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Lengyel Tamás: Gróf Teleki László. (Magyar Életrajzok. Szer
keszti : Szekfű Gyula.) Budapest (1942), Franklin-Társulat . 8-r., 178 1. 

Az Eckhardt Sándor szerkesztésében megjelenő, Magyar írók c. 
sorozat párjául a Frankl in-Társulat egészen egyező kiállításban, Szekfű 
Gyula szerkesztésében, egy második sorozatot indított most meg a ma
gyar történelem nagyjainak életrajzából. A kettő együtt pótolja a Ma
gyar Történeti Életrajzok megszűnésével okozott, érezhető hiányt. Szekfű 
sorozatának most megjelent, elsó kötete, gr, Teleki László életrajza 
minket is érdekel: a Kegyenc szerzőjének neve nemzeti történelmünk
nek és irodalmunk történetének egyformán külön-külön lapjára tarto
zik. Teleki Lászlónak eddig komolyan számbavehető életrajza nem volt. 
Mérei Kálmánnak éppen félszázaddal ezelőtt megjelent könyvén kívül 
sokan foglalkoztak a Kegyenc erényeivel és hibáival, más síkon Tele
kinek az abszolutizmus éveiben, külföldön folytatott diplomáciai tevé
kenysége és öngyilkosságának története volt a kutatásoknak és fölte
véseknek tárgya, de életének öszefoglaló megírására nem került sor. 
Halálának félszázados évfordulóján Romhányi Gyula, folyóiratunkban 
közölt tanulmánya sok becses adatot tárt föl a költő életéből, különösen 
ifjúságából, első költői kísérletein és drámatervein kívül megtalálta és 
kiadta a Kegyenc vázlatát és első kidolgozását is; most pedig Lengyel 
Tamás, az abszolutizmus korának buzgó, fiatal kutatója pótolja az 
életrajznak eddig jogosan érzett hiányát. 

örülünk Lengyel Tamás könyvének, amely egészében is, minden 
részletében is sikerült munka. Közvetlen, egyszerű, nyugodt formában, 
nagyképűség és fellengzés nélkül, komoly, arányos szerkezettel, nemes 
önmérséklettel adja elő mondanivalóit. Végigvezet Teleki László egész 
pályafutásán, mindenütt alaposan mérlegelve az eseményeket s azokban 
hőse szerepét. Adatszerüség dolgában sincsen benne kifogásolnivaló. 
Nem vitatkozik, nem harcol. Elmondja és összefoglalja, amit Telekiről 
tud, nem bocsátkozik föltevésekbe és megokoiatlan következtetésekbe, 
A simán folyó életrajzban mégis jól domborodik ki a cselekvésre te r 
mett, agilis, nagyszerű egyéniség képe, egészen idegeinek összeroppaná
sáig, ami — a Lengyeltől jól rajzolt helyzetben — öngyilkosságra kény-
ezerítette, A könyvnek ez a belső művésziessége jól emelkedik ki az 
egyszerűnek, majdnem jelentéktelennek mutatkozó elbeszélésből, amely 
láthatólag tudatosan kerül minden szóvirágot és költőiséget. 

Teleki életének három nagy mozzanata van. Az egyik a Kegyenc 
megjelenése, a másik a forradalmi szereplése, főként az emigrációban, 
az utolsó az 1861-iki országgyűlés története, amelyhez öngyilkossága 
fűződik. Az elsőt illetőleg tudvalevőleg nagyon ellentétes fölfogások 
élnek irodalmunk történetében, az egyik végleten Salamon Ferenccel 
és Zilahy Károllyal, a másikon' Bayer Józseffel és Vértesy Jenővel; 
Lengyel Tamás megállapítja, hogy a darabnak sikere nem volt, s Vörös-
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marty hivatott kritikáját teszi magáévá: a Kegyenc elhibázott alkotás, 
de egy nagy színműíró erényeível. „Csak a romantikusok tudtak elkép
zelni olyan embert, aki egész életét, bodogságát, sőt családját is föl
áldozza azért, hogy bosszút álljon." — Forradalmi szerepléséből kiemeli, 
hogy igazi vezető-szerep nem jutott neki s elemébe csak akkor jutott, 
mikor igen nehéz viszonyok között, az emigrációban a szálaknak lega
lább egy része kezében futhatott össze. A bonyolult események sodrában 
Lengyel teljesen tájékozott: kis részletekbe nem bocsátkozva, világo
san, okosan tájékoztat a politika hátterében lejátszódott eseményekről 
s azokban Teleki hivatásáról. Épen így rajzolta meg a tragikus vég 
történetét. Nem fogadja el a mende-mondákat a királynak adott ígéret 
megszegéséről: Teleki, Ferenc József kívánságának, hogy „vor der 
Hand" tartózkodjék a politikától, csak addig volt lekötelezettje, míg 
a király maga hívta meg a főrendiházba, az országgyűlésre. E tekintet
ben Teleki nem érezhetett lelkifurdalást. Összeomló kedélyállapota ak
kor dőlt teljesen romba, mikor — készen rá, hogy az uralkodó poli
tikája ellen a legridegebben szóllaljon föl —• Deák Ferenc szövegét el
olvasta, érveit és a beszéd „felséges szerkezetét" megismerte. Beszéde 
már készen volt. Most érezte, hogy vagy forradalomba kergeti nemzetét., 
vagy félre kell állnia s utat kell adnia a Deák Ferenc igazának: ez és 
nem egyéni dilemma adta kezébe a fegyvert. Az események alakulásá
nak ilyen, helyesebb megvilágítása, amelyet Lengyel Tamás tesz ma
gáévá, párhuzamosan a szervezetét egyre jobban aláásó idegbaj rajzá
val, tiszta képét adja a tragédiának. Teleki László egyéniségét pedig 
még nagyobbnak, még kiválóbbnak mutatja meg. 

A köny jegyzetei Szekfű Gyula ismert módszeréhez alkalmaz
kodnak: a kötet végén, fejezetenként összefoglalva tájékoztatnak a 
fejezet forrásairól. GÁLOS REZSŐ, 

Waldapfel József: Katona József. Frankl in-Társ . (év és hely nél
kül). 200 1. 

Katona Józsefről eddig egyetlen komoly könyv jelent meg: Gyulai 
Pál Katona és Bánk bánja, 60 évvel ezelőtt. Az azóta eltelt hosszú idő 
alatt a Katona-irodalom tekintélyesre duzzadt ugyan, de tudományos 
értékű összefoglalás egy sem akadt termékei között. Az Eckhardt Sán
dor szerkesztésében megjelenő Magyar írók c. vállalatnak ez a legújabb 
kötete ennélfogva valóban megérdemli a hézagpótló jelzőt. 

Bár a Magyar írók, úgy látszik, a nagy közönség igényeit tartja 
szem előtt, Waldapfel könyve szigorúan tudományos: Katona egyéni
ségét rajzolja meg, amint emberi jelleme költői alkotásokban olvad fel, 
amint költészete az egyéni sors, olvasmányok, irodalmi és politikai 
viszonyok, a korszellem hatására az ő sajátos lelki világa szerint kiala-


