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Emlékiratok, naplók az abszolutizmus (Bach) korából, I - n . A kötet anyagát felkutatta, válogatta, 
szerkesztette, az előszót, a bevezetőket és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. Bp. 1985. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 757,538 1. (Magyar századok) 

A most megjelent két kötettel a Küzdelem, 
bukás, megtorlás (Szépirodalmi, 1978. Szerk. 
Tóth Gyula) című kötet folytatásaként egy olyan 
sorozat tagja került a nagy olvasóközönség elé, 
amely különleges felelősséget ró a közreadóra. 
A kötet a Világostól Széchenyi haláláig terjedő 
korszakot idézi fel emlékiratok, naplók és néhány 
egyéb dokumentum alapján. A felelősség abból 
ered, hogy mivel sokan ismerni vélik ezt a kort, 
de tudásuk ritkán támaszkodik hiteles forrásokra, 
gondosan válogatott és szerkesztett dokumentu
mok közlésével sok tévhitet lehet eloszlatni. 
Emlékiratok és naplók többnyire a könnyen ol
vasható műfajok közé tartoznak, egy ilyen an
tológia tehát egyszerre nyújthat olvasmányél
ményt, és fejlesztheti az olvasók történeti tudását 
és szemléletét. Ezeket a célokat tartotta szem 
előtt Tóth Gyula is, és elérésük érdekében a kötet 
egyes részeit történeti bevezetőkkel látta el, a kö
zölt források szerzőiről rövid élelrajzi összefog
lalókat írt, a szövegek megértését pedig magyará
zó jegyzetekkel, szó- és névmagyarázatokkal 
segíti. 

Nem tűnik azonban történeti érvekkel kellően 
alátámaszthatónak az, hogy a kötet Széchenyi ön
gyilkosságát korszakos jelentőségűnek tekinti. Az 
ugyanis az olasz-francia-osztrák konfliktussal 
párhuzamosan Magyarországon kibontakozó ab
szolutizmus elleni nemzeti megmozdulássorozat
nak szerves része, de sem nem kezdete, sem nem 
lezárója. De ha a kötet mégis korszakhatárnak 
tekinti, akkor nehezen belátható, hogy miért ma
radt ki néhány olyan emlékiratnak Széchenyire 
vonaticozó része, amelyekből szemelvények fel 
vannak véve a válogatásba (pl. Szögyény, Lónyai 
Jánosné). 

A két kötetben szereplő írások szerzői politi
kai hovatartozásuk és társadalmi helyzetük szem
pontiából széles skálán helyezkednek el. Kempen 

rendőrminiszter naplórészletei és a magyar koro
na felkutatásáról készített emlékirata bepillantást 
nyújt a birodalmi vezetés legfelső köreinek sze
mélyes csatározásaiba és az abszolutizmuskori 
rendőr-, csendőr- és besúgóhálózat működésébe. 
Szögyény-Marich László emlékirata és Vay Miklós 
börtönnaplója az 1848-49-ben az udvar előtt 
magukat legkevésbé kompromittált arisztokrata 
konzervatívok politikai szemléletét mutatja be. 
Szögyény is a birodalom felső vezetéséről nyújt 
képet, egyszersmind árnyalva is azt, hiszen ő a 
bécsi politika fő, a birodalmi centralizációt és 
Magyarország birodalomba való beolvasztását 
célzó irányvonalával szemben az óvatos ellenzéki 
szerepét játszotta. Vay Miklós naplójából a ma
gasrangú fogoly életével ismerkedhetünk meg. 
A háttérben felsejlik az a réteg, amelyet a két 
előbbi szerző is bemutatott. A szerkesztés nagy 
erénye, hogy egy jelenséget több különböző né
zőpontból mutat be. Hám János emlékirata tehet
né még teljesebbé a konzervatívokról a képet, de 
úgy tűnik, mintha ez az írás az előző kötetből, a 
Küzdelem, bukás, megtorlás címűből maradt vol
na ki, mivel az emlékirat érdemi része a forrada
lom és szabadságharc, nem pedig az abszolutiz
mus korát tárgyalja. 

Az együttműködésnek és az ellenállásnak ér
dekes keverékét látjuk azoknál, akik anyagi hely
zetük miatt voltak kénytelenek hivatalt vállalni. 
A lelkiismeret-furdalás miatti magyarázkodástól 
a kellemetlenségeken való könnyed átsikláson ke
resztül a cinizmusig különböző árnyalatokat lehet 
megfigyelni. Ebbe a csoportba tartozik Szárazbe-
reky Nagy József, Falk Miksa, Frankenburg Adolf 
és Kecskeméthy Aurél. 

A literátus értelmiség ellenállását Szilágyi Sán
dor, a birtokos rétegét pedig Lónyai Jánosné írása 
villantja fel. Ez utóbbi árnyalt képet rajzol a kor 
vidéki közhangulatáról, amelyet tovább finomít 
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Vary Gellért művelt piarista pap gyermekkori 
visszaemlékezése és a társadalmi hierarchia alsóbb 
fokain állók viselkedésének bemutatásával Tán
csics Mihály bujdosásának története. A politikai 
iskolázottságot nélkülöző Libényi Jánosnak, a 
Ferenc József elleni merénylet végrehajtójának 
a kihallgatási jegyzőkönyve meggyőzően doku
mentálja a magyarországi elkeseredett közhan
gulatot. 

Bő anyag mutatja be a Mack-féle szervezke
dést. A kötet közli ennek katonai tervezetét 
(Gál Sándor), az aktív résztvevőktől pedig Gaspa-
rich Kiüt kihallgatási jegyzőkönyvét és naplóját, 
Figyelmessy Fülöp emlékiratát és egy visszaemlé
kezést Bálint Áron kocsistól. Igen érdekes Koós 
Ferenc és Deák Farkas emlékirata, mert a magyar 
művelődéstörténetben oly fontos szerepet játszó 
marosvásárhelyi református kollégium életét is 
bemutatja. Mindketten ottani diákként kerültek 
az összeesküvés gyanújába és rövidebb-hosszabb 
időre börtönbe. A felkelés megítéléséhez figye
lemre méltó szemponttal járul hozzá Veress Sán
dor, aki a szervezkedés tökéletlenségeire és a fe
lelősség kérdésére hívja fel a figyelmet. Az össze
esküvés leleplezése felveti a feladó kérdését. 
Az ezzel kapcsolatos találgatás és vita is helyt 
kapott a válogatásban (Orbán Balázs és Bíró 
Mihály). Noszlopy Gáspár szervezkedéséről Vas-
váry Ferenc emlékezik meg írásában. Azok, akik 
ezekről a szervezkedésekről írnak, nagyon eltérő 
politikai magatartásokat képviselnek. Olvasha
tunk például Gasparich Kiüt lelkes és naiv 
Kossuth-rajongásáról, valamint Deák Farkas és 
társai önbírálatáról is. 

Az abszolutizmuskori magatartástípusok to
vábbi színfoltját képezi Madarász József, a 49-es 
flamingó. Az ő írása azonban nagyon keveset 
mond a magyarországi állapotokról, mert a kö
zölt szövegek főleg emigrációban élő bátyjával és 
Kossuthtal való találkozásáról szólnak. (Az emig
rációt a tervek szerint egy önálló kötet dolgozná 
fel.) Az ellenállás egyik legsajátosabb figurájáról, 
a Döblingben élő Széchenyiről szóló két, vissza
emlékezésekben gazdag tanulmányrészlet zárja 
a kötetet. 

Említést kell még tenni a magyar korona tör
ténetét bemutató négy forrásról. Ezek azonban, 
a Kempen-emlékiratot kivéve, kevéssé járulnak 
hozzá a kor bemutatásához, hiszen egyrészt na
gyon periférikus eseményről számolnak be, más
részt az elrejtés a szabadságharc végnapjainak ese
ménye, a Szemere Bertalantól közölt szöveg nem, 
a koronát tárgyaló része pedig az emigrációról ad 
értékelést. 

A történettudomány alapvetően a rekonstruk
ció tudománya. Múltbeli események nyomaiból 
próbálja az eseményt magát megismerni, és a tu
domány története során kialakult fogalmi rend
szer segítségével leírni. Ennek a munkának meg
van a maga szakmai, részleteiben állandóan válto
zó konvenciórendszere, amely előírja, hogy a tu
domány egy adott szintjén mit lehet csinálni, és 
mit nem. Egy nagyközönségnek szánt történeti 
antológia feladata tehát kettős: be kell mutatnia 
források tükrében egy kort, egy jelenséget, és a 
kísérő szövegek segítségével bepülantást kell nyúj
tania a szakma éppen érvényes munkamódszerébe 
úgy, hogy a figyelmes olvasó megértse, miként 
lehet ezen munkamódszer segítségével a forráso
kat értelmezni. A cél az, hogy így felkeltsük az 
olvasóban mindenfajta történeti forrás kritikus 
értékelésének igényét. Más szóval a forráskritika 
lényegét kell megérteni, azt, hogy az egyes forrá
sokat a források rendszerében is kell értelmezni. 
Úgy végük, hogy csak ilyen igénnyel szerkesztett 
kiadványok képesek az olvasóközönség történe
lemszemléletén alakítani. Sokkal fontosabb 
ugyanis eljuttatni az olvasóhoz annak tudását, 
hogy miként törekszik a tudomány a múltról 
árnyalt képet kialakítani, mint néhány, a tudo
mány által szentesítettnek vélt adatot. Annál is 
inkább, mert hiteles nemzettudata csak akkor 
lesz egy nemzetnek, ha minél több emberben fel
ébred annak igénye, hogy azt saját maga küzdje ki 
komoly szellemi erőfeszítéssel a maga számára. 
Ebben a munkában ken, sok más eszközzel 
együttműködve, a könyvkiadásnak is magas 
színvonalú segítséget nyújtania. 

A szerkesztő maga írja, hogy egyszerre kíván 
hozzájárulni hiteles nemzettudat kialakításához 
(Küzdelem, I. 6. 1.), és olvasmányt adni a me-
moárirodalmat kedvelők számára (Küzdelem, I. 
14. 1.). Bár ez a két cél nem zárja ki egymást, az 
eredmény sajnos az előbbi rovására, az utóbbi 
felé tolódott el. Ezt eredményezi többek között 
a tematikus elrendezés is, amely a fenti ismerteté
sünktől eltérően négy látványos jelenség bemuta
tását veszi célba: a rendszer berendezkedését, az 
ellenállás különféle drámai változatait, a korona 
elásását és felkutatását, és Széchenyi utolsó évei
nek bemutatását. Kérdéses, hogy egy ilyen sze
melgető, az események történeti fontosságát nem 
mérlegelő válogatással lehet-e hathatósan befolyá
solni a nagyközönség történelemszemléletét. 
A rendelkezésre álló anyaggal főleg politika- és 
(korlátozottabban) társadalomtörténetet lehet 
bemutatni, összefogottabb és hatékonyabb lett 
volna a kötet, ha szisztematikus társadalmi és po-
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litikai körkép megrajzolásának igénye hatotta vol
na át a szerkesztést. Mivel Tóth Gyula a műfaji 
kötöttségeket amúgy se vette szigorúan, a társa
dalom és a politikai élet átfogó bemutatása céljá
ból érdemes lett volna a műfaji korlátokat alkal
manként átlépni, és más irodalmi értékű műfajo
kat is bevenni a kötetbe. A levél műfaja sok hézag 
kitöltésére alkalmas lehetett volna, és személyes 
hangvétele miatt a kötet profilját sem zavarta vol
na meg, mint ahogy tette ezt például az Orbán 
Balázstól közölt részlet Súlyos aránytalanság pél
dául, hogy míg 7 szemelvény tárgyalja hosszab-
ban-rövidebben a börtönviszonyokat, Deák Fe
renc és az a birtokos nemesség és értelmiség, 
amely őt tekintette irányadójának, szinte egyálta
lán nincs dokumentálva a kötetben. Kár, hogy 
egy olyan kor bemutatásánál, amelyben a válasz
tott életmód sok esetben politikai állásfoglalás is, 
a különböző életmódok bemutatására való törek
vés hiányzik a szerkesztés eb/ei közül. A Küzde
lem.. . c. kötetben megjelent szövegek nem rit
kán közvetlenül folytatódnak a jelen gyűjtemény
ben, de Podmaniczky Frigyes és Fiath Ferenc 
emlékiratainak a Bach-korszakra vonatkozó részei 
nincsenek közölve. Mindkét szöveg életmódot ír 
le. Egy balatoni vadászat leírásával ér véget a 
Fiath-szemelvény. A vadászatok társadalmi funk
ciójának ismertetése — amit az eredeti szöveg 
hoz i-, az tudniillik, hogy a szabadságharcot kö
vető terror által teljesen szétzilált társadalmi 
érintkezések újra kiépüljenek, elmarad. Olyan 
szövegrész maradt itt ki, amely ezenkívül tudósí
tást ad Deákról is, Deáknak a konzervatívokhoz 
való viszonyáról, ismerteti a passzív ellenállás egy 
lehetséges elvi alapját, és bepillantást nyújt a kor 
egy tipikusnak mondható életmódjába. Mindezt 
kb. nyolc oldalon, így ennek kimaradását terje
delmi okokkal nem, csak elviekkel lehet magya
rázni. 

A szenzációkeltés egyik sajnálatos jellemvoná
sa a kötetnek, és így nehéz elnyomni azt az érzé
sünket, hogy történeti szempontból figyelemre 
méltó szövegek azért maradnak ki, mert kevéssé 
drámaiak. Szinte minden szövegben találunk 
ilyen vonásokat: házkutatás, betyárkaland, rejtőz
ködés, börtönben való szenvedés, szervezkedés, 
merénylet, öngyilkosság, árulás stb. Jellemző, 
hogy a műfaji korlátokat is csak ilyen témájú szö
vegek közlése érdekében lépi át Tóth Gyula. 
A szenzációhajhászás és aránytalan dramatizálás 
tényét bizonyítja az a módszer, ahogy Tóth Gyu
la tudományos etikát sértő módon ad címeket 
a szövegeknek. Egy példa: Deák Farkas Fogságom 
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története c. munkája terjes terjedelemben szere
pel. Az eredeti címet Tóth Gyula törölte, és ezt 
adta helyette: „Részint megőrültek, részint állan
dó kedélynyavalyába estek". Ez - hasonlóan a 
kötet összes címéhez - egy idézet magából a mű
ből, de az egész mondat (!!!) így hangzik: „Vol
tak néhányan, kiknek állapota szánandó volt 
[tudniillik a börtönben], és igen sok, aki súlyo
sabb kedélynyavalyába esett, s még több, akin 
olykor-olykor holmi csendes, időnkénti hóbortos
ság mutatkozott; 10 százalékra lehet tenni azok 
számát, kik részint megőrültek, részint állandó 
kedélynyavalyába estek." (II. 109-110. 1.) 
A példákat lehetne szaporítani, de számunkra 
a szerkesztői elv fontos. 

A kötet címe, a mottóul választott idézetei 
túlnyomó többsége és a bevezető jelentős rész 
az olvasó érzelmi befolyásolását veszi célba. 
A Bevezetésben a következőket olvashatjuk Vö
rösmarty Előszó c. verséről: „Talán ezt a verset 
is elegendő volna elolvasnunk a kor lényegének 
bemutatására, hiszen a próza szinte dadogni kezd, 
mikor a tényeket, történéseket felsorakoztatja." 
(I. 5. 1.) Túl a gondolat laposságán, ingoványos 
talajon jár az, aki egy lírai megnyilatkozást ese
ménytörténetnek, politikai jóslatnak akar meg
feleltetni, méghozzá olyan vers esetében, amely 
nem politikái, hanem történetfilozófiai kérdése
ket feszeget De még ennél is fontosább kérdés 
az, hogy a széles olvasóközönség történetszemlé
letét ilyen és ehhez hasonló érzelmi befolyásolás
sal lehet-e fejleszteni, vagy inkább avval, h? intel
lektuális erőfeszítésre sarkalljuk mindazokat, akik 
a kötetet elolvassák. 

A szövegek válogatása sem mentes az érzelmi 
befolyásolásra és az elnyomás okozta szenvedések 
dramatizálására való törekvéstől. Az abszolutiz
muskori politikatörténet valós szenvedésekkel 
van tele, és az emlékiratok bőven írnak ezekről. 
Éppen ezért különösen értékesek azok a szöve
gek, amelyek másról számolnak be. A fenti el
marasztaló állításunkat azáltal látjuk igazolva, 
hogy a szerkesztő nem ragadta-meg azokat az ap
róbb lehetőségeket, amelyekkel plasztikusabb ké
pet lehetett volna festeni az adott tíz évről. így 
kimaradt Fiath Ferenc és Podmaniczky Frigyes 
írásain kívül például Kecskeméthy Aurél napló
jának, Barabás Miklós önéletrajzának, Zichy Gé
za, Garzó Imre, Francsics Károly és Dusbach Pé
ter írásainak felhasználható része, önmagában 
a válogatás kötetben érvényesülő szempontja még 
menthető lenne, hisz miért ne lehetne egy kiad
vány, amely ezen kor szenvedéseinek állít emlé-



ket. Kérdéses azonban, hogy így tud-e legjobban 
eleget tenni annak a célkitűzésnek, hogy hozzá
járuljon hiteles nemzettudat kialakulásához. Ha 
pedig a szenvedéseknek akarunk emléket állítani, 
akkor ezt a célt, mondjuk a bevezetőben, hang
súlyozni kell; és ez az, ami nem történt meg. 
Ezzel szemben a Bevezetés nagy vonásokban, de 
nerrf egyenletes mélységben, az események relatív 
fontosságát figyelembe nem véve, sok hangulat
keltő elemmel villant fel képeketa kor egészéből. 
Maguk a közölt tények nem adnak vitára alapot, 
annál inkább a 10. lapon található „új-régi rend" 
szerencsétlen szójáték, amely a Bach-korszakot 
van hivatva jellemezni. Sajnos ez nem lapszus, 
mert a sorozat első tagjának bevezetőjében a „ré
gi rend" (Küzdelem... I. 6. 1.) visszaültetéséró'l 
esik szó. Mindez arra mutat, hogy Tóth Gyula 
szerint az abszolutizmus korának egyik meghatá
rozó vonása a 48 előtti állapotokhoz való vissza
térés; ez pedig a korszak oly végletes félreértése, 
amelyet kiigazítani nem a mi tisztünk. 

Egy szemelvénygyűjteménytől is elvárjuk, 
hogy mondjon valamit a világról; a válogatás egé
sze, és ne csak a beválasztott művek! Némi kis 
túlzással azt mondhatjuk, hogy ennek a könyv
nek az üzenete az, hogy az abszolutizmus korá
ban rettentő volt az elnyomás, és emiatt sok a 
szenvedés. Ez pedig kevés! 

A szövegeket összesen 173 oldal jegyzetappa
rátus kíséri. Ez a viszonylag terjedelmes rész ér
demben azonnal 100 oldalra csökken, ha meggon
doljuk, hogy a Tájékoztatás, Szómagyarázatok és 
Személynév-magyarázatok címen közölt 74 oldal 
szöveg a két kötetben szó szerint megegyezik, 
ami kényelmesebbe teszi a könyv használatát, de 
vitatható, hogy a könyvkiadás jelenlegi helyzeté
ben és az alább felsorolandó érdemi hiányosságok 
ismeretében megengedhető-e ez a kényelem. 

Míg a szerkesztés vizsgálatakor sikerült vala
milyen szerkesztői elvet felfedeznünk, addig en
nek nyomait sem lehet megtalálni a jegyzetappa
rátusban. A szemelvények ugyanis minimális 
olyan jegyzettel rendelkeznek, amelyek a jelen ki
adás számára készültek. Túlnyomó többségük ko
rábbi szövegkiadások jegyzeteinek átvétele, nem
egyszer bántóan hanyagul. Például: Hám János ír
ja: „az országgyűlésről a szervita atyákhoz haza
menőben az invalidusok háza előtt kellett elha
ladnom" (I. 212. 1.). Sem az országgyűlés, sem 
a szervita atyák nincsenek jegyzetelve, az invali
dusok háza azonban igen: ,,A Károly kaszárnya", 
mondja a jegyzet, szó szerint átvéve az 1928-as 
kiadás jegyzetét. Azoknak a szövegeknek a jegy

zetei, amelyeknek nem volt korábbi jegyzetelt 
kiadása, túlnyomórészt idegen nyelvű betétek 
magyar megfelelőinek pontos megadására szorít
koznak. Jól bizonyítja ezt, hogy a Küzdelem... 
c. kötetben közölt 21 oldalas Szemere-szövegnek 
3 jegyzete van, míg a mostaniban megjelent 28 ol
dalasnak 10, amelyből 6 az időközben kiadott 
A korona kilenc évszázada (Bp. 1979) c. kötetből 
átvett jegyzet, 2 az eredeti kiadásé, 2 pedig ide
gen nyelvű kifejezés fordítása Tóth Gyulától. 
A jegyzetelés tartalmi szempontból sem mindig 
kielégítő: nem mindent magyaráz meg az olvasó
nak, amikor a versterkter Reichsrat-nak csupán 
magyar megfelelőjét, a megerősített birodalmi ta
nács kifejezést adja meg (II. 403. 1.). Vagy egy 
kultúrtörténeti példa: Széchenyi írja egy levelé
ben: „Én mindig aggódtam a FERENC JÓZSEF 
(keleti) vaspálya tekintetében... - mert hiszen 
a SIMMERINGI csodaútnak, mely Minotaurust 
hozza emlékezetünkbe - sokféle áldozat kell." 
(ti. 410. 1.) Sem a ,.Ferenc József vaspálya", sem 
a „simmeringi csodaút" nincs jegyzetelve, a Mino-
taurus ellenben igen: „a krétai labirintusban lakó 
embertestű és bikafejű emberevő szörny az ókori 
görög mitológiában". Ebből csak az marad ki, 
ami a szöveg megértése szempontjából a legfonto
sabb, hogy tudniillik a Minotaurus az emberadó
ként Athénből Krétába küldött fiatal férfiakat és 
nőket falta fel. 

Sokszor a szöveg és a kor megértése szem
pontjából rendkívül fontos történelmi események 
nincsenek jegyzetelve: például „az 1859-i esemé
nyek" (II. 341.1.), amely egyértelműen az olasz-
francia-osztrák háborúra utal. Súlyosbítja a mu
lasztást, hogy a kötet bevezetője sem tesz emlí
tést a háborúról, pedig ez volt az abszolutizmus 
megingásának egyik, ha nem a legfontosabb oka. 
Nem közismert magyar szavak egyáltalán nincse
nek jegyzeteíve, például csomoráma (II. 249.1.), 
sőt van úgy, hogy a szerkesztő által írt életrajzi 
összefoglaló is igényelne jegyzetet, például: 
semmitőszék. (A mondatot, amelyben ez a szó 
szerepel, némi modernizálással közvetlenül 
Szinnyeitől veszi át Tóth Gyula. Vö. Szinnyei 
József: Magyar írók, Bónis Sámuel címszavával.) 
Ezeket a hiányosságokat terjedelmi korlátokkal 
sem lehet menteni, mert ahol Tóth Gyulának ren
delkezésére állt kész jegyzet, ott helytörténeti ér
dekességeknek számító terjedelmes jegyzeteket is 
átvett. Jó példa erre a Váry Gellérttől származó 
szemelvény, Tari László jegyzeteivel. 

Még rosszabb a helyzet azoknál a jegyzetek
nél, amelyek a szövegek közti ellentmondásokat 
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lennének hivatva feloldani, betekintést engedve 
a forráskritikába. Erénye a kötetnek, hogy törté
netijelenségeket a kiválasztott szövegek segítségé
vel több nézőpontból mutat be. Ennek következ
ménye, hogy egyazon eseményről sokszor egy
másnak ellentmondó képet kapunk. Ezeket az 
ellentmondásokat kell, ha lehet, a jegyzetek segít
ségével feloldani úgy, hogy a döntés alapjául szol
gáló forrásra is hivatkozzunk. Ezt a lépést sajnos 
már nem teszi meg Tóth Gyula. A sok lehetséges 
példa közül nézzük meg Bíró Mihály vitáját Or
bán Balázzsal. 

A két szerző egymásnak ellentmondó állításo
kat felsorakoztatva vitázik, és egyetlen olyan 
jegyzet sincs, amely az időközben elérhetővé vált 
források ismeretében kísérelné meg az ellentmon
dások feloldását. Az olvasó tehát nem tudja el
dönteni, kinek van igaza. Tóth Gyula azonban el
dönti: „A székelyföldi szervezkedés árulójának 
leleplezésében alapvető szerepet töltött be [tud
niillik Orbán] - írja a szerkesztő. - Bíró Mihály 
sajtópert indított ellene, de a bíróság Orbán Ba
lázst felmentette." (I. 620.1.) Orbán, aki az ösz-
szeesküvés idején külföldön volt, maga adja meg 
egy jegyzetben (I. 691. 1.) forrásait: a résztvevők 
„személyes elöbeszélése" és peák Farkas Fogsá
gom története c. műve.. A sajtóperben hozott 
ítélet sem bizonyíték, mert levéltári anyagok hiá
nyában a bíróság sem lehetett képes biztos ítéle
tet hozni. Az olvasót nyilván az is zavarja, hogy 
Koós Ferenc tévesen úgy emlékezik a sajtóperre, 
hogy azt Bíró Mihály nyerte meg (I. 556.1.), de 
ezt sem korrigálja a jegyzet. Bíró művének beve
zetőjében Tóth Gyula Orbánra támaszkodva 
elmondja, hogy miként képzeli el Bíró besúgásait, 
majd bizonyítékul felhozza a Bírót sújtó közmeg
vetést és a már említett sajtópert. Ez utóbbinál 
sajnálatosan éppen annak a Berzeviczy Albertnek 
a mondatai csengenek vissza kicsit sarkosabb 
megfogalmazásban (vö. B. A.: Az abszolutizmus 
kora Magyarországon I. 295. 1. és A föld meg
őszült I. 643. 1.), aki a rendelkezésre álló ténye
ket számba véve megállapítja, hogy az áruló kér
désében nem tudunk biztosat mondani. A továb
biakban Jánossy Dénesre hivatkozik Tóth Gyula: 
„Jánossy Dénes vitán felül állónak tekintette 
Bíró besúgó szerepét, közölvén, hogy a hivatalos 
iratokban ,A. Ignátz' néven jelölték. S közölte 
a nagyszebeni haditörvényszék jelentését az erdé
lyi kormányzósághoz." (I. 643. 1.) Tény szerint 
igaza van Tóth Gyulának, a baj csak az, hogy Já
nossy valóban közli (A Kossuth-emigráció Angliá
ban és Amerikában. 1851-1852. Bp. 1940. I. 

752- 1. l-es jegyzet), de sehol sem bizonyítja, 
hogy az iratokban szereplő Ignatz A. azonos Bíró 
Mihállyal. Egy olyan iratra való hivatkozás pedig, 
amely a besúgó azonosításánál nem használható 
fel, és amelyet valószínűleg még a szakember sem 
tud felidézni, a nagyközönség számára semmi
képp sem észérv, hanem a tudomány tekintélyé
vel való visszaélés. (Ez a módszer a kötet sok 
poncán tetten érhető.) A tekintélyelv használata 
pedig egyáltalán nem járul hozzá a gondolkodás 
fejlesztéséhez és az igazi tudományosság terjeszté
séhez. Gondos jegyzeteléssel e probléma kapcsán 
be lehetett volna mutatni, miként kezeli a tudo
mány a forrásokat, mire képes, és mik a korlátai 
a múlt megismerésében, mivel Bíró Mihálynak 
sem ártatlanságát, sem bűnösségét nem tudták ed
dig megnyugtatóan bizonyítani. Ilyen jegyzetek 
hiányában még az is kérdéses, hogy ez a rend
kívül periférikus kérdés megérdemli-e, hogy he
lyet kapjon a kötetben. 

Forrásismereti felszínességre utal Tóth Gyula 
következő mondata: Kecskeméthy Aurélnak 
„Falk Miksával folytatott és elkobzott levelezésé
nek kiadványa a legújabbkori magyar történelem 
egyik becses forrása". (II. 376. 1.) Ez minden bi
zonnyal a Fontes-sorozatban megjelent Falk 
Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése 
(Bp., 1925) c. könyvre utal. Ez a könyv azonban 
nem a két említett szerző egymással folytatott 
levelezését tartalmazza, hanem azokat a leveleket, 
amelyeket mások hozzájuk írtak. 

Pető Katalin munkája, a Személynév-magya
rázatok sem kifogástalan, bár lényegesen maga
sabb színvonalú, mint a többi jegyzet. Hibája, 
hogy míg a kérdéses személyek életének néhány 
fontos jellemzőjét ismerteti, sok esetben éppen 
azt nem tudjuk meg, hogy a szöveg szempontjá
ból érdekes időpontban mit csináltak. Például 
Zichy Edmundrol nem derül ki, hogy mi volt a 
szerepe a vasútépítések ügyében (II. 410. 1.). 
Eltérően a Magyar századok köteteinek jó részé
től, itt a nevek után nincsenek megadva az elő
fordulások lapszámai. Ez egyrészt csökkenti 
a kötet használhatóságát (vö. a korábban látott 
terjedelmi nagyvonalúsággal), másrészt az azonos 
nevűek esetében félreértéshez vezethet Ilyen pél
dául a Török János név. Többnyire kikövetkez
tethető, hogy a székely vértanúról vagy a Pesti 
Napló szerkesztőjéről van-e szó, de a Házmán Fe
renc emlékiratában szereplő Török János őrnagy
ról (II. 213. 1.) nem lehet tudni, hogy melyik, 
illetve nem egy harmadik-e, aki nincs jegyzetelve. 
Nem tűnt fel a jegyzetkészítőnek az sem, hogy a 
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sok Zichy Ferenc gróf közül nem egy, hanem 
kettő szerepel a kötetben: Zichy Ferenc (1774-
1861), aki az 1820-as években bihari főispán, ké
sőbb fó'ajtónálló (I- 143. 1., II. 291. 1.) és fia, Zi
chy Ferenc (1811-1900), aki az 50-es évek ele
jén a birodalmi tanács tagja (pl. I. 33., 4L , 42., 
50.1.) Csak ez utóbbi szerepel a jegyzetapparátus
ban. (Ezt a két személyt egyébként a Magyar élet
rajzi lexikon is összekeveri.) Nem egy névvel elő
fordul, hogy nincs magyarázat fűzve hozzá, és 

A szerző munkáját e rendkívül fontos és ak
tuális téma kidolgozásában több tényező nehezí
tette; részben a kevéssé feltárt szakterület, a ha
talmas, jobbára feldolgozatlan forrásanyag s nem 
utolsósorban a meglehetősen bonyolult politikai-
társadalmi viszonyok. Igaz, a majdhogynem fel
oldhatatlan problémát mégis az okozza - főként 
az olvasónak - , hogy erősen ideologizált, politi
záló szemlélettel foglalkozik egy pusztán törté
neti értékű és jelentőségű tárggyal. Ebből követ
kezik a megfogalmazás, szóhasználat elégtelensé
ge, pongyolasága, sutasága. Például ,,a fenti esz
közök - értsd: levéltári források - csatasorba 
állításával" teszi vizsgálat tárgyává a kiegyezés 
korának sajtóviszonyait. (11. 1.) Más helyen azt 
írja: „a burzsoá politika színpadán az uralkodó 
osztályok egyes csoportjainak kezében a sajtó az 
egyik legmegbecsültebb eszköznek számított". 
(102.1.) Hogyan, másutt minek számít? Lehetne 
még idézni ilyenszerű kitételeket, a súlyosabbak
ra még visszatérünk. 

A tematikusán egyébként jól tagolt kötet öt 
fő fejezetre oszlik. Elsőként a kiegyezés utáni 
magyar sajtópolitikát és sajtóviszonyokat jellem
zi. Rövid történeti bevezetés után megállapítja, 
hogy 1867. február 28-án a kormány nyilvánosan 
tett ígéretet ,,a burzsoá sajtószabadság elvét szem 
előtt tartó" negyvennyolcas sajtótörvény mielőb
bi életbe léptetésére, majd erősen vázlatosan is
merteti a sajtótörvény körüli parlamenti és sajtó
vitákat, a sajtórendészet rendeleteit, továbbá a 
sajtótermékek terjesztésének és a sajtó-büntető
eljárásnak szabályozását. Végül kitér a sajtótör-

sok olyan is van, akiről a magyarázat csupán any-
nyit mond, amennyi a szövegből is kiderül. 

Kritikánkat fenntartva, örülünk a kötet meg
jelenésének, hiszen sok érdekes, értékes és szép 
szöveget tett a nagy olvasóközönség számára 
könnyen hozzáférhetővé, de nagyon sajnáljuk 
az elmulasztott lehetőségeket. 

Gyapay László 

vény területi hatályára. A második fejezetben 
a Deák-párti kormányzat „sajtóvezényletével" 
és a sajtóosztály működésével foglalkozik. Meg
állapítja, hogy a kormányzat nem tudott kellő 
eréllyel fellépni a hivatalos tájékoztatás szüksé
ges hatékonyságú megszervezése érdekében. Kü
lön fejezetet szentel a szerző a tárgyalt korszak 
protekcionista sajtópolitikájának. Kifejti, hogy 
a miniszterelnökség óvakodott a kormánysajtó 
nyílt, leplezetlen támogatásának politikájától, 
noha - Gelich osztálytanácsos jelentéséből 
idézve - a nem magyar nyelvű politikai lapok egy 
része „mind határozottabban ellenzéki, sőt egye
nesen magyarellenes és ellenséges" volt, tehát 
a kormány kegyeiért, illetve anyagi támogatásáért 
versengő, főként román és szláv nyelvű lapok 
finanszírozása igencsak kívánatos lett volna. 
A kevés pénz, még inkább a botránytól való féle
lem azonban korlátozta a kormány lehetőségeit. 
Különösen az utóbbi nem volt alaptalan, hiszen 
maga a szerző hivatkozik a Hon másodszerkesztő
jének figyelmeztetésére: „parlamenti kormány 
nem teremthet az ország pénzén saját politikájá
nak propagálására orgánumokat". (129. 1.) 

A kötet két utolsó fejezete a dualista magyar 
állam sajtórendészetével és büntetőjogi eszközei
vel foglalkozik. Ezek a kötet legtartalmasabb és 
leginformatívabb részei. Érdekes és tanulságos 
adatokat kapunk a sajtótermékek számának ala
kulásáról, majd a lapok, főként a nemzetiségi ki
adványok ellen indított eljárásokról tájékoztat 
a szerző. Csak kiemeFés megemlít eseteket, ame
lyek alapján nehéz pontos képet kapni arról, 

RÉVÉSZ T. MIHÁLY: A SAJTÓSZABADSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE MAGYARORSZÁGON, 
1867-1875 
Bp. 1986. Akadémiai K. 2531. 
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hogy sok-e az említett szám vagy kevés, súlyos 
vagy jelentéktelen esetekről van-e szó. (Ez utób
biról valamivel érzékletesebb képet ad az utolsó 
fejezet.) A szerző dicsérettel illeti a belügyi 
szerveket a sajtóviszonyok rendezése terén vég
zett munkájukért. Végül arra a következtetésre 
jut, hogy „a törvényben megfogalmazott szank
ciók alkalmazására mégis oly ritkán került sor, 
hogy a magyar honosságú hírlapírók alig retteg
hettek a belügy vagy az igazságügy rendészeti 
politikájának pallosától". (153. 1.) A külföldi 
- főként romániai és szerbiai - lapokat, ha nyílt 
uszítást vagy a magyar állam érdekeit sértő íráso
kat közöltek, kitiltották az országból, de általá
ban nem nagy sikerrel, hiszen ä 15 latnál kisebb 
súlyú csomagban akadálytalanul juthattak be 
ezek a lapok az országba. Az utolsó fejezetben 
több sajtópert említ a szerző, rövid utalással és 
idézettel a kiváltó okra, többször felhozva olyan 
esetet, amikor az esküdtszék felmentette a vád
lottat, a kritika szabadsága mellett döntve, ami
nek alapján a szerző arra a sajátos következtetésre 
jut, hogy ez a pesti esküdtszék „növekvő közö
nyét tanúsította". (213. 1.) Számunkra inkább 
a demokratikus szellem erejét. A kilenc év alatt 
született „még harmincra sem rúgó esküdtszéki 
verdiktből" (223. 1.) nehéz lenne a dualista kor
szak nemzetiségi sajtójának üldözéséről beszél
ni - állapítja meg joggal műve végén Révész T. 
Mihály. így vált a Deák-párti hatalom időszaka 
- ez a kötet végső tanulsága - „a magyar burzsoá 
viszonyok között (sic!) a sajtó legszabadabb pe
riódusává . . . " (227.1.). 

Az érdekes és fontos témájú könyv - mint 
szó volt róla — megfogalmazásaiban helyenként 
pontatlan és pongyola. Erre egy-két példa: a mű 
céljáról szólva „a dualista (osztrák-)magyar sajtó
jog restaurálása folyamatának" ábrázolásáról ír 
(7. 1., később ugyanilyen értelemben a 183. 1.), 
ami itt semmiképpen sem jámbor óhaj vagy szán
dék, hanem valószínűleg a rekonstruálás szó el-
tévesztése. Más természetű, ám szintén zavarba 
ejtő az olyanszerű kitétel, mint „a sajtó felszaba
dítását kimondó sajtótörvény nem mindenben 
haladó intézkedései" (15. 1.), amelyre vonatko
zóan később sem fejti ki, hogy mire utal, illetve 
mihez viszonyítva nem mindenben haladó, hiszen 
épp erről a sajtótörvényről állapítja meg a szerző, 
hogy „gyakorlatilag ( . . . ) visszaállította a nyom
tatott szó közlésének és terjesztésének 48-as 
kereteit" (37. 1.). Hasonló szellemben gyakran él 

„a burzsoá sajtószabadság" kifejezéssel, s e leszű
kítésnek sok értelme nincs, hiszen a sajtószabad
ság mint olyan létezik csak, mint ahogy nem 
használjuk a szocialista sajtószabadság kifejezést 
sem. Elmarasztalja másutt a burzsoá állam sajtó
osztályát a protekcionista sajtópolitika koncep
ciótlanságáért, a gyakorlati megvalósítás kidolgo
zatlanságáért, a segélyezett lapok ellenőrzésének 
lazaságáért, s e hiányosságok érvényesülését 
- mint írja - az is segítette, hogy „a hatalmat 
megkaparintó réteg" (127. 1.), azaz az uralkodó 
Deák-párt, élén Deákkal és Eötvössel, illetve en
nek a pártnak a politikája „nem kedvezett egy 
durva, a sajtó viszonyaiban gátlástalanul kalóz-
kodó protekcionista politikának". (128. 1.) 
Ez igaz, de hol mutattak ilyen szándékot? Rossz, 
dogmatikus beidegződés tükröződik a gyakori 
olyasféle megfogalmazásban, mint például: 
„A polgári sajtószabadság mezején szárba szök
kent hírlapirodalom nem tagadhatta meg táp
talaját, a kapitalista termelési, társadalmi viszo
nyokat." (22. 1.) Miért tagadta volna meg? Né
hány lappal előbb a szerző kioktatta az olvasót 
az alap-felépítmény kapcsolatáról. Illő lett vol
na, ha ő is figyelembe veszi ezt a kapcsolatot, 
kerüli a tautológiákat. (NB. maga a szerző állítja 
könyve 35. lapján, hogy „bizonygatni is felesle
ges, hogy a fenti törvényhelyek a nyomtatott 
gondolat áramlásának valóban szabad teret biz
tosítottak, s e liberális szabályozás adta szabad
sággal az ellenzéki orgánumok nagyon is élhet
tek".) Vagy vajon mennyire gondolhatta át a 
szerző azon kijelentését, hogy a régi osztrák 
sajtórendelet „nem sokat tett a sokszorosított 
gondolat felszabadításáért" (51. 1.), amely állítás 
több mint valószínű, de kétséges, hogy azáltal 
- mint a szerző indokolja - , hogy „magas mű
veltségi és egyéb (a lábjegyzetekből tudjuk: mini
mum 21 évesnek, feddhetetlen erkölcsűnek, ren
dezett anyagi körülményűnek kell lenni a lap
alapítónak, illetve szerkesztőnek) követelménye
ket állított fel". (51.1.) 

összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy ideoló
gia és valóság ütközik e szakszerűen szerkesztett 
műben, s a szerző képtelen volt ezt az ellentmon
dást feloldani. Mégis, a közölt tényanyag, a levél
tári források feltüntetése hasznossá, mi több, 
forrásértékűvé teszi a könyvet. 

Szabó G. Zoltán 
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A VÁNDORSZÍNÉSZETTŐL A NEMZETI SZÍNHÁZIG 
Válogatta, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Kerényi Ferenc. Bp. 1987. Szépirodalmi Könyv
kiadó, 387 1. (Magyar Levelestár) 

A Haiman György által kiválóan megtervezett 
könyv tartalma méltó a reprezentatív külsőhöz. 
A Pesti Magyar Színház 1837. augusztusi megnyi
tásának százötvenedik évfordulója (amely Vörös
marty Mihály költői szépségekben rendkívül gaz
dag, Árpád ébredése című, az alkalmiságon mesz-
sze túlnövő, mert a reformkori magyar színház
művészet fő gondolatait a romantika pompás 
nyelvén zengő színművének is másfélszázados 
évfordulója) aligha kaphatott méltóbb megemlé
kezést, mint az ezeket a leveleket jó válogatásban, 
gondos sajtó alá rendezésben, igényes, a tudomá
nyos kutatást is ösztönző, egy magyar színház
történet írását megkönnyítő jegyzetelésben meg
jelentető kötettel. Az 1790-1837 közötti idő
szakban még akkor is a levelezés a kulturális, így 
a színházi-dramaturgiai törekvések fő forrása, 
amikor már az 1830-as esztendők elején rendsze
resen közölnek az egyes lapok beszámolókat 
a színházalapítási szándékokról és a színi előadá
sokról (beszámolókat, mivel a színvonalas színi
kritika még csak első lépéseit teszi!). Kazinczy 
Ferenc mennyiségben és jelentőségben elsőrangú 
értékű levélváltásai mellett id. Wesselényi Miklós, 
Dessewffy József, Döbrentei Gábor, Kisfaludy 
Károly és Sándor (és néhány levél erejéig Csoko
nai Vitéz Mihály, valamint Szemere Pál) levelei
ből végigkövethető a magyar színművészet hősie
sen groteszk, megalkuvásokkal, megalázkodások-
kal teljes, ám számottevő teljesítményektől jogo
san visszhangzó korszaka. így a Magyar Levelestár 
című sorozatban természetszerűleg került sor 
a színházzal kapcsolatos levelek közlésére, egy 
olyan, levelekben lejátszódó történet konstruálá
sára, amely az első, gyermeteg lépésektől az Ár
pád ébredése premierjéig vázolja föl művelődés
történetünknek egy sokat kutatott, de monogra
fikusán még igazán fel nem tárt szeletét. Mivel 
Bayer József úttörő érdemekkel teljes, ám mára 
alaposan elavult kötetei óta jószerivel Kerényi 
Ferencé az egyetlen, viszonylagos teljességre törő 
összefoglalás {A régi magyar színpadon című, 
Székely György színjáték típus-teóriáját végre 
adott anyagon alkalmazó könyvére gondolok), 
amely a színházi üzem, a színházi mechanizmus 
teljességében gondolkodik, ezért interdiszcipli
náris jellegű (hiszen éppen úgy színház-, drama
turgia-, mint opera-, balett-, szcenikatörténet). 
Hogy kiadatlan, észre nem vett, elhanyagolt stb. 

források még bőven akadnak, azt a jelen kiadvány 
is igazolja, hiszen - bár népszerű igényeket elégít 
ki, és nem feladata a tudományos feltárás - nem 
egy kiadatlan szöveget kapunk, és például az 
Enyedi Sándor által hibásan olvasott levelet he
lyes és pontos olvasatban adja közre Kerényi. 

Más kérdés, hogy bizonyos aspektusok - hely
hiány miatt - kimaradtak, az erdélyi színjátszás 
sorsa szem pontiából például Gorové László leve
lei is sokat mondhattak volna, mint ahogy a ma
gunk részéről még több Dessewffy József által írt 
levelet is szívesen láttunk volna (a kassai színészet 
körül tanúsított buzgalmát dokumentálandó). 
Ám lényegesnek az tetszik, hogy a levélírók 
egyként kerülnek ki költők, színészek, hivatalos 
személyiségek, intézmények, főrangúak, érdeklő
dő, rokonszenvező „nézők" közül, a sok helyről 
való rálátás biztosítéka annak, hogy színi mozgal
maink jellegét az eddigieknél vüágosabban lássuk. 
Az sem volt kétséges, hogy színészek, költők 
főrangúak fáradozása a valóban „nemzeti" 
színház megvalósításáért része annak a folyamat
nak, amelyet polgári átalakulásnak szoktunk ne
vezni. De része a művészek öntudat osodási folya
matának, a színész és mindenfajta színházlátogató 
emancipálódási igényének is. Olyan folyamatról 
van szó, amelyben az út a főrangú, exkluzív kas
télyszínházaktól a sokak által látogatott, nyílt 
színházig vezet. Waltherr László 1819-ben arról 
ír, hogy a fehérvári színjátszók a nemzetet akar
ják mulattatni, s az előadott színmű, Kisfaludy 
Károly A tatárok Magyarországban című darab
ja „a nemzet lelkéhez alkalmaztatott". De korán 
jelentkezik az a nézet is, amely nem elégszik meg 
ennyivel. Mártonfi József 1794-ben írja Révai 
Miklósnak: a játékok jól folynak, de nem hibátla
nul. S nem is remélhetjük „a jobbulást, amíg krí
zis és recenzió nem áll fel". Ennek fő oka az 
„a nagy nemzeti buzgóság némelyekben, akik 
minden hibás előadásnak s fordításnak tapsol
tak. . ." Katona József előtt jár a derék pap. 
Az előtt a Katona előtt, akinek csak kinyomta
tott, de előadásra „nem engedődött" Bánk bán
ját Pápay Sámuel, az egyébként művelt ítész csak 
elítélni tudja egy Kazinczyhoz küldött levelében, 
és Kisfaludy Károlyt magasan Katona fölé emeli. 
Ilyen módon irodalmi gondolkodásunk történeté
hez is érdekes adalékot kapunk. Ma sem vesztette 
el időszerűségét Széchenyi István fáradozása egy 
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méltó Nemzeti Színházért. Csak sajnálnunk lehet, 
hogy (szokás szerint?) kishitűségbe, pénztelenség
be, közömbösségbe ütközött, és nem az ő elkép
zelései szerint épült föl a színház, hanem jóval 
szerényebb és kevésbé időt álló kivitelben. Vi
szont azt is tudnunk kell, hogy a színháztervezők 
és -építők az idővel is versenyeztek. Nemcsak a 
teljes irodalmi rendszerért, a mozgékony és jól 
működő irodalmi mechanizmusért folyt a küzde
lem, hanem a művelődés minden ágának magyar 
jellegéért, a magyar kultúra teljességéért. Csak ez 
a fajta színház vállalhatta az eredeti magyar szín
művek mellett például az eredeti magyar opera 
bemutatását (a szórványos és múló sikerű próbál
kozások mellett a legeredményesebben Erkel, va
lamint Doppler és Mosonyi alkotja meg majd mű
veit magyar témák alapján); az állandó, fővárosi 
színházban jöhetett csak létre az egységes stílusú 
előadások sorozata, amelyet a sűrű bemutatókra, 
a vándorlásra kényszerített színtársulatok aligha 
vállalhattak. A rendezés csak itt nőhetett föl a te
hetségben mindig gazdag színészethez, s válha
tott ejőadássá az addig széteső, inkább alakítások
ra bomló színházi este. Tehát amíg egyfelől Szé
chenyi igényesebb, több időt és energiát és való
ban sok pénzt követelő tervei távlatosabbak vol
tak, s a jövő szempontjából igazolhatóbbak, a je
len követelményei az ellentáborigazát szolgálták, 
és a szerényebb megvalósítást sürgették. 

Az ilyen és az ezekhez hasonló kérdések a le
velekből kiolvashatók, bár természetszerűleg nem 
teszik fölöslegessé a röpiratok, újságcikkek, be
számolók olvasását. Az olvasó azonban segítséget 
kap a jól jegyzetelő Kerényitől, aki - ha szüksé
ges - megadja a tájékoztatást, a szakirodalmi el
igazítást. Alábbi megjegyzéseink néhány hiányt, 
elírást tesznek szóvá, semmiképpen sem a sajtó 

Ismeretes, hogy a könyv címében háromszor 
olvasható fogalom olyan mozgalmat jelöl, amely 
gyógyító eljárásként született, s a lélekgyógyászat 
új technikájaként mutatkozott be a századfor
duló éveiben. Ha azonban csak egy orvosi tan, 
egy természettudományos hipotézis sorsát taglal
ná a kötet, ha a szerző csak egy szaktudomány 
belügyeibe avatná be olvasóját, a „nem céhbeli" 

alá rendező érdemei csökkentésének szándékával. 
A 46. számú levélhez jó lett volna megjegyezni, 
hogy 1810-ben - úgy látszik - Kölcsey még a 
francia klasszicista dráma hármasegység-elvét 
vallotta (unitas loci, temporis). Az 50. számú 
levélhez kiegészítésül annyit mondunk, hogy 
Kazinczy Ferenc is lefordította, Bürger nyo
mán, Shakespeare Macbethjét. A 65. számú le
vélhez jegyzeteleüen marad Schiller Thekláya. 
(Wallenstein-trilógia), GoetheKlärchen undMarie-
ja (hiba az und kurziválása, nem színdarabról van 
szó, hanem az Egmont és a Clavigo női főszerep
lőiről). Nem kap jegyzetet Kazinczy alábbi meg
jegyzése: „Qui stupet in Kotzebue, hogy a Horác 
szavaival é l jek. . ." A lelőhely: Szatírák első 
könyve, 6. szatíra, 17. sor: „qui stupet in titulis 
et imaginibus" (bámul a címeken és az apák kép
másain, Bedé Anna fordítása). A 157-158. lapon 
álló színdarab címek nincsenek lefordítva. A 128. 
levél Pály Eleké, aki beszámol felesége („altista") 
szerepköréről. Érdekesnek tartjuk, hogy Rossini 
és Bellini operáinak mezzoszopránra írott főszere
peit is énekelte, egyébként nem tünteti föl Keré-
nyi, hogy a Bellini-opera eredeti címe: / Capuleti 
ed i Montecchi. Végezetül egy elírást teszünk szó
vá: II. József nem lehetett Ausztria társcsászára, 
mivel Ausztria csak 1806-ban lett császárság, 
Mária Terézia társuralkodója lehetett csupán, 

összegezve csak a dicséret hangján tudunk 
szólni erről a kiadványról, amely példát ad arra, 
hogy tudományos igénnyel is lehet népszerű 
könyvet szerkeszteni. Fontos témáról szól ez a 
könyv, érdekes anyagokat ad közre, s az olvasó 
tájékoztatása mértéktartó és igényes. 

Fried István 

kritikusnak kevés érdemi mondanivalója lehetne 
róla. Csakhogy, . mint a szerző megállapítja, 
„a freudi program - az emberi lélek működéséről 
szerzett tapasztalatokból kiindulva racionális kri
tika tárgyává tenni az emberi kultúra valamennyi 
,objektivációját', az intézményrendszert, az álla
mot éppúgy, mint a filozófiát, a vallást, a művé
szetet és a tudományt - egyike a huszadik század 

ERŐS FERENC:PSZICHOANALÍZIS, FREUDIZMUS, FREUDOMARXIZMUS 
Bp. 1986. Gondolat Kiadó, 259 1. 
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legjelentősebb szellemi vállalkozásainak". Mint 
ilyen doktrína, a maga módján választ ad a törté
nelemnek és a kultúrának a század folyamán fel
merült, mindannyiunkat érdeklő nagy kérdéseire. 

Ez tette lehetővé, hogy - ismét a szerzőt idé
zem - „szinte nincs olyan modern társadalmi és 
politikai doktrína, amelynek képviselői közé vala
milyen formában ne sorolták volna Freudot: be
szélnek - a nézőponttól függően - ,tekintély-
elvű', .konzervatív', ,liberális\ .polgári radikális', 
sőt .forradalmár' Freudról - Lukács György pe
dig Az ész trónfosztásában éppenséggel a fasiz
mus száüáscsinálói között emlegeti a pszichoana
lízis megalapítóját". 

Mozgalmas korunk szellemi színpadának egyik 
főszereplőjéről szól tehát a könyv, és azt a cselek
ményt állítja elénk, amely a pszichoanalízis és 
a század másik nagy hatású szellemi mozgalma, 
a marxizmus között lezajlott. Az ilyen anyag esz
metörténeti feldolgozást igényel. Erős Ferenc 
tehát olyan módszerrel végzi el feladatát, amely
nek eredményeit nem nélkülözhetik a huszadik 
századi magyar irodalom kutatói. Főként azok 
forgathatják haszonnal művét, akik a Nyugat má
sodik és harmadik nemzedékének alkotóit, töb
bek között József Attila, Illyés, Kodolányi, Bá
lint György, Déry, Vas István életművét tanulmá
nyozzák. A felsoroltak ugyanis pályájuk egy sza
kaszán többé vagy kevésbé, rövidebb vagy hosz-
szabb ideig egyaránt a freudizmus és a marxizmus 
vonzáskörébe kerültek. 

ErŐs a marxizmus és a freudizmus közötti vi
szony alapkérdéseinek tisztázására törekszik. 
Nem a két gondolatrendszer tisztán elméleti ter
mészetű összevetésére összpontosítja figyelmét, 
hanem a két mozgalom együttélésének fél évszá
zadáról nyújt áttekintést. Tárgyát azonban prob
lématörténeti szinten dolgozza föl, tehát az ese
ményeket, folyamatokat olyan részletességgel, 
olyan sorrendben és ritmusban tárgyalja, ahogyan 
egy-egy fölmerült kérdés elemzése, megvilágítása 
azt megköveteli és lehetővé teszi. 

Mivel a gondolat mozgása nem országhatárok
hoz igazodik, s nincs kötve közlekedési eszközök
höz, ezért - noha szűk körből, Közép-Európából, 
Bécsből és Budapestről, a pszichoanalízis bölcső
jéből indítja gondolatmenetét - Nyugat-Európá
ba, Berlinbe, majd Kelet-Európába, Moszkvába 
követi a freudomarxizmus útját, hogy végűi, 
Erich Frommról szólva, az új világba jusson el. 
A gondolatnak az időmértéke is más, mint az em
beri egyedé. A forradalmi munkásmozgalom 

9 ItK 88/3 

ideológiájával elegyedő és konfliktusba keveredő 
pszichoanalízis révén korszakok, történelmi stá
diumok határai fölött lendülünk át: a századelő 
„dekadens" Bécséből a nemzeti szocializmus sza
kadékába zuhanó Berlinbe, a húszas évek Szovjet
uniójának pezsgő szellemi életébe, a nem európai 
hagyományú Egyesült Államokba, a pszichoana
lízis létfeltételeit felszámoló sztálini harmincas 
évekbe, a frankfurti iskola által elemzett nyugati 
típusú társadalmakba repít a gondolat varázs
szőnyege. 

Az események és folyamatok eszmei csomó
pontok körül sűrűsödnek. E csomópontok meg
személyesítői majdnem mindig a freudizmus és a 
marxizmus szintézisével kapcsolatban állást fogla
ló reprezentatív vagy legalábbis befolyásos szemé
lyiségek: a kötet kulcsszereplői. Mindenekelőtt 
a pszichoanalízis atyja, a marxizmust részmozza
natként rendszerébe beépíteni hajlandónak mu
tatkozó Freud; marxista oldalról egyik legszínvo
nalasabb és legkérlelhete tlenebb ellenfele: Lukács 
György; egy pártfogó, aki - akaratlanul - az 
előbbinél is többet ártott a megálmodott szintézis 
ügyének: Leo Trockij; a pszichológia terén {leg
alábbis Kelet-Európában) a legfőbb rivális, a ref-
lexológia nagy hírű képviselője: Pavlov; s termé
szetesen a pszichoanalízis itt számba jöhető sze
replői, köztük legelsősorban Wühelm Reich; 
a klasszikus freudizmus egyik markáns továbbfej
lesztője: Erich Fromm; aki kezdeti freudista be
állítottság után elfordul, és elszakad mesterétől: 
Vigotszkij; s a nagy külföldi nevek között néhány 
jeles magyar emigráns lélekbúvár: Varjas Sándor, 
Kolnay Aurél. 

Az ilyen típusú átfogó kép nem kerülheti ki 
a hézagosság, a helyenkénti vázlatosság benyomá
sát. Az impresszió azonban csalóka, mert hiszen 
ez a hiányérzet általában járulékos okok miatt éb
red bennünk, s a tanulmány gondolati koheren
ciáját nem érinti. A szerzőnek nyilván nincs ele
gendő tere ahhoz, hogy erőtejesen érzékeltesse 
az európai eredetű freudizmus arculatát átraj
zoló Amerikai Egyesült Államok tudományos éle
tének, társadalmi közegének atmoszféráját, s 
nincs sok kedve ahhoz sem, hogy aprólékosan el
mondja a pszichoanalízis szovjetunióbeli felszá
molásának kietlen krónikáját. 

Inkább azt hiányolhatnánk, hogy Erős figyel
mének előterében a forradalmi munkásmozgalom 
és a pszichoanalízis összekapcsolódásának lehető
ségei és az e kísérletek során fölmerülő elvi, esz
mei vagy merőben politikai akadályok állnak, 
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s ebből eredően - noha szól róla - sokkal keve
sebb energiát fordít a szociáldemokrata, reformis
ta marxizmus és a pszichoanalízis kölcsönviszo-
nyának elemzésére. így például Hendrik de Man 
pszichológiája, sőt, maga az individuálpszicholó-
gja, Adler tevékenysége is háttérbe szorul. 

Hiányérzetünk annál nagyobb, mert a magyar
országi, a két világháború közötti melylelektanos 
szocializmusban ennek a változatnak igen nagy 
hatása volt. József Attila például bizonyosan 
nemcsak Wilhelm Reich képletét vehette számí
tásba, hanem - főként kései korszakában, nagy 
verseinek megírása idején — a kevésbé végletes 
szélsőségek (demokratikus szocializmus és indi-
viduálpszichológia, sőtjungi mélylélektan) között 
is kutatta az összefüggéseket Az Egyéniség 
és valóság (1932) háttere így sokkalta jobban ki
vehető Erős könyvéből, mint a Hegel, Marx, 
Freud (1937) címűé; A város peremén (1933) 
eszmevilágának megközelítéséhez több fogódzót 
nyújt a kötet, mint például a Levegőt! (1935) ér
telmezéséhez. Nem is beszélve aztán az olyan 
- ebből a szempontból még kevésbé tiszta - kép
letekről, mint a munkásmozgalomból a népi moz
galom terrénumára átlépő, a bolsevizmustól még 
jelentősebben eltérő kollektivista ideológiát kép
viselő Illyés, Nagy Lajos vagy Kodolányi gondol
kodásának összefüggése a mélylélektan eredmé
nyeivel. 

Hiányérzetünket azonban sokkal kevésbé el
lenvetésként hangoztatjuk Erős Ferenccel szem
ben, mint inkább a jövőre vonatkozó igényként, 
amelyet vele, mint a kérdéskör kitűnő ismerőjével 
szemben támasztunk... Könyve ugyanis nemcsak 
tárgyválasztása, hanem a benne foglalt elemzések 
színvonala révén is érdemes arra, hogy mi, az iro
dalom kutatói alapműként használjuk. 

A II., Dl. és IV. fejezetben ismertetett, eszme
történetileg leírható különféle megnyilatkozások 
voltaképpen variációk a következő alapkérdésre: 
müyen fogalmi lehetőségei vannak annak, hogy 
a freudi lélekanalízis és a marxi társadalomelem
zés, a lélektani és a szociológiai emberkép, a tör
ténelemnek és a kultúrának az egyén, illetve az 
(osztályszempontú) közösség felől történő meg
közelítése, egy jövőre orientált, optimista és az 
emberi egyed múltjába forduló, rezignáltabb be
állítottságú szellemi magatartás összefűződhessen 
vagy legalábbis szoros szomszédságukból (akár 
egyének tudatában, akár egy ország intézmény
rendszerében) termékeny feszültség alakuljon ki? 
Erre a kérdésre közvetlenül, az elmélet szintjén 

a könyv első fejezete, s ezen belül főleg a Pszicho
analízis és világnézet, A pszichoanalízis mint tár
sadalomelmélet és az Antropológia és politikai 
aktualitás között című alfejezetek adnak választ. 

A kötet második nagy egysége azt mondja el, 
mi történt a két nagy szellemi mozgalom közötti 
egyeztetési kísérletekkel egy olyan államban, 
amelyben a „másik" tan, a marxizmus hatalmi 
pozícióba került: azaz Erős Ferenc itt a freudo-
marxizmus szovjetunióbeli útját vázolja föl. 
A magyar irodalom kutatói számára legtanulságo
sabb alfejezete alighanem az, amely a huszadik 
századi marxizmus egyik legszínvonalasabb telje
sítményét, Lukács György gondolkodásának 
eredményeit és korlátait szembesíti a freudi 
tanokkal. 

A Wilhelm Reich freudomarxista korszakát 
tárgyaló, harmadik részben számomra — József 
Attila teljesítményét és sorsát tartva szem előtt -
„Az emocionális pestis" című alfejezet mondott 
a legtöbbet. Ebben a szerző Reichnek A fasizmus 
tömegpszichológiája című könyvét, a fasizmus 
egykorú, freudomarxista szempontból reprezen
tatív elemzését méltatja, utalva a könyv erényei
re, rámutatva korlátaira, s megvilágítva a mű ki
adásának Reich fejlődésére, sorsára nézve döntő 
következményeit: kiközösítését a freudisták kö
zül marxizmusa és a marxisták közül freudizmusa 
miatt. 

A könyv utolsó, negyedik egysége két részből 
áll, mindkettő a freudomarxizmus azonos gyöke
rű, de egymással ellentétes irányba forduló to
vábbfejlesztését mutatja be. Az első Erich Fromm 
szociálpszichológiájának kialakulását és korai kor
szakát vizsgálja. Frommét, aki Freud biológiai 
előföltevéseit támadva arra az álláspontra helyez
kedett, hogy - szemben a mester tanításaival — 
a társadalomnak nem csupán elfojtó, hanem te
remtő funkciója is van, E „neofreudista revizio-
nizmussal", az eredeti tanításban rejlő radikális 
társadalomkritikát gyöngítő felfogással szemben 
a frankfurti iskola „újrafölfedezi" Freudot, azaz 
kihámozza a bécsi tudós örökségének az indivi
duumot felbomlasztó tömegmanipuláció világá
nak bírálatát lehetővé tevő keserű magját. 

Akár így, akár úgy, Erős mindkét megoldási 
kísérlet esetében arra is rámutat, müyen irányban 
fejlődött tovább a pszichoanalízis és a marxizmus 
bizonyos előföltevéseit megőrző gondolkodás 
a második világháború utáni évtizedekben. Ha eh
hez hozzászámítuk azt, amit Reichnek a hatva
nas évek diákmozgalmi ideológiájában játszott 
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szerepéről ír, valamint azt, amit Az esztétikum 
sajátosságát megalkotó, az 1' jelzőrendszerről ér
tekező Lukács Györgynek a pszichoanalízissel 
való - akaratlan - párhuzamairól megállapít, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a könyv tárgya 
ugyan a klasszikus freudizmus és a XX. századi 
marxizmus kölcsönviszonyának vizsgálata, de 
— ha utalásszerűén is - meghúzza a freudizmus, 
a freudomarxizmus jelenbeli vagy közelmúltbeli 
folytatásának néhány fő irányvonalát. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a freudizmusról 
nem kiközöátési indulattal, nem lesajnáló fölé-

Egy „kettős kötöttségű" alkotó irodalom-
és zenetudományi munkásságának áttekintését 
nyújtja ez a megkésett gyűjteményes kötet, 
amelynek előzéklapján, a szerző fényképe alatt 
- elgondolkodtató tájékoztatásul - két évszám 
olvasható: 1893-1981. 

A bevezetésül szolgáló Visszatekintés kelte: 
1980. május. És itt - László Zsigmondtól sem 
idegen lírai gesztussal - a recenzens hadd pillant
son föl jegyzeteiből, fölidézve egy találkozást: 
az utolsót. Az MTA Verstani Munkabizottsága 
1981. január 23-án tartotta alakuló ülését a Mé
nesi úton. A 88. évében járó, sokféle testi bajjal 
küszködő László Zsigmond eljött, és mindany-
nyiunkat túlszárnyaló hévvel tervezett, érvelt, 
vitázott. Legközelebb már telefonon mentette ki 
magát, nyáron pedig halálhírét közölték a lapok. 
Kéziratát nélküle formálta könyvvé a kiadó cse
kély 4 esztendő alatt. 

Életútját - mint Visszatekintésében írja -
„versek fasora szegélyezte". 15 éves korában Gá
bor Ignác könyvével,/! magyar ősi ritmussál érin
tette meg először „az elmélet széljárása". Az egye
temen Riedl Frigyes tanította „verset olvasni". 
Ö" irányította figyelmét a „Thaly-ügyre" is, 1913-
ban. Ugyanebben az évben érte egy, egész életét 
meghatározó élmény: Lipcsében - rövid ideig — 
tanítványa lehetett a hangzó vers titkait kutató 
Eduard Sieversnek. 

1915-ben megjelent első, Sievers és Rutz 
hangelemző módszereit ismertető cikke, Nyelv-
melódia és hangminőség címmel. Életművének 
két központi témája bukkan itt fel: a dallam és 
a rím. 

nyeskedéssel, de nem is apologetikusan, nem a 
freudomarxizmus egy újabb szintézisét megalkot
ni kívánva, hanem a tudományos tárgyilagosság 
követelményeit kielégítve szól, akkor végezetül 
ismét az irodalomtörténész és az irodalom iránt 
érdeklődő olvasó figyelmébe ajánlhatjuk ezt a 
(sajnos) nem éppen vonzó külsejű, s lehangoló 
sajtóhibákban bővelkedő, de gondolatüag izgal
mas kötetet. 

Tverdota György 

1917-ben A kuruc balladákkal doktori diplo
mát szerzett. Aztán életének „sivatagi kora" kö
vetkezett, és bár verselméletének körvonalai már 
1930 táján kialakultak, nézeteivel csak 30 év múl
tán, 1947-ben állhatott a nyilvánosság elé. (Elő
adásának szövegét 1951-ben az Új Zenei Szemle 
közölte.) 

László Zsigmond 1961-ben megjelent,Ritmus 
és dallam című könyvével írta be nevét a magyar 
verselmélet történetébe. Második könyve 1972-
ben jelent meg A rím varázsa címmel. Életműve 
e két pilléren támaszkodik. Posztumusz kötete, 
a Költészet és zeneiség ezekhez képest nem tartal
maz elvi újdonságot, hisz szövegének jelentős ré
szét újraközlések alkotják. Kiadása mégis jelentős 
esemény: hozzásegít egy immár lezárult kutatói 
pálya maradandó értékeinek fel- és elismeréséhez. 

A Költészet és zeneiség szerzője lírai alkat 
volt: érzékeny, érzelmes, önérzetes és sérülékeny 
egyéniség. Úgy írt, ahogy élt és gondolkodott. 
Nem tetszelgett az elvont, „magas" tudomány 
művelőjének pózában. Tudta és meg is vallotta, 
hogy megnyilatkozásaiban „nem az elmélet, ha
nem egy egész élet versélménye" vezette. Nem 
akart mást, mint jól „olvasni", minél inkább 
megérteni a verset, „az organikus teljesség szelle
mében, értelmileg, érzelmüeg és érzékileg" (168.). 
A rendszer- és módszerteremtő nagy összegezések 
vagy a több fronton hadakozó vitairatok felől 
nézve munkássága alig több, mint gondosan gyűj
tögetett, aprólékosan megvizsgált, szellemes ma
gyarázatokkal kísért verspéldák mozaikszerűen 
egymáshoz illesztett sokasága. 

LÁSZLÓ ZSIGMOND:KÖLTÉSZET ÉS ZENEISÉG 
Prozódiai tanulmányok. Bp. 1985. Akadémiai K. 295 1. 
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