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Oltványi Ambrus Széchenyi kitűnő ismerője, 
Naplója népszerű kiadásának (1978) tudós jegy
zetelője gondozta ezt a kis füzetet, ám annak 
megjelenését már nem élhette meg: Falk művének 
ediciója opus posthumum lett. Óhatatlanul felöt
lik a filosz olvasóban a kérdés, megérdemelte-e a 
két írás (az egyik 1866-os, a másik 1879-es kelet
kezésű), hogy kiemeljék a könyvtárak poros-pók
hálós mélyéből, Ellenérv jócskán akad: a hajdan 
oly népszerű hírlapíró alig félesztendeig érintkezett 
csupán a legnagyobb magyarral, akinek döblingi 
munkásságát már csak ezért is hiányosan ismerte. 
A metszően Habsburg-ellenes Nagy Magyar Szatí
rának (keletkezési éve 1857), „még a létezéséről 
sem volt tudomása" (115.) a sajtó alá rendező 
megállapítása szerint.«Akkor sem járunk jobban, 
ha a zseniális politikus hovatartozását firtatjuk a 
kritikus időszakban: vajon az ó-konzervatívokkal 
tartott egészen, vagy náluk korszerűbb nézeteket 
vallott? E kérdés erősen foglalkoztatja Kosáry 
Domokost, a közelmúltban közzétett tanulságos 
kismonográfiája lapjain {Széchenyi Döblingben. 
1981), de a könnyedén csevegő Falk súlyosabb 
problémákkal nemigen óhajtotta terhelni olvasó
it. (Ez áll lélektani vonatkozásban is!) Falk 
szárnyaló magasságokba és önkínzó, szörnyű 
mélységekbe nem tudja követni hősét, azonban 
mindennapjait: szeszélyeit és ellágyulásait, főne
mesi gesztusokkal kevert anglomán praktikussá
gát kitűnően ábrázolja. Annyira mestere a látszó
lag egysíkú momentumok összképpé szélesítésé
nek, hogy kincsesbányája lett a nála különb utód
nak. 

Jó érzékkel mutat rá erre az utószóban Oltvá
nyi is: „A szöveget élénkítő frappáns, anekdoti
kus mozzanatok jó néhány későbbi, szépirodalmi 
jellegű Széchenyi-ábrázolás invenciozusan hasz
nosított alkotóelemeivé váltak." Németh László 
drámahőse ugyanazt a bizarr papírsapkát viseli, 
amit a fiatal „újdondász" figyelt meg rajta 1859-
ben, mindkettőjük tolla nyomán olyan aggastyán 
áll előttük, aki fölényesen csipkelődik s spiclikkel, 
beugrató ügynökökkel, házkutatást vezető ren
dőrtanácsosokkal. Igen, Fáiktól tudjuk meg, hogy 
a gróf ekkor is tudott színlelni, tagadni, kíván
csiskodókat rossz nyomra vezetni - természetc
sen magasabb célok érdekében. Még bizalmas is
merősei előtt sem vallotta be az Ein Blick szerző
ségét, sőt - félrevezető szándékkal - egyenesen 
lenézően szólt a röpiratról. így aztán Németh 
László is ekként beszélteti a táblabíró tisztelőjé-
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vei társalgó politikust: „Azt akarja mondani, 
hogy [...] ez a jószándékú [...] minden enyhítő 
jelzővel megcukrozható, de meg nem menthető 
politicosatirai Fércmű az én munkám volna?" 
(I. felv. közepe) 

Kiadóink népszerű, füzetszerű kiadások ese
tén nem éppen bőkezűek, a jegyzeteknek jutta
tott hely dolgában. Ha a derék olvasó nem tudja, 
mi volt a „Sonderbund"-háború (93. 1.) - már
pedig aligha van tisztában vele, e kiadványban 
ugyan sehol sem talál magyarázatot rá. Még na
gyobb baj, hogy amikor a memoárszerző nyilván
valóan téves évszámot közöl, hiányzik a helyre
igazítás. Falk 1855-be helyezi a hírhedt Rück
blick megjelenését (93.), holott az 1857 ősze 
előtt nem hagyta el a sajtót, amint erről éppen 
Oltványi Ambrus tájékoztat a Napló már említett 
sajtó alá rendezésének apparátusában {Sz. I. élet
rajzának főbb adatai c. fejezet). De elég ennyi, 
végül is nincs jogunk bírálni a posthumus művet 
amely egy fájdalmas esemény következtében nem 
eshetett át a bővítésen, korrektúrában történő ja
vításon. 

Nagy Miklós 

Táncsics Mihály. Tata, 1985. Komárom megyei 
Múzeumi Szervezet, 93 1. (Tudományos Füzetek 
1.) 

A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalom
történeti Társaság és a Komárom megyei Múzeu
mok Igazgatósága 1985. május 7-8-án Tatán tu
dományos ülésszakot rendezett Táncsics Mihály 
születésének 185., halálának 100. évfordulója al
kalmából. Az emlékülésen felolvasott dolgozato
kat tartalmazza a kötet, amely egyúttal egy új 
sorozat, a Tudományos Füzetek első darabja. 
Más megyék számára is követésre méltó példa 
lehet az induló vállalkozás, ugyanakkor egy 
könyvterjesztői problémára is figyelmeztet: érté
kes tanulmánygyűjtemények, évkönyvek jelennek 
meg helyi szervezetek, intézmények kiadásában, s 
ezek - terjesztésük szervezetlensége miatt - csal 
hellyel-közzel jutnak el a kutatókhoz, az érdeklő
dő olvasókhoz. Pedig a nehezen hozzáférhető 
vagy csekély nyilvánossághoz jutó kiadványok 
fontos kutatásokat, a továbblépéshez szükséges 
eredményeket ismertetnek. Ilyen a Táncsics Mi
hály című füzet is, amely kiindulópontja lehe1 

egy megírásra váró korszerű monográfiána1 

Szabolcs Ottó, a Magyar Történelmi Társu' 
főtitkára az emlékülés megnyitójában hangs 


