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Történelmünk fordulói cimmel indított ajánló bibliográfiái sorozatunk második fazetet tartja kezében az olvasó. Az első füzet /Honfoglalás, államalapitás/ a múlt évben jelent meg. Anyagát máris
kiegészíthetnénk a tárgyidőszakra vonatkozó, újabban megjelent müvekkel. Célszerűbbnek látszott azonban az a megoldás, hogy sorozatunk leg-ütolsé
füzetében adjuk közre mincen korszakhoz az időközben esedékessé vált kiegészítéseire;.
Sem szükségtelen talán megismételnünk néhs'r.y,
kiadványunk céljával, szerkesztési elveivel kap- .
csolatos tudnivalót azok kedvéért, akik az első
füzetet nem ismerik. Sorozatunkat azoknak az OIVEséinknak szántuk, akik - akár tudományos-ismeretterjesztő, akár szépirodalmi müvek formájában szívesen olvasnak a magyar történelem eseményeiről. Anyagunkat népünk történetének egy-egy sorsdöntő fordulata, kiemelkedő eseménye köré csoportosítjuk.
Igyekezvén eleget tenni a hozzáférhetőség követelményének, csak olyan müveket ajánlunk, melyek
a felszabadulás után jelentek meg, vagy új kiadásban állnak olvasóink rendelkezésért. Itt, a bevezetőben szeretnénk felhívni figyelmüket a maryer
történelmet összefoglalóan tárgyaló míivekre, melyről az egyes korokat bemutató füzetek nem tesznek
említést. Gondolunk itt elsősorban a más-más mélységig, és különböző terjedelemben feldolgozott
"Magyarország tö'rténeté"-re, a korabeli dokumentumokat, tárgyi emlékeket bemutató képes kiadványokra /Magyarország története képekben, Magyarország történetének képeskör-yve/, sxc.

összeállításunk ismeretterjesztő részében
szükség szerint "könnyebb és nehezebb fajsúlyú"
olvasmányok szerepelnek együtt, ám mindig csak a
szélesebb érdeklődésre is számottartó müvek.
Ugyanígy nem lehetett egységes - történelemszemlélet, stilus, színvonal szempontjából - a
történelmi regények csoportja sem. /Hosszú fejlődése során maga a műfaj is sokat változott./
Ugy gondoljuk, hogy a történelmi multat kalandos
történetek révén megismertető ifjúsági regények
éppoly szép számú érdeklődőt vonzanak, mint a
történelmi regény rangosabb válfajai. Olvasóinkra
bízzuk tehát, hogy tetszésük szerint, Ízlésüknek
megfelelően válasszanak.
Összeállításunk a történelmi események időrendjét követi. Némi időhatár átfedések az anyag
természetéből adódtak. Ifiunkánkban felhasználtuk az
un. fülszövegek, az üj könyvek, a Világtörténelem
regényekben stb. ajánló bibliográfiák könyvismertetéseit s az illusztrációkhoz Dómján József fametszeteit.

Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
/Források,
tanulmányok/

THUBÓCZX János: Magyar krónika. Ford.
és jegyz. sll. Geréb László. Bev.
Kardos Tibor. Bp. 1957, H. Helikon.
/Monumenta Hungarica./
Középkori krónücairodalműnk történetét Thuróczy
János munkája zárja le, már a humanista történetírás küszöbén, líiként as előző században Kükiillei, 6 is a nemesi értelmiség közé tartozott,
de 6 később sem tért már egyházi pályára, mindrégig megmaradt világi embernek. Mátyás király
kisebb kancelláriájának jegyzője, később pedig
ltélőmester volt.
*
Munkáját, mely egészen Mátyás uralkodásának első időszakáig tárgyalja a magyar történelmet, részben régebbi krónikákra támaszkodva
irta, igy beillesztette müvébe a Képes Krónikát
és KUküllei Nagy Lajos életrajzát. Müve harmadik
részében a Hagy Lajos halála utáni trónviezályokat mondja el regényes formában, Lorenzo Monaci
velencei költő feldolgozása nyomán. Végül muiikéjc legjelentősebb, negyedik részében Zsigmond és
HuL/v-iil János korát, Mátyás uralkodásának elejét
tárgyalja, saját, eredeti értesülései alapján.
Thuróczy mUve a 15. századra vonatkozó ismereteink egyik legfőbb forrása.

KÜKÜLLEI János és a JTÉVTELEH KU80RITA
krónikája. Pord. Geréb László. Bev.
Trencsényi-Waldapfel Imre. Bp,196o,
Magyar Helikon.
/Monumenta Hungarica./
A Bécsi Képes Krónika Anjou Lajos királlyá koronázásával fejeződött be. KUküllei János krónika-

ja ezzel az eseménnyel kezdődik. A szerző, Tótsolymosi Apród János, Lajos király kortársa
volt. Köznemesi család sarja, a királyi kancellária Íródeákja, aki később különböző egyházi
hivatalokat töltött be. Legkésőbb küküllői főesperes lett. Innét vette már kortársainál közkeletű címzését. Kint bizalmas jegyző kisérte el
Lajos királyt már olaszországi hadjáratában.
Krónikája Nagy Lajos életét, uralkodását, hadjáratait és halálát beszéli el. Hazai történetírásunkban Küküllei az első, aki hiteles forrásként
okmányokat, leveleket használt.
A kiadványban közzétett másik krónika Íróját nem ismerjük. Annyi bizonyos, hogy ez a
szöveg is Lajos király korában keletkezett, s az
is kikövetkeztethető belőle, hogy szerzője ferences barát - minorita volt. A Hévtelen Minorita
egy évtized történetét beszéli el, müve Lajos király öccsének, Endrének negöletésével kezdődik,
s a második nápolyi hadjárattal és a litvánok elleni hadakozásokkal fejeződik be. Adatai számos
esetben pontosabbak Kükülleiénél, stílusa is szenvedélyesebb, elevenebb. A kötetet Trencsényi-Waldapfel Imre tanul iránya vezeti be.

VARGA Domokos: Magyarország virágzása
és romlása. Magyarország a 14-15.században. 2. kiad. Bp. 1974, Hóra Kiadó.
/Képes történelem./
A kötet a magyar középkor történetét tárgyalja az
Árpád-ház kihalásától a mohácsi csatáig. A szerző
a kor politikai történetét, gazdasági társadalmi
viszonyait úgy mutatja be, hogy kiválaszt egy-egy
jelenségcsoportot, eseményt vagy eseményfüzért,

melyek kapcsán módja nyílik tágabb összefüggéseket Is éraékeltetni.
A szerző sajátos műfajt teremt a mesélő
hangvétel és a megbízható ismeretek, értékelő
mozzanatok ötvözésével. A szöveg oldott formáját
az annotált időrendi táblázat adatokkal bővíti
lei. Az előadás szövegében kevésbé hangsúlyos művelődéstörténeti vonatkozásokra a jól megválogatott, magyarázattal kisért, színvonalas illusztrációk hívják fel a figyelmet.

F'JGEDI Erik: Uram, királyom... A 15.
századi Magyarország hatalmaséi.
Bp. 1974, Gondolat.
Az 14oo-a8 évek Magyarországába, a főúri és egyházi méltóságok világába vezeti el a kötet olvasóját. Általános képet rajzol az ország korabeli
állapotáról, majd számos király - Zaignonc, V.
László, Ilátyás, Ulászló - választásának, megkoronázásának történetét meséli el.
Érzékletes leírást kapunk a királyi ház és
udvartartás hétköznapjairól. A következő fejezet az egyház és a pápaság szerepével foglalkozik, részletesen elemzi a püspökség beégyezásár
a rendi társadalomba..
A könyv legterjedelmesebb passzusa a főurai:,
a világi nagybirtokosok és a királyság viszonyaboncolgatja.
Az oligarcháknak - Cilleiek, Garaiai, Bánfiak, Lacfiak, Újlakiak stb. - a feudális rendszerbe való hierarchikus beilleszkedését vizsgálja. Ha villanásnyi időre is, betekintést nye-

rünk a megelőző politikai, gazdasági konstellációba, a "bárók nemzetségének" anarchiát szülő, tragikus korszakába.

ZOLNAY László: ünnep és hétköznapok a
középkori Budán. Bp. 1969, Gondolat.
A szerző régész, művészettörténész. Müve olvasmányos, középkori művelődéstörténeti kalauz. "Történeti sétára" Invitálja az olvasót a középkori
Budán, s kbzben elmondja mindazt, ami a város
alapitásától a török hódoltságig a felsorolt történelmi forrásokból kiolvasható. Milyen volt az a
város, melyet laktak? Milyenek voltak házai, otthonai? Mit ettek és ittak? Honnan szerezték élelmüket? Miképpen védekeztek a természet csapásai
és a betegségek ellen? Mit tanultak és mit tudtak?
Milyen hiedelmekben, milyen hitben éltek? Mik voltak szokásaik, erkölcseik, milyen jogrendjük volt?
A szerző, a középkori Buda régész kutatója
nem csupán minden talpalatnyi földet és minden követ behatóan ismer, mely a középkori magyar város
történetéhez tartozik, hanem színesen, érdekesen
eleveníti meg a sok századdal ezelőtti mindennapokat is. Minthogy a középkori Budán a királyi vár
és a polgárváros nemcsak topográfiallag tartozott
össze, hanem az élet számos területén összefüggött, bőven esik szó az udvari életről is, s az
olvasó jól összefogott ismertetést kap a középkori budai vár feltárásának eredményeiről is.
A szöveget gazdag egykorú képanyag, a feltárt és helyreállított épületek, emlékek fényképei illusztrálják, s részletes Irodalomjegyzék
zárja.
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BLEKES Lejoe: Hunyadi. Kiaá. e acsrr.-tr
Történelmi Társulat. Bp. 19rjZ, A K & démiai Ki&c;.
Elekes Hunyadi-monográfiája olyan történelmi egyéniséget mutat be, aki nemcsak a magyar történelem
kimagasló alakja, hanem a délkelet-európai népek
szabadságának egyik szimbóluma, a társadalmi haladás és a nemzetek közötti béke bajnoka is.
Az életrajz részletesen beszél Hunyadi származásáról, családi körülményeiről. Bemutatja a
merész, kivételes tehetségű hadvezért, aki számos
fontos hadügyi újítást valósit meg. Felhasználva
a huszita hadvezetés tanulságait, seregében új
fegyvernemeket honosít meg. Hadseregét állandó
harcban gyakorolja, fejleszti, megtanitja a török
hadviselés sajátosságaira, Kegerősiti a várakat,
hadltámaszpontokat, és nagy gondot fordit a környék lakosságának együttműködésért:
A legnagyobb csatákat teljes részletességgel,
a korabeli történetírók, haditudósítói: leirései
alapján idézi fel, szinte napról napra felelevenítve a hadvezér Hunyadi zseniális sakkhúzásait. Hogy
minél nagyobb hadserege legyen. Hunyadinak saját,
kiterjedt birtokain túl az egéez országot kellett
birtokolnia, azaz megszerezni a hatalmat a szétav.zó főurak fölött. Nagy diplomáciai s egyben történelmi diadal Hunyadi kormányzóvá választása.
Életmüvét a nándorfehérvári diadal koronázza
meg. Halálát - mely az ország haladó erőire nagy
csapást jelentett - országos gyász kíséri.
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BQKTIBI, Antonioi Mátyás király. Tori.
Geréb laíszló. Bev. és jegyz. ell.
Kardos Tibor. Bp. 1959, H. Helikon.
Tiz könyv a szerző Re rum Ungaricarum
decades c. aüvéből.
Az 1545. éri bázeli némát kiadás fametszeteivel.
Mátyás korának nsves olasz történetírója Beatrix
királyné felolvasójaként került a budai udvarba.
lístyáB király megbízásából fogott a magyarok történetéről szóló müve Írásához, melyért II. Ulászló magyar királytól, Mátyás utódjától nemességet
kapott.
Elegáns, humanista stílusban megírt munkája
a Hunyadiak, különösen Mátyás majd II. Ulászló
korának leghitelesebb s egyben legrészletesebb
összefoglalása. írott és szóbeli forrásokat egyaránt használt, bár ezeket kritikailag nem dolgozta fel. Jellemábrázolásával, oknyomoző fejtegetéseivel, előadása elevenségével mégis óriási
hatást gyakorolt, s számos politikai, történelmi
és irodalmi mü forrásául szolgált.
Sz a válogatás a 45 terjedelmes könyvből a
tiz legjellemzőbbet mutatja be.

SJiLÁZS Éva, H.: Mátyás a kortársak között, írások, levelek. A szövegeket
vál.
. Bev. Elekes Lajos. Bp.
1957, Blbliotheca.
/Auróra 5./
ídilyen volt Mátyás egyénisége, élete, hétköznapjai, hogyan vélekedtek róla a kortársak s az em-

12

léklrók, miként mutatta meg magát levelezésében
s a nép hogyan őrizte meg mondáiban jellegzetes,
álruháé alakját - erről szól a jól válogatótt,
érdekes gyűjtemény.
kátyás királlyá választáséról Bonfini beszél, a fiatal Mátyásról Galeotto, olvashatjuk a
pápa üdvözli levelét, majd a török elleni harc
részleteivel ismerkedhetünk a kortárs1 levelekből s Janufl Pannonius verseiből. Alaposan megismerjük Mátyás és Frigyes kapcsolatát, a cseh háború kulisszatitkait.
A kötet Mátyást, az embert is közelebb hozza. Egyéniségét főként Galeotto figyelte nap mint
nap s jegyzeteket készített a látszólag kevésbé
jelentős eseményekről is. Az államférfi, a hadvezér B az összeesküvéseket megbosszuló keménykezt!
uralkodó rajza után szivet melengető történetek
következnek az álruhába bújt, országjáró, igazságtevő Mátyás királyról.

ELEKES Lajos: Mátyás és kora. Bp. 1956,
Müveit Hép. /Magyar Történelmi Társulat - M. Tud. Akadémia Történettudományi Intézete./
Elekee Lajos tanulmánya nemcsak korrajzot ad, az
embereket, a szereplőket is megismerteti. Mátyás
királlyá választásának módja - ahogyan a nép akarata ie érvényesülhetett a választásban - egyedülálló az ország történetében.
A Hunyadi párt a maga emberét látta a fiatal
királyban, aféle egyenlők között az elsőt, aki
csupán végrehajtója lesz kívánságaiknak, érdekeiknek. Mátyás hatalma megerősödésével, fokról fokra

valósítja meg történelmi küldetését: el5bb az
állam területi egységét és függetlenségét bistositja / még s régi Hunyadi-párt embereivel/,
majd az államhatalom központi szervezetét épiti ki / már a maga embereivel, új hivatalokkal /, végül kialakítja az uralkodói abszolút
hatalmat, ideológiát teremt hozzá, s megteszi
a lépéseket dinasztia megalapítására.
Megismerjük a monográfiából Mátráé korának gazdasági viszonyait is, a céhes ipar fejlődését, az árútermelés kiszélesedését a mezőgazdaságban, s a piaci kapcsolatok megszilárdulását. Megértjük, hogy Mátyás adópolitikája bár hozzájárult a dolgozó osztályok súlyos megterheléséhez - mégis a társadalmi haladás útján járt, hiszen az államot erősítette, mely a
feudális rendszert védelmezte ugyan, de egyúttal a népet is, és a fejlődésükben előremutató
elemeket támogatta.

BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király,
udvarában. Bp. 1966, Akadémiai Kiadó.
1. Adattár.
2. Képek.
A szerző a magyar reneszánsz művészet, az
olasz-magyar művészeti kapcsolatok, a középkori
magyar és külföldi szobrászat, valamint az erdélyi művészet szakértője, évtizedes kutatómunkával ösezeállitott munkájának célja: hiteles,
lehetőleg teljes képet adni Mátyás mecénás! tevékenységéről, az emlékek és források alapján,
s egyúttal udvarának kisugárzó hatását, országos történeti jelentőségét megvilágítani.
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A korszak művészettörténetünk egyik leggazdagabb fejezete, a nagy fordulat ideje: a gótika és
a reneszánsz találkozása. A monográfia ezt a nagy
átalakulást mutatja be, részletesen kitérve az építészetre, szobrászatra, festészetre, és az iparművészet minden ágéra.
A kiadvány első kötete teljes forrásgyűjteményt, hozzá csatlakozó bibliográfiát és kritikailag elemzett műemlékjegyzéket tartalmaz. A második
kötet a több mint 700 illusztrációt adja közre.

BERKOVTTS Ilona: A magyarországi corvinák. Bp. 1962, M. Helikon.
A magyar reneszánsz kultúra leghíresebb, legnagyszerűbb alkotása Mátyás király könyvtára volt.
Nemcsak hogy elérte a kor legmagasabb szinvonalat, hanem hozzá mérhető a maga nemében és korában az Alpoktól északra sehol sem akadt. Sót,
egyes kortárs! vélemények szerint Lorenzo Medici
világhirü gyűjteményét is felülmúlta.
Több ezer pazar kiállítású kódexet foglalt
magában; nagyrészt ókori remekírók és egyházatyák
munkáit. A király külön könyvmásoló- és miniátormühelyt tartott fenn Budán, ahol a kor kiváló művészei dolgoztak. Ugyanakkor fő megrendelője volt
a firenzei és egyéb itáliai mestereknek is.
Mátyás halála fényének és növekedésének teljében szakította meg a Corvina könyvtár fejlődését. A csodálatosan illusztrált müvek túlnyomó része a következő, vérzivataros századokban megsemmisült. Ma mindössze százhetvenegynéhány corvinát
őriznek a világ különböző könyvtáraiben, ebből

negyvenöt - tSbb évszázados hányattatás után Magyarország múzeumaiba került.
A kivételes gonddal készített kiadvány ezeket a ritka kultúrklncseket Ismerteti. Berkovits
Ilona, neves műtörténész a kötet élén álló tanulmányában tudományosan elemzi a hazai corvinák
művészi stílusát, és közli azok Jegyzékét. A
könyv 32 szöveg közötti képen és 48 szinee táblán hasonmás kiadásban mutatja be e Corvin kódezak legszebben Illusztrált lapjait.

CSAPODI Csaba - CSAPODINÉ GÁRDOIOT
ELára - Szánté Tibor: Bibliotheca
Corviniána. Bp. 1967, H. Helikon íurópa.
A kötet mintegy folytatása, kiegészítője a "Magyarországi corvinák " c. kiadványnak. A kettő
együtt Mátyás király budai könyvtárának, a Bibliotheca Corviniának teljes fennmaradt anyagát
Ismerteti.
Bevezetésként Kardos Tibor: A reneszánsz
e. tanulmányát olvashatjuk. Ezt követi Csapod!
Csaba két Írása / A Corvina könyvtár története,
A fennmaradt hiteles corvinák leírása /, majd
Csapodiné Gárdonyi Klára kalauzolja tovább az
érdeklődőt a ssépen reprodukált, sokszínű nyomással, dús aranyozással készült színes táblák
között.
143 reprodukció a külföld töbt, mint negyren különböző gyűjteményében őrzött kódexek legszebb lapjait mutatja be. Részletes tájékoztatást találunk az egyes kötetek tartalmáról, történe téréi, irodalmáról la.

Történelmi
regények

IiAJTA Kálmán: Budai tüzek. Hegény. 3p.
1975, Szépirodalmi Kisác.
Zúgtak a harangok Buda városában, a templom előtti téren tolongott a nép. Az 13oo-as évek elején
történt, egy 6azi napon. Lajos pap, a budai plébános kiátkozta a pápát• A budaiak szakitottak a
római egyházzal s nyillővésre a királyi vártól a
maguk kezébe vették sorsuk irányítását.
Lejta Kálmán regénye ennek a különös történelmi eseménynek a színhelyére, az Árpád-ház kihalását követő trónviszályok kusza, zűrzavaros
idejébe vezeti el olvasóját. A regény főhőse,
Tót Márton martalócok elől menekülve vetődik Budára. A város befogadja, s ő karját, tehetségét
a függetlenségi harcát vivó város szolgálatába
állítja. Színes kalandjai, a fordulatos, pergő
események pontosan ábrázoló, hiteles korrajzba
illeszkednek.
A szerző izgalmas történelemfilozófiai kérdésekre keresi a választ - például: meddig állhat meg egy kis közösség a történelem nagy erőinek a szorításában? hol a határ az elvi tisztaság és a már romboló fanatizmus között? - olvasóját ia bevonja a történelmi nyomozás részleteibe.

RÓNASZEGI Miklós: A rettenetes Kartal.
Kalandos történelmi regény a 14. század elejéről. 111. Szecskó Tamás.
Bp. 1973, Hóra Kiadó.
A magyar történelem kevéssé ismert időszaka, a
késői lovagvilég elevenedik meg a könyv lapjain.
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Az Árpád-ház kihalását követő hatalmi villonsások,
a kirélyjelöltek vetélkedései adják a meghökkentő
fordulatokkal teli történet hátterét.
félelmetes hirU lovag, a titokzatos Kartal
dúlja és prédálja a templomok kincseit, nyomában
vér és rettegés. Van azonban egy másik Kartal is,
e regény igazi főszereplője, az elszegényedett
Kartal Kurszán nemzetség tagja. A jobbágysoron
sinylődő fiatal fiú elindul, hogy igazát keresse...
Az olvasót nemcsak a pergő események, hanem
az egymásra tóduló kérdések is állandó feszültségben tartják: vajon ki az "igazi" király, megtartja-e szavát Lóránd, a szavatartó lovag, hol rejtőzik a rettenetes Kartal, megkerül-e végre e híres
királyi ékszer, Szent István koronája?
A magyar történelemnek annyi zord ábrázolása
után Rónaszegi derűs, izgalmas képet fest a késői
magyar lovagvilágrcl.

PASSUTH László: Tört királytükör. Történelmi regény. Bp. 1974, Szépirodalmi Kiadó.
A regény hőse Zsigmond, magyar király, német-római császár. Méltó megtestesitője korának, melyet
a kemény ököljog s a gáláns lovagi szellem egyaránt jellemez. A regény cime is arra utal, hogy
Zsigmond nemegyszer megtörte a fejedelmek számára előirt magatartási normákat. Ellentmondásos
egyénisége - hol kegyetlen, hol nagylelkű, személyes bátorsága ellenére sem jó hadvezér, a keresztény vallás parancsait sokszor megszegi, s három
pápa lemondatásaval, a konstanci, majd a baseli
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zsinat összehívásával mégis ő szünteti meg a nyugati egyházszakadást - nehéz feladatot ró kései
életraj zirójárs.
Passuth Zsigmond jellemének, tettei mozgatórugóinak boncolgatása közben jó érzékkel tartja
egyensúlyban a politikai és magánélet ábrázolását.
Különösen érdekes alakja a regénynek Zsigmond második felesége, Ciliéi Borbála, e költekező, önző
és hiú, de nagyon szép és eszes asszony, akit hűtlenségéért egy évre a nagyváradi kolostorba száműzött a király. A hatalmas ismeretanyagot feldolgozó munkában a korabeli Európa minden fontos eseménye, s minden jelentős résztvevője szerepel.

HEGEDŰS Géza: Az erdőntúli veszedelem.
Történelmi regény. 111. Győry Miklós.
2. kiad. Bp. 1966, Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./
A regény az 1437-38-as erdélyi felkelésnek, az
első nagyarányú magyarországi parasztmegmozdulásnnV állit emléket. A megnövekedett egyházi és földesúri elnyomással együtt fokozódik az elnyomottak
ellenállása, s jó talajává válik a huszita ideológiának. A regény érdekfeszítően mutatja be a lázedás előkészitését. A Felvidékről és a déli részekről Erdélybe áramlanak a kipróbált harcosok. Városi céhlegények bújtatják őket, s kalauzolják a felkelőkhöz. Megmozdulnak a jobbágyfalvak is, szökött
katonák, sértődött kurtanemesek sereglenek Budai
Hagy Antal Bábolnahegyen felütött, huszita módr*
kialakitott szekértáborába.
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A felkelők elsöprő győzelmet aratnak az úri
bandérium felett s megkötik a kolozsmonostori egyezséget, mely eltörli a tizedet és korlátozza a földesúri elnyomást. Se már ugyanez év decemberében a szószegő urak Kolozsvár határában szétverik a paraszti
hadat, legyilkolják a vezéreket.
A regény központi hősei Bálint és Eszter. Végigjárják a felkelés valamennyi állomását, s az utolBÓ
vesztes csatából csak ők ketten, meg Tamás, a bibliai orditó menekülnek élve. Sorsuk példázza, hogy
az igazságos harcot sohasem lehet teljesen eltiporni.

HUHXADI József: Oroszlán és gödölye.
Történelmi regény. Bp. 197o, Kossuth
Kiadó.
A regény az 1437-es Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelés történetét beszéli el. Szerzője hiteles dokumentumok alapján, ugyanakkor merész irői
fantáziával rajzolja meg a 15. századi Erdély éltét,
parasztok, köznemesek, nagyurak és az egyház: Lépes
György püspök és környezete világát.
A hires parasztvezér ösztönös lázadóból - állandóan viaskodva önmagával, környezetével - önfeláldozó, következetes forradalmárrá érik. Mozgalmas,
tobzódó képekben elevenednek meg a Bábolna-hegyi
paraszttábor mindennapjai, a paraszthadak győztes
csatái. Krónikás hangvételű a kolozsmonoetori egyezmény megkötésének leírása.
A regény lehangoló, komor képpel zárol: a felkelés elbukik a kisnemesi csapatok árulása következtében, a vezér meghal. A főhős és Csáky Ilona
szenvedélyes, romantikus színekkel rajzolt szerelme
is beteljesületlen marad.
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KÓS Károly: Budai Hagy Antal históriája. Varjunemzetség. Krónika. 111. a szerző.
Bp. 1955, Új Kagyar Kiadó.
Az 1437-es bábolnai parasztfelkelés története, Budai
Hagy Antal alakja erősen foglalkoztatta a szerzőt.
Az előbb novella formájában feldolgozott témából drámát is irt, melyet először 1937-ben, a felkelés félezeréVes fordulóján mutattak be.
A Budai Kagy Antal históriája Kós életművének
egyik legkiemelkedőbb alkotása. Az aránylag kis terjedelmű Írásba egész regényre való anyagot sűrített.
A cselekmény filmszerűen pergő, az iró néhány szóval
varázsol elénk helyzeteket, hangulatokat. Meggyőzően
jellemzi hőseit, elsősorban Budai Hagy Antalt, aki
királyi zsoldosból válik huszita forradalmárrá. Éppen a husziták ellen harcolva ismeri fel igazságukat, az elnyomottak igazát, s hagyja ott a királyi
tábort. Hazatérve a felismert igazság a körülötte
élők Borsának láttán válik benne feleiősségtudattá,
mely végűi forradalmi cselekvésre ösztönzi.
A bábolnai felkelés bukása ellenére a kisregény
végkicsengése nem pesszimista. A felkelőknek el kellett bukniuk a többszörös túlerővel szemben, ám bukásuk is előremutató, az igaz ügyért hozott áldozatot nem érezzük hiábavalónak.

DARVAS József: A tSröfcveró. Történelmi
regény. Bp. 1976, Kozmosz,
/íiatalok könyvtára./
A regény 1938-ban jelent meg először. Hunyadi János
harcát a hódításra éhes törökök, s a marakodó, országvesztő főurak ellen történelmi figyelmeztetésnek
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szállta a szerző a magyarságot elnyeléssel fenyegető Hitler-fasizmussal szemben.
A főhőst hataloicra, gazdagságra törő nemesemberként ismerjük meg, aki életútja első szakaszában még nem emelkedik OBZtálya történelemszatta
korlátai fölé. Zsigmond oldalán részt vesz a huszitákat megsenmiiBitő háborúban, a jobbágyok elnyomását természetesnek tartja, s igazságosnak a
Budai Nagy Antal féle parasztfelkelést megtorló
hadjáratot.
Darvas József irásmüvészete hitelessé teszi
a már öregedő, sokat tapasztalt Hunyadi beloő átalakulását, mig megszilárdul benne a felismerés:
nem a "nemzetet" jelentő nemesség, íiansx ez emberszámba sem vett pórnép védheti meg a magyarságot
a török ellen. A Kapisztrán toborozta, Hunyadi vezette keresztes jobbágyok maroknyi serege arat világra szóló győzelmet Mohamed szultán százötvenezer főnyi serege felett NéndorfehérvámÉl.
A mii stilusa, az izes népi nyelven irott
életképek, csatajeienetek, a regésyhősöir beszéde
jól érzékelteti a középkor légkörét, s a feudális
világ embereinek gondolkodásmódját.

SYCRY Dezső: Két végzetes korcna. Történelmi kisregények. 3p. 1973, Szépirodalmi Kiadó.
A Vérehulló szerelem c. gyűjtemény
átdolgozott kiadása.
A kötet öt kisregényt tartalmaz a török elleni
többévszázados harcok idejéből. Az elsőnek /A
hadak villéais / Hunyadi János a főhőse, akit
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az iró mint hadvezért, s mint rátermett, mesazelátó államférfit egyaránt beQutat. Különösen reménytelennek tete-ő helyzetekben tűnik ki Hunyadi nagysága: í£ezid váratlan betörésekor a Havasalföldön,
Hánáorfehérvár védelménél.
A Vérehulló szerelem főhőse Hunyadi Mátyás.
Végigkísérhetjük hires csatáin, bepillanthatunk magánéletébe, siJcerdús életének nagy bánatába, nem
született törvényes örököse, s a trónutódlás égető
kérdését nem sikerült megnyugtatóan megoldania. A
regény utolsó lapjain előrevetül a széthúzás, az
anarchia és a török veszedelem árnyéka.

HEGEDŰS Géza: Itegkondulnak a harangok.
Történelmi regény. Utószó: Kónya Judit.
111. Würtz Ádám. Bp. 1962, Szépirodalmi Kiadó.
1-2. köt. Egybekötve.
/Kincses könyvek. Szépirodalmi sorozat./
Az iró fejlődésében ábrázolja hősét, Hunyadi Jánost.
A könyv első lapjain még zsoldosvezér a milánói herceg szolgálatában. Hazatérve fokozatosan ismeri fel
a növekvő török veszélyt, melyet a belaő helyzet ziláltsága még súlyosbit. A Ciliéi, Gara, Újlaki liga
tartja rettegésben az országot, Zsigmond király tehetetlen velük szemben. A liga ellen szervezkedő
köznemesek örömest veszik Hunyadi kardját, s az egyezményt megpecsételi Szilágyi Erzsébettel kötött
házassága.
Múlnak az évek, elctb Zsigmond udvarában, aztán Albert alatt Hunyadi lesz az országos íőkapitánv. A katona politikussá érik. Ráébred arra,
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hogy a közelgő török ellen nem számíthat sea a magyar urakra, oem Brankoviesra, de a nyugati uralkodókra ée a pápára sem. Szaporítani kezdi határmenti birtokait, hogy saját megnövekedett erejével száilhasson szembe a törökkel. Az iparosok,
kereskedők, akiknek a létfontosságú nyugalmat, a
jobbágyok, akiknek emberi életfeltételeket nyújtanak a Hunyadi-bírtokok, bálványozzák. Amikor pedig
tényleg megjelenik a török, fegyvert mer adni a .
jobbágyok kezébe, s ezzel megalapozza győzelmeit.
Az évekig tartó harcok története a nándorfehérvári diadallal éri el csúcspontját.
A történelmi eseményeket a oserző gazdag fantáziával eleveníti meg, Heaesak a főhős alakja,
minden szereplője életteljes. Különösen emlékezetünkbe vésődik Szilágyi, Vitéz János, Kapisztrán
éB Dugovics Titusz alakja.

HDFÍADI József: Hollós vitéz. Hunyadi
János életregénye. 111. Dómján József.
Bp. 1957, Zrínyi Kiadó.
Sándorfehérvár várában, Szilágyi László kapitány
vendégeként ismerjük meg a fiatal Hunyadit. A forrósodó hangulatban mintha a jövő vetné előre árnyékát. Hunyadi és Ciliéi összetűznek és éjfélkor
a vár előtti gyepen megvívnak egymással.
A következő kép Hunyadi és Szilágyi Erzsébet
lakodalmát ábrázolja - ez a regény utolsó otthonias, békés képe. Zsigmond király pecsétes levele a
nászágyból parancsolja fiatal tisztjét olasz földre induló seregéhez. Itt, az egymással háborúskodő
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kis városállamok közepette döbben rá Hunyadi élete főfeladatára:"... egyetlen hatalmas táborba
gyűjteni össze a pápát és a keresztény királyokat,
fejedelmeket. Egyetlen hatalmas ököllé görbíteni
össze a szerteszét ágazó ujjakat és odavágni a török homlokának kellős közepébe, hogy térdre rogyjon az a vérszomjas állat."
A. szerző elsősorban a harcos hadvezér Hunyadi életrajzát irta meg. Csatáit és hadjáratait
Olaszországban, a husziták ellen, Délkelet-Európában és végső nagy nekirugaszkodásként Hándorfehérvárott. Csataleirásai világos áttekintést adnak a
harc egész menetéről, de a háború forgatagában nem
veszíti szeme elől kedvenc hőseit sem. Szép epizódokkal bizonyltja, hogy Hunyadi sikereinek záloga
m paraszti tüaegek felfegyverzése és kiképzése
volt.

HUHÍADI József: A fekete lovag. Történelmi regény az Ifjúság számára. 111.
Szőnyi Gyula. 3. kiad. Bp. 1976, Móra
Kiadó.,
Ugyanabban a korban játsiódik a regény, mint a
Hollós vitéz, de mintegy "alulról" mutatja be az
eseményeket. Hem Hunyadi János áll a középpontban,
hanem Küsgergő, a törököktől porig rontott halászfaluból, Dunaszentandrásról származó jobbágyfiú.
KUsgergőt az arra portyáző Hunyadi lovasai
•entik meg az elhurooltatástől. Hunyadinak megtetszik a talpraesett legényke, aegához veszi, hogy
apródot faragjon bebőle. A szerző hőse sorsában
egyrészt a jobbágyok kinos-keserves életének meg-
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aliztatásait, másrészt a népi hősök furfangos, új
meg új utakon előtörő erejét mutatja meg.
Sokszor bajba kerül Küagergő, mig Hunyadi udvarában kitanulja a lovagi élet tudományát. Sértett
önérzetében meggyomrozza a még suttyó Hunyadi Mátyást, akiről nem tudja, kicsoda, s ezzel magára
vonja Szilágyi Erzsébet haragját. Parasztíiú lévén
bőven tapasztalhatja a nemesúrfiak pökhendiéégét,
s mikor beleszeret a kincstartó lányába, Kaczog
Annácskába, szerencsétlenségére épp a leghitványabb
úrfi lesz a vetélytársa, aki hamis váddal deresre
huzatja, sSt a várból is kitaszittatja Küsgergőt.
Számtalan kaland és viszontagság után a fiú
Hándorfehérvárra kerül, ahol az ostrom alatt kitünteti magát, s végre elnyeri rég nem látott szerelmesének a kezét is.

HOTYADI József: A király árnyéka. Történelmi regény az ifjúság számára.
111. Würtz Á"dám. Bp. 1968, Móra Kiadó.
Előzménye: A fekete lovag.
A regény a szerző "A fekete lovag" c. müvének önállóan is olvasható folytatása. A történet a nándorfehérvári csatát követő időszaktól Mátyás király
haláláig játszódik. Főhőse Küsgergő, a Hunyadiak
familiárisa, később Mátyás testőrparancsnoka, a
"király árnyéka". A regényből kirajzolódik a Hunyadi család küzdelme a hatalomért, László halála, a
főurak cselszövése, Mátyás királlyá választása.és a
nagy uralkodó életének megannyi fontos állomása.
Az iró érzékletes portrét fost a kor neves törté-

ae

neImi személyiségeiről, frigyes császártól kezdve Janufl Pannoniuson át Bakócz Tamásig. Megismerjük a korabeli Közép-Európa társadalmát! a reneszánsz műveltség legjellemzőbb elemeit.
A történetileg hűen bemutatott események mellett a regény meseszövése izgalmas, szórakoztató.
A történelmi és költött epizódok szerves egységbe
ötvöződnek, a hiteles tényekből és a Mátyás-anekdótákból szines történelmi körkép kerekedik ki.

KOVÁI Lőrinc: Vaskapu. Történelmi regény. 111. Győry Miklós. 2. bőv. és
átd. kiadás. Bp. 1971, Móra Kiadó.
A regény központjában a nándorfehérvári csata .
története áll, s a nagy hadvezér, Hunyadi János.
Az ő hősies, törökellenes harcait kisérhetjük
végig.
Az iró éppoly otthonosan mozog a diplomáciai cselezövények között, mint a haromezőkön:
a zaklatott kor nagy csatáinak, népek sorsát eldöntő küzdelmeinelr eposzi méretű képét idézi fel,
és monumentális emléket állit az országmentő ütközet igazi hősének, a népnek.
A történet egyik fontos szereplőjeÍDugovice Titusz, aki a nándorfehérvári bástyáról a
mélységbe vetette magát, magával rántva az ellenséges zászlót kitűzni igyekvő török harcost. A
mesterien megirt jelenetben Kovái háromszorosan a küzdőfelek, a magyarok és a törökök szemszögéből - ábrázolja a történteket.
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Az Író nemcsak: Hunyadi táborába, de a szultán
udvarába is elkalauzolja az olvaaót, s megjelenik
a színen a Hunyadival harcoló, illetve a küzdelemből távolmaradó, sőt áruló Európa is.
KÖRÖSSÉETI János: Országrontó Gara.
Történelmi regény. 111. Coelényi
József. Bp. 1956, Magvető.
A regény egy "Mátyás király országa" cinnel tervezett trilógia első kötete. Az események egy év
történetét elevenítik meg: Hunyadi László tragikus
halálától Mátyás trónrajutásáig.
A Hunyadiak ellenfelei a nagy oligarchák,akik
azért lépnek fel a központi tataion,az anarchia
megfékezése ellen,hogy a zűrzavarban nyugodtan harácsolhas8anak. Osztályuk minden bűne összegeződlk
Sara nádor alakjában. Markában tartja az elpuhult,
tudatosan elzüllesztett ifjú királyt, T. Lászlót,
akit káros élvezetek rabjává téve fosztanak Beg
cselekvőképessége maradékától is.Méltó kiegészítője Garának a lánya, a politikai cél érdekében Mátyásnak szánt romlott, érzéki és számító Anna.
De hiába asszonyi praktika és főúri erőszak,
vesztegetés és megfélemlítés. Hunyadi körül létrejött egy erős, szívósan és határozottan szervezkedő köznemesi párt.Vezéreit egy-egy jellemző,
de sokatmondó helyzetben jeleníti meg az Író. Különös gonddal ábrázolja Szilágyi Mihály vitézségből, haves Indulatokból és jó adag nagyrarágyásból ötvözött Jellemét.
Az udvari politika sötét színeit népi életképek tarkítják; a Hákoson táborozó katonák, a kútnál hancúrozó lányok, polgárok és mesterlegények
juttatják kifejezésre a nép vélekedését az országOB politikáról.

KÖRÖSSÉNYI János: Zöld mezőben árra
holló. Történelmi regény.Bp. 1959,
Magvető.
Előzménye: az Orezágrontő Gara.
A regény a tervezett, 8 befejezetlenül maradt
trilógia második kötete. Az iró egyetlen napra
eüriti a cselekményt. Azt a történelmi pillanatot eleveniti meg, melyben az ifjú Mátyás király kinyilvánítja önálló akaratát: nem tűri
többé kormányzó-nagybátyja és a bárók gyámkodását.
y

Mátyásnak tehát nemcsak hagyományos ellenfeleivel, a Garákkal kell megvívnia, hanem az
őt eddig támogató főurakkal is. Feltétlenül
rajtavesztene, ha szövetségeseit nem az akkor
legfejlődőképesebb osztályokból, a városi polgárságból, iparosokból, zsoldosokból, nincstelenekből toborozná. A király sikereit a történelmi szituáció teszi lehetővé: a reneszánsz
győzelme immár szükségszerű, s Mátyás koránt
sincs egyedül, törekvéseivel a tömegek legfőbb
vágyait valósltja meg.
Mohó, bővérü, élnivágyó alakjaival, s nyelvének régies fordulataival a kor légkörét, hangulatát igyekszik érzékeltetni az iró.

HALÁSZ Zoltán: Bonfini tanár úr. Életrajzi regény. Bp. 1971, Móra Kiadó.
Antonio Bonfininek, Mátyás király hires olasz
történetírójának utazása nyomán megelevenedik
előttünk Mátyás uralkodásának és a humanista
szellem térhódításának időszaka. A történet kez-
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detén Bonfini élete hatvanadik esztendejéhez közeledik, de még mindig sugárzik belőle a nagyszabású munkához szükséges vállalkoiókedv, az az
erő, mely elvezeti a középiiáliai Becanatiból
Hollós Mátyás táborába. A regény ast a folyamatot
kleéri végig, amelynek végső állocása Scnfini
nagy müvének, e Jtagyar tSrtesetnél: a megszületése.
ELklsárjűl: 6t a visegrádi, esztergomi, budai
palotáiba, bepillasruni: a világhírű corvinák mühelyébe, Begismerjcedürúc a 15> századi virágzó magvar kézJLÜlpar legszebb alkotásaival. De képet
kapunk eközben Mátyás enberi és uralkodói nagyságáról is, a tőrök ée osztrák szorongatta Magyarország létküzcelméről. i. szórakoztató, tanulságos
könyvet gazdag képanyag, korabeli metszetek diszitik.

ERDŐÉT János: András mester krónikája.
Életrajzi regény az ifjúság számára.
2. kiad. Bp. 1972, Móra Kiadó.
Heas Andrásnak, a magyarországi könyvnyomtatás úttörSjének életéről, e bátor, noha a körülmények
miatt eleve bukásra Ítélt vállalkozásáról szól Srdődy regénye.
Az iró felrajzolja András mester egész gazdag, kalandos életútját. Hess András forrongó,
nyugtalan kor fia. Kisgyermek, amikor szüleivel a német apával és magyar anyával - a Budai Sagy
Antal féle felkelés leverése után Kolozsvárról
üémetorezágba menekül. Ovt tBlti inaséveit egy
köaynaásolc műhelyben, oe az újonnat feltalált
kbnyvnyotttató mesterség felgyújtja fantáziáját, s
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Olaszországba indul nyomdászatot tanulni. Kalandokban gazdag évek következnek, Innen vezet az
•útja Magyarországra, nyomdát alapítani.
EráSdy igen közel tudja hozni hősét az olvasóhoz. Az igazságért e gyermek, az ifjú, majd
az érett férfi eszközeivel harcoló alakját, személyes vitézségét, gyengéd érzelmeit az olasz
Giovanna iránt érzékletesen eleveníti meg. Főhőse mellett a kor sok nevezetes személyét, jellemző figuráját ismerjük meg, politikusokat,
isoldosvezéreket, humanista tudósokat, mesterembereket.
A könyv illusztrációi egykorú metszetek,
rajzok, érmék; a 15. századi technika és azokások ábrázolásai.

ERDŐDY János: Sasoknál magasabban. Hunyadi Mátyás élete. Regény. 2. kiad.
Bp. 1971, Kora Kiadó.
/Eagy emberek él.= te./
•

t

A történet Mátyás királlyá választásával inául,
kettős ezintéren: a főurak gyűlésén és a döntésre várakozó nép körében. Ez a tanulságos kettősség végig kiséri s regényt. MegisnierkeiUrj: KátyáB viharos gyermekkorával, korán kialakult e-1lentmondást nem tűrő egyéniségével.
Feltárul a kor bonyolult képet pártharcok,
egymással gyűlölködő, Mátyással szembenálló főurak, és külpolitikai ner.és3scek gátolják a királyt. ösezseekiívésekkel kell megküzdenie,

33

Frigyes német császár trónkövetelését kivédenie,
a török is támad, de kiváló diplomáciai érzéke,
bölcsessége, néhány hü és okos embere mindig győzelemre segiti.
A regény Mátyás kiterjedt hedi tevékenysége
mellett művészi és.kulturális pártfogó tevékenységét is bemutatja. A könyvet igen szép korabeli
metszetek másolatai, gazdag fényképanyag és irodalomjegyzék egészíti ki.

JAJTKOTICE Ferenc: Világverő Mátyás király. Történelmi regény-trilógia.
2. kiad. Bp. 1969, Szépirod. Kiadó.
1. A világverő.
2. A budai napkirály.
3. A fáklya kilobbant.
A Mátyás életéről és uralkodásáról BZÓIÓ trilógia három kötete először külön-külön jelent meg.
Az együttesen több, mint ezer oldalas, sok-sok
eseményt, személyt felvonultató műben a szerző
a nemzeti királyság tündöklését és bukását irja
meg.
Teljes emberi és politikai mivoltában mutatja be Mátyás királyt. Láthatjuk az "igazságost"
állama kis és nagy ügyei intézése közben. Végigvezet bennünket győzelmes hadjáratain, megismertet a fekete sereggel, a kiváló katonákkal, akik
közül különös gonddal Kinizsi Pál alakját rajzolja meg. Mátyás kortársait, a fejedelmeket,
császárokat, magyar urakat - de hozzájuk hason-
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Ión: a. aé-rteien t&aegexet, polgárodat, parasztokat is - néhány jellegzetes epizóddal varázsolja
életre. Xagy keawei, ihlettel rajzolja neg a
Mátyás életét döntően Deíoly&BOló asszonyok, Szilágyi Srzeébet, boroezlól borbála /Korvin János
anyja/ s főképpen Beatrix királyné alakját.
Az utolsó kötet már a nagy király halála utáni év-tizedet mutatja be, mikor az ország az
özvegy királyné és a korábban visszaszorított,
marakodó főurak ktizdőporondjévá válik. Egyik cselekménysor Beatrix harca királyi férjéért, Ulászlóért, az események másik központja Corvin János
és hivei. felvillantja az iró a hires fekete sereg pusztulásának képét is.

JÓSIKA Ulklós: A csenek Magyarországon.
Történelmi regény. Az ifjúság számára
átdolgozta Majtényi Zoltán, ütóazc:
Grandpierre Endre, K, 111, Kass János.
Ep. 1972. Móra Kiadó.
A nralt századi romantikus regényt Mejtényi Zo?.tár.
átdolgozásában olvashatjuk. Az átdolgozás cél;'a
főleg a mü nyelvi megújítása volt. így ez a régóta tetszhalott, szép klasszikus alkotás újból
élő, elevenen hetó olvasmánnyá vált.
A regény Mátyás korát idézi, "a tróntól a
kunyhóig, fényében és borzalmaiban." Szereplői a büszke Zokoli, a megátalkodott Komoróczi, a
nemesen nagyratörő Sasvitéz és e király, a maga
tökéletességében - egy-egy romantikusán felnagyított magatartás megtestesítői. Mindvégig izcraimas,
titokzatos vagy megható fordulatokkal bocyoiccí

históriájuk az akarat és a tetterő tiszteletét ébreszti fel az olvasóban. S éppen ez volt a szerző
legfőtb célja, mint azt regénye előszavában ki is
fejxi. Ezt szolgálja fordulatos meseszövése, szines megjelenítő képessége, a tájak, szokások részletező és mégis költői szépségű rajza.

v:k-!>t,Tr.7Yy Margit: Janus Fannonlus.
Életrajzi regény. Bp. 1969, líóra
Kiadó.
/Kagy emberek élete./
Janus Pannoniusnak, a hazai világi lira első, még
latin nyelven iró reprezentánsának életéről szól
a regény. Működése és Mátyás uralkodása jelzi nálunk a humanista műveltség kezdeteit.
A fiatal Csezmiczei Jánost nagybátyja, Vitéz
János ráradi püspök Ferraréba, Guarino hires hunanista iskolájába küldi tanulni. A hamarosan nemcsak Itálla-szerte, de a határokon túl is számontartott költő pályafutásé ragyogóan indul. Hazatérve Mátyás király kedveltje, a királyné főkancellárja lesz, olasz mintára költővé koszorúzzéi.
Kagas egyházi méltóságra, Pécs püspöki székébe
emelkedik. Mint diplomáciai küldött, Mátyás bizalmas tanácsadója egy ideig az ország legbefolyásosabb emberei közé tartozik.
A regény bemutatja azt is, hogyan áldoz le a
költő-diplomata magasra emelkedő csillaga. Vitéz
Jánossal együtt ellentétbe kerül Mátyás nyugati
politikájával, hiBzen mindketten Hunyadi János
programjának megvalósítását remélték a királytól:
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e keresztény Európa védelmét a török ellen. Janus
Pannonius egy líátyás elleni összeesküvés részeseként végleg kegyvesztett lesz. líikor Mátyás bebörtönzi Vitéz Jánost, 5 is menekül. Itáliába tart
lázas betegen - tüdőbajos volt - s tulajdonképpen
már senmit sen remélve.
A regény itt befejeződik. Az epilógus röviden
ismerteti hamarosan - még útközben - bekövetkező
halálának körülményeit. Megtudjuk, hogy hamvait a
király hozatta haza, s temettette el. Müveit is az
ő utasítására gyűjtötték össze, s helyezték el a
corvinák között.

KIKS&ÁTH Kálmán: A kis primás. Regény.
Bp. 1952, Ifjúsági Kiadó.
/Úttörő kiskönyvtár./
A jóizü kis történetben az iró azt beszéli el, ailyen úton-módon jut Mátyás feleségének, 3eatrlx
királynénak hétéves unokaöccse, Estei Hippolyt a
zsiros stallumu esztergomi érseki székbe.
A királyné kedvéért tiátyás fényes kísérettel
hozatja fel Ferrarából a kis herceget. A főpapok,
akik maguk is pályáznak a primási székre, összeesküvést szőnek a kisfiú ellen. Ezért Hippolyt
magával hozott kis pajtását öltöztetik fel prímásnak, őt pecif Tálján Gergely néven 3udára küldik E király udvarába. Sok mulatságos jelenet után
a csel kiderül.
Mikszáthnak ezt a kis történeti regényét realiznuse, emberábrázoló ereje, közvetlen stílusa
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humoré avttje reaetarivá.. Szelíd ém e l -

néző az ü&r&té& fcíTiil aagy szerepre saáat bütájDB lurkóval 6i.en.bea, de bírálja a maga ki>»v e t e i t , és. igen hfitáeog sódjás az egyoázi ha talon s Javai köril eüncbrgc, nagyon ie Tllági egyháziakat.

MTK5ZÁTK Eálmán: A s z e l l s t y e i asszonyok. Kisregény. UÍÓBÍÓ: DcmokOB
Mátyás. Bp. 1972, Szépirodalmi Kiadó.
/Olcsó könyvtár./
KépszerU kisregényében egy liátyás-anekáótát dolgoz f e l az iró. A király háborúskodásai miatt
férfi nélkül maradt s z e l i s t y e i asszonyok nem nyugoeznak bele a helyzetükbe, új férjeket kémek a
királytól. Válogatott szép nőket küldenek hozzá
követségbe, csak az a baj, hogy közöttük egy szel i s t y e i sincsen.
A királynak tudomására jut a turpisság. As
asszonyokat a férjekkel, s gazdag ajándékokkal
hazebocsétja, az erdélyi főkapitánynak azonban
levelet irat: ősszel Erdélyben fog vadászni, s
he Szelistyér nem t a l á l olyan szép asszonyokat,
mint amilyenek a követségben voltak, a főkapitánynak fejét v é t e t i .
Mátyás országos teendői miatt sohasem jutott
e l Szelietyére. Káig i s ott élnek azonban Erdély
legszebb asszonyai, akiknek az őseit a rémült főkapitány egész Erdélyből válogatta össze.

SZÉP Ernő: Mátyás király tréfái. Mesék. 111. Jurida Károly. Bp. 1967,
Szépirodalmi Kiadó.
/Képes regénytár./
Mátyás királyról, a hatalmasokat megtréfáló bölcs
és igazságos uralkodóról szóló történeteknek számos változata él a nép ajkán. Szép Ernő 42 vidám
mesét gyűjtött ösaze és dolgozott át belőlük. A
gyűjtemény 1937-ben jelent meg először, s mint
igen népszerű olvasmány, azóta több kiadást is
megért.

i
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A mesék nagy része az álruhában országát beJáró, szegényeket segitő, jutalmazó, a gazdagokat
büntető igazságos uralkodó tetteiről szól. Más
történetekben a furfangOB, tréfacsináló király
alakja jelenik meg. Számos kisebb történetet találunk még a bölcs királyról, akinek egy-egy mondása szállóigévé vált. A vidám történeteket Jurida Károly ötletes, groteszk illusztrációi élénkítik.

TATAY Sándor: Kinizsi Pál. Életrajzi
regény az Ifjúság számára. 111. Ceohány iráiip^T). 8. kiad. Bp. 1976, Mó•• .

'

ra

Kiadó.

/Delfin könyvek./
A szerző fordulatos kalandok során, népmeséi,
népmondai epizódokkal mondja el, miként lett a
hires Kinizsi Pál Mátyás hadvezére.
Roppant erejű molnárlegény, amikor megakad
rajta a vadászgató király szame és katonái közé
fogadja. így kezdődik ez a Mátyás idejében egy-
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általán nem szokatlan karrier, ••lynak útját
nem a születés vagy • ragyon, hanea a Bí
kiválóság egyengette.
Sorra megismerkedünk Xlnissi nevezetes tetteivel, tSrökeUenee ás egyéb kalandJaiTal /Wint
például a híres tánc a foga kört 4B a kesében
tartott törökkel/, és szerelnének érselaes, kedTes történetéről, melynek régén elnyeri Magyar
Balázs lányának, Ilonkának a kezét.
Az ifjúsági regényt népiesei, anekdótlkus
stílusa teszi élTesetes olrasnánnyá a felnőttek
számára is.
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Cikkek

KönyTekbfil szerzett ismereteinket torább gyarapithatjuk, ha a különböző folyóiratokban megjelent "frlBB anyagot" Is figyelemmel kísérjük.
A sajtó hasábjain gyakran Izgalmas tudományos
•iták bontakoznak ki, melyek nemcsak a szakember Btárnára lehetnek érdekesek, s f r i s s i b e n értesülhetünk az új kutatási eredményekről i s .
ki utébbi t i z - t i t e n ö t év eajtóteimésébíl
néhány tanulmányt, cikket Í z e l í t ő m az érdeklSd6k figyelőébe ajánlunk.
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