
gyatékában (kivált a Fuimusban és a két Napló
ban). Nagyobb szigorral, kevesebb elnézéssel ítél
nők meg viszont Herczeg Nobel-díjra ajánlgatott 
regényét, Az élet kapuját (194-195.). Rossz lek
tűrnek tartjuk e könyvet egészében, szimbolikája 
szánalmasan sekélyes, didaktikája együgyű, műve
lődéstörténeti betétjei ismeretterjesztő színvona
lúak. Kérdéses az is számunkra, vajon valóban 
csak erőtlen és mesterkélt dialógusai miatt szorul-e 
Petelei a másodrangú írók táborába (138.). Vilá
gának, hősgarnitúrájának viszonylagos szűkössé
gét is a lehető okok közt említenők. Szerintünk 
egy kissé lazán függeszkedik a Mint különös hír
mondó c. Babits-vers pompás elemzésén az 
identifikáció problémaköre; a kapcsolat legalább
is nem oly szükségszerű, mint az Apokrifé és az 
apokalipszisé. Egyetlen ponton vitatnók az Eről
tetett menet kiváló interpretációját is. Németh G. 
Béla „.. .szürrealisztikus logikájú természeti kép"-
nek minősíti „a hold ma oly kerek!" fordulatát 
(389.). Csakugyan van benne „valóságfeletti" 
elem is, ámde a költemény motivikus hálózatát 
tekintve természetes, logikus váltás is ez. Az első 
rész szétesett világának képei egésszé, idillé rende
ződnek a másodikban, s a holdtalan, rémületes 
sötétség víziójára („...félelemtől bolyhos a honni 
éjszaka") épp e megnyugtatóan világos, a teljesség 
reményét sugalló fordulat válaszol. Végezetül pe
dig: a felejthetetlen Kosztolányi-versről, a Szep
temberi áhítattól is elismerőbben, mérsékeltebb 
szigorral vélekedünk, mint Németh G. Béla (302., 
311.). 

Az apróbb megjegyzésekre áttérve. Csakis toll-, 
de inkább nyomdahiba lehet az állítás, amely sze
rint Komjáthy Jenő mindössze egy évvel volt 
hosszabb életű Reviczkynél (86.). Nem egy, ha
nem három esztendővel jutott neki több. Túl 
saját, elkedvetlenítő tapasztalatainkon, egyéb 
okokból is a nyomda felelősségére kell elsősorban 
gyanakodnunk. Nem azonos teljesen az alcím a 
borítón és a kötetben, „...rezignált homorú meg
értéssel" - olvashatjuk emitt (218.), majd meg 
„asszociális" áll az aszociális helyén (397.). Az 
pedig kifejezetten lehangoló, hány hiba csúszott 

az idézetekbe (olykor a művek címébe is). Szó-
hiányosan („fájó") citálják Aranyt az 53. olda
lon, fölös toldalékkal (-„nek") a 73-on. Egy szó
taggal több, egy sorral viszont kurtább lett a 
Kétségbeesés c. Kosztolányi-vers részlete (296.). 
Elsikkad a sorközépi cezúra az Erőltetett menet
ből, holott ennek jelentéshordozó funkciója van 
(386-388.). „Mindössze" egy-egy szó („könyv-
vel"-könyvemmel helyett, illetőleg „talpunk"— 
talpuk helyett) hibádzik az Illyés-, valamint a 
Simon István-idézetben (422., 482.), csakhogy 
előbbi a ritmust, utóbbi meg az értelmet töri 
össze. A sokszoros szövegrontás iskolapéldája az 
584. oldalon citált Arany-strófa, s már csak azért 
is meghökkentő c nyomdai hanyagság, mert ko
rábban (12.) még hibátlanul szedték ugyanezt a 
részt. Az Ady-vers címe helyesen: Az Idő rostájá
ban (415.), a Kemény-értekezésé pedig: Eszmék a 
regény és dráma körül (570.). Marx híres kézirata 
is bajosan keletkezhetett volna 1884-ben (601.) 
...A könyv rangjához, színvonalához méltatlan 
vétségek ezek. Németh G. Béla hitelének aligha 
árthatnak, annál inkább a nyomdáénak. Zárás
ként: a magunk részéről hiányoljuk, hogy az 
egyes tanulmányok után elmaradtak az első meg
jelenés adatai. A Küllő és kerékben szerepelt még 
e tájékoztató. 

Többé-kevésbé mindannyian tanítványai va
gyunk Németh G. Bélának. A most középkorú 
irodalmár-nemzedék egyik fő eszméltetőjét tisz
telheti benne. Még akkor is áll ez, ha többünk 
hallgatója nem volt, nem lehetett, „csupán" a 
könyveivel találkozott. Oly tudóst ismerünk sze
mélyében, ki - kölcsönözve egyik kedvelt meta
foráját (356., 485.) - „Nem hagyta, hogy pusz
tán üllő legyen - kalapács is akart lenni." Tegyük 
még hozzá: nemcsak irodalmi ügyekben. Folyvást 
gyarapodó, tekintélyes életművet tudhat a magáé
nak, s megvalósította már Angelus Silesius vala
mennyiünket szólító parancsát: „Mensch, werde 
wesentlich!" Ember, légy lényeges! 

Lőrinczy Huba 

FRANK TIBOR: EGY EMIGRÁNS ALAKVÁLTÁSAI 
Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Bp. 1985. Akadémiai K. 330 (2) 1. 14 t. 

Régi igazság, hogy egy életrajzot sosem lehet 
lezártnak tekinteni: bármilyen gonddal készül is 
(első ízben vagy korábbi kísérletek alapján), ha

marosan új vagy kifelejtett adatok, források kerül
nek elő, addig ismeretlen összefüggésekre derül 
fény, termékeny kételyek merülnek fel stb., s 

714 



mindez - a kutatás igényeitől függően - előbb-
utóbb megérleli egy újabb összefoglalás feltételeit 
és szükségességét. (És megint elölről.) 

Frank Tibor vállalkozása (nem is beszélv.e an
nak az egyéni biográfia kereteit feszegető, intéz
mény-, sőt korrajzzá tágító módszeréről és arányai
ról) korántsem fogható fel úgy, mint egy ilyen 
egyenesvonalú fejlődés produktuma. A tudomány
történet ezúttal, valamely hóbortos vagy szeszé
lyes művész módjára először az elképzelt szobor
alak lábait és fejét mintázta meg, aztán elégedet
lenül félredobta őket; amikor végül, hosszú idő 
után, elkészült a törzs, kiderült, hogy a szana
szét heverő, többé-kevésbé nyersen kidolgozott 
részletek ahhoz tartoznak. Az összeillesztés ké
nyes műveletét, a járulékos feladatokkal együtt, a 
szóban forgó mű szerzője végezte el. 

Ennek előfeltétele a könyv törzsanyagának 
kidolgozása, legfontosabb, főként magyar törté
nelmi szempontból rendkívül érdekes fejezetének 
létrehozása volt. Frank Tibor elsősorban a sza
badságharc utáni magyar emigráció kettős életet 
élő figurája: az osztrák külügyminisztérium 1849 
novemberétől 1865-ig alkalmazott, jól megfize
tett besúgója és ágense után nyomozott. Roppant 
mennyiségű hazai és külföldi (földrajzilag is nagy 
területen szétszórt) levéltári, kézirattári és nyom
tatott forrásanyag átbúvárlása, valamint széles
körű szakirodalmi (történeti, kultúrhistóriai, 
ideológiai, irodalomtörténeti stb.) tájékozódás 
után nemcsak az ügynök tevékenységének válto
zó színhelyein kalauzolja végig az olvasót (Viddin-
től és Belgrádtól kezdve Konstantinápolyon, 
Máltán és Párizson át Londonig), hanem Zerffi 
viselt dolgai, levelezése, az általa és róla készült 
jelentések kapcsán megismerteti az osztrák titkos 
diplomácia gépezetével, mozgató rugóival, mód
szereivel, s egyúttal, több oldalról is, tanulságos 
bepillantást enged a földrajzi és politikai tekintet
ben egyaránt megosztott magyar emigrációnak 
kenyérgondokkal, torzsalkodásokkal, személyi 
ellentétekkel terhes életébe. (Ez a fejezet Az 
ügynök címet viseli, s a 42-148. lapra terjed.) 

A magyar emigráció munkáját hátráltató vagy 
megbénító belső feszültségekről Zerffi nemcsak 
rendszeresen tájékoztatta bécsi megbízóit, hanem 
(sugalmazásaik nyomán) hamis információkkal, 
célzatosan terjesztett pletykákkal, bomlasztó tevé
kenységgel kiélezésükre is törekedett. Frank Tibor 
meggyőző adatai és fejtegetései szerint ez volt a 
legfontosabb ágensi feladata, melyért a rendszere
sen - átlag heti két-három alkalommal - küldött, 
gondosan szerkesztett titkos jelentéseknél is bő
kezűbben jutalmazták. A szerző megállapította, 

hogy Zerffi közel kétezer politikai beszámolót 
juttatott el a császárvárosba (ezek közül a kutató
munka során körülbelül két tucatnyi került elő); 
egyikükben, mely ügynöki működése utolsó 
évében, 1865 elején kelt (1. a függelékben, 24. sz. 
alatt), ő maga írja, hogy 1849 novemberétől 
kezdve havi 40, hat hónap múltán 80, 1850 végé
től pedig folyamatosan 250 forintot kapott (sőt 
ezt az összeget később, másfél évig, még 30 font
tal megtoldották). Egyike volt a bécsi titkos szol
gálat legmagasabban dotált ágenseinek. Akna
munkája sikereit főként annak köszönhette, hogy 
bizalmat tudott kelteni maga iránt, s - kellő 
óvatossággal - olyan kapcsolatokat épített ki, 
amelyek révén belülről folytathatta züllesztő 
tevékenységét. Több mint egy esztendőn át még 
az igen elővigyázatos Kossuthot is megtévesztette 
(amikor a kormányzót figyelmeztették Zerffi ket
tős játékára, az már a 250-edik bizalmas jelenté
sét írta); Marx Károly bizalmát meg, személyes 
találkozásuk alkalmával, annyira megnyerte, hogy 
a londoni emigrációban több magyar menekülttel 
kapcsolatot tartó gondolkodó egy 1852 végén írt 
levelében éppen előtte tárta fel Bangya János 
iránt - annak „kétes üzelmei"-vel kapcsolatban 
- támadt gyanúját. (Akkor még sejtelme sem volt 
arról, hogy Zerffi egy húron pendül s kapcsolatot 
tart Bangyával, és csak abban különbözik tőle, 
hogy ügyesebben játssza szerepét.) 

E másfél évtizedes szakasz fárasztó feltérképe
zése után állt össze ez a sajátos pályakép. Az en
nek során nyert adatok - időben előre és vissza 
vezető szálak - tették mind egyértelműbbé, hogy 
az ügynök nemcsak a korábbi LG. (Ignác Gusz
táv), hanem a későbbi G. G. (Gustavus George) 
Zerffivel is azonos: az előbbi az 1840-es évek 
magyar-zsidó származású, német anyanyelvű po
zsonyi és pesti hírlapírója, a forradalom és sza
badságharc idején radikális irányú lapok szerkesz
tője, politikai agitátor, majd honvédtiszt (1. A 
zsurnalista c. fejezetet, 16-41 . 1.), - az utóbbi 
(londoni lakos, honosított angol állampolgár) az 
angol főváros 1860-1880-as éveinek serény toll-
forgatója és közéleti személyisége: szónok, pamf
letíró, műtörténész japán megbízásból dolgozó his-
toriográfus, történeti tárgyú felolvasóestjeivel fel
tűnést keltő előadó, 1880-1885 között a Royal 
Historical Society Tanácsának elnöke, majd élete 
végéig tagja (1..4 tudós, 149-215.1.). 

Az érett korú (45-72 éves) Zerffi sokrétű 
írói-előadói tevékenysége inkább minősíthető 
színvonalas kulturális közvetítésnek, mintsem 
önálló kutatásokra épülő tudományos munkának, 
ez az újabb, váratlan metamorfózis mégis méltán 
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készteti álmélkodásra az olvasót. Figyelmünk 
azért sem lankad, mert Frank Tibor nem elégszik 
meg a teljesítmények felületi, elszigetelt értékelé
sével, hanem megrajzolja azt az állandóan változó 
művelődéstörténeti hátteret, amely eló'tt érthe-
tó'kké válnak, felvázolja azokat az ideológiai
tudománytörténeti összefüggéseket, melyek közé 
illeszthetó'k, s nem utolsósorban rámutat arra a 
bámulatraméltó érzékenységre és tájékozódási 
készségre, amellyel e cikkek, tanulmányok és 
monográfiák szerzője a kulturális fogyasztó, a 
közönség igényeihez alkalmazkodik, ill. különféle 
rendű és rangú megbízói óhajainak hajlékonyan 
és pontosan eleget tesz. 

A mi érdeklődésünkre mégis elsősorban „a 
zsurnalista" tarthat számot, aki alakváltásainak 
sorozatát (értsünk e kifejezésen akár ideológiai
politikai köpönyegfordítást, akár nagyobb lehető
ségekkel kecsegtető új szerep vagy cselekvési tér 
vállalását) már magyarországi újságíró korában 
megkezdte. Ekkor, elsősorban 1846 tavaszától 
1848 őszéig mint kritikus, műfordító és szerkesztő 
- felemás, ellentmondásos módon - a magyar 
irodalommal is közvetlen érintkezésbe került, s az 
ország kulturális életének számos jelentős alakjá
val kapcsolatban állt. 

1846 elején Pozsonyból, ahol á Preßburger 
Zeitung német nyelvű irodalmi melléklapja, a 
Pannónia munkatársa volt, Pestre költözött, s úgy 
látszik, a fiatal magyar írókkal, köztük az akkor 
szervezkedő Tizek Társasága tagjaival szeretett 
volna kapcsolatba lépni. Már ekkor tanújelét adta 
kitűnő tájékozódó képességének azzal, hogy 
Petőfi FeIhők-ciklusát, mely 1846. ápr. 23-án 
jelent meg, alig három hét alatt lefordította, s e 
német változat kiadását tervezte. Amikor azon
ban ehhez a költő hozzájárulását meg akarta 
nyerni, ennek olyan ügyetlen módját választotta 
(Jókai egykorú megjegyzése szerint hízelgéssel), 
hogy Petőfi nyersen ajtót mutatott neki. (Mellé
kesen megjegyezve, sajnálatosnak tarthatjuk, 
hogy így történt, mert abból a néhány darabból 
ítélve, amely Zerffi fordításai közül fennmaradt, 
ez a kiadvány alighanem alkalmasabb lett volna 
Petőfi külföldi fogadtatásának előkészítésére, 
mint akár Dux, akár Kertbeny fordításkötete.) 
A várakozásban csalódott Zerffi néhány hónap 
múlva mint a Honderű munkatársa nagyszabású 
támadást indított Petőfi ellen, s ennek keretében 
a Felhőkre is kígyót-békát kiáltott, kijelentve, 
hogy „csak egy szikráját sem" volt képes a cik
lusban fölfedezni a valódi költőkben lakozó 
„isteni szellem"-nek. Jellemző példa arra, hogy a 
felismert értéket szemrebbenés nélkül megtagad

ta, ha már nem vehette hasznát, ill. ha érdekei 
úgy kívánták. 

Zerffi a Honderű zsoldjában, a provinciális 
parlagiságot ostorozó, európai látkörű esztéta sze
repében tetszelegve — nyíltan vagy különféle je
lek, álnevek leple alatt - elszánt kritikai hadjárat
ba fogott nemcsak Petőfi, hanem az egész „Fiatal 
Magyarország" (Petőfi kifejezése) törekvéseinek 
és teljesítményeinek lejáratására. Próbálkozásai 
eleve kudarcra voltak ítélve; rá kellett ébrednie, 
hogy kilátástalan utóvédharcot vív: a megtáma
dottak (egy általa felfújt, indokolatlan plágium
vádtól eltekintve) nem bocsátkoztak vele vitába, 
annál gyakoribbak voltak a sajtóban az olyan 
gúnyos célzások (mint pl. Petőfié az Úti levelek
ben), amelyekben az jutott kifejezésre, hogy két
ségbevonják Zerffi ítélőbírói illetékességét. A las
sanként teljesen elszigetelődő, visszhang nélkül 
vagdalkozó újságíró végül is kénytelen volt levon
ni a tanulságot. Ha meglehetősen későn is, de a je
lek szerint még jókor, látványosan szakított ke
nyéradó gazdájával: 1848. jan. 31-én több lapnak 
nyilatkozatot küldött, mely szerint önként meg
válik a Morgenröthe (a Honderű 1848. elején 
megindított német nyelvű folytatása) szerkesztésé
től, mert - úgymond - elveivel és meggyőződésé
vel ellenkezik „Petrichevich Lázár úr rokon- és 
ellenszenvei mellett vak eszköz gyanánt küzdeni." 
Egy kortársi emlékezés szerint Petőfi 1847-ben a 
Pesti Hírlap szerkesztőségében mondogatta, hogy 
„úgy érzi a (közelgő) forradalmat, mint a kutya 
a földrengést"; Zerffi valami hasonló, ösztönös 
sugallatra hallgathatott, amikor e nyílt szakításra 
elhatározta magát, mert ezzel pályafutásának első 
olyan fordulatát készítette elő, melyre már 
ráillik az „alakváltás" szó: a kritikus, aki 1846. 
okt. 20-án „leírhatlan komolysággal" fogott 
„Petőfi műveinek megítéléséhez" (saját szavait 
idézzük) s aztán két hónapon át szórta a költőre 
a póriasság, közönségesség, baráti tömjénezés, el
bizakodottság stb. már előtte is unalomig elcsé
pelt vádjait, a márciusi napokban az elsők közt 
(és nem is rosszul) tolmácsolta német nyelven a 
Nemzeti dalt s adta ki röplapon, folyóiratban és 
„Der 15-teMarz 1848. Ein Blatt Volksgeschichte" 
c. (egyidejűleg magyarul is megjelent) röpiratá
ban, „a nagy nap" eseményeinek dagályosan lel
kendező krónikája keretében: „A dalnak minden 
egyes szava fájó sebet érintett keblünkben -
írta Petőfi forradalmi szózatának a hallgatókra 
tett hatásáról szólva - , és sírtunk és ujjongtunk a 
fájdalomtól és örömtől. Szorosan átöleltük egy
mást és utána mondtuk a költő magasztos szavait 
(itt következik a költemény szövege). Ez a dal lel-
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kesített bennünket arra, hogy velünk született 
jogainkat kivívjuk" stb. 

A bűvészmutatvány sikerült: a márciusi fiata
lok (nyíltan legalább) nem vonták kétségbe Zerffi 
„megtérésének" őszinteségét, sőt a továbbiakban 
együttműködni is készek voltak vele. Ezzel Zerffi 
pályafutásának új szakasza kezdődött: a radikális 
publicista és agitátoré. Előbb a Reform c. lapot 
szerkesztette, majd politikai szervező munkába 
fogott. Madarász László oldalán részt vett az 
országgyűlés baloldali ellenzékét támogató Egyen
lőségi Társulat megalapításában; július 16-án a 
bizottmány tagjává választották (ő és Táncsics 
kapta a legtöbb szavazatot). Amikor a Társaság 
tagjaiból szeptember 8-án megalakult „az ese
ményekre ügyelő" permanens bizottmány, az 
erre vonatkozó felhívást Madarász elnöki és Zerffi 
titkári aláírásával tették közzé. Ekkor már Pető
fivel is együttműködött, aki augusztus végén lé
pett be a Társulatba, s annak nevében szeptember 
20-án fegyverbe hívó forradalmi kiáltványt bocsá
tott ki. Zerffi október elején megindította a gaz
dátlanná vált „Der Ungar" új folyamát, melynek 
még 1849. január első napjaiban is megjelent 
néhány száma; azután ő is elhagyta Pestet s beállt 
a honvédseregbe: tavasszal - századosi rangban -
Aulich, majd Schweidel tábornok segédtisztje 
volt. Buda visszafoglalása után újra megindította 
az Ungart. 

Alig néhány hónappal azután, hogy valame
lyik visszavonuló alakulattal átlépte az ország déli 
határát, került sor pályafutásának leginkább meg
hökkentő és legcinikusabb „alakváltására": szept, 
17-én még bizonyítványt kért Kossuthtól a ma
gyar forradalomnak tett „csekély, de mindenkor 
hű" szolgálatairól; október első felében bizonyára 
hozzá is eljutott mindkét korábbi katonai felette
se: Aulich és Schweidel tábornok okt. 6-i aradi 
vértanú-halálának híre; s novemberben Zerffi 
mint beszervezett osztrák ügynök elkészítette és 
a megadott címre eljuttatta a magyar emigráció
ról szóló első bizalmas jelentését. 

Ezután - mint a Frank Tibortól megrajzolt 
teljes pályakép adataiból kitűnik - nem lépett 
többé magyar földre, s a jelek szerint nemcsak 
a magyar kultúra és irodalom értékei, hanem szü
lőhazája és a magyarság sorsa, nemzeti érdekei is 
közömbösekké váltak a számára. E pályafutás 
emigrációs szakaszának ismeretében Zerffi koráb
bi vargabetűi, váratlan irányváltásai is más hang
súlyt, illúziótlanabb megvilágítást kapnak. A szer
zőt, aki elismerésre méltó tárgyilagossággal ítéli 
meg „hőse" jellemét, ismételten foglalkoztatja, 

zavarba ejti a „Zerffi-jelenség", melyet végül is 
„a szakadatlan identitásválság, a folytonosan vál
tozó történeti, földrajzi és lélektani helyzetekben 
görcsösen makacs alkalmazkodási vágy megdöb
bentő példázataként" értelmez (217. 1.), utalva 
„az egyéni adottságok és hajlamok" meghatározó 
erejére „a történeti szerepvállalásban". Megje
gyezzük: hogy mégsem annyira egyéni és kivéte
les ez a Zerffi-féle pályafutás, hanem bizonyos -
forradalmi korszaktól és a középeurópai viszo
nyoktól meghatározott - tipikus jegyeket is 
hordoz, arra nézve (sok más mellett) Julián Cho-
wanetz (Chownitz) példájára utalhatunk, akinek 
a Zerffiével is érintkező cikk-cakkos életútját 
éppen a közelmúltban S. Lengyel Márta „Egy té
velygő Habsburg-alattvaló a 19. század derekán" 
c. kitűnő monográfiájából (1985. Akadémiai I.) 
ismerhettük meg. 

Zerffi életének rövid, bár eseménydús ma
gyarországi fejezetét, melyet Frank Tibor művé-
nak ismeretében e különös karrier további szaka
szán kézzelfogható nyomot alig hagyó epizód
ként könyveUietünk el, a szerző főleg a korábbi 
biográfiai-irodalomtörténeti feldolgozások nyo
mán s csak vázlatosan mutatja be. (Már a kötet 
címe is figyelmeztet arra, hogy a hangsúly az e-
migráció évtizedeire esik.) De nemcsak átveszi, 
hanem több ponton kiegészíti és kiigazítja a ké
szen kapott kutatási eredményeket. így az ő le
véltári adatai nyomán eldöntöttnek tekinthető 
hogy Zerffi Budán (és nem Bécsben) született 
(1820-ban) - annak a Julius Stepan Zerffinek a 
fiaként, aki az 1820- és 1821-ben Pesten megje
lent „Vaterlandischer Almanach" két kötetének 
társszerkesztője (s részben szerzője) volt, egyéb a-
datok szerint pedig angol nyelvoktatással és angol 
fordítói munkákkal foglalkozott. Ezáltal megdőlt 
az a hagyományos (a Wurzbach-féle életrajzi lexi
kon adatán alapuló) feltevés, mely szerint Zerffi 
eredeti családneve Hirsch lett volna; annak az 
1820-ban született Hirsch Gusztávnak, Hirsch Ä-
ron pesti kereskedő fiának, tehát, aki 1833/1834-
ben Petőfi iskolatársa volt, a költő későbbi kriti
kusához semmi köze sem lehetett; a tévedés ma
gyarázata nyilván a keresztnév- és születési év-a
dat véletlen egybeesésében rejlik. - A Pesten szü
letett Zerffi - hogy-hogynem - az 1830/1840-es 
évek fordulója táján Bécsben tűnik föl (első 18 
évét teljes homály fedi): színész, színikritikus és 
hírlapíró, de ottani tartózkodásáról vajmi keveset 
tudunk meg, ekkor írt cikkeit sem ismerjük; ab
ból a későbbi lipcsei kiadványból („Lichtspiele", 
1845), mely feltehetően ezek egy részét tartal-
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mázta, egyetlen egy példány sem került eló' 
Frank Tibor levéltári kutatásai azonban arra mu
tatnak, hogy Zerffi már bécsi publicisztikai tevé
kenységével magára vonta a metternichi titkos
rendőrség gyanúját (feltehetó'en liberális nézetei
vel, amire abból a tényből is következtethetünk, 
hogy a gyűjteményt Lipcsében jelentette meg); 
ezt a gyanút a Honderű munkatársának a kor
mány törekvéseivel összhangban álló konzervatív 
irányú működése sem oszlathatta el. Frank Tibor 
meggyőző érvelése szerint P. Horváth Lázár ezért 
nem bízhatta meg - formálisan - a Morgenröthe 
szerkesztésével. 

A szerző tömören s egyúttal világosan, jól kö
vethetően adja elő mondanivalóját: megvan az a 
szerencsés adottsága, hogy az olvasó érdeklődését 
folyamatosan fenn tudja tartani. Műve élvezetes 
olvasmány, s egyúttal - a rá fordított hatalmas 

„Meglepő, hogy Németh László eszmevilága 
iránt az elmúlt években milyen nagymértékben 
megélénkült a figyelem" - kezdi a gyűjtemény 
legjelentősebb tanulmányát (Minőség és erkölcs 
Németh László gondolatvilágában) Béládi Miklós. 
Föl is sorolja bizonyítékait: Grezsa Ferenc, Lackó 
Miklós, Sándor Iván, Kocsis Rózsa könyveit; Cs. 
Varga István kandidátusi értekezését, Király 
István akadémiai székfoglalóját; sőt: ő elsőként 
említi, hogy Vas István önéletrajzi regényének 
„legharciasabban vitázó lapjai" a Kisebbségben 
tételeivel viaskodnak. Jogos a megállapítása: „az 
új magyar irodalom legrészletesebben, legbeha-
tóbban tárgyalt írója Németh László" (209). 

Ez a tanulmánygyűjtemény, mely a sorozat 
jellegének megfelelően viszonylag fiatal kutatók 
dolgozatait gyűjtötte be, ugyancsak ezt igazolja. 
Olvastán olykor már az az érzése az embernek, 
hogy egy-egy részletbe túlságosan is sokat bele
magyaráznak az értelmezők. Főként Pethő Berta
lan tanulmányát (Faust bűnbeesése - Prolegome-
na Égető Eszter történetének értelmezéséhez) 
tartom ilyennek, mert a látszatra szellemes pár
huzam Prokrusztész-ágyába erőszakolja bele a 
regényt. Az őrültek (ez volt a regény tervezett 
címe) nem eszmepótlékokat állítottak maguk 
elé eszmék helyett (199); a csomorkányizmus a 
nemes eszmékért kisszerű környezetben küzdők 
„őrültsége". 

munkával arányban álló - kivételes tudományos 
teljesítmény, mindazokkal a filológiai erényekkel, 
melyek ennek előfeltételei és biztosítékai. Ki kell 
emelnünk utalásai, jegyzetapparátusa pontossá
gát, korrekt forráskezelését, a szövegben idézett 
és a függelékben adott szövegek mintaszerűen 
gondos, betűhív közlését. Nyilván összefügg 
mindezzel az az örvendetes (mai napság ritkán 
konstatálható tény, hogy a terjedelmes kötet -
beleértve a 70 lapra terjedő függelék német szöve
geit is - tapasztalatunk szerint úgyszólván sajtó
hibamentes. (Ez természetesen az Akadémiai Kia
dó munkáját is dicséri.) - Végül megemlítjük, 
hogy a mű 28 lapnyi illusztrációs melléklete 73 
tételből álló, érdekes és változatos kép- ül. doku
mentumanyagot tartalmaz. 

Kiss József 

Találó megállapítások keverednek terjengősen 
és mesterkélt szakzsargonban fejtegetett tautoló
giákkal Kulcsár Szabó Ernő regényelemzésében 
(Egy magyar epopeia kísérlete - Jegyzetek az 
Utolsó kísérlet 1-2. kötetéhez). Mit mond a 
Kocsik szeptemberben lényegéről az effajta elem
zés: „így, a térelemek több szintű, sokmozgásos 
poétikai interferálása útján nemcsak az elbeszélés, 
az epikus folyamat képi »feltöltöttsége«, az arisz-
tikus esztétikai hatás fokozódik, hanem a látvá
nyok által az olvasóban mintegy kiépülnek a mű 
értékvilágának tárgyi-szociális-gondolati alapjai is. 
A regényvilágba való bekötődés - s ez az esztéti
kai élmény kibontakozásának későbbi fázisában 
válik fontossá - formálisan is értékelvű lesz. 
Azaz: az értékkifejező oppozíciók befogadói el
sajátítása elemi feltétele a műbeli üzenet megfej
tésének" (167). Avagy: „A Kocsik szeptember
ben epikai folyamata szintagmatikai rendben kép
ződik meg, atmoszferikus erejét a célra szövege
zett értékképzetek sugalmazzák" (176). Ez a 
módszer és ez a stílus alig követhetővé teszi a 
szerzőnek egyébként meggyőző fejtegetését, 
amely az Utolsó kísérlet-et a János vitéz és a 
Toldi huszadik századi folytatásának, egyszer
smind számos világirodalmi párhuzam (Thomas 
Mann, Nexö, Martin du Gard, Gorkij) hazai meg
felelőjének mutatja be. 

A MINDENTUDÁS IGÉZETE 
Tanulmányok Németh Lászlóról, összeállította: Szegedy-Maszák Mihály. Bp. 1985. Magvető Kk. 249 
(JAK füzetek 17.) 
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