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problémalátásunk élesedik, hanem jószerével az alkotóműhelyek is 
készen állnak egy kritikai kiadás szervezte új kutatási szakasz fela-
dataira. 

KERÉNYI FERENC 

PODMANICZKY FRIGYES: 
EGY RÉGI GAVALLÉR EMLÉKEI 

Kevés olyan érdekes irodalmi dokumentuma van Budapest nagy-
várossá való fejlődésének, illetve a múlt századi magyar társadalom 
lassan kibontakozó polgárosodásának, mint Podmaniczky Frigyes 
1887/88-ban kiadott négykötetes visszaemlékezései, amelyekből most 
— Steinert Ágota gondozásában — egy kötetnyi válogatást adott 
kezünkbe a Helikon Kiadó. 

Az 1824-ben született Frigyes báró szinte a reformkorszakkal volt 
egyidős. Aszódon és Pesten töltött első évtizedéről szólva, rokonszen-
ves szerénységgel jegyzi meg: „E gyermekkori emlékeim néhányát 
ide iktatom; nem azért, mintha azoknak bármi fontosságot tulajdo-
nítanék, hanem egyedül azért, mert tagadhatatlanul érdekesek, mint 
akkori társadalmi, közigazgatási, művelődési, nemzetiségi viszo-
nyaink egyszerű, de igaz, s mint ilyenek, fontos adalékai." (15.) 
Hasonlóképpen „fontos adalék"-okat jelentenek a pesti, a miskolci 
és a késmárki tanulóévek, az erdélyi és az észak-európai út, a megyei 
hivatalnokoskodás, a Kossuth követté választásáért folytatott 
1847-es korteshadjárat, illetve az 1843/44-es és az 1847/48-as ország-
gyűlések alkalmával Pozsonyban töltött hónapok élményei. 

1848 őszétől Podmaniczky katonatisztként részt vesz a szabadság-
harcban, Világos után büntetésül közlegénynek sorozzák be egy olasz-
országi, majd egy tiroli ezredhez, szabadulása után igyekszik bekap-
csolódni a hazafias nemesség társasági életébe, 1861-ben képviselővé 
választják, a hatvanas évek során titkos üzeneteket közvetít az ellen-
zék és az emigráció között, a kiegyezés után lapszerkesztő, a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának tagja, később alelnöke, 1875-től 1886-ig a 
Nemzeti Színháznak, majd az 1884-ben (főleg az ő áldozatos szervező 
munkája nyomán) fölépült Operaháznak is intendánsa, a Deák-párt 
és az'íún. „balközép" fúziójából létrejött Szabadelvű Pártnak egyik 
alapító tagja. 

Erről a sokoldalú tevékenységről azonban jogosan jegyzi meg az 
utószóban Steinert Ágota, hogy a báró a politikai életet „kissé a hát-
térbe vonulva, sohasem az első vonalban élte meg, s így emlékirataiból 
a század eseményeit — akarva-akaratlan — különös »oldal-világí-
tásban«, hétköznapi derengésben ismerhetjük meg. Talán ezért olyan 
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közvetlenül és elevenen." (564.) Kibontakozik előttünk például az 
1830-as, 40-es évek Pestjének világa, amikor a Szövetség utca még 
„elhagyott helyen", külterületen feküdt (29.), s amikor a téli fagyok 
idején fáklyafénnyel megvilágított útvonalak vezettek át a Duna 
jegén (27.). Megtudjuk, „mint kezelték hajdan a családok közös 
vagyonát" (153.), hogyan folyt le az agarászat (175.), s hogy mit 
jelentett a világosi katasztrófa után — amikor „sem hazánk, sem 
fővárosunk, sem társadalmi életünk nem létezett többé" (322.) — 
a hazaszeretetet titkon ápoló, Arany János által is megénekelt családi 
kör. A mű egyes részletei ugyanakkor talán „deheroizálás"-nak tűn-
nek számunkra, például azok a megállapítások, amelyek szerint 
„Kossuth beszédei amily lelkesítő hatással voltak mindenkoron a 
polgári elemekre, éppenoly kevés benyomást tettek a katonákra" 
(266.), illetve hogy a szabadságharc idején „a paraszt-gazdalegények 
kerülték a sereget — csak a bocskoros nemes s a földönfutó szegény-
ség állott a zászlók alá." (275.) A kiegyezést követő két évtized elbe-
széléséből rendkívül érdekes Szigligeti Ede vagy Erkel Ferenc portréja 
(494—503.), leginkább azonban az Opera felépítésével, s általában a 
Budapest fejlesztésével kapcsolatos eredmények, gondok, feladatok 
— sokszor igen szellemes hangú — ismertetése (403 — 422., 514— 
526.). Podmaniczky valóban igen sokat tett a főváros polgárosodá-
sáért. Fölismerte, hogy „hazánk haladása" nélkül az ország „önzsír-
jában" fulladozik (379.), s hogy „az anyagi haladás szülte előnyök 
nem ismernek sem sorompót, sem előítéletet, sem kisszerű idegenke-
dést" a kereskedelemtől, az üzlettől, hiszen „a kutyabőrből megélni 
mai napság már nem lehet." (163.) 

A teljes munka eredeti címe: Napló-töredékek, 1824—1887, a jelen 
válogatásé pedig: Egy régi gavallér emlékei. E két cím a könyv műfaji 
kettősségére utal : a szerző úgy állítja össze emlékiratait, hogy erősen 
támaszkodik tizenhat éves kora óta vezetett naplószerű följegyzéseire, 
s azoknak számos részletét, „úgy, amint akkoron írva volt" (107.), 
beiktatja művébe. Többször azonban, a látszat ellenére, mégsem 
ugyanaz a szöveg, „amint akkoron" megírta, például az 1849 szeptem-
ber 5-ről keltezett naplójegyzetben, ahol ilyen, nyilván utólag átfor-
mált mondatot is olvashatunk: „Fegyvereink átadásának ellenőrzé-
sére egy magyar mágnás volt kiküldve, akinek nevét felemlíteni nem 
tartom itt szükségesnek, mert nem lehet célom ama szomorú időszak 
lehangoló egyes tüneteit e kis munkám keretében föleleveníteni." 
(287.) Az „ama szomorú időszak" kifejezés túlságosan távolságtartó 
ahhoz, hogy a szerző már 1849 szeptemberében leírhatta volna. A 
napló és az emlékirat elemei néha tehát nem a legszerencsésebb módon 
keverednek egymással. Ez azonban csak a naplórészlet igényével föl-
lépő fejezetekben problematikus, egyébként az események e két meg-
közelítési módjának egybejátszása olyan kettős fénytörést eredményez, 
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amely nem kis mértékben járul hozzá a műnek még Krúdyt is elbű-
völő varázsához. 

Podmaniczky hatásának titka mindamellett inkább tárgyának 
érdekességében, mintsem szorosabban vett írói kvalitásaiban rejlik. 
Stílusát helyenként képzavarok csúfítják, például amikor arról beszél, 
hogy a mecklenburgi fajta „letűnt a lónevelés egéről" (28.), vagy 
hogy a felnőtt kor gondjai „kitörölhetetlen barázdákat vésnek keb-
lünkbe." (46.) Nem válnak javára az ilyenfajta nehézkes mondatok 
sem: „Az 1850. és 1852. év folyamában engem legszentebb érzelmeim-
ben ért csalódások következtében a szerelmi rajongásra hajló kebel-
irányom teljesen megváltozott" (354.), illetve: „[. . .] helyreállott 
egy gumilabda rugékonyságával bíró kedélyem súlyegyene [ . . .]." 
(528.) De talán e részletek bájos esetlensége is szórakoztató lehet az 
olvasó számára. 

A kötetet, mint említettük, Steinen Ágota válogatta, szerkesztette; 
ő írta hozzá a jegyzeteket és a tömör, szépen megformált utószót. 
(Ennek az utószónak egyetlen, bár elég vaskos tévedése az, hogy a 
világosi fegyverletétel napjaként augusztus 12-ét említi: az ilyen fon-
tos dátumokat nem lenne szabad elhibázni!) Az eredetileg négyköte-
tes műből készült válogatás a lehetőségekhez képest teljes képet 
nyújt a szerzőről és a korról. Az illusztrációs anyag, amelyet Rosonczy 
Ildikó állított össze, elősegíti a régi idők hangulatának fölidézését. 

Annál több kifogás merülhet fel a jegyzetekkel kapcsolatban. Az 
idegen szavak magyar jelentése a lap alján olvasható, ám ezt a segít-
séget feltűnően sok esetben nem adja meg a kötet gondozója. Vajon 
annyira közismert szavak-e a perhorrescál (10.), a milimári (28.), a 
tabuláris prókátor (29.), a celebritás (38.), a munificentia (176.) vagy 
a minestra (303.), hogy az átlagolvasó számára nem igényelnek ma-
gyarázatot? Bárcsak itt tartanánk! Az a tény, hogy az említett ese-
tekben — amelyekhez hasonlókat még bőven idézhetnénk — nem 
valamiféle elvi állásfoglalásról, hanem egyszerű figyelmetlenségről 
van szó, többek között abból is kiderül, hogy az executio a 69. lapon 
még nem kap lábjegyzetet, huszonkét lappal később viszont igen. 
(Fordított sorrendben még menthető lenne a dolog: mindig az első 
előfordulást kísérné magyarázat, a továbbiakat nem. Itt azonban más 
a helyzet!) A marasmus esetében ugyanígy van: a 370. lapon kötelesek 
vagyunk ismerni e szót, a 451. lapon viszont (ahol vizuálisan is „kiug-
rik" a szövegből, hisz idézőjelben szerepel) már felvilágosítást kapunk 
jelentéséről. Különösen olyankor hiányzik a lábjegyzet, amikor egy 
kifejezés értelme a múlt századi magyarországi nyelvhasználathoz 
képest alapvetően megváltozott. A 12. lapon a veszélyes kaputos pro-
letariátus kitételből nemcsak a „kaputos" szó igényelne magyarázatot 
(bár az sem kap!), hanem a „proletariátus" is, hiszen az adott szö-
vegben egészen mást jelent, mint ahogy manapság használjuk. („A 
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proletárok" Csiky Gergely drámájának címében sem a munkásosz-
tályt jelölte!) 

Sajnálatos, hogy a jegyzetek csupán az idegen szavakat, pontosab-
ban: azoknak egy jelentős részét értelmezik (hogy néha miképpen, 
arra még visszatérünk), ám semmiféle tájékoztatást nem nyújtanak 
az egykori Budapest utcaneveivel kapcsolatban. Vajon olyan biztos, 
hogy az olvasó tudni fogja, melyik volt a Koronaherceg utca, a 
Gránátos utca vagy a Gizella tér? Egy olyan munkában, amelyiknek 
ennyire a középpontjában áll fővárosunk múlt századi története, 
talán joggal kívánható meg a helynevek azonosítása. 

Az 533. lapon kezdődő névmagyarázatok hasznos segítséget nyúj-
tanak. Néhány kisebb hiba mellett (Kempelen Károlyt Világos után 
nem a „közös hadsereg"-be sorozták be; Ráday Gedeon II. nem 1782-
ben, hanem 1745-ben született), egy komikus hatást keltő tévedést is 
meg kell említenünk: „Leydeni János, a próféta", akinek — mint 
Podmaniczky a 192. lapon írja — Münster volt a „működési tere", 
nem azonos az 1775-től 1811-ig élt John Leyden „angol kőltő"-vel 
(aki egyébként sem volt angol, hanem skót!): valójában Jan van 
Leyden 16. századi anabaptistáról van szó, a nevezetes münsteri 
kommuna vezetőjéről. Alakja Marguerite Yourcenar: Opus Nigrum 
című, magyarul 1983-ban megjelent regényében is szerepel. 

Kritikai észrevételeink legvégére hagytuk a könyv szövegét kísérő 
apparátus legsúlyosabb fogyatékosságát: a lapalji jegyzetekben több 
helyen pontatlan, egyes esetekben elszomorítóan felületes, téves az 
idegen nyelvű kifejezések magyar fordítása. Ha például egy testület 
valamit unanimiter fogad el, azt nem „egyetértően, egybehangzóan", 
hanem egyhangúlag teszi (249.). Amikor a túlerővel szemben álló 
sereg tisztjeinek egy része egy coup de desperation (tulajdonképpen: 
coup de désespoir) mellett foglal állást, „azt remélvén, hogy . . ., 
egy • • • gyors előrenyomulás esetében . . . előnyös béke volna meg-
köthető", az említett francia kifejezés jelentése nem „reménytelen 
kitörés", hanem kétségbeesett vállalkozás, már csak azért is, mert 
egy „reménytelen kitörés"-től nem „remélhető" semmi (280—281.). 
Az entreprenante, amely nem főnév, hanem igenévből származó 
melléknév, nem azt jelenti, hogy „társaság", hanem azt, hogy vállal-
kozó szellemű, kezdeményező (197.). A z entre chien et loup-t nem „se 
ilyen, se olyan"-nak kell fordítani; jelentése, bármily hihetetlennek 
tűnik: alkonyatkor, esti szürkületkor, amit az is alátámaszt, hogy az 
adott szövegrész szerint Podmaniczky úgy érzi magát, mint „aki 
sötétben halad egy . . . bizonytalanul derengő ösvényen" (130.). Ami-
kor az ifjú bárónak anyja jelentős pénzösszeget ad, ami Podmaniczkyt 
à mon aise helyzetbe juttatja, az „à mon aise" helyes fordítása nem 
„nekem kényelmes", hanem jómódú; az „à mon aise helyzet" tehát 
egyszerűen jólét (137.). Türr Istvánban „ritka két tulajdon" egyesül: 
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a savoir faire és a savoir vivre, ami a jegyzet szerint állítólag azt jelenti, 
hogy „cselekedni tudni" és „élni tudni". Érthetetlen, hogy a cselek-
vőképesség és az élni tudás miért találkozik ritkán az emberben: 
a tapasztalat épp az ellenkezőjét bizonyítja ! A rejtély megoldása az, 
hogy a két francia szerkezet egészen mást fejez ki, mint ahogy azt a 
jegyzetíró képzeli: ügyességet és tisztességtudást, amelyek már nem 
mindig fordulnak elő e g y ü t t . . . Az idegen nyelvű szólások értel-
mezéséhez nem elég csupán egymás mellé rakni a szólás alkatelemei-
nek magyar megfelelőit ! (386.) Egy további példa erre : amikor Podma-
niczky 1845-ben másodszor jut el drezdai rokonaihoz, akiknél előző-
leg tizenkét éves korában járt, azok ezt mondják: Es ist doch noch 
immer der alte Fritz, vom Jahre 1836. A lábjegyzet szerint: „Hiszen 
ez még mindig az öreg Fritz, 1836-ből." A tizenkét éves fiú lett volna 
az a bizonyos „öreg Fritz" ? A drezdai rokonok (akik tudtak néme-
tül!) valójában nem állítottak ilyen képtelenséget, csupán ennyit: Ez 
a Frici semmit sem változott 1836 óta (187.). A melléfordítások csim-
borasszója azonban a 127. lapon található, ahol az ifjú Podmaniczkyt 
édesanyja Késmárkra küldi tanulni, titokban azt is remélve, hogy a 
távoli városban csillapodni fog a fiú szívében dúló szerelem. „Aus 
den Augen, aus den Sinn! Ezt gondolta édesanyám." A német anya-
nyelvű hölgy feltehetőleg tisztában volt azzal, hogy a nyelvtani sza-
bályok értelmében „aus dem Sinn"-t kell gondolnia, s nyilván azzal 
is, hogy ennek a szólásnak az értelme: Akit nem látunk, azt könnyen 
elfelejtjük. A lapalji jegyzet viszont nem kevesebbet állít, mint hogy 
az idézett szöveg „megfelel »a szem a lélek tükre« mondásnak" . . . 

Elismerésre méltó bátorság kell ahhoz, hogy valaki intuitív módon 
lásson hozzá az idegen nyelvű szólások megfejtéséhez, ám az ilyen-
fajta vállalkozás meglehetős kockázattal jár. De vajon mit csináltak 
mindazok, akiknek a kezén keresztülment a kézirat? Kár, hogy a fel-
sorolt hibák — amelyeket megfelelő ellenőrzéssel ki lehetett volna 
küszöbölni — benne maradtak ebben az egyébként igen szép és 
hasznos kötetben. (Helikon, 1984) 

VÖRÖS IMRE 

AMBRUS ZOLTÁN: SZÍNHÁZ 

Egyik emlékezetes esszéjében Illés Endre novellisztikus elevenség-
gel írta meg, hogyan bukott meg a színigazgató Ambrus; színikritikái 
azonban, amelyeket életében a Színházi esték (1914) és a Régi és új 
színművek (1914, 1916) c. kötetekben adott közre, most pedig a 
Színház c. válogatás könnyíti meg újraolvasásukat, ma is elevenek, 
meggyőzően bizonyítják a drámának és a színháznak elkötelezett 
kritikus alapos fölkészültségét, eredeti elmeélét, nemes függetlenségét. 


