
Szemle 965 

Nemzeti; Daniel Jenischró'l, Reseta Jánosról, Paziazi Mihályról lehetett 
volna adatokat találni a névmagyarázathoz. (Ha máshol nem: Solt 
Andor kitűnő' jegyzeteiben a Vörösmarty kritikai kiadás említett, 14. 
kötetében vagy a Fontes-sorozat Erdélyi-levelezésköteteit sajtó alá 
rendező Erdélyi Ilona jegyzeteiben.) A megfogalmazások, sőt a minő-
sítések ellen is felmerülhet jogos kifogás: mit értsünk például azon, 
hogy Franz Grillparzer „a bécsi népszínház hagyományait az olasz 
operával ötvözte"? (636.) Kántorné és Schodelné aligha nevezhető az 
első magyar tragikának és primadonnának; Szigligeti „műsorvezető"-
minősítése a mai olvasóban egészen másfajta gondolattársításokat 
ébreszt; Szentpétery Zsigmond pedig nem lehetett komikűi tehetség stb. 

A felmerült kifogások ellenére hasznos, gazdag kötet jelent meg a 
Tollharcokkai. Nélkülözhetetlen szöveggyűjtemény a felsőfokú iro-
dalomoktatásban, tanári segédkönyv a középiskolákban és érdekes, 
vonzó olvasmány a műveltebb, az irodalom múltja iránt is érdeklődő 
nagyközönségnek - folytatását joggal igényeljük és vátjuk. 

A recenzens viszont, végigtekintve bírálatán, nem tud szabadulni a 
gondolattól, hogy utólagos lektori véleményt írt. Ilyen esetekben, 
amikor az időbeli távolság, a részletek pontos és aprólékos ismerete 
valóban indokolja, szükséges lenne egy szaklektor munkája. Hiszen 
kifogásaink - legyen szó akár a válogatásról, akár a jegyzetapparátus 
arányainak meghatározásáról, akár a névmagyarázatokról - csaknem 
kivétel nélkül olyan természetűek, hogy megelőzhetők, kiküszöböl-
hetők lehettek volna. A szerkesztő, a kötet és az olvasó javára. (Szép-
irodalmi, 1981) 

KERÉNYIFERENC 

KÜZDELEM, BUKÁS, MEGTORLÁS* 

Nagyívű vállalkozás első köteteit jelentette meg a Magyar Századok 
ismét feléledő sorozatában a Szépirodalmi Kiadó. Mint arról a fülszöveg 
tájékoztat, szinte fiók-sorozatról van szó, amely a szabadságharc és 
abszolutizmus korának emlékiratait óhajtja közreadni 1848—1867 
között. Amüyen örömmel üdvözölhetjük ezt a kezdeményezést mind az 
irodalmárok, mind a történészek nevében, mindjárt meg is kell jegyez-
nünk: az igényes vállalkozás valószínűleg meghaladja egy ember erejét, 

»Emlékiratok, naplók az 1848 -49 -e s forradalom és szabadságharc 
végnapjaiból. Felkutatta, válogatta, szerkesztette, az előszót, a beveze-
tést és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. 
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főleg ha nemcsak a már publikált naplókat és emlékezéseket akarja 
felölelni, hanem a kéziratban lappangó és elfeledett, sokszor a szűkebb 
szakma által alig ismert írásokat is. Az előszóban Tóth Gyula csak az 
1859-ig, illetve az azt követő és 1865-ig terjedő köteteket ígéri, ami 
érthető, hiszen a jelenlegi kiadvány munkálatai egyidejűleg segítették 
azok anyagainak feltárását. A kiadó által megadott korszakhatár azon-
ban felöleli 1848-49-e t is, amely az előbbiektől jól elkülönülő téma-
kör. De a feladat jellege is más. Kívánatos volna ugyanis, hogy a 
forradalom és szabadságharc időszakáról már korábban, többnyire a 
múlt században megjelent és ma is érdeklődésre számot tartó emlék-
iratok (Görgey, Mészáros Lázár, Vukovics Sebő, Madarász József, Degré 
Alajos) egész tetjedelmükben megjelenjenek, mint történt ez Pulszky 
Ferenc emlékirataival 1958-ban. A kiadói tervek ismeretében azután a 
kisebb lélegzetű, vagy csak egyes részeiben érdekes és forrás értékű 
1848-49-es naplókat és visszaemlékezéseket külön kötetekbe lehetne 
összegyűjteni. Amint haladunk előre az események egyes részleteinek a 
megismerésében, annál inkább nő ezeknek a feljegyzéseknek az értéke, 
— és egyben egyre nagyobb valószínűséggel tudjuk ellenőrizni azok 
hitelességét. A sokszor még most is kéziratban levő vagy csak részben -
sokszor megcsonkítva - publikált anyagok szétszórt közlési és őrzési 
helye miatt nem kis munka lenne ez, amely ha tető alá kerülne, szép 
megemlékezés lehetne a forradalom már nem is olyan messze levő 150. 
évfordulójára. A munkálatok megindulásának még az a haszna is lehet-
ne, hogy esetleg a családok által még most is őrzött emlékezések is 
előkerülnének és helyet kaphatnának ebben a gyűjteményben. A közel-
múlt példái bátorítanak fel ennek a feltételezésére. 

Visszatérve Tóth Gyula két kötetére, elmondhatjuk, hogy azok 
meggyőzően igazolják a vállalkozás jogosultságát. Ha egy-két írást az 
olvasó kevésbé tart érdekesnek, vagy talált volna esetleg mást helyette, a 
harmincnyolc emlékezés egészében jó összképet ad a fejleményekről, s 
arról, hogy a szerzők Madarász Józseftől Kempen osztrák rendőr-
miniszterig, Sulyánszky Eusztáhtól, az aradi minorita rendház napló-
írójától a bebörtönzött kamaszlány Podhorszky Máriáig miként látták 
azokat. Kossuth, Vukovics, Görgey és Klapka az egyik oldalon, 
Szögyeny-Marich László, Wirkner Lajos, Fiáth Ferenc és Frankenburg 
Adolf a másikon, míg közöttük helyezkednek el azok, akiknek szerepe 
különböző súlyú volt ugyan, s nézeteik is különféle árnyalatot képvisel-
nek, de nagy többségük nemcsak szemtanú volt, hanem részese is az 
eseményeknek. Soraikban három nő is akad: a már említett Podhorszky 
Mária, Bohusné Szögyeny Antónia, a világosi kastély úrnője és Lebstück 
Mária, aki tizennyolc éves fejjel - elbeszélése szerint - előbb a bécsi 
nemzetőrségben szolgált, majd a német légió tagjaként harcolt az októ-



Szemle 967 

beri felkelés barikádjain, ezt követően Győrbe szökött, a tiroli vadá-
szokhoz állott, majd 1849 tavaszán - immár tiszti ranggal — a huszá-
rokhoz került. 

Együtt, egymás után forgatva ezeket az emlékezéseket, igen tanul-
ságos más-más szemszögből olvasni ugyanazokról az eseményekről: a 
kormány utolsó napjairól, a temesvári csatavesztésről, a tábornokok és 
miniszterek magatartásáról, Kossuth és Görgey tárgyalásáról, a világosi 
fejleményekről, a magukat megadók és a menekülők élményeiről, a 
bebörtönzöttek tapasztalatairól. Ismerve a legmagasabb polgári és 
katonai vezetés tagjai közötti ellentéteket, az olvasót mégis újból és 
újból meglepi azok szenvedélyessége, amely a katasztrófa árnyékában 
sem enyhül. Érdekes látni, hogy egyes személyekről mennyire meg-
oszlanak a vélemények, mint például Vukovics és Mészáros nézetei 
Aulichról. A politikai ellenfelek elleni gyűlölet egyik legjellemzőbb 
példája, hogy Görgey - Bohusné szerint - nem is annyira Kossuth 
menekülését sajnálta, mint azt, hogy a Madarászokat nem sikerült kézre 
kerítenie! (Ennek kapcsán igazán érdekes azután Haynau magatartása, 
amint arról Madarász József emlékirataiból értesülünk, hogy a tábornok 
különbséget tett a „jó Madarász" és a „rossz Madarász" között.) A 
börtönviszonyokról szóló beszámolóknál szembeötlő a teljes szigor és a 
joviális bánásmód szeszélyes váltakozása, de többnyire általános az őrök 
megvesztegethetősége, s gyakori azok segítőkész rokonszenve. Figye-
lemre méltóan magas, főleg a későbbi időszakban a fogságban tartott 
nők száma. Végül érdekes megemlíteni, hogy a török földre távozottak 
sorsáról szóló beszámolókban nemcsak a bánásmód leírása, hanem a 
menekültek magatartásának és hangulatának ismertetése is igen szem-
léletes. Veress Sándor például igen éles szemmel ábrázolja az országot 
elhagyó katonai alakulatok fegyelmének lassú felbomlását, demorali-
zálódását a mostoha és kilátástalan körülmények között. 

Az emlékiratok által nyújtott összkép tehát sokrétű és szemléletes. 
A szereplők és a szövegek nyújtotta sokszínűségből igazán talán csak 
egyet hiányolhatunk: A Haynau által megvesszőztetett Maderspach 
Károlyné emlékezéseit, amelyet a német eredetiből lefordítva jó lett 
volna közölni. Ami Dembinszki emlékiratait illeti, arról köztudott, 
hogy Danzer Alfonz a fordítást meglehetősen szabadon kezelte. így 
talán ezt a rövid részt helyesebb lett volna az Országos Levéltárban levő 
francia eredetiből újrafordítani. Végül egy megjegyzést Potemkin Ödön 
emlékiratainak első kiadásáról, amelyről 1980-ig úgy tudtuk Tóth 
Gyulával együtt, hogy azt megjelenésekor a rendőrség elkobozta é s az 
utolsó példányig megsemmisítette. Böhm Jakab cikkének jóvoltából 
(1. Hadtörténelmi Közlemények 1980. 2. sz.) megtudtuk, hogy a 103 
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oldalas kötetke egy példánya fennmaradt a Hadtörténelmi Intézet levél-
tárában a budai Főhad parancsnokság rendőri iratai között. 

Sokszerzős antológia sajtó alá rendezőjének feladata, hogy a közre-
adott szövegek szerzőit bemutassa olvasóinak. Ez meglehetősen hálátlan 
kötelezettség, mivel a kevésbé ismertekről kellene bővebben szólnia, de 
a lexikonok többnyire azok személyével kapcsolatban a legszűk-
szavúbbak, ha egyáltalán mondanak valamit. Amellett a közlő ki van 
szolgáltatva a lexikonok pontatlanságainak és tévedéseinek is. Az 
alábbiakban néhány ilyen példát említenénk az életrajzi bevezetőkből, 
felhíva egyben a figyelmet ismételten arra, hogy mind az Irodalmi, mind 
az Életrajzi Lexikon időnként milyen pontatlan. Ilyen pl. Mészáros 
halála és sírja helyének említése (I. 42.), a Görgey őrnagyságára tett 
megjegyzés (hogy ti. azt az- 5. honvédzászlóalj élén nyerte volna el, 
I. 107.), annak mellőzése, hogy 1848-ban Frankenburg Adolf a bécsi 
magyar külügyminisztérium tisztviselője volt (II. 7.), hogy Szögyeny-
Marich mint a kancellár helyettese vonult vissza 1848-ban a közéleti 
szerepléstől (II. 37.), továbbá Vay Miklós elmarasztalása, hogy nem 
oszlatta fel Erdélyben „a királyi guberniumot" (II. 297.), amelynek 
ideiglenes fenntartásáról a kormány döntött. Ilyen az az állítás, hogy 
Vajda János 1848 júliusától közhonvédként szolgált, s „rövidesen vörös-
sapkás hadnaggyá lépett elő" (II. 135.). Vajda, mint az önéletrajzi 
igényű írásából kiviláglik, 1848. augusztus elején a zömében minisz-
teriális tisztviselőkből alakult Földváry-zászlóaljjal önkéntes nemzet-
őrként ment le ideiglenes szolgálatra a táborba, Pákozd idején beteg 
volt, s ősszel a 24. zászlóaljhoz nevezték ki tisztnek. Szemere Bertalan 
sem 1848. szeptember 28-ig volt a Batthyány-kormány belügy-
minisztere (II. 311.), hanem csak szeptember 12-ig, Batthyány új meg-
bízatásának időpontjáig. Degré Alajos életrajza viszont itt sokkal meg-
bízhatóbb, mint az irodalmi Lexikonban, de hozzátehetjük: Degré 
1848-ban nem a belügyminisztérium titkára volt (II. 373.), ezért nem 
találjuk a Batthyány-kormány tisztviselőinek nevét tartalmazó hivatalos 
jegyzékben, hanem a fővárosban az idegenek ellenőrzésére szervezett 
rendőri hivatal munkatársa. Karsa Ferenc ismertetéséhez (I. 331.) 
hozzátehetjük, hogy 1848 augusztusától mint önkéntes nemzetőr szol-
gált, csak később került az októberben megszervezett 20. zászlóaljhoz, s 
az ekkoriban a „feldunai táborból" írott leveleit 1905-ben publikálta az 
Adalékok Zemplém-vármegye történetéhez c. időszaki kiadvány. Boross 
Mihály életrajzát (II. 167.) pedig kiegészíthetjük azzal, hogy 1848-ban 
egyike volt a legtermékenyebb népfelvilágosító íróknak, s az Irodalmi 
Lexikon hét munkáját sorolja fel tételesen ebből az évből. 

Ezek a szerzőket bemutató szövegek, a már említett okok miatt 
különböző hosszúságúak, de teijedelmük mindenkor megfelel a be-
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mutatott személy súlyának, jelentőségének. A bennük nyújtott értéke-
léssel azonban nem minden esetben érthetünk maradéktalanul egyet. 
Úgy tűnik, hogy mind Mészáros Lázár, mind Klapka György esetében 
talán a kelleténél nagyobb Tóth Gyula fenntartása velük szemben. 
Görgey és Kossuth esetében pedig a közlőnek nem is volt könnyű 
helyzete. Előbbinél ugyanis meg kellett kísérelnie, hogy összeegyeztesse 
a Görgeyt a bukásért elmarasztaló és az őt még a forradalom táborán 
belül tudó nézeteket, míg az utóbbinál úgy érezte, hogy ki kell állnia a 
sajátos körülmények között született, a közvetlenül a bukás után első-
sorban a nemzet önbizalmának a fenntartását szolgáló viddini levél 
érveinek „igazságereje" mellett. (Az azonban nyilván valami félreértés 
következménye, hogy a bevezető szöveg azt állítja a viddini levélről, 
hogy az „nem mondja ki világosan" Görgey árulásának tényét.) 

A közölt szövegek helyét, az azokhoz szükséges jegyzeteket, illetve a 
szövegben előforduló idegen szavakat vagy mondatokat a II. kötet 
végén levő jegyzetapparátus tartalmazza. Kár, hogy az utóbbi típusú 
magyarázatokra a szövegben nem utal csillag, ha már azok nem láb-
jegyzetben vagy az előfordulás helyén nem zárójelben szerepelnek. A 
jegyzetek hasznosak és szükségesek. Egy-két esetben talán lehetett 
volna a számukat szaporítani. Talán Prágainál, akiről Klapka egész kis 
életrajzi ismertetést ad (I. 186.) jó lett volna megemlíteni, hogy 
1850-ben elsők között publikált az Egyesült Államokban, New York-
ban angol nyelvű könyvet a magyar szabadságharcról. Bár már az 
emigráció történetének részleteihez - és így a következő kötethez -
tartozik, nem ártott volna röviden összefoglalni a Szemere-Vukovics 
és Horváth Mihály-féle vitát, amelyre Szemerénél utalást találunk 
(II. 3 3 0 - 3 3 1 . ) . Annál inkább indokolt lett volna ez, hiszen a kortársak 
itthon jól ismerték, mert Szilágyi Sándor már 1850-ben kiadta azt 
magyarul. A kortársak vagy családjuk iránti tapintatból a szerzők által 
csak jelölt nevek egy részét is helyre lehetett volna állítani, illetve 
megjegyzetelni. így a Podhorszky Máriánál szereplő (II. 255., 283.) 
C s . . .ts Pista, akiről tudjuk, hogy mártírhalált szenvedett tábornok 
rokona, nyilván Csernovits, s a Rónay Jácint által emlegetett hamburgi 
magyar menekült К . . . D. (II. 392.), akit kizárnak az egyesületből, 
valószínűleg Kászonyi Dániel volt. Talán nem ártott volna utalni arra 
sem egy jegyzetben, hogy a kitétel, miszerint Lenkey tábornokot mint 
elmezavarodottat „csendben végezték ki" Aradon (II. 286.) miként 
értendő. Szeretnénk egyben egy sajátságos sajtóhibára is felhívni a 
figyelmet, amely nyilván még a gépelés során keletkezett. Ez Kossuth-
nak a „fellebbezésből" való kiszabadítása, amely Klapkánál szerepel 
(I. 198.), s amely valójában belebbezés, amelyet a kortársak az inter-
nálás megjelölésére használtak. 
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A II. kötet végén levő személynév-magyarázatok esetében csak két 
érdekességet említenénk. Az egyik Rousseau tábornok neve, aki mind 
Szögyenyi-Marichnál, mind Wirknernél és Fiáth Ferencnél is szerepel 
(II. 40., 72., 89.), de a magyarázatok között nem található. A másik 
Csernyus Manó esete, akiről a Mezőssy Lászlótól közölt szöveg való-
színűsíti, hogy halálos ítéletéhez mi vezetett (II. 2 0 2 - 2 0 3 . ) , az említett 
magyarázatok mégis fenntartják a lexikonokban is szereplő legendát, 
hogy Csernátony Lajossal tévesztették össze, és ezért végezték ki. Mind-
ezek azonban nem lényeges dolgok. Annál sajnálatosabb azonban, hogy 
a személynevek magyarázata nem tölti be a névmutató szerepét is, 
vagyis a neveknél nem szerepel előfordulásuk oldalszáma. Ez a megoldás 
nem tűi szerencsés, ha nem is egyedülálló, hiszen hasonló módon jelent 
meg 1977-ben Kászonyi Dániel emlékiratainak fordítása is. Rokon-
szenvesebb és használhatóbb azonban a névmutatós megoldás, ahogyan 
azt láttuk az ugyanebben a sorozatban megjelent Az aradi vértanúk két 
köteténél is. 

A fenti észrevételek - talán felesleges hangsúlyozni - nem csökken-
tik Tóth Gyula munkájának hasznosságát, jelentőségét. A kötet beveze-
tőjében mondottak pedig, hogy ti. az emigráció törökországi, párizsi, 
londoni, amerikai és itáliai szerepéről, hazai kapcsolatairól szóló emlék-
iratokat fogja a következőkben kiadni, azt hiszem nyugodtan mond-
hatjuk, osztatlan érdeklődésre számíthatnak. Egyben azt is tudjuk, hogy 
ezekkel kapcsolatban megnövekednek a nehézségek, s nem elsősorban 
azért, mert az írások jelentős részét fordítani kell. A f ő nehézség az, 
hogy az emigráció története — kivéve az itáliai szálakat — csak fő 
vonalaiban tisztázott. Mindez mutatja, hogy Tóth Gyula jó irányba 
indult, s hogy vállalkozása valóban hézagpótló lesz. (Magyar Századok 
- Szépirodalmi, 1978) 

URBAN ALADÁR 

RÓNAY GYÖRGY: 

AZ ÚJABB MAGYAR IRODALOM ÉLETRAJZA. 
1 8 4 9 - 1 8 9 9 . 

PETŐFI ÉS ADY KÖZÖTT 

A kötet a magyar irodalom fél évszázadát mutatja be. ötven év 
művelődéstörténeti krónikáját is felrajzolja Rónay az irodalom élete 
köré. Fontosnak tartotta azt a közeget, amiben a müvek megszületnek, 
azokat a létkérdéseket, amire a szellem emberei, tudósok és művészek 
rezonálnak. Az irodalomtörténetírás száz-százötven éve, szinte meg-


