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200 ÉVE SZÜLETETT FRÉDÉRIC FRANÇOIS CHOPIN
 

A zongora költőjének is nevezett Frédéric François Chopin a klasszikus zene 
egyik legnagyobb alkotója. A XIX. század első felében élt zeneszerző a nem-
zeti romantika és a népzenei motívumok felhasználásának előfutára volt. A 
2010-es évet az UNESCO Chopin évvé nyilvánította, ebből az alkalomból 
bocsátja ki a Magyar Posta ünnepi bélyegét. 
 
Frédéric François Chopin, eredetileg Fryderyk Franciszek Chopin 
(Żelazowa Wola, 1810. március 1. – Párizs, 1849. október 17.) lengyel zene-

szerző és zongoravirtuóz. Zenei tehetségét nagyon fiatalon felismerték; zsenialitása a gyermek Mozarthoz 
vagy Bach-hoz mérhető. Hét évesen már két polonézt szerzett. A csodagyerek hamarosan a fővárosi 
arisztokrata szalonok látványossága lett, és számos jótékonysági koncertet is adott. Első zenetanára 1816-
22 között Wojciech Żywny hegedűművész volt. Tehetségének további fejlesztését Wilhelm Würfel (Václav 
Wefel), neves zongorista és a Varsói Konzervatórium professzora vette át. 1823-26 között a varsói líceumba 
járt. 1826 őszétől zeneelméletet és zeneszerzést kezdett tanulni a Varsói Konzervatóriumban. 1829-ben járt 
először Bécsben, ahol zongorakoncerteket is adott. A következő évben visszatért Varsóba, ahol a Nemzeti 
Színházban bemutatta f-moll zongoraversenyét. 1831-ben örökre elhagyta Lengyelországot, és Párizsban 
telepedett le. 1835. augusztus 1-jén megkapta a francia állampolgárságot. Ezidőtájt kezdődött az életét 
végigkísérő harca a tuberkulózissal. 
Zongoramuzsikája egyedülállóan ötvözi különleges ritmusérzékét, Johann Sebastian Bach stílusát, továbbá 
a maga alkotta zongoratechnikát. A zeneszalonokkal megismertette az ír John Field által kitalált noktürn egy 
magasabb szintre emelt változatát, valamint olyan népszerű tánczenéket, mint a lengyel mazurka vagy a 
bécsi keringő. Chopin szerzett először balladákat, és önálló darabként scherzókat. A Bach-féle prelűdök 
továbbfejlesztése is neki köszönhető. Egyedi és könnyen megjegyezhető melódiájának köszönhetően több 
dallama is közismertté vált. Stílusa és tehetsége sokakra hatott: Robert Schumann nagy rajongója volt, 
dallamokat vett át tőle és Karnevál szvitjének egy tételét is róla nevezte el; Liszt Ferenc, akivel többször 
tartottak közös koncertet, számos darabját dolgozta át szóló zongorára. 
Az 1840-es évekre egészsége gyorsan kezdett romlani. 1849-re fő művei elkészültek, és a mazurkákra 
valamint a noktürnökre összpontosított. Tuberkulózisban halt meg 1849. október 17-én. Bár a párizsi Père 
Lachaise temetőben helyezték végső nyugalomra, szívét és a levelezéseit a varsói Szent Kereszt 
templomban őrzik. (Forrás: hu.wikipedia) 
 
Az alkalmi bélyegen Frédéric François Chopin portréja, szülőháza és aláírása látható. A bélyeghez tartozó 
alkalmi boríték és alkalmi bélyegző grafikájának középpontjában Chopin legkedvesebb hangszere, a 
zongora áll. Az alkalmi borítékon a zongoránál ülő művész sziluettje, az alkalmi bélyegzőn a zongorán játszó 
kezek stilizált rajza található. 
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