetiecTBeHHHe 3anncKn, 1853, T. XC, OTJI. y n , crp. 61 —64. 
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