
P E T N E K I  Á R O N

Éneklô magyar Kościuszko halmán
G O N D O L A T O K  A  K O M P A R A T Í V  K U L T U S Z T Ö R T É N E T R Ô L

Wawel runie – a zostanie Mogiła Kościuszki. 
A Wawel ledől, de Kościuszko halma megmarad.

(Kornel Ujejski)

Az egyre szélesedő horizontú történeti, művelődéstörténeti és történeti antropológiai
kutatásokban előkelő helyet foglal el a memoria szerepének vizsgálata. A latin kife-
jezés az emlékezetet jelenti, ám a fenti társadalomtudományok ide kapcsolják az em-
lékezethez kapcsolódó rítusokat, tárgyi emlékeket és ezek társadalmi szerepét is.1

Ehhez a lengyel–magyar komparatív kutatások rendkívül alkalmasnak bizonyul-
nak. A korábbi taxatív felsorolásokkal, vagy a puszta kapcsolattörténettel szemben
(mint pl. ’Kościuszko a magyar irodalomban’), éppen a mentalitástörténet közös
kapcsolódási pontjai miatt, egy nagyobb régió összehasonlító kutatásait kell előnyben
részesítenünk. 

A francia történettudomány vezette be a lieux des mémoire fogalmát, ez többek
között azoknak a kultuszhelyeknek a kialakulását illetve kialakítását is vizsgálja, me-
lyek a memoria-val kapcsolatosak; tárgyalja a hozzá kapcsolódó rítusokat, azok men-
talitástörténeti szerepét (nemzettudat, azonosságtudat, stb.).2 Itt is elsődleges hely
illeti meg a kutatási eredmények összehasonlító vizsgálatát, hogy elkerüljük az olyan
téves általánosításokat, mint pl. annak hangsúlyozása, hogy az ünnepélyes újrateme-
tés magyar specialitás (hiszen ugyanúgy megvan a lengyel hagyományban is, de szé-
lesebb európai párhuzamai is akadnak).

A magyar–lengyel kapcsolattörténet mentalitásbeli vizsgálatának egyik lényeges
pontja az, hogy mit tudott az egyik ország társadalma a másikéról, és ezeket a infor-
mációkat hogyan használta fel saját önazonosság-tudata alakításában. Erre kínálko-
zott jó példának Tadeusz Kościuszko kultusza, amely kétségtelenül jelen volt a XIX.
század magyar társadalmi tudatában. Ennek a jelenlétnek a nyomait tetten érhetjük
a legkülönfélébb társadalmi rétegeknél. A vizsgálat másik kritériuma az emlékezet
helyeinek felkeresése, tehát a helyszín kiváltotta érzelmek és inspirációk is fontosak
számunkra.

A Kościuszko-kultusz hagyományosan Krakkóhoz kötődik, méghozzá kétfajta
helyszínen. Az egyik a Vezér (Naczelnik) földi maradványait rejtő tumba a waweli
székesegyház alteplomában. Ennek a szerepe erősen hasonlít a középkori ereklyetisz-
telet formáira. Ráadásul a Wawel, amely egyben a nemzeti panteon szerepét is játssza,
kettős értelmet nyer. Fenn a „nemzet oltára”, a Szaniszló-koporsó, az integer lengyel
állam „lelki központja”, ahol az uralkodó a hadjáratok előtt könyörög és ahová a győz-

57



tes vezér visszatér; amely fölött a zsákmányolt lobogókat felaggatják (ennek legmar-
kánsabb írott és képi emléke az 1410-es grunwaldi/tannenbergi csatában a német lo-
vagoktól elvett zászlók leírása és egykorú ábrázolása, a Banderia Prutenorum)3. Lenn,
a kriptában, a másik „nemzeti szent”, a szabadsághős teste, ahová a bukott független-
séget meggyászolni jönnek, s amely egyben a jövő záloga is. (Funkcióját tekintve –
némi túlzással – nemzeti siratófalnak is nevezhetném). 

A kultusz másik színtere az emlékhalom, a Kopiec Kościuszki, amely az emlékmű
szerepét tölti be. A bezárttal, földalattival szemben a nyílt térben magasodik fel a
város fölött, és a városból mindenütt látható (legalábbis a XIX. századi állapot sze-
rint). Elbeszélőink mindegyike mintegy zarándoklatként megy a Kopiec tetejére,
ahol nem pusztán körbetekint, hanem a ritus, a szent cselekmény nyomaira is rábuk-
kanunk: pl. hazafias dalok, többek között a „Jeszcze Polska nie zginęła” eléneklése.

Referátumomban e kultusz XIX. századi magyar megnyilvánulásait vizsgálom.
Meglepőnek tűnhet, hogy a kor magyar politikai tudatában mennyire ismert Kości-
uszko alakja. Természetesen ez nem az egzakt lexikális ismereteket jelenti, ám a két
fő pont, Racławice (a győzelem)4 és Maciejowice (a bukás),5 majd a száműzetés min-
dig „képben van”.6 (A lexikális ismeretekkel egyébként is baj van: többek között még
a XIX. század végén olyan művek is pontatlanságokat terjesztenek, mint a Pallas
Nagy Lexikona, melyben Kościuszko mint Washington hadsegéde szerepel. Ezt a té-
vedést a róla elnevezett budai utca 1948-ban állított emléktáblája is megismétli.)

Magyarjaink azonban mind a reformkorban, mind 1848 után nagyfokú empátiáról
tesznek tanúbizonyságot, hiszen a bukott szabadság, a függetlenség elvesztésének
hőse Kościuszko. (Ugyane XIX. századi empátiára megy vissza annak a kérdése:
miért a bukást ünnepeljük, miért a száműzetésben vagy a 301-es parcellában fekvőket
temetjük újra, stb.) A felfogás egyedül az 1920-as évek „kurzus-költőjénél”, Gyula
diáknál (Somogyvári Gyula) fordul meg, ez azonban már a két világháború közti
időszak, amikor Kościuszko ismét a kivívott szabadság győzelmes hőse lesz, szemben
a Trianon által letiport vesztes magyarsággal. Ráadásul a vers maga is egy harmadik
hely ihletésében íródik, és ugyanezen a helyen hangzik el a költő szájából: a Wawel
bejáratánál álló bronzszobornál, amelyből végül nem lesz „lieu de mémoire”.7

Kérdésünk tárgykörében a legfontosabb forráscsoport az emlékiratok, naplók, úti
tárcák személyes hangú műfaja. Ezeket a Krakkóba látogató magyarok írták benyo-
másaikról, élményeikről, kalandjaikról, az ott történt dolgokról, a számukra fontos
látnivalókról – s nem utolsósorban a város kiváltotta érzéseikről.

A felsorolt kategóriák közül az érzések a legfontosabbak, hiszen ezek történeti
analitikus és komparatív vizsgálata néha nem kis nehézségekbe ütközik.8

A Vezér, a Naczelnik magyarországi kultusza szempontjából az sem mellékes, hogy
– az 1848/49-ben hazánkban működő Bem és bizonyos mértékig Dembiński sze-
mélyétől eltekintve, akikkel a magyaroknak közvetlen kapcsolata volt – messzeme-
nően Kościuszko alakja volt a legismertebb és (talán Bem kivételével) a legnagyobb
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tisztelet övezte. Emlékének megőrzésében szerepet játszott szépirodalmunk is, ennek
részletei azonban most kívül esnek vizsgálatom körén.

Az emlékiratok Kościuszko kapcsán a következő helyszínekre, illetőleg témákra ter-
jednek ki:

a.) a sírbolt a waweli székesegyházban, 
b.) a castrum doloris, a „gyászalkotvány”, azaz a díszes, képekkel ellátott és erede-

tileg a székesegyházban az újratemetés szertartásánál használt ravatal, ameddig az
még a hajdani királyi vár egyik termében másodlagosan felállítva látható,

c.) Kościuszko halma,9 ahová kötelességszerűen elzarándokol valamennyi XIX.
századi magyar látogató. Az ilyen kirándulás első említése Toldy Ferenc naplójában
található, egy évvel a halom felépülése után (1824).10

d.) bizonyos rituális cselekmények: dal eléneklése, esetleg dal meghallgatása, ima,
valamint emlékek (mint fűszálak, földdarab) összegyűjtése és ereklyeként való őr-
zése.

Az emlékiratokban azonban nem említik meg a tárgyi emlékeket: ilyenek az arc-
képek (elsősorban grafikák), illetve Kościuszko arcvonásaival díszített használati tár-
gyak, mint porceláncsésze, üvegpohár vagy ezüstkanál, illetőleg női ékszerek
(arcképes bross, medál). Ilyeneknek csak meglétéről (pl. köz- és magángyűjtemé-
nyekben) van tudomásunk, ám a mögöttes történetüket nem ismerjük.

E szempontok vizsgálatára választottam ki hat olyan, 1833 és 1885 között kelet-
kezett írást, melyben a krakkói Kościuszko-kultuszhoz kapcsolódó fenti kritériumok
részben vagy egészben szerepet játszanak, és megtalálhatók a személyes reflexiók is.
Szerzőik valamennyien értelmiségiek, de egyáltalán nem a hivatásos literátori pályán
működnek. Foglalkozásuk, társadalmi helyzetük különböző, ám szövegeikben a po-
litikai és érzelmi motiváció egyaránt tetten érhető.

Első példánk a Felhévvizy álnéven írt „Kosciuszko halma” című irodalmi levél, amely
1833-ban jelent meg Mátray (Rothkrepf ) Gábor folyóiratában, a Regélőben. Az írás
fontos, és politikai mondanivalót hordozó eleme a Wawel – Kopiec ellentétpár: a
város fölötti természetes magaslat, a szirtre épült vár a monarchista múltat, a másik,
az emberkéz összehordta domb a republikánus eszmét képviseli. A szövegben fontos
adalékot találunk az újkori „ereklyegyűjtés”-ről is.

„Itt csak királyok laktak, temetkeztek, gondolám magamban, ha talán közülök töb-
ben nagyok is, dicsők is voltanak, de ezt ők önmagok emelték, építék önfényök na-
gyobbítására, honnét későbben többen véresen gyötrötték a népet; el innét,
gondolám magamban, ezt ha időm engedi, majd más alkalommal megtekinthetem,
egy enél sokkal nevezetesebb helyre vonz vágyódásom: K o s c i u s z k o h a l m á r a.
Ezt a nemzet emelte a lengyel ujabb kor legdicsőbb hősének; egyszerű ez, nincs rajta
semmi pompa, minden királyi fény nélkül ragyog ez; azért, mint a respublikai erény
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a szép mezei magányban, mindegyik jövevény szemét magára vonza, s e kérdésre in-
gerli: v a l l y o n m i l e h e t a z ? 
(…)

Mit érzettem e kúphalmon az ide ezüst fényben látszó Karpath bérceire szememet
függesztve, ne kívánja tudni barátom! Ki nem fejezhetem, képzelheti kegyed, hogy
forrón érzettem. Szép hazánk sorsa, jövendője, hazánk nagy szívű fiai, széplelkű
leányai, a fejedelmi Duna, kies térségű Balaton vidéke – törvénythozó Pozson, vas
szorgalmú Budapest, angyali barátném is, s több más érdekes tárgyak egy gomolyag-
ban öszve keverve ötlöttek elmémbe. Jeléül pedig annak, hogy itt egy magyar sza-
rándok búcsút járt, a remete-udvar egyik kőoszlopára, az emlékhalom füvéből
kifacsart zöld nedvvel hazánk címerét lefestém ezen körírással: E z i s o h a j t j a, h o
g y a L e n g y e l s e t é t b o r ú j a m e n t ő l e l ő b b r a g y o g ó f é n y r e d e r ü l j
ö n !” 11

Második példánk egy miskolci testvérpár naplóiból való. Szűcs Sámuel és Miklós
1839-ben utaztak Krakkóba, naplóikban – egymástól függetlenül örökítették meg
kalandjaikat. E lapokon már szó van az éneklésről, azonban ez nem a Feliński-féle
himnusz,12 hanem a Dąbrowski-induló,13 melyet a halmon énekelnek, s melyet az ak-
kori krakkói városállam vezetése igencsak rossz szemmel néz. Szűcs Sámuel így írja
le benyomásait:

„A’ várdombról, felséges látmányt élveztünk, a’ Visztula’ hempelygő habjaira,
mellyek csólnakokat hajtanak, más oldalon Kosciusko’ halma, ’s egy zárda tűnek
szembe. Innen, sieténk Kosciusko’ halmához, a’ várostól egy jó félórányira, hegyen
emelkedik ez; alakja az emléknek kerék, felfelé kissebbedő, reá tekervényes út vezet.
– Egy nemzet alkotá ez emléket, imádottjának, egy nemzet, a’ hazafiúi magas eré-
nyeket méltányolni, érzettel bír. Szegény hazám! te, ebben is, mennyire el vagy ma-
radva!!! – És Boldog a’ nép, mely, háláját a’ dicsők eránt, küljelekkel is tanúsítja,
boldog, melly illy szent helyhez vezetheti, az ifjú nemzedéket imádni, ’s példányúl
tűzni azt, kit hona, ’s véle eggyütt, a’ mivelt világ imád...

Kosciusko’ halma alatt kápolna, ’s remetelak van. Emlék okáért is, de főkép’ a’
nagy ember eránti tiszteletből füvet, ’s főldet szedtünk, azokat honunkba viendők,
végre, a’ nagy hév ’s időnk” szükvólta, késztetének elhagyni, a’ szenthelyet; de emléke
örökűlend mindnyájunk kebelében.
(…)

Topperczer Gergely úrnál Krakó városa’ hadnagyánál a’ ki Késmárki születésű,
tisztelkedtünk, Ő igen szívesen fogadott, magyarul beszélt velünk, hitvese is, ki szinte
Szepes megyei születésű, Bielek kisasszony. – Előhozódván, a’ Kosciusko’ halmán
mulatásunk, Topperczer úr megdicsért, hogy oly meleg időbe gyalog kifáradtunk
oda, de az ottani dallást nem hagyá helybe, mivel, ha azt valaki meghallotta volna,
azólta, bélehetnénk fogva.” 14

Ugyanez a részlet Szűcs Miklósnál már sokkal tömörebb, és kevésbé patetikus hang-
vételű:
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„Kosciusko halma tövében kápolna és remetelak van.15 Emlékül füvet és földet
vivénk magunkkal a szent helyről, és keblünkben hozánk a nagy férfi iránti tiszteletet,
és szánakozást a nemzet iránt, mellyet illy jelesfiai se menthetének meg az elnyoma-
tástól, de ohajtva és reménylve, hogy “e porba omlott szép haza fel fog születni még,
van bíró a felhők felett áll a villámos ég”16.
(…)

Topperczer úrnak irántunki szívességeit megköszönendők házánál keresők őt
meg, magyarúl beszélt velünk, melly nyelvet ő Miskolczon tanult, nője Bielek leány
Késmárkról, szállásuk igen csínos, és jóllétet mutató. Említvén társaink Kosciusko
halmánál voltunkat, nem hagyá helybe azon dallnak melly igy kezdődik “nincs még
oda lengyel ország” dallását, mert ezzel ugymond könnyen bajt okozhattunk volna
magunknak.” 17

Harmadik példánk Herfurth József evangélikus teológiai professzor visszaemlékezése
1844-re. Itt másfajta ének kerül előtérbe: egy krakkói operaelőadás, mely tüntetésbe
csap át. A lelkesedés valódi hátterét csak az 1846-os krakkói események világítják
meg számára. 

„Krakkóba egy fiatal poseni lengyel nemessel jöttem s ő engemet bevezetett poro-
szok, oroszok és osztrákoknak egy lövöldében összegyűlt társaságába, hol lengyel
gondatlansággal a közelálló felszabadulásról hangosan beszéltek. Csak utóbb, az 1846
tavaszán értettem meg a dolgot és azt, hogy a krakkói szinházban a „Portici némá”-
ban [Auber operájában] Massariello lázadó dalát frenetikusan megtapsolták és meg-
éljenezték.”18

Túl azon, hogy az operaszereplő nevét a közreadók vagy a szedő rosszul olvasták, (a
helyes név Masaniello19), tudnunk kell, hogy az opera, elsősorban az opera seria, s
ezen belül is a „szabadító opera” (ennek első példája, Beethoven Fidelioja óta) a XIX.
században sokkal fontosabb szerepet játszott a közhangulat befolyásolásában, mint
ma. A Scribe szövegkönyvére írt daljáték brüsszeli előadása közvetlen indítóoka volt
1830 aug. 25-én a hollandok elleni felkelésnek, jóllehet az operát éppen Vilmos hol-
land király születésnapjának tiszteletére adták elő. A Herfurth szövegében említett
„lázadó dal” Masaniello és barátja, Pietro duettje a második felvonásból, az „Amour
sacré de la Patrie”, amit a belga publikum tombolva ünnepelt.20 A nevezetes brüsszeli
előadás hangulata azonban még tovább fokozódott. A harmadik felvonásban Masa-
niello a kórussal énekelt áriája (Courons à la vengeance ! Des armes, des flambeaux !)
után a közönség felpattant, „Fegyverre, fegyverre!” felkiáltással, s kitódult az utcára.
Ennek reminiszcenciája élt tovább Krakkóban, a Lengyelországot felosztó három
nagyhatalom ellen.

Negyedik példánk névtelen, mindőssze egy – v – szigla mögé rejtezett ismeretlen
írása, közvetlenül a kiegyezés utáni hónapokból való, az 1865-ben alapított Hazánk
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s Külföld (a Vasárnapi Ujság elődje) hasábjain jelent meg. A Kopiec Kościuszkit egy-
részt mint követendő példát hozza fel: miként kellene a szabadságharc hőseinek em-
léket állítani Magyarországon. Másrészt témánk szempontjából is fontos, mert itt
említi meg azt, hogy a „Boże coś Polskę” nemcsak a lengyel vallásos nép éneke, hanem
nálunk is közismert, „Búsul a lengyel hona állapotján” szöveggel, s ez éneket Kości-
uszko nevével köti össze.

„Most midőn valahára szabadabban lélekezhetünk s nemzetünk kegyeletes érzelmeit
tettekben is nyilvánítja; midőn elesett vagy mártirságot szenvedett hőseink számára
Aradon, Pereg, Zsigárdnál, Branyicskón s egyéb emlékezetes helyeken szobrokat
emelni készülünk, tán érdekelni fogja hazánkfiait s leányait, hogy a kicsiny Krakó
miként örökítette meg szabadságharca hőseinek emlékét? Ez tán egyszersmind irány -
adóul szolgálhatna arra, hogy „miként kellene nekünk is az ország fővárosa közelében
szabadságharcunk összes hősei számára emléket állítanunk”. Lengyelország egyik sza-
badsághőse, kinek nevét a nálunk is dalolni szokott „busul a lengyel” kezdetű versben
népünk is emlegeti, Kosciuszkó 1817. okt. 15-én húnyt el mint száműzött Solot-
hurnban, Svájcban. Holttestét e város közelében, a zuchwili temetőben helyezték el
s nyughelyét ott egyszerű emlékkő jelöli s a lengyel függetlenség hősi bajnoka miatt
e temetőt folytonosan sokan tűzik ki zarándoklásuk célpontjául. 1820-ban, – midőn
még köztársaság volt – Krakó szenátusa is elhatározta a hős számára messszire feltünő
emléket emeltetni. Ez Krakótól nyugatnak, mintegy félórányira, a Visztula balpartján
emelkedik s hatalmas földből hányt halmot képez, milyet a régi trójai hősöknek emel-
tek, s melyhez tán a mi ősi hun-halmaink lehetnek hasonlók.” 21

Az ötödik idézet egy mindössze tizennyolc éves ifjú, Rácz (Rátz) István, későbbi ál-
latorvos-professzor és akadémiai levelező tag gondolatait és érzelmeit tükrözi, aki
1878-ban rándult fel a Kościuszko halmára. Krakkói utazásáról több tárcát is közölt
az 1870-ben indult Zemplén c. folyóirat. Stílusán még a romantikus irodalom erős
befolyása figyelhető meg. Lelkesültsége a szabadság iránt nem akadályozza abban,
hogy túlságosan is pesszimista képet rajzoljon a három felosztó hatalom által elnyo-
mott lengyel nemzet jelenéről és jövőjéről. (Ne feledjük: a cikk keletkezése idején
mindössze tizenöt év telt el a vérbe fojtott 1863-as lengyel felkelés óta.)

„Felérve a csúcsra, leültem a szikla aljára, s gyönyörködve szemléltem a képet mely
szemeim előtt feltárult. A hegy lábainál terült el az ünnepi mezbe öltözött néptől
nyüzsgő Krakkó, ódon házaival és hatvan templomával. A távol ködéből egyik olda-
lon a magyar havasok, az ősz Kárpátok eget ostromló csúcsai meredtek ki míg a másik
oldalon az orosz birodalomnak, – a mindent felfalni akaró jeges medvének – határai
tűntek szemembe, eszembe juttatva a telhetetlen hódítót, aki pusztulást mondott ki
az egykor dicső lengyel nemzetre. Nem csoda, ha ez ellentétes fogalmak: egy szabad-
sághős emléke, és a leigázó zsarnok, a legkülönfélébb eszméket szülték agyamban.
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Gondolataim vissza röppentek a múltba, midőn e hősök, kiknek hamvai alattam
porlanak, még éltek, s kezökben villogó fegyverrel lesték vezérök ajkáról a vezényszót,
hogy megküzdhessenek a szabadságuk ellen törőkkel. Szinte látni véltem a sereg élén
küzdő Kosciuszkot, ki kardot villogtatva kezében, ajkain buzdító szókkal, szemeiben
a függetlenségért lángoló tűzzel, s az önfeláldozás szülte bátorsággal küzdött. Majd
a véres fővel lehanyatló hőst hozta felizgatott képzelmem előmbe, ki „Finis Poloniae”
kiáltással hullott le lováról,22 s akkor is hazájára gondolt, midőn a halál közelebb volt
hozzá, mint az élet. Pedig nehezebb a halál révén nagynak lenni, mint az életben;
midőn még tetteinkért, ha nem is jutalmat, de hírt, nevet várunk. Hány nagynak lát-
szó lélek törpült el a halál kínos küzdelmei közt, midőn elfeledkezve mindenről, csak
azt érezte, hogy az élettől kell megválnia, s itt hagyni mindent, amit szeretett, a mi
becse volt szivének.

Most már a csendes emberek közzé tartozik e nagy hős, hamvai porladoznak, s
lelkét visszavette az Úr, aki adta. A lengyeleknél alszik a szabadságvágy, viselik béké-
sen, megadással a súlyos terhet, amit rájok akasztottak, s eltűrik, hogy testvéreikből
maholnap a lengyel önérzetet is kiirtják a legkegyelmesebb orosz, és a civilisáló po-
roszok. Még legnyugodtabban élnek az osztrák birodalomhoz csatolt részen lakók,
mert itt legalább meghagyják nyelvöket, nem követelik, hogy régi nagyságuknak ez
utolsó foszlányáról is lemondjanak.

Valjon lesz-e még nap, midőn a nagy szellemek kikélnek sírjaikból, vissza követe-
lendő nemzetüknek a zsarnokok által kiontott vérét? Vagy maholnap a szabadság
eszméjét is el fogjuk temetni azok közzé, melyeket csak a költők emlegetnek, midőn
az ihlet szárnyain visszaszállnak a letűnt idők dicső napjaihoz, hogy megénekeljék a
hősök tetteit, kik mindenöket odaadták a hazának, mely tettökért feledéssel fizet?”23

Utolsó példaként egy történész ismeretterjesztő szándékú cikkét közöljük a Vasárnapi
Ujságból, amely azonban személyes tapasztalatokon, krakkói látogatáson alapul. Szá-
deczky (1913-tól Szádeczky-Kardoss) Lajos az írás keletkezésekor a budapesti egye-
temi könyvtár tisztviselője és a budapesti tudományegyetem magántanára volt. A
lengyel–magyar kapcsolatok történetének elismert kutatójaként később a kolozsvári,
majd a szegedi egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
lett. Vizsgálatunk szempontjából különösen érdekes a cikk befejezése, mert a „Nincs
még veszve Lengyelország” olyan szövegvariánsát közli, ami nem pontos fordítás, és
szabadon van összetoldva két szövegből.

„A lengyel nép vallásossága páratlan. A városnak van mintegy 70.000 lakosa s vagy
harmincöt temploma. A templomok oltárain nemcsak a vallásnak, de a hazaszere-
tetnek is áldoznak. A megható szép lengyel himnusz, a „Boze cos Polske” : templomi
ének, melyet a legegyszerűbb parasztnép is énekel. Nem tartják profanizálásnak, ha
a templom világi emlékekkel díszíttetik. A Kara Musztafa sátorából Bécs alatt zsák-
mányolt gobelinek a vártemplomban vannak kifüggesztve;24 (…)
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Ezek között a falak között folyik az a lengyel élet, amely bizony korántsem hasonlít-
ható a mi élénk társadalmi életünkhöz. Valami nyomasztó egyhangúság jellemzi azt,
– mintha sírok között járnánk. Az emberek szótlanok, otthon ülők.
Nem hiába vallja nótájuk is, hogy „Busul a lengyel” – bús az egész élet náluk. Dol-
goznak, búsulnak és remélnek s várják a szebb jövőt.
Biztató reménnyel tekintenek napkeletre, a Kosciuszko halmára, melyet 1823-ban
Krakkó összes lakossága, férfiak és nők, úr és pór együttes erővel talicskáztak össze a
nagy nemzeti hős tiszteletére. Az ifjúság fel-felzarándokol most is oda a halom ormán
álló kőpyramis mellé s el-eldalolják, hogy szinte behallszik az orosz határon, a Jeszcze
Polska nie zginela-t.

Nincs még veszve Lengyelország
Élni fog mi általunk, 
Amit elvett a zsarnokság,
Visszavívja hős karunk.
Kosciuszko vezesd néped,
Már a harcnak lángja éget,
Lengyelország szabad lesz,
A zsarnokság oda vesz !” 25
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