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és szellemekkel kénytelen helyettesíteni. Mint látjuk azonban, csak 
korlátozott érvénnyel. Ezért van, hogy míg Csehov szintézise új 
utakat nyit, Wyspianski összefoglal és lezár egy lehetőséget: a két 
világ között őrlődő közép-kelet-európai népeknek a passzív tudatba 
(irodalomba, vallásba) való menekülése útját. 

Mindezeket — s bizonyára sok minden egyebet is — nálam jobban 
fel- s elismer Spiró György, ha úgy istenigazában beleéli majd magát 
Csehov világába is. Mielőtt elhagyná azonban, pontosan felméri, 
hozzáférhetővé teszi számunkra a Wyspianski bejárta világot. Min-
den zártsága s irodalmiassága mellett is nagyon fontos ez a számunk-
ra. Egyformán nyeresége ez a mű az írónak és az irodalomtörtörvé-
nyek mindnyájunknak. (Magvető, 1986.) 

PETERDI N A G Y LÁSZLÓ 

KLAPKA GYÖRGY: EMLÉKEIMBŐL 

Klapka nevét a fiatalabb nemzedék megtanulhatná Egressy Béni 
indulójából vagy népdalainkból — de mindezek csupán a hadvezér 
emlékét őrzik. Emlékiratait olvasva meggyőződhetünk róla, hogy 
diplomataként, politikai szakíróként sem másodrendű jelenség, ámde 
szerencsétlenségére olyan korban élt, amikor árnyékba borították a 
még hatalmasabb fák. Mert hiszen fölébe magasodhatott-e a csata-
téren Görgeynek, a tárgyalóasztalnál Kossuthnak vagy Teleki Lász-
lónak, akiknek pályája összefonódott az övével ? 

Igazában történetíróként, memoárszerzői szerepében se volt sze-
rencséje: 1851-ben kibocsátott Der Nationalkrieg in Ungarn und 
Siebenbürgen 1848—1849 című hadtörténeti munkája az első igényes 
kísérlet a maga területén, ám szabadságharcunk lefolyását mégsem 
ebből ismerte meg a hazafias magyar közvélemény, hanem Horváth 
Mihály másfél évtizeddel későbbi, sokkal részletesebb, kiforrottabb, 
sokoldalúbb monográfiájából (Magyarország függetlenségi harczának 
története 1848 és 1849-ben). Az Emlékeimből megjelenését (1886) jóval 
megelőzte a magyar emigráció egy másik vezetőjének, Pulszky Fe-
rencnek önéletrajzi könyve: Életem és korom. (1880) Az egykorú 
olvasók aligha a tábornok javára döntöttek az összehasonlításban, 
mivel Klapka kurtán-furcsán lezárta könyvét az 1854. esztendő élmé-
nyeinek elbeszélésével, lemondva saját 1859—61 közötti fontos közé-
leti szerepvállalásának, a Nemzeti Igazgatóságban végzett munkájá-
nak ismertetéséről. Sokkal logikusabb és érthetőbb Pulszky eljárása: 
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az Életem és korom valódi határkőnél ér véget, végpontja a száműze-
tésből történő visszatérés, a kiegyezés elfogadása. 

Igaz, Klapka Teleki Lászlónak az emigráció korai szakaszán 
(1849—1854) hozzá intézett leveleit szintén fölvette emlékirataiba, 
ám ezzelcsupán fokozta könyve tarkaságát, hiszen az Emlékeimből vá-
logatást is nyújtott saját korábbi históriai köteteiből. E különösségek 
aligha magyarázhatók holmi tudatos formabontó, műfajmegújító 
szándékkal. Inkább arra gondolhatunk, hogy az idős, anyagi gon-
dokkal küzdő tábornok minél gyorsabban akart új, terjedelmes köte-
tet összeállítani — még kisebb-nagyobb egyenetlenségek árán is. 

Mik a jellemző vonásai ennek az érdekes egyéniségnek? A kérdést 
már csak azért is meg kell válaszolnunk, mert Katona Tamás egyéb-
ként igényes bevezetője nem foglalkozik vele. Polgári eredetű apjától-
nagyapjától örökölhette az érvényesülési vágyat, az üzleti szellemet, 
amely azonban apjánál is együttjárt a könyvek, a művelődés szerete-
tével. Klapka teljesen katona és politikus alkat, fiatalkorában se 
kacérkodott úgy az irodalommal, mint Teleki László, ám amikor 
földközi-tengeri útjának krónikájába belefog (III. rész 11. fejezet) őt 
is megkísérti a vágy költői útleírást adni. 

A választott műtípus arra indítja, hogy kerülje az érzelmekre ható 
előadást, a historikus nyugalmával, személytelenségével számoljon 
be még az ostrom nagy megpróbáltatásairól, idegtépő napjairól is. 
Sokatmondó e szempontból, hogy Klapka József 49 szeptemberében 
Haynau engedélyével meglátogathatta fiát az ostromlott várban, az 
apától történt búcsúzás érzelmes mozzanatát mégsem találjuk meg az 
Emlékeimből lapjain. (Vö. Szénássy Zoltán: Klapka György Brati-
slava 1977. 10.) Mindez nem jelenti azt, hogy az emlékirat szerzője 
mit sem törődik az olvasmányosság követelményével. Nyilvánvalóan 
e célt szolgálja műve harmadik részének záró fejezete, amelyben a 
mohamedánná lett Stein tábornokot idézve népszerű összefoglalást 
nyújt a török vallási, családi, társadalmi viszonyokról, Arábia és 
Libanon egzotikus lakóiról. 

Kétségtelen, az író sok mindent elhallgat, homályosan, általános-
ságokat említve szól akkor, amikor a múlt teljesen hű felidézése akár 
Kossuth akár Görgey (vagy Petőfi) szenvedélyes hívei előtt befeketít-
hette volna. E tényről könnyen meggyőződhet az olvasó, mert Katona 
Tamás a Klapka idézte hivatalos iratoknak s magánleveleknek teljes 
és hiteles szövegét közli, eltérő szedéssel különböztetve meg a szerző-
től alkalmazott nagyszámú kihagyást. Vajon ennek alapján Klapkát 
elvtelennek, mindenáron tapsra vadászó memoárírónak kell tarta-
nunk? Aligha. Hiszen a visszaemlékező mindent elkövet azért, hogy 
hajdani pályáját, eszmei magatartását mindkét legendás héroszétól el-
különítse, s óvatossága ellenére is sok fenntartással él velük szem-
ben. így aztán kiszolgáltatja magát hol az egyik, hol a másik tábor 



520 Szemle 

haragjának! Valóban, Klapkát címezhetjük fontoskodónak, hiúnak, 
elbizakodottnak, csak hatásvadászónak nem. 

Az erös távolságtartó szándék ellenére is elmondhatjuk, hogy az 
emlékiratíró inkább akar Kossuth és a baloldal töretlen hívének lát-
szani, mint az ellentáborénak. Rövid hadügyminisztersége alatt két-
ségtelenül tárgyalt Debrecenben a békepártiakkal egy a kormányzó 
elleni katonai akcióról, most utólag mindezt letagadja. Mikor 1849. 
március végén Görgey seregében olyan hírek terjedtek, hogy az Esti 
Lapok Debrecenben „a minden ároni békekötést" hirdeti, Klapka 
a vád alaptalanságát hangoztatta Jókaihoz intézett levelében. Sorai 
nagyon megnyugtatták a Madarászékkal élethalálharcban álló főszer-
kesztőt, s Jókai félszázaddal később se győzött hálát adni a tábornok-
nak: „Klapka levele rám n izve a megváltás, a feltámadás csodatevő 
szózata volt. Hát nem vagyok hazaáruló! (. . .) Itt a magasabb íté-
let" (Az én életem regénye). Különös, hogy a regényíróval jó viszony-
ban levő szerző az Emlékeimből egyik fejezetében sem említi ezt az 
eseményt. Tudatosan mellőzte, mivel ez az epizód is csak a békepárti-
ság vádját erősítette volna? E föltevés végül is erőszakoltnak látszik. 

A munkát sajtó alá rendező Katona Tamás nemcsak a szövegek 
helyreállításáért érdemel elismerést. Dicsérhetjük a tárgyilagos, ala-
pos, bőbeszédűségtől mentes jegyzetelést, a jó érzékkel kiválogatott 
képanyagot is. Meglepő, hogy ilyen széles körű tudás birtokában sem 
vállalkozik Klapka pályájának önálló értékelésére, hanem átveszi 
Lengyel Tamás 1936-ban megjelent munkájának legfontosabb meg-
állapításait. így Lengyellel együtt Katona Tamás is erősen kiemeli a 
tábornok emigrációs tevékenységének árnyoldalait, a „meggondolat-
lan tetteket", „az elbizakodottságot", amely miatt „szinte mindegyik 
vezető emigránssal rossz viszonyba került". (21.) 

Pedig e negatívumoknak méreteit, jelentőségét újabb történetírá-
sunk (pl. Lukács Lajos: A magyar politikai emigráció 1849—1867. 
Bp. 1984.) nagyon is kérdésessé teszi. Klapka egész száműzetése alatt 
a Duna-konföderációs terv apostola, s éppen Lukácstól tudhatjuk 
meg, hogy az államszövetség majdani alapokmányának kidolgozása 
1862-ben az ő érdeme, Kossuth csupán követte őt. Ez az okmány 
is tanúsítja, hogy a tábornok tovább ment a nemzetiségek (és a 
szomszédok) követeléseinek kielégítésében a volt kormányzónál: 
Klapka önkormányzatot ád a Vajdaságnak, „a konföderációban 
egyesülendő ál lamok sorában említi Magyarországot, de külön Er-
délyt, Horvátországot, Szlavóniát, Dalmáciát" is. Ugyanakkor Kos-
suth Erdély függetlenségét határozottan ellenezte, legföljebb annyi 
engedményt tett, hogy a lakosság népszavazáson dönthet afelől, 
tényleges vagy csak perszonáluniót kíván-e Magyarországgal. Kos-
suth fenntartása arra mutat, hogy erősebben számolt a hazai vissz-
hanggal, míg Klapka meg Teleki radikálisabb tervei, diplomáciai erő-



Szemle 521 

feszítései elsősorban a 20. században nyújthattak erőt, bizakodást 
azoknak, akik a dunai népek baráti összefogásának igényével léptek 
föl. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy Klapka az egyéni szabad-
ságjogok széles körű rendszerére alapozta konföderációs tervét, 
aminek bevezetése óriási előre lépést jelentett volna ezeken az elmara-
dott területeken. 

Mindezt meggondolva a száműzött tábornok értékeléséhez meg-
felelőbbeknek tartjuk Lukács Lajos, mint Lengyel Tamás megállapí-
tásait, s ezért végsőként is hadd álljon itt az előbbitől választott mon-
dat : „De az események arra mutattak, hogy Klapka politikai és diplo-
máciai erényei semmivel sem maradtak el katonai képességei mellett. 
[ !] Végső soron nem rajta múlt, hogy erőfeszítéseit nem koronázta 
a várt siker". (Szépirodalmi, 1986.) 

N A G Y MIKLÓS 

LÁSZLÓ ZSIGMOND: KÖLTÉSZET 
ÉS ZENEISÉG 

PROZÓDIAI T A N U L M Á N Y O K 

László Zsigmond posztumusz kötete a sokoldalú tudós élete utolsó 
két évtizedének munkásságát mutatja be. Ez a munkásság az 1961-
ben megjelent Ritmus és dallam c ímű könyvéből sarjadt ki, s erre 
épül a kötet, amely újra közli a nagy figyelmet keltett könyv főbb feje-
zeteit, valamint a nyelv-, az irodalom- és a zenetudomány szakmai 
köreiben kiváltott visszhangra, Vargyas Lajos, Elekfi László, Fónagy 
Iván, Kardos István bírálataira, Péczely László és Csomasz Tóth 
Kálmán opponensi véleményeire adott válaszokat. A Ritmus és dal-
lam egyes részeiből önállósult a Bartók Kékszakállújának zenei pro-
zódiájáról írott tanulmány (A prozódiától a dramaturgiáig — Bartók 
Béla) és egy újabb kiváló könyv, A rím varázsa (1972.), amelynek 
szintén itt olvashatjuk újra egyes részleteit. Ezekből a művekből 
további hajtások fakadtak: Bartók után Kodály és kortárs magyar 
operaszerzők énekes prozódiáját vizsgálta a szerző (Szó és zene Ko-
dály dallamvilágában, ill. Költészet és zene összefüggésének vitapont-
jai). A rím varázsához gyűjtött anyagból pedig négy költő, Goethe, 
Petőfi, Kosztolányi és József Attila rímvilágáról született — e kötet 
számára — egy-egy dolgozat. A Ritmus és dallam és A rím varázsa 
tanulságait összegezi A versmondás művészete című írás. Szervesen 


