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15 MARZO 1848 – 15 MARZO 2012 
RICORdANdO LE RIvOLuZIONI uNGHERESI dEL 1948 E dEL 1956

Passano passano gli anni
ma nei castelli del Parco di versailles
risuonano ancora le trombe

dell’Ingiustizia, le parole del trattato
che agli ungheresi negò un equo
referendum di appartenenza
e la Terra Magiara
fu ridotta contro natura
di due terzi della sua complessione
legittima.

Passano passano
gli anni ma ancora la Nemzeti Dal,
il Canto Nazionale
di Sándor Petőfi 
nel cuore di tutti i magiari risuona:

Sollevati magiaro, è la patria che ti chiama!
È giunto il tempo, ora o mai più!
Vogliamo essere schiavi o liberi?
Questa è la domanda, rispondete!
Sul dio dei magiari
Giuriamo
Giuriamo che schiavi non saremo
Mai più!

Il 15 marzo del 1848
per un attimo un poeta guida
la rivolta di un popolo oppresso,
poi, dai politicanti, oscurato.
Il fulgore della spada
più devota alla Patria riappare
erigendosi contro gli invasori a Segesvár
e sotto un cielo solcato



70

RSU XIV - “Letteratura”

dai lampi di un avvenire inesorabile
il sangue dal Poeta fu versato
rendendo sacra la Terra di Transilvania.
Il suo corpo non fu mai ritrovato
perché Petőfi Sándor per sempre
(lontano dall’ignava marmaglia)
galoppa per le praterie sconfinate
della Libertà, insieme a tutti gli eroi
che per amore della terra natìa
caddero volontari in battaglia.

A MAGyAR LÉLEK MINDÍG ÚJRA SzüLETIK  
A SzABADSÁG TÉPETT LOBOGÓJA ALATT.*

A szabadság-szeretet nélkül nemcsak nem létezne a magyar költészet, de 
a magyar nemzet sem létezne. A szabad szó, a szabad gondolat azt diktálja a 
magyarnak hogy mindíg itt a cselekvés ideje. Most vagy soha. Mint ahogy 1848 
márciusában énekelte Petőfi Sándor, aki az életét a Szabadság Istenének szentelte:

“Egész világ a harcmezőn
Csak én nem vagyok ottan
Ki harci vágyat annyiszor
Éreztem és daloltam!”

Mindíg amikor a világ elnyomottjai harcot vívnak, akkor az első sorban ott 
találjuk Petőfi Sándort. 

Ahogy azt az1848 februárjában, a palermói forradalom hírére írt Olaszország 
című versében mondja: 

“A zsanokság ki fog pusztulni, és
Megint viruló lesz a föld szine-

* L’anima ungherese sempre si rinnova sotto la bandiera della libertà. Testo della relazione tenuta in 
lingua ungherese in occasione della Festa della rivoluzione ungherese davanti alla statua di Petőfi 
(opera di István Ferenczy), nel cortile dei grandi poeti della Biblioteca Ambrosiana nel 2013.
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Dicső, szent katonáid ők,
Segítsd őket, szabadság istene!”

Ady keserű nagy lelke is még itt van velünk, mikor azt mondja 1918 végén 
a történelmi Magyarországot fenyegető vég hírére:

“Szabad, hű tenger volt a lelkem
…
Mi voltunk a földnek bolondja,
És most jöjjenek a győztesek
Meghalt a hű tenger
üdvözlet a győzőnek.”

De mikor visszajön a tavasz, Ady ki meri mondani, hogy “itt a nagy harc”:

“Tavasz van, ezerszer pusztuló
Minden alkuvás, minden habozás
Ez a magyar teljezedettség
Itt a tavasz és itt a diadal,
Minden hitletlenség, betegség.
És magyarul sokszor szent ez a dal
Itt a Magyar harc, hát tessék, hát tessék.”

József Attila is bízik a Magyar Energia örök fiatalságában:

“Mi vagyunk az élet fiai,
a Küzdelemre felkelt daliák
megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor
Alattunk ez a régi világ!”

Szőcs Géza, erdélyi magyar költő, Liberté című művében 1956-ban a Nyugati 
pályaudvar előtti forgatagban egy felkelő hangját belevési a halhatatlanságba:

“A magyarok de mindíg, mindíg győznek,
oroszok mennek, törökök jönnek,
tatárok dúlnak, elmegy az osztrák,
Szűzanya képét lábbal tapossák
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És mégis megvan a nyelv
Mégis meg van az ország.

Szőcs Géza igazi fekete humorral dalolja:

Libát vettem Libanonban
Haj, haj, haj
El is lopták Trianonban

Non, non, non
Liba
Non
Non
Non”

A költő Szkárosi Endre 1956-ban 4 éves volt, ezt a Maros utca 30 című ver-
séből tudjuk

“1956-ban
Földrengés rázta meg a házat
És nem emlékszem pontosan
Előtte volt-e vagy utána
(vagy épp négy éves voltam)
Mindenesetre bilin ültem

Kezemben a zsíros kenyér
A csillár függtéből kilendült
Nyomában a vakolaton
Szétfut hajszálnyi repedés
Igazából azt nem tudom:
Földrengés volt e mozdulás?
A házfalon lövésnyomok
1945
vagy 1956 ezt se tudom
Csak emlékezem pontossan
Mert annyi így is tudható
Kik a házfalba bele lőttek
Nem a házból valók
És a vakolaton
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Egy generáltatarozás
után is ott a repedés”

Azok, akik a haza szabadságáért feláldozták az életüket, mindíg velünk mar-
danak, álhatatlanok, mint ahogy jól tudja Petőcz András is:

“Aki halott,
az a leghalottab,

a pesti srácok
élnek, és
itt vannak velünk.
A géppisztoly válaszol

ha egy tank kérdezősködik
a benzinespalack robban,
ha tankra hajítják.

Én nem tudom,
mit nevezel te Halálnak,
nekem sorra hullanak
szomorú barátaim.

Aki halott,
Az a leghalottabb.

A Barátom, aki
Magatehetetlen vérzett el
Egy októberi éjszakán,
Ma is él,
és beszélget
velem.”
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Tomaso Kemény, 1848. március 15 – 2012. március 15. Versek a magyar 
szabadságról

Kemény Tamás, kilenc éves kora óta Olaszországban élő és műveit olasz 
nyelven író költő, a Paviai Tudományegyetem angol tanszékének emeritus pro-
fesszora, a milánói „Költészet háza” igazgatója. Olasz nyelven írt művei magyar 
fordításban is olvashatók, míg ő is rendszeresen foglalkozik magyar költők (Ady 
Endre, Kosztolányi Dezső, József Attila és a mai modern költészet) fordításával. 
Olasz nyelven írt, tizenkét énekből álló „álomeposza”, La Transilvania liberata, 
2005-ben jelent meg Szkárosi Endre fordításában Erdély aranypora címmel. Leg-
utóbbi verseskötete (Una scintilla d’oro, Effigie, Milano, 2014) elején szintén egy 
hosszúvers található, melyben a szerző a Milánó melletti Castiglione Olonában 
található Hunyadi Jánost ábrázoló Masolino freskó kapcsán a költő saját magyar 
identitás-tudatáról vall. Jelen számunkban a Milánói Magyar Konzulátus a 2012. 
évi és a 2013 március 15-én, az Ambrosiana Könyvtár költők udvarán, Ferenczy 
István Petőfi szobtra előtt rendezett március 15-i ünnepségeire írt olasz versét és 
magyar nyelven írt ünnepi beszédét közöljük.


