
Gyászrapszódia Bem emlékének 
Az egyik poznani napilap, a Goniec Polski (Lengyel Futár) szerkesztője, Wladyslaw Bentkowski 

verset kapott Párizsból. A vers cimszereplője, és irója — Cyprian Norwid — nem volt előtte isme-
retlen. A dátum szerint a küldeményt néhány héttel azelőtt, 1851. december 10-én tették postára. 
A mindenható szerkesztő, aki egyébként a Lengyel Légió tüzértisztjeként küzdötte végig a magyar 
szabadságharcot, nem fedezett fel különösebb kapcsolatot a vers címe és a postázás keltezése között. 
Eszébe se jutott: pontosan egy éve múlt, hogy 1850. december 10-én a távoli Aleppóban, a török biro-
dalomhoz tartozó szíriai városban elhunyt Bem József tábornok, az 1830—1831-es lengyel és az 
1848—1849-es magyar szabadságharc hőse. Lehet azonban, Bentkowskinak éppenséggel az villant 
emlékezetébe, hogy a magyarországi Lengyel Légió és az Erdélyi Hadsereg élén álló Bem között 
mennyire feszült, szinte ellenséges volt a viszony. Azt pedig még fölháboritóbbnak tartotta, hogy 
Bem 1849 őszén elhagyta vallását és muzulmánná lett. Holott Bentkowski is jól tudhatta, hogy honfi-
társa csak ezen az áron kerülhetett a török hadsereg tábornoki karába. 

Norwidot, a franciaországi lengyel emigráció „csodabogarát", akiről a rossz nyelvek szerint nem le-
hetett tudni, hogy festő, költő, szobrász, avagy egyszerűen csak „művészet-mester" — ahogy magát 
nevezte —, Bentkowski úgy érezte: ismeri. Már több levelet váltott vele, s kicsit terhesnek is érezte 
a kapcsolatukat. Mint minden írását, ezt a verset is „értelmetlen gondolat-kotyvaléknak" tartotta, 
s az enyészetnek szánt irományok közé csúsztatta. Onnan került elő csaknem hat évtized múlva, ami-
kor az „ismeretlen költő", Norwid műveinek kiadása (halála után negyedszázaddal!) megindult. 
1910 télutóján az ugyancsak poznani Dziennik Polski—Lengyel Napilap—irodalmi mellékletének hasáb-
jain végre megjelent az emberöltővel korábban postázott Gyászrapszódia Bem emlékének, amelynek 
mottója Hannibál atyjának tett esküjét idézi: Az atyámnak tett esküt a mai napig megtartottam . . . 
A sor Norwid által elhagyott része így hangzik: . . . és senki sem kételkedhet abban, hogy a jövő-
ben is ugyanilyen töretlenül megtartom. Lengyelországnak tett esküjéről Bem élete minden szakaszá-
ban elmondhatta ugyanezt. 

Árnyék, mért távolodsz, kezed páncélba törve. 
Térded szikrajáték, vonul a fáklya körbe. 
Babérkardmarkolat, gyertyák gyászoló lánca, 
Égre száll a sólyom, s lovad dobajgó tánca. 
Zászlók hullámzanak, holdat csapkodó selymek, 
Halkul a zokogás, kürtszó hívja a csendet. 
Fönn a hadak útján lebegő csillagsátrak, 
Közöttük ott a jel, az árván lengő szárnyak, 
Madár, szalamandra, karddal átütött sárkány . . . 
Eszmék koponyája díszeleg ott a lándzsán . . . 

— hangzik a vers első szakasza. Norwid ókori hadvezéri páncélba öltözteti a halott Bemet. Való-
ban, miért ne óvhatná ily történelmi vértezet immáron az idők végtelenjéig, mert hogy védtelenül 
annyiféle egyenruhában tette kockára életét: amikor a Napóleon által létrehozott Varsói Hercegség 
főhadnagyaként a danckai (gdanski) erőd előtti síkon kartácsolta az ellenséget . . . amikor a Lengyel 
Királyság tüzérszázadosaként korunt fegyverével, a rakétával kísérletezve életveszélyesen megsérült . . . 
amikor az 1830-ban felkelt ország alezredeseként a legkritikusabb pillanatokban állította fel ágyúit az 
osztrolenkai csatamezőn . . . vagy amikor kivont karddal és töltött pisztollyal várta, hogy érte jöjjön 
a lisszaboni rendőrség . . . 1848-as, 1849-es bécsi, illetve magyarországi szereplése, ha felületesen is, 
de ismert előttünk. 

Megannyi Európát megrázó esemény, megannyi egyenruha, sebhely. Kalandor vagy forradalmár? 
Zsoldoskatona vagy hazafi? — eresztették egymásnak a kérdések darazsait kortársai. A rendkivül 
kritikus és pontos történetszemléletű Norwid a XIX. század legelső hősei között tartja őt számon. 
Idézett versében népeket sorakoztat koporsója mögé, oly nagy tömegeket, hogy menetük szinte körbe-
éri a földet: 
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Jönnek a férfiak, égszínű szekcrcéjük 
Vörösen villogó harci pajzsukhoz csapják. 
Hatalmas lobogó csattog a szürke füstben, 
Alant lándzsaerdő, szinte az eget tartják . . . 

Föléjük nő a hegy . . . lépnek a holdvilágba, 
Sötétlő árnyakat csipkéz a fény-fuvallat, 
S ragyogást hevít a lándzsa csillagába, 
Hullámzó kórusok, a dal mindent kivallat . . 

A gyászmenet észrevétlenül fölszabadító és föls: 
ron és lándzsával a kezében: 
Tovább — tovább —, ha a síron átkelhetnénk, 
Elvérzik az Ember, a világ kettéhasad, 
És föltűnik az út, mögötte ködös mélység, 
Lássuk hát lándzsaként a régi sarkantyúkat . . . 

luló menetté alakul, amelynek élén Bem halad 

Ájult városfalak köré gyűrűző körtánc, 
Kapun csattanó urnák, csorbul a fejszék éle, 
Jerikó falai ledőlnek, mint a sziklák, 
S a fény nem penészük meg a nemzetek szemében . . 

Bem valóban ilyen menetbe akarta szervezni a népeket. Azon egyszerű oknál fogva, hogy Len-
gyelországot fölszabadíthassa — mások szabadságának kivívása által is. Mert e célját csak a Szent 
Szövetség — Lengyelországot is felosztó — három hatalmának, Ausztriának, Oroszországnak és 
Poroszországnak összeroppantásán keresztül érhette el. A lengyel szabadság kérdése elválaszthatatlan 
volt a szomszédos népek szabadságától, lett légyen szó akár oroszokról, vagy románokról, litvánokról 
vagy magyarokról, németekről vagy csehekről . . . A dekabrista összeesküvés lengyelországi ágában 
Bem is részt vett. Éppen a leleplezéstől tartva hagyta el 1826-ban a Lengyel Királyságot s telepe-
dett át Galíciába. Persze az emigráció bonyolult tevékenységében a politikus Bem hibázhatott. A portu-
gáliai lengyel légió szervezése során elővigyázatosabb lehetett volna, s törökországi működését is némi-
leg joggal érhette kritika. A remélt nagy felszabadító háború előkészítése tőle is nemegyszer kétértelmű 
politikai lóugrásokat követelt. 

Életét és személyiségét azonban mégiscsak az a néhány pillanat jellemzi legjobban, amikor Magyar-
országtól búcsút vett. A szabadságharc végnapjaiban, néhány nappal a világosi fegyverletétel után, 
augusztus 17-én a balladás Déva várának árnyékában kénytelen volt rádöbbenni, hogy nincs sereg 
már, amely a Piski környékén táborozó Lüders ellen kövesse. Csapatai szétszóródtak, a honvédek 
ismeretlen végzetük felé menekültek, a zászlóaljaknak, huszárezredeknek csak a töredékei vették kör-
be Bemet: a legelszántabbak. A legenda szerint a következő szavakkal vett tőlük búcsút: —Ura im , 
amikor Magyarország földjére léptem, két arany volt a zsebemben. Önök a tanúim, hogy most ugyanezen 
két arannyal búcsúzom tőle. 

Ha e jelenet esetleg így sohasem történt meg, akkor is pontosan jellemzi Bemet. 
Emlékét hazánkban számos utca, tér, iskola, szobor, márványtábla őrzi. A Magyarországon élő 

lengyelek kulturális egyesülete is az ő nevét vette föl 1958-ban. Nem véletlenül. Történelmünk-
nek — és a magyar—lengyel kapcsolatoknak — ma is Bem a legelevenebb, leginkább velünk és 
bennünk élő alakja. 

Kovács István 



A Helikon hasonmás-kiadása után 
az Európa Könyvkiadó Pro Memoria 

sorozatában is megjelent 

ORBÁN BALÁZS 
TORDA VÁROS ÉS KÖRNYÉKE 

című munkája, mely két kötetben a mű teljes szövegét és összes képeit tartalmaz-
za, bőséges jegyzetanyaggal és Lászlóffy Aladár tanulmányával kiegészítve. 

A két kötet ára 98 Ft 

Újra megjelent 

Colin Simpson 

A LUSITANIA 
ELSÜLLYESZTÉSE 

1915. május 7-én az ír partok közelében egy német torpedó találata következté-
ben 18 perc alatt elsüllyedt a világ akkori egyik legnagyobb utasszállító hajója, a 
Lusitania. A támadás következtében 1200 utas vesztette életét, az USA pedig 
hadba lépett az antant oldalán. A párját ritkító katasztrófáról azonban már ak-
kor sok mindent rebesgettek! A körülmények gondos vizsgálata sok titkot felfe-
dett, de a hivatalos iratok egy része mindmáig hozzáférhetetlen. Könyvében a 
szerző sorra veszi a száraz tényeket és dokumentumokat, szinte újra lepergetve a 
történteket, s a hírhedt eset számos új vonása kerül felszínre. 
Árkádia kiadás, 344 oldal, ára 69 Ft 
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Széles tematika . . . 
Gazdag ismeretanyag . . . 

Tudományos alaposság 
Az AKADÉMIAI KIADÓ 

könyv ajánlatában 

A KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-
EURÓPAI ÁLLAMOK A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
Szerkesztette Incze Miklós 
329 oldal • 17 x 25 cm 
Kötve 73 Ft 

Jászay Magda 
CAVOUR 
Életek és korok-sorozat 
304 oldal, 18 fotó 
12 x 19 cm • Kötve 50 Ft 

MAGYAR ÉRTELMEZŐ 
KÉZISZÓTÁR 
Két kötetben 
6., változatlan kiadás 
Együtt 1550 oldal • Kötve 430 Ft 

Ortutay Gyula 
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET 
Népballadák, népmesék 
Szerkesztette Kriza Ildikó, Kovács 
Ágnes 
374 oldal, 48 fényképtábla 
17 x 25 cm • Kötve 117 Ft 

R. Woodwor th—H. Schlosberg 
KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA 
Két kötetben 
2., változatlan kiadás 
Együtt 1115 oldal • 1 7 x 2 5 cm 
Kötve 290 Ft 

Figyelem! 
Váci utcai üzletének átépítése idején 

az Akadémiai Könyvesbolt 
a V. Gerlóczy u. 7. sz. alatt, 
a STÚDIUM Könyvesboltban 

várja vásárlóit! 




