
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

C H O P I N R Ö N E S Z A N S Z A . 
Kaden Bandrowski: Chopin élete című könyvéhez. 

1938. Warszawa. 
A lengyel zeneművészet és az irodalom közvetítése révén a nagy 

Chopin muzsikájának igazi újjászületését, népszerűségét állapíthatja meg 
a lengyel zenetörténet és a zenevilág egyaránt. A szabad Lengyel-
országban új értelmet kaptak azok az apróka mákpontocskák, amelyeket 
Frédéric Chopin vetített öt párhuzamosan haladó vonalra és közé, hogy 
szakemberek valami csodálatos hangelosztást vezessenek el a hallgató füleken 
át a lelkekbe. 

Chopin újjászületésének, zenéje népszerűségének voltaképpeni meg-
indítójának a szabad Lengyelországban boldogan repdeső szabad lengyel 
lelkiséget kell tekintenünk. Ez értette meg igazán, hogy nagy fia halhatatlan 
követként járta be a világot, hogy a hangok erejével hirdesse ennek a nép-
nek nagyságát, mindenekelőtt magasszínvonalú zenekultúráját. 

Mi sem természetesebb, minthogy a lengyel fővárosban, a Belveder 
közelébe szobrot állítottak Chopinnek. Születési helyén, Zelazowa Wolában 
pedig megvették a magánkézben lévő, falusi csendben titkokat őrző szülői 
házat, hogy abban Chopin-múzeumot rendezzenek be. A lipcsei «Breitkopf 
és Haert» zenei kiadónál heverő kéziratokat ünnepélyes örömmel helyezték 
el a warszawai «Nemzeti Könyvtár»-ban, hogy mindenki hozzáférhessen ezeken 
keresztül Chopin művészetének igazi lelkiségéhez, ha muzsikus, és ihletet 
merítsen a táncoló fekete pontok láttára, ha író, vagy akár egyszerű szemlélője 
egy nemzet szellemi nagyságainak . . . 

Henrik Opienski professzor sajtó alá rendezi Chopin leveleit, naplóját 
s jegyzetes kiadásban teszi az olvasó asztalára. Jaroslaw Iwaszkiewicz drámai 
művet ír Chopinről és George Sandhoz való érzelmeiről «A nohanti nyár» 
címen. A lengyelek második Chopinja: Szymanowski Károly állandóan 
beszél Chopin muzsikájáról, művészetéről, egyéniségéről s végül kicsi, de 
annál értékesebb könyvet ír róla. És Lwówban a nagy Paderewski olyan 
beszéddel ünnepli, hogy valóságos Chopin-lázt indított útnak, amely diadal-
menetként járja be az egész országot egyre nagyobb rétegekben teremtvén 
otthont a legnagyobb lengyel zenész művészetének. 

Ilyen előzmények és ilyen Chopin-kultusz mellett nehéz feladata van 
bárkinek, aki a lengyelek részére könyvet ír «Chopin élete» címen. A Chopin-
ismeretek gazdagsága minden lengyelben kiépítette a zenészről való véleményt 
s elmélyítette a róla szóló tudnivalókat, sokakat elvezetvén művészetének 
forrásához : lelkiségéhez, geni voltához. Egy új könyvnek új megvilágítás-
ban kell adni Chopint, de ez új megvilágításhoz szükséges a gazdag Chopin-
irodalom teljes ismerete, művészetének átélése. 

Kaden Bandrowski nemrégen megjelent könyve Chopin életét nem a 
historikus és nem a muzsikus szemével nézi és szívével érzi, hanem az író-
művész merészségével nyul a tárgyhoz, hogy megmutassa mindenekelőtt: 
«ki volt Chopin», bemutassa szülőhelyét: «Zelazowa Wolát», szóljon életének 
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három nagy ciklusáról: «a gyermekkorról, ifjúkorról és férfikoráról». Életet 
igyekszik önteni az az «írott unalom» köré, elénk varázsolni Chopint «Wellington 
előtt», megkörnyékezni a «harmóniát», és rámutatni «Chopin zongoraművésze-
tére». Ime Kaden Bandrowski új Chopin-könyvének gerince. 

Azt írja Kaden Bandrowski: Lengyelország adta neki a föld ihletét, 
a hang magját, a hangok, amelyeket Chopin erről a földről vitt el, általános 
emberi érzéssé váltak már. 

Kaden Bandrowski a mai Lengyelországnak mutat ja meg Chopint. 
Új megállapításai nincsenek. Megerősíti Szymanowski állításait. Egész köny-
vében rámutat Chopin művészetének világviszonylatára s ezt ülteti a len-
gyel nemzeti életbe. Lélektani magyarázatát adja Chopin lelkiségének és 
mindenekelőtt arra a kérdésre keresi a megfelelő választ: honnan volt Chopin-
ban az a belső csorba, amely annyi szomorúsággal töltötte el lelkét? Kaden 
Bandrowski ennek okát abban látja, hogy Chopin nem vehetett részt az 1831. 
évi novemberi felkelésben, mert akkor Wienben volt, amikor Warszawa 
elestének híre tudomására jutott . A lelkiismeretfurdalás nyugtalanította és a 
vád, hogy nem szolgálja eléggé hazáját. 

A másik dolog, amit Kaden Bandrowski a legnagyobb egyszerűséggel 
old meg : Chopinnak George Sandhoz való viszonyára vonatkozik. Iwasz-
kiewicz «A nohanti nyár» című darabjában az elé a tény elé állít, hogy egy-
szerűen «szeretik egymást», hogy véletlenül felviharzó, megfejthetetlenül 
jelenlevő érzésről van szó, amellyel mint adottsággal számol s ebben kell s — 
Kaden szerint — ebben lehet csak megtalálni egymás iránti érzelmeiknek 
magyarázatát. Hogy ez új szempontot jelent-e Chopin életrajzának két igen 
érdekes pontját illetőleg? Nehéz rá válaszolni, mert Kaden Bandrowski az 
íróművész rutinjával és könnyedségével keresi a megoldást, nem használja 
fel Chopin leveleit, amelyekben igen sok útmutatót találhatott volna. A len-
gyel honfitárs szíve sokkal inkább ver ebben a könyvben, mint akár a mély 
lelkibúváré, akár a nagy zeneszakértőé. A költő ír itt a zeneköltőről, költőien 
rajzolva képet Chopin emberi és művészeti nagyságáról. Költő a költőről 
énekel ebben a könyvben, amely rámutat mindenekelőtt arra, milyennek 
látja Kaden Bandrowski, a lengyel író Frédéric Chopint, a lengyel muzsikust. 

Ez az önvallomás nem érdektelen sem a lengyel közönségnek, sem pedig 
azoknak, akik Chopin magas zenekultúráján keresztül a nagy művész lel-
kében kamatosan jelentkező lengyel lelkiséghez keresnek utat. És ezt a len-
gyel lelkiséget a nagy írónak a nagy muzsikus egyéniségén át feléjük sugárzó 
szellemében is szemlélhetjük. sz. Csorba Tibor. 

Az új francia Valéry-irodalom. 
Paul Valéryt ma sokan Francia-

ország költőfejedelmének tekintik, 
még hozzá nem is egészen jogtalanul. 
Modern klasszicizmusa mindenesetre 
messzire felülemeli a kérészéletű iz-
musok képviselői fölé. Most, hogy 
újra megjelentek összegyüjtött köl-
teményei (Paul Valéry : Peémes. Pa-
ris, Gallinard), a Valéry-kérdés me-
gint az irodalmi érdeklődés homlok-
terébe került. Az előkelő kiállítású 

könyv, amelynek nemes tipográfiája 
méltó a tartalomhoz, a «tiszta köl-
tészet» hűvös előkelőségét árasztja. 
Újra viszontlátjuk a Mallarmé szel-
lemében írt első kísérleteket, azután 
a szubtilis finomságokat hordozó «La 
jeune parque» c. kötet darabjait és 
a «Charmes» felejthetetlen verseit. Ez 
utóbbiak már mind magukon hord-
ják a zseni letörölhetetlen bélyegét. 
Valéry minden olvasás után újabb 
állásfoglalásra késztet : nem lehet kö-

5* 



68 

zönyösen elsiklani a sorai fölött. 
Remekbeszabott versei, mint a csi-
szolt drágakövek, mindig új és új 
sugarakat ontanak. És ez a sugár 
vakítóan csillog ugyan, de nem me-
legít. Valéryt csodálni kell és cso-
dálni lehet — és ez a csodálat min-
den olvasás után nagyobb —, de sze-
retni alig. Valéry fent trónol a köl-
tészet csúcsán, maguk az írók is hó-
dolattal emelik fel rá a szemüket, de 
hűvös előkelősége miatt senki sem 
juthat hozzá egészen közel. 

Valéry költészetét sokan próbál-
ták már megközelíteni. Franciaor-
szágban a Valéry-kérdésnek gazdag 
irodalma van, de mégis hiányzik egy 
olyan összefoglalás, amely pár szó-
val le tudná rögzíteni a nagy írás-
tudó költészetének a lényegét. Va-
léryt érteni és érezni nem egyformán 
lehet. Igen sok igazat lehet elmon-
dani róla s a végső forráshoz még-
sem juthatni el. Most legutóbb egy 
nő, Emilie Noulet feszült neki a he-
roikus munkának, hogy Valéry köl-
tészetét méltó módon állítsa a kri-
tika lencséje alá (Emilie Noulet: 
Paul Valéry. Paris, Grasset. 1938) s 
ha munkája teljes mértékben nem 
is sikerült — mint ahogyan a távlat 
hiánya miatt nem is sikerülhetett —, 
mégis sok újat mond a nagy költő 
megközelíthetetlen zsenijéről. 

Noulet könyvének azonban van 
egy alaptevő hibája : bár sok figye-
lemreméltó részletet tartalmaz, nem 
hordja magán a metodikus kutatás 
bélyegét. Első benyomásokra pedig 
csak ritkán lehet építeni. Impressziói 
néha ösztönösen célba találnak ugyan, 
de óvakodik attól, hogy impressziói-
ból levonja a végső következtetést. 
Ez az elragadtatott hallgatás azután 
önmagában hordja a büntetést: mun-
kája csak kritikai vízió marad. Nem 
mond meg mindent, amire kíván-
csiak vagyunk. Valéry költészetében 
főleg csak az intelligenciát veszi 
észre, pedig ez a sokoldalú költőnek 

csak egyik, bár legerősebb oldala. 
Ha Valéry nem írt volna mást, mint 
csak prózai munkákat, ez az értéke-
lés talán így is megállná a helyét. De 
akkor le is egyszerűsödne az egész 
probléma s igen könnyű volna Va-
léry egyéniségét megérteni. De Va-
léry megírta a verseit is s ezt az 
ember akkor sem tudja elfelejteni, 
ha a prózáját olvassa, mert azon is az 
örök költészet szent kezesimogatása 
érzik, azé a költészeté, amely nem-
csak Valérynak, hanem minden költő 
számára az összes problémák vége 
és kezdete. Noulet Valéry verseit 
csak átmenetnek tekinti a prózaírás 
felé. Szerinte a versek Valéry ővrjé-
ben a meleg nélküli napfényt kép-
viselik. Ennél a megállapításnál azon-
ban rögtön az a gyanú ébred az em-
berben, hogy a kritikus kitér a val-
latás elől. A továbbiak azután még 
jobban megerősítik ezt a gyanút. 
Noulet nem érinti Valéry költészeté-
nek irracionális elemeit, amelyek 
pedig költői hangszerelését annyira 
kiteljesítették s a költő elé annyi 
problémát öntenek, hogy hatásuk 
alól nem tud soha többet szabadulni. 
Noulet főleg ott hibázza el a dolgát, 
hogy nem mutat rá Valéry verseinek 
nagy jelentőségére, pedig azok döntő 
hatással voltak prózájára is. Egy-két 
verséről egészen elfogadható magya-
rázatot nyujt ugyan, de az egészet 
nem éri fel. A részletek analizálásá-
ban még otthonosan mozog, de a 
szintézishez már nincsen elég ereje. 

Noulet munkája hibái ellenére sem 
tekinthető kárbaveszett fáradozás-
nak. Sok új, eddig ismeretlen szem-
pontra hívja fel a figyelmet s egy 
eljövendő újabb essai — kísérlet — 
számára igen jó kiindulási alap le-
het. Emeli a könyv értékét Valéry 
«Fragments d'un poéme» c. műve is, 
amely, mint mindig, most is új ol-
dalról mutatja be a költőt. 

Galambos Gruber Ferenc. 


