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Történelmünk fordulói címmel indított ajánló bib- •
liográfiai sorozatunk negyedik füzetét tartja kezében az olvasó. Az első bárom fUzet anyagát máris
kiegészíthetnénk a tárgyidőszakra vonatkozó, újabb
müvekkel. Célszerűbbnek látszott azonban az a megoldás, hogy sorozatunk legutolsó füzetében adjuk
közre minden korszakhoz az időközben esedékessé
vált kiegészítéseket.
Bem szükségtelen talán megismételnünk néhány,
kiadványunk céljával, szerkesztési elveivel kapcsolatos tudnivalót azok kedvéért, akik az első
füzetet nem ismerik. Sorozatunkat azoknak az olvasóinknak szántuk, akik - akár tudományos-ismeretterjesztő, akár szépirodalmi művek 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 műveket ajánlunk, melyek
a felszabadulás után jelentek meg, vagy új kiadásban állnak olvasóink rendelkezésére. Itt, a bevezetőben szeretnénk felhívni figyelmüket a magyar
történelmet összefoglalóan tárgyaló művekre, melyről az egyes korokat bemutató füzetek nem tesznek
említést. Gondolunk itt elsősorban a más-más mélységig, és különböző terjedelemben feldolgozott
"Magyarország történeté"-re, a korabeli dokumentumokat, tárgyi emlékeket bemutató képes kiadványokra /Magyarország története képekben, Magyarország
történetének képeskönyve/, stb.

Összeállításunk ismeretterjesztő részében
sztUcség szerint "könnyebb és nehezebb fajsúlyú"
olvasmányok szerepelnek együtt, ám mindig csak
a szélesebb érdeklődésre is számottartó művek.
Ugyanígy nem lehetett egységes - történelemszemlélet, stílus, színvonal szempontjából - a
történelmi regények csoportja sem. /Hosszú fejlődése során maga a műfaj is sokat változott./
Úgy gondoljuk, hogy a történelmi múltat 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. Munkánkban felhasználtuk
az un. fülszövegek, a Új könyvek, a Világtörténelem regényekben stb. ajánló bibliográfiák könyvismertetéseit.

Ismeretterjesztő
és tudományos művek
Források

Piheni katonák bográoeban főzik a raoeorát

KEMÉNY János önéletírása és válogatott levelei. Vál., sajtó alá rend.
és bev. V. Windiseh Éva. Bp. 1959,
Szépirod. Kiadd. /Magyar századok./
A IVTI. századi Erdélyben oly divatos emlékiratok között jelentős helyet foglal el Kemény János önéletírása. Az író változatos és hányatott pályát fut be: fiatal éveiben Bethlen Gábor urvarában
szolgál, a két Rákóczi György idején mint hadvezér •
és politikus vesz részt a kor hadjárataiban, diplomáciai tárgyalásaiban és a fejedelmek körül kavargó
udvari életben.
II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjáratában tatár rabságba esik, ahonnan hazatérve nőül veszi Lónyay Annát - házasságuk történetét Gyöngyösi István énekelte meg - , majd Erdély
fejedelmévé választják. A törökkel szembefordulva
egy éves fejedelemség után a csatatéren leli halálát.
Emlékiratai eseményekben gazdag, tragikus pályájának első feléről adnak számot: a történelem
sodra meggátolta abban, hogy önéletírását befejezze.
Élete utolsó éveiből azonban nagyszámú levele maradt
fenn, melyek kiegészítik, s a fejedelem utolsó napjaiig mintegy továbbfűzik a csonkán maradt emlékiratot. A kötet - forrásértéke mellett - tehetséges
írót ismertet meg az érdeklődőkkel. Windlsch Éva érdekes tanulmánya vezeti be, jegyzetek és mutató egészítik ki.

BETHL2H Miklós önéletírása. Bev. Tolnai Gábor. Sajtó alá rend. és jegye,
ell. V. Windisch Éva. Bp. 1955,
Szépirod. Kiadó. 1-2. köt. / Magyar
századok../
Bethlen Miklós önéletírása a XVII-ZVIII. századi erdélyi memoárirodalom legértékesebb, legjelentősebb alkotása. Nem véletlenül, hiszen írója a korabeli Erdély legnépszerűbb politikusa, gazdag tapasztalatokkal rendelkező, világotjárt férfiú volt.
Élete alkonyán felségsértési perbe fogták, s bár a
kirendelt bíróság felmentette a vád alól, haláláig
nem engedték haza Bécsből. Fogságában írta meg emlékiratait, mellyel az utókor felé apellált a saját
s leszármazottai védelmében.
Születéeétől, 1642-től 17o4-ig írta meg az életét, gazdagon részletezve. Az erdélyi iskolák után, ahol Apáczai Csere is tanította, külföldre,
Heidelbergbe, Utrechtbe, Leydenbe került, s ellátogatott Londonba is. Jóazemíí megfigyelő lévén sok érdekeset tudunk meg leírásaiból ezekről a városokról.
Politikai pályafutása egy Zrínyi Miklóshoz
szóló küldetéssel indul: így lehetett szemtanúja a
Zrínyi halálával végződő végzetes vadászatnak,
amelyről emlékiratában szintén beszámol. Hamarosan
belekerül az erdélyi politika forgatagába. 1691-ben
kancellár lesz, de ekkor Srdély már nem önálló, hanem a Habsburg-császárság tartománya. Ennek a fordulatnak kényszerű, reménységekkel, majd csalódásokkal teli történelméről, a Lipót-féle diploma megszületésének körülményeiről az események aktiv részesének tollából hiteles beszámolót olvashatunk.
8

Bethlen Miklós két korszak határán az utolsó
Jelentős erdélyi politikus volt. Az össznemzeti
problémák idegenek maradtak tőle. Zrínyi politikai
örökségét nem ő, hanem Rákóczi vette át.

• ...
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iHSZTÓTÍAIÜSI KIS Miklós maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége, melyet az irégyek ellen,... írni készeríttetett
'• .
Kolozaváratt 1698. esztendőben.
Sajtó alá rend. Bán Imre. Bev. Klaniczay Tibor. Bp. 1952, Szépirod.
Kiadó.

Misztátfalusi Kia Miklós a magyar nyomdászat
európai hiríí művelője volt. Mesterségét Hollandiában tanulta. Bár fényes jövő éa gazdagság várt rá
külföldön, mégis hazatért, hogy tehetségét és szorgalmát a hazai kultúra szolgálatába állítsa. Hagy
célt tűzött maga elé: modern nyomdát akart létesíteni Erdélyben, s olcsó és jó könyveket adni a nép
kezébe. Terveit azonban meghiúsították az erdélyi
reakciós-feudális erők, mindenekelőtt a konzervatív, minden újítástól rettegő, még az egyszerű helyesírási javításokban is eretnekséget szimatoló
kolozsvári papság.
Sértettségének, megaláztatásainak minden
fájdalmát a "llentség"-ben panaszolja fel Tótfalusi;
igazságának ereje átsüt ma darabosnak, nyersnek érzett sorain. A végaőkig felháborodott ember nyíltságával éa rendszertelenségével adja elő egész életét, az ellene folytatott hajsza részleteit, e ellenfeleit személy szerint ia kipellengérezi. Könyve óriási felháborodást keltett. Ellenfelei "eklézsla-követésre" /nyilvános bocsánatkérésre/, s egy
*
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visszavonó írás kibocsátására kényszerítették. Az
ekkor már súlyosan beteg Misztótfalusit ez a megaláztatás végleg megtörte, hamarosan meghalt.
Tótfalusi Mentsége nem könnyű olvasmány, a
szerző halálának 250. évfordulójára megjelent kiadás azonban igyekszik az érdeklődők dolgát megkönynyíteni: modern helyesírással, jegyzetekkel, s a
szövegbe ékelt zárójeles magyarázatokkal.
ZRÍHYI
Bev.
Tóth
jav.

Miklós hadtudományi munkái.
Perjés Géza, Rohonyi Gábor,
Gyula. 111. Würtz Ádám. 2.
kiad. Bp. 1976, Zrínyi Kiadó.

A kötetben megtalálhatók Zrínyi nagyobb hadtudományi munkái: a Tábori Kis Traota, a Vitéz Hadnagy, a Mátyás-tanulmány és Az Török ifium ellen
való orvosság. Ezeket néhány olyan levele, vita- és
emlékirata követi, amely a nagyszámú hasonló írás
közül főként hadtudományi és hadművészet! értékével
tűnik ki. Végül - mintegy bepillantást engedve Zrínyi műhelytitkaiba - két katonai szabályzat-kivonat
következik, melyek munkái nyersanyagául szolgáltak.
A kötetet és Zrínyi egyes munkáit új szempontú, a történeti kutatás legfrissebb eredményeire
támaszkodó tanulmányok vezetik be. Függelékként gazdag eligazító apparátust is találunk, úgymint: kútfők és irodalom, jegyzetek, idegen és elavult szavak
szótára, név- és helymutató.
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Galéria omnium sanctorum. A magyaror
országi gályarab prédikátorok emlékezete. Visszaemlékezések, dokumentumok. Szerk. bev. és függelék: Makkal
László. Ford. Bod Péter, Mavv^-í Lász16. Bp. 1976, M. Helikon - Európa.

Az 1671 és 1681 közé esS évtized a magyar protestantizmus "gyáazévtizede". I. Lipót abszolutizmusának kiépítése érdekében elsősorban a protestáns
rendeket kívánta megtörni, egységes, katolikus vallású országot akert. I67o-ben felfüggesztette a protestáns vallásszabadságot biztosító törvényeket. Az
ellenszegülő prédikátorokat, lelkészeket nagy számban fogták el, kínozták meg, küldték gályára.
A szép kiállítású, bibliofil értékű kötet ennek az évtizednek a legfontosabb - történelmi és
irodalmi szempontból egyaránt kiemelkedő - dokumentumait, protestáns prédikátorok emlékezéseit adja
közre. Közülük a legterjedelmesebb, Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma cimű emlékirata
szolgált forrásul Moldova György nagysikerű regénye
a Negyven prédikátor megírásához.
A-mÚVek - forrásértékükön túl - azért is vonzó olvasmányok, mert szerzőik valóban kiemelkedő,
meggyőződésükért a megpróbáltatásokat is bátran vállaló egyéniségek, ami írásaikra is rányomja bélyegét.
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Magyar Simplicissimus. Szerk. és bev.
Turóczi-Trostler József. ?ord. Varjú Elemér. Jegyz. ell. Benda Kálmán.
111. Varjú Domokos. Bp. 1956, Müveit
Nép. /Auróra 4./
A míí a XVII. századi magyarság mindennapjainak
egyik legérdekesebb forrása. Szerzője a legutóbbi kutatások szerint Dániel Speer, német muzsikus-£ró.
ííintája Grimmelshausen híres Simplioissimusa, a harmincéves háború viharos éveiben játszódó német pikareszk regény.
A Magyar Simplisissimus hőse a sziléziai Boroszlóban született. Korán árvaságra jutott, csínytevései
és szigorú rokonai bánásmódja sodorják a kalandok országútjára. Vándordiákokkal érkezik hazánkba, s mindjárt útjuk elején egyik veszedelemből a másikba kerül; rablók állják el a határokat, majd garázda katonák fordítják a vizesárokba - alig sikerül ép bőrrel
menekülni.
Bejárja a Szepességet, hadi trombitásként részt
vesz a magyar-török gerilla-harcokban, párviadalban
legyőzi ellenfelét, kapitányát kivágja az ellenség
közül, dohány és bor mellett dőzsöl. Katonai, pályafutásának török fogság vet véget. Kiszabadulása s újabb
kalandok után végül Konstantinápolyban búcsúzunk az
elbeszélés hősétől.
"Mindez legalább részleteiben jórészt hiteles
vagy átköltött történelem. Az elbeszélő két kézzel
merít folklórhagyományból, anekdotakincsből,'népi
hiedelmekből. Nincs előtte s utána is alig van nem
magyar író, aki ilyen meghitt viszonyba került volna a magyar földdel és népeivel" - olvashatjuk a bevezetésben.
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A magyar közönség számára Jókai fedezte fel
újra a félig elfelejtett Magyar Simplioiaaimust fő forrása volt Szép idikhál oímíí regényének. Az eredeti, caonkítatlan Bzöveget - nyelvileg korhű és élvezhető fordításban - a fenti kiadás adja először.a
magyar olvasó kezébe.
HERMÁNYI BIENES András: Hagyenyedi Demokritua. Anekdótagyűjtemény. Vál.
bev. és jegyz. Romhányi Zoltán. Bukarest, 197o, Kriterion. /Téka./
A régi magyar irodalom egyik kiváló alkotásából készült a válogatás. Szerzője jól ismerte a XVII.
századi Erdélyt, otthonos volt a nemesi udvarházakban, kollégiumi diákszobákban és a piacon egyaránt.
A kor kedvelt míífajában, az anekdotában találta meg
a legalkalmasabb eszközt élményei megörökítésére,
így leginkább a hétköznapi élet intimitásaiba nyerünk
bepillantást.
A szerző színes, érzékletes stílusban örökíti meg az emberi gyarlóságokat, elsősorban az erkölcsösség köntösében jelentkező vétkeket leplezi le
szívesen. Friss, olvasmányos nyelvén a korabeli népnyelv hatása érződik. A bevezető Hennányi Dienes emberi portréját és írói müködéaét vázolja.
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Qyaloghajdűk telken bocukorban, vállukon fegyver

Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
Feldolgozások

~
Magyar vitéz levágott tOrök fajjel
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:• .• . BENDE Kálmán: Habsburg-abszolutizmus
•:
és rendi ellenállás a XVI-XVII. században. Bp. 1975, Tankönyvkiadó.
/Történelemtudomány - történelemtanítás 6./

"Történetírásunk sokáig önmagában, elszigetelten vizsgálta a magyar rendiség fejlődését, és a
Habsburg-abszolutizmussal való szembenállását is a
magyar nemzeti fejlődés kizárólagos jellemvonásaként
állította be".
• Bende Kálmán tanulmánya meggyőzi az érdeklődőt
az ellenkezőjéről: a rendek a Habsburg-monarchia többi országában is szemben álltak a fejedelmi abszolutizmussal. Az osztrák, a cseh-morva tartományok és
Magyarország helyzete 162o-ig erősen hasonlított egymásra, s a XVII. század elején - mikor egyaégtörekvések is jelentkeztek a különböző tartományok között a rendek jelentős sikereket értek el Rudolf császár
ellen.
A csehek azonban a fehérhegyi csatában döntő
vereséget szenvedtek, s ettől kezdve egy évszázadra
- Rákóczi s vele a nemzeti abszolutizmus kísérletének bukásáig - "a Lajtán innen és a Lajtán túl két
külön világ terült el. Az, hogy Magyarországon a rendeket nem sikerült megtörni, elsősorban nem is a magyar nemességen múlott, hanem az erdélyi fejedelmeken. .."
Az adatokban gazdag, olvasmányos stílusban megírt tanulmány a nem-szakember olvasó érdeklődését
is lebilincseli.

17

BEHDA Kálmán: A Bocskai-szabadságharc.
Kiad. a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat.
Bp. 1955, Míívelt Hép.
Benda Kálmán írta a felszabadulás utáni első
népszerű összefoglalást Bocskai István szabadságharcáról /Bocskai István függetlenségi harca, 1952./
Kisebb javításokkal ez a tanulmány jelent meg újra
1955-ben, a függetlenségi harc 35o. évfordulója alkalmából, a fölkelés legfontosabb egykorú iratanyagával kiegészítve.
A szerző bemutatja a történelmi előzményeket:
hogyan jött szükségszerűen létre "szövetség a nagybirtokos főúr és a földönfutó jobbágyszármazék magyar hajdúság között". A politikai és hadi események
összefoglalása közben a függetlenségi harc belső
társadalmi problémáira is figyelmet fordít.
Végül az I6o6 szeptemberében aláirt bécsi béke
jelentőségét emeli ki: rendezte a birtok- és közjogi sérelmek nagy részét, fontos előrelépést jelentett a vallásszabadság terén, s "az önálló erdélyi
fejedelemség megteremtésével nemcsak biztosította
mindazt, amit a harcban elért, hanem kezébe adta a
magyarságnak azt a fegyvert is, amellyel kedvezőbb
politikai körülmények között majd a nemzeti királyságért, a Habsburgoktól való teljes elszakadásért a
küzdelmet megindíthatja."

18

HAGY László: A Bocskai szabadságharc
katonai története. Bp. 1961, Akad.
Kiadó.
A Bocskai szabadságharc történetének voltaképpen az első monografikus feldolgozása. A szerző az
eddigi irodalom és forráskiadványok adatain túlmenően főként saját levéltári kutatásaira támaszkodik.
A levéltári kutatás sok új eredményt hozott - főleg
a kortársak levelezéséből tudott sokat meríteni
mind az eseményekre, mind az egyes személyek jellemzésére vonatkozóan.
Munkájából a hadi eseményeket szinte naponkénti részletesaéggel nyomon követhetjük, egyes hadsereg-csoportok, s a kimagaslóbb katonai személyek
tevékenységét pedig teljes részletességgel magunk
előtt láthatjuk. Plasztikus képet kapunk a szabadságharc résztvevőinek társadalmi rétegződéséről és
a nép szerepéről. A kötetet számos korabeli metszet
és festmény reprodukciója, valamint térképvázlat teszi szefflléltetőbbé.

'

WITTMA1OT Tibor: Bethlen Gábor. Kiad.
a Hagyar Történelmi Társulat. Bp.
1952, Művelt Nép.

Wittmann Tibor tanulmánya a felszabadulás utáni első népszerű összefoglalás Bethlen történelmi
szerepéről, tevékenységéről. Különösen a gazdasági,
diplomáciai és hadtörténeti vonatkozásokra fordít
nagy figyelmet.
A polgári történetírás torzitásaival szemben
is hangsúlyozza a nagy fejedelem örökségét és életműve tanulságát: Bethlen a nemzeti függetlenség

kivívását össze tudta kapcsolni a társadalmi haladással, diplomáciáját a haladó nemzetközi erőkkel való
szolidaritásra építette. Külpolitikájának megszívlelendő tanulsága "a szomszédos népekkel való szoros
barátság és együttműködés a közös ellenséggel szemben".

:

• ••

HAGY László: Bethlen Gábor a független
Magyarországért. Bp. 1969• Akad. Kiadó.

A szerző tulajdonképpeni célja a Bethlen-háborúk eseménytörténetének bemutatása, feladatát azonban szélesebben fogja fel. Elöljáróban általános európai helyzetképet nyújt, vizsgálja a királyi Magyarország és Erdély XVII. századeleji gazdasági, társadalmi viszonyait s összefüggésüket a korszak hadtörténelmével. További fejezetei végigkísérik Bethlen
fejedelemségét a gazdaságilag megalapozott önálló Erdély koncepciójának elvi és gyakorlati valóraváltásától a harmincéves háború küzdelmein, a Habsburg hatalom elleni hadjáratokon át a fejedelem utolsó terveiig. Egykorú jelentések, kortársak levelei, visszaemlékezések idézik fel a kort, és támasztják alá a szerző következtetéseit.
HAGY László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Bp.
1972, Akad. Kiadó.
"Az a magyar hadsereg, amely Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar király személyes vezetése alatt részt vett az első nagy európai
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méretű fegyveres konfliktus, a harmincéves háború
harcaiban, kiemelkedő helyet foglal el a magyar
történelemben és hadtörténelemben. Elért eredményei
nyomán hírneve és Jelentősége túlnőtt a három részre szakadt Magyarország határain, és számottevő európai tényezővé vált" - olvassuk a szerző bevezető
sorai között.
Hagy László három fő fejezetre tagoltán foglalja össze hosszú kutatómunkájának eredményeként a
bethleni fegyveres erők történetét. Bevezetésként
általános hadtörténeti körképet rajzol, majd külön
vizsgálja Bethlen seregének helyét kora társadalmában, a hadsereg szervezetét, anyagi ellátását, erkölcsi arculatát és harcértékét.
A tanulmányt gazdag jegyzetanyag és életrajzi
adatokat tartalmazó függelék egészíti ki.

:

MAKKAI László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Hépi felkelések
Felső-Magyarországon 163o-32-ben.
Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézete. Bp.
1956, Akadémiai Kiadó.

Bocskai a hajdúkról így írt: "Maguk jövének
érettünk". Száz év múlva II. Rákóczi Ferenchez ez az
üzenet érkezett: "A föld népe kész, csak legyen feje".
A szerző az I630. évi hajdúfelkelés és az ehhez kapcsolódó 1631-1632. évi parasztmozgalom eseményeinek ismertetése kapcsán elemzi a Habsburgbirodalom társadalmi átalakulását a harmincéves háború korában.
,

•
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Bemutatja, hogy a "második jobbágyság" és az
ellenreformáció rendszerére alapozott, egy szűk arisztokrata réteg érdekeit képviselő Habsburg-abszolutizmus ellen hogyan jött létre az erdélyi fejedelemségre támaszkodva a magyar nemesség és parasztság
nemzeti összefogása, mely a század végén a kuruc
szabadságharcokhoz vezetett.
•

R. VÁRKONYI Ágnes: Török világ és
magyar külpolitika.Bp. 1975, Magvető. /Gyorsuló idő./

A Z7XI. század történetének központi kérdése
a török európai uralmának megdöntése, Magyarország
felszabadítása. E nagy vállalkozásnak sokáig csak
két koncepcióját ismerte a történetírás: a Habsburgház segítségét váró politikusokét és Zrínyi Miklósét.
A szerző, tanulmányozva a török elleni háborúval foglalkozó terveket, bizonyítja, hogy azok mindig a nemzetközi viszonyok mérleglése alapján születtek. A már Báthori István elképzeléseiben szereplő
európai koalíció megvalósításának gondolata a XVII.
századi Magyarország politikai életében egyre döntőbb fontossággal bír. Nyilvánvalóvá válik az is,
hogy a védekező harcok ideje lejárt, támadó háborút
kell indítani. A helyzet felismerése egy törökellenes nemzetközi szervezet, a Rajnai Szövetség létrejöttéhez vezetett, s amikor 1663-ban Regensburgban
egy török sllen lódítandó háború ügye került napirendre, megvolt a lehetősége, hogy Magyarország egy
nemzetközi szövetségben biztosítsa önálló fejlődését és politikai erővé válását.
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A koalíció felbomlása, a vasvári béke, a török kiűzésének eltolódása történelmi tények, megváltoztathatatlanok. Az azonban, hogy egy nagy jelentőségű, Európa majd minden népét öaszefogó szervezet
létrehozásában a magyar társadalomnak milyen aktÍT
szerepe volt - s ezt kívánja bizonyítani a rendkívül érdekes történelmi esszé - más megvilágításba
helyezi a korabeli magyar külpolitikát.
1*
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PÉTER Katalin: A magyar romlásnak századában. Magyar politika Eszterházy
Miklóstól Zrínyi Miklósig. Bp. 1975,
Gondolat. /Magyar história./

A kötettel új sorozat indult, mely Magyarország történetét kívánja bemutatni a kezdetektől máig, mintegy húsz-huszonöt kötetben. Szerzői fiatal
történészek, akik elsősorban a legújabb kutatások
eredményeit akarják a szélesebb közönség számára is
továbbítani.
rPéter Katalin könyve a "végromlásban vergődő"
Magyarország politikai történetéről szól Bethlen
Gábor fejedelemségének fénykorától a törökkel kötött
vasvári békéig. A lendületesen, olvasmányosan megírt,
"érdekes történetekkel" élénkített mu világosan rajzolja ki a korszak tragikumának közvetlen és közvetett okait. A kor alapkérdése a három részre szakadt
ország keleti, erdélyi és nyugati részeinek egyesítése, a nemzeti királyság létrehozása. A kor magyar
főszereplői, a táborszervező nádorok, Eszterházy
Miklós, Pálffy Pál, a merész lépésekre építő Rákóczi
Zsigmond s legkiváltképp a közülük is kiemelkedő
Zrínyi alkalmasak is lennének a cél elérésére. Nem
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váratlan haláluk a kudarc oka, hanem az európai
külpolitika eseményei: a nagyhatalmak nyugaton és
a kontinens közepén olyan helyzetet teremtenek,
hogy nem érdekük a "szélek", köztük Magyarország
megosztásának megyáltoztatása.
A kötet gazdag kép- és térképanyaga Is segíti a szerző gondolatainak megértését.

TÜSKÉS Tibor: így élt Zrínyi' Miklós.
Bp. 1973, Móra Kiadó. /így élt.../
A könyv első fejezete a horvát-dalmát családból származó költő gyermekéveit, őseitől kapott
"örökségét", Pázmány Péterhez és a Habsburg udvarhoz fűződő kapcsolatait és nagy élményt jelentő itáliai utazását írja le.
A sokat látott és széleskörűen múVelt ifjú
Csáktornyán, ősei birtokán telepszik le. Gazdálkodik és vadászik. Csáktornya azonban végvár: a török hamarosan véget vet a nyugalmas életnek. Zrínyi,
mint dédapja, viadalra kél a legnagyobb ellenséggel.
Hadi tetteiről, szerelméről, a Szigeti veszedelem
születésének körülményeiről tudósít a második fejezet.
A következőkben főispánná, majd horvát bánná
való kinevezéséről, újabb küzdelmeiről, politikai
terveiről és kudarcairól olvashatunk. A kiábrándult,
a Habsburg-ház mohóságától nemzetét joggal féltő
Zrínyit, máig tisztázatlan tragikus halálát ismerjük
meg az utolsó passzusból. A kötetzáró lapokon a nagy
költő-hadvezér emlékét megörökítő utókor jelesebb alkotásaival, s a szájhagyományokkal foglalkozik a
szerző.
2 4
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A puritán stílusban írt, könnyen áttekinthető,
alapos munkát a költő írásaitól vett részletek, korabeli képek és metszetek reprodukciói egészítik ki.

PERJÉS Géza: Zrinyi Miklós és kora.
Bp. 1965, Gondolat.
A szerző szemléletének alapja, hogy nem lehet
megérteni a hőst a környező világ és társadalom nélkül. Alapos helyzetképet ad a kor gazdasági és népesedési problémáiról, a katonai helyzetről s mindezek
összefüggéseiről, politikai következményeiről.
Könyvéből elénk tárul a Zrínyi-család története, birtokaik, jövedelmeik. Két egész fejezet foglalkozik a Szigeti veszedelem keletkezésével és katonai
tanulságaival, másik kettő a korabeli magyar közigazgatás helyzetével éa Zrínyi közéleti tevékenyeégével.
Ismerteti a kor hadtudományának helyzetét, majd - művei alapján - Zrinyi katonai elméletét, politikai
programját. Hagy részletességgel foglalkozik az 16611664. évi nagy török háborúval. A könyv az 1664. évi
hadjárat és Új-Zrínyivár elestének történetével fejeződik be.
- •
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BENCZÉDI László: A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben. Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. Bp. 1953, Müveit Kép.
A szerző először a XVII. század végére "végső
romlásra jutott Magyarország" gazdasági, politikai
helyzetét jellemzi.
Külön foglalkozik a Hegyalja viszonyaival, a
mozgalom érlelődésével, a vezetők személyével.
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Kiemeli, hogy a levert felkelés hatása továbbgyűrűzött a következő évek futótűzként terjedő népmozgalmaiban, B elkerülhetetlenül hatással volt az ifjú
Rákóczi Ferenc gondolkodására, politikai érlelődésére is.
A mozgalom jelentőségét éppen ebben a sajátos
történelmi közvetítő szerepben látja a szerző. "Az
1697-ea hegyaljai felkelés a kuruckor két szakaszának mesgyéjén állt: utolsó hajtása volt a Thököly
mozgalmaknak és egyben csírája II. Rákóczi Ferenc
s zabadeágharcának.

L szultán meghatalmazása, molj Bocskait a biksifbtéere
teljogoaitja
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Regények
Erdély

összecsapás a császári és a török csapat között

DÁVID Antal
Erdély nagy romláHa. Történelmi regény.
Bp. Móra Kiadó.
1. A sárkány papja. 1974.
2. A boldogított ország. 1975.
3. Fordul az idő. 1977.
A trilógia a XVI-XVII. század fordulóján eleveníti meg Erdély történetét. Első része Báthori Zsigmond és András bíboros /a "sárkány papja"/ uralkodása
idején Játszódik. A korban, amikor Erdély önálló létét
egyaránt veszélyeztetik a törökök, a Habsburgok és a
havaselvei vajda, a vallási és hatalmi harcok folytán
a belső ellentétek vésztjóslóan élesek, erőskezű, határozott fejedelemre volna szükség. Sem a kegyetlen és
következetlen Zsigmond, sem pedig a jóindulatú, de politikában járatlan András nem alkalmas vezetőnek. A
cselekmény a bíboros meggyilkolásával zárul, innen indul a következő kötet.
Mihály havaselevei vajda Rudolf császár segítségével megszállja a fejedelemséget. A hódító azonban
maga is hatalmi játszma eszköze, akárcsak az őt támogató - kiváltságaiért hadra kelő - székelység. Mihály
vajda végül ugyanarra a sorsra Jut, mint Báthori András.
Basta német generális rémuralma következik, az éhínség
és tömegmészárlások ideje.
A harmadik kötet kezdetén a nép a havasokban
bujdosik: Basta rémuralmát az időről időre fellángoló
véres harcok is súlyosbítják, hol a török, hol a tatár rabolja végig a falvakat, fűzi rabszíjra a lakosságot. A pusztuló ország siralmas képe fogadja Bocskai
Istvánt, a Tisza mente urát, mikor a kétévi prágai fogságból hazatér. A regény azokat a történelmi eseményeket követi, amelyek végül meggyőzik Bocskait: nem maradhat a császár szolgálatában. Nemzeti összefogással
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és a török porta segítségével győzelemre viszi a
Habsburgok elleni szabadságharcot.
A történelmi eseményekkel párhuzamosan fut a
regény másik cselekményszála, mely a falusi nép életét, megpróbáltatásait mutatja be.

GERÉB László: Parasztgenerális. Bp.
1954, Ifjúsági Kiadó.
Négy és fél év eseményeit - az lőol és I6o5
közötti időszakot - öleli fel a regény Bocskai István korából. Ezekben az években ismeri fel Bocskai,
hogy a magyarra súlyosodó német és török iga közül a
Habsburgok igája a veszedelmesebb, és kezd elszánt
harcot a jobbágyságra, a hajdúkra támaszkodva a magyar függetlenségért.
A szerző regénye fő alakjának nem Bocskait, hanem legtehetségesebb hadvezérét, a cigányparaszt
származású Lippai Balázst választotta. Az ő utolsó
éveinek tükrében mutatja be a függetlenségi harc néhány mozzanatát, az ő sorsát kíséri nyomon az urak
orgyilkos tőre által okozott haláláig.
Geréb László elsősorban a szegénység harcának
megelevenítését tűzte ki célul, s a föld népe nagy
nyomórúságát, izzó úrgyülöletét sikerült is maradéktalanul életre keltenie.
SZÁNTÓ György: Hajdútánc. Történei-mi regény. Utószó: Fried István.
Bp. 1969, Móra Kiadó.
Szántó György regénye 1942-ben jelent meg először, s szokatlanul nagy sajtóvisszhangot keltett.
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Nem véletlenül, hiszen az író egyszerre két feladatot teljesített, hírt adott a XVI-XVII. század küzdelmeiről, s az 1942. év kérdéseire is válaszolt.
n
A magyarságot szüntelenül áltató, őszintétlen, hazánk területére vágyó császári törekvések a fasiszta Németország ekkor még titkolt terveire figyelmeztetnek. Bocskai földosztása, az erre vonatkozó dokumentum közlése is égetően időszerű problémára utal...
Legmegragadóbban azonban a Duna-medence népeinek egymásrautaltságára, közös sorsára mutat rá Szántó György."
/Fried István/
A regény Bocskai kanyargós életútját követi a
csáazárhííaégtől, a feltétlen engedelmességtől a függetlenségi harc vállalásáig. Forrásul elsősorban
Szamosközi István krónikus munkáit használta a szerző,
más korabeli dokumentumokkal együtt. Fordulatos, izgalmas regényében árnyaltan ábrázolja hőseit, s vérbő,
teljes korképet nyújt, beleértve a jellemző részletek:
fegyverek, öltözetek, szokások, hiedelmek, alkimista
kísérletek stb. hiteles, pontos leírását is.
MÓRICZ Zsigmond: Erdély. Történelmi
regény. Utószó: Réz Pál. 111. Borsos
Miklós. Bp, 1971, Szépirod. Kiadó.
1. Tündérkert.
2. A nagy fejedelem.
.".'••

3. A nap árnyéka.
/Magyar elbeszélők./

.
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Móricz egész életművének egyik kiemelkedő csúcsa az Erdély trilógia. Az író egy negyedik kötet tervével is foglalkozott, de megírására már nem került
sor. A háborút, forradalmat és Trianont követő években tanulságért és példáért fordult a XVII. század
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eleji Erdély történelméhez. A kis Erdély példája azt
sugallja: "... kis országnak más politikája nem lehet, mint veszteg ülni s gyarapodni polgári mesterséggel, amiben lehet... A magyarságnak ura ás fejedelme azon dolgozzék, hogy a magyar népet idebenn
erősítse, kifelé hóditásra ha gondol, megőrli vele a
belső erőt."
A Tündérkert két fejedelem s ellentétes egyéniság párviadala. Báthori Gábor a nagyobb koncepciójú politikus, amellett pompás, szeretetre méltó, bár
könnyelmű férfi. Mégis a realitással számoló, álmok
helyett a szívós, kemény munkát választó Bethlen jár
az író által helyesnek tartott, példamutató úton. Az
ő uralkodása alatt - a trilógia további köteteiben válik Erdély valóban tündérkertté. Báthori és Bethlen
alakjainak szembeállítása - jellegzetesen női színekkel átszőve - Bethlenné Károlyi Zsuzsanna és Báthori
Anna távoli, de mégis nagy feszültséggel teli viszonyában folytatódik.
A nagy főalakokon kivül az erdélyi és magyarországi társadalom számtalan képviselőjét jeleníti
meg az író egy-egy felejthetetlen jelenetben - az alföldi ridegpásztorokról, a kolozsvári kereskedőkről képet adva a nép helyzetéről is. A mű ezer árnyalatban tündöklő nyelve három forrásból táplálkozik, a
korabeli nyelvből, az erdélyi krónikák és protestáns
prédikátorok írásaiból.
HAGY László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem. Életrajzi regény. Bp. 1964,
Móra Kiadó. /Nagy emberek élete./
"Életútja valahogy úgy kezdődött, mint a mese...
Egyezer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tizen32

négyéves árva fiú, aki elindult a székely havasok zord
bércei között meglapuló rokoni házból az erdélyi fejedelmi udvarba szerencsét próbálni."
A korabeli írások többnyire csak Bethlen politikai és katonai működéséről adnak számot, s kevés az
olyan adat, amelyik a magánéletébe enged bepillantást.
Persze valójában is élete döntő részét a hadvezéri és
államférfiúi munka töltötte ki.
Hagy László könyve ifjúkorától - attól kezdve,
hogy elindul Bocskai udvarába "szerencsét próbálni" haláláig nyomon követi Bethlen életét. Bár nem regényes feldolgozásról van szó, a könyv igen olvasmányos.
Ahol a források hiányoznak, költött elbeszélésekben
eleveníti fel Bethlen életének egyes mozzanatait. Fejedelemségének, különösen hadjáratainak leírásában már
több forrásra támaszkodhat, részletesebben írhatja le
az eseményeket. Az olvasó világos áttekintést nyer a
kor bonyolult politikai-társadalmi szövevényéről, a
német és török közt morzsolódó Erdély problémáiról.

SAHTAVOURI, Mártii: A fejedelem útja.
Történelmi regény. Ford. Jávorszky
Béla. Bp. 1976, Európa.
/Századok - emberek./
A könyv szerzője neves finn író, aki többször
járt Magyarországon, s szoros barátság fűzte a magyar
szellemi élethez. Regényének színtereit is bejárta,
és mindenütt - különösen Erdélyben - tanulmányozta a
levéltárak anyagát, megismerkedett a történelmi múlt
élő emlékeivel.
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Nem véletlen, hogy regényének hőséül Bethlen
Gábort választotta. Santavouri világosan látta, hogy
a messzi múltban, a háborúk viharában az északi finn
és az Európa közepén élő magyar nép példamutató, közös hőse éppen Bethlen Gábor lehetett, a bölcs államférfi, a békés egymás mellett élés, a vallásszabadság
híve, aki a történelem tragikus korszakában messzebbre látott kortársainál.
Santavouri nemcsak a nemzeti hőst, a győztes
hadvezért mutatja meg regényében, hanem a gondolkodó,
a kutató eabert, a jóbarátot, a megértő társ után vágyó férfit és a szerelmes férjet is. A távoli világokat számos szereplő kapcsolja össze, ezek a különböző
nemzetiségű és korú nemesi és polgárasszonyok, katonák, papok, tudósok, polgárok izgalmas csaták és cselszövések között, a szerelem és a halál örök nagy színjátékának szereplőiként vesznek részt a nagy idők hiteles történetében.

KEMÉHY Zsigmond: Özvegy és leánya.
Regény. Szerk., utószó és jegyz.:
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Szabó József. Bp. 1967, Szépirod.

Kiadó. /Kemény Zsigmond müvei./

Az I. Rákóczi György idejében játszódó történetet az író Szalárdi Siralmas Krónikájából merítette. A szentléleki leányrablás históriája bővelkedik
a romantikus regények váratlan fordulataiban, ugyanakkor messzemenően érvényesül az író kivételes lélekábrázoló kézsége.
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A regény központi hőse özvegy Tarnóczyné, pusztító indulataival a nagy tragédiák hőseit idéző alak.
Vallási fanatizmusa birtokszerző szenvedéllyel párosul.
Ádáz harcot kezd a Mikes-család birtokaiért, s eközben
boldogtalanná teszi, végül öngyilkosságba kergeti tulajdon lányát is.
Kemény végzetszeríúiek ábrázolja hősei sorsát.
Mikes János tragikus vétsége, hogy öccse számára elrabolja Tarnóczy Sárát, akiben rég nem látott szerelmesére ismer, mégis lemond róla. Sára tragédiája, hogy
azt hiszi: szerelme, Mikes János számára rabolják el.
Tarnóczyné alakja mellett emlékezetes a három Mikes
fiú, és Sára szelid, megadó, de a döntő percben szinte hőssé magasztosodó alakja is.

• •••••' . '
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KEMÉNY Zsigmond: A rajongók. Történelmi regény. Szerk., utószó, jegyz.:
Hagy Miklós. Bp. 1969, Szépirod.
Kiadó. /Kemény Zsigmond müvei./

- A rajongók Kemény legjobb történelmi regénye,
egyúttal a magyar történeti regényírásnak is kiemelkedő alkotása. A szerző az erdélyi emlékírók műveit
használta forrásként. I. Rákóczi György uralkodása idején - két esztendővel az Özvegy és leánya cimít regényben elbeszélt történet után - játszódik a cselekmény.
Erdély életét vallási és politikai harcok dúlják. A regény egyik központi alakja Kassai István, a
fejedelem tanácsosa, irigy, számító, rosszakaratú ember, akit a minél nagyobb konc megszerzése ösztökél.
Ellenfele, Pécsi Simon, kegyvesztett ember, Bethlen
Gábor, a korábbi fejedelem bukott kancellárja. Jelle-
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me éppen ellenkezője Kassal Istvánénak: tudós éa költő, a szombatosok Üldözött szektájának bőkezű támogatója. Kassai unokaöccse, Elemér, és Pécsi Deborah gyermekkoruktól szeretik egymást, de az apák ellenségeskedése elválasztja a két fiatalt. Kassal egy Ingatag éa
megfélemlített szombatos papban, Szőke Pistában, árulót talál, majd rajtaüt a Pécsi kastélyában gyűléseeő szombatosokon, tettével azonban unokaöccse halálának is okozója lesz.
A rajongók legfőbb értéke a lélekábrázolő művészet. Az alakok sorsa jellemükből következik. Fő nősei mellett az író nagy gonddal és melegséggel rajzolta meg a regény nőalakjait is, Deborah-t, Szőke Pista
feleségét, Klárát, valamint Lorántffy Zsuzsannát.
JÓKAI Mór: A Domokosok. Sajtó alá
rend. Végh Ferenc. Bp. 1966, Akad.
Kiadó. /Jókai Mór összes müvei.
Regények 44./
A nagy fantáziával megirt, kalandokban bővelkedő történet háttere a hanyatló erdélyi fejedelemség. II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi
hadjárata után teljes az országban a zűrzavar.
A calki székely főkapitány, Damokos Tamás is
tatár fogságba esik. Felesége mindent elkövet kisza- badltásáért, az asazony kezére pályázó Apor István •
azonban egy útonállóval elraboltatja a váltságdíjat.
A kétségbeesett asszony erre - mint erről az erdélyi
krónikák tudósítanak - maga köré gyűjti sorstársait,
felvonulnak az országgyűlés elé, s számonkérik férjeiket. A viharos gyűlésen a rendek felelősségre

36

vonják, s leteszik posztjáról a fejedelmet.
A történet végén a hŰaég és bátorság diadalmaskodik. Ilka asszony kiszabadítja férjét a tatár
rabságból, ahol Damokos Tamásnak is,sok kalandban,
viszontagságban volt része, s nagy kísértést kellett legyőznie: a tatár nagyúr legszebb odaliazkjenek Bzerelmét.

„

KÓS Károly: Varjú nemzetség. Krónika.
Bev. és a függeléket összeáll. Mikó
Imre. Kolozsvár-Bapoca, 1977, Dacia.
Magyar-román közös kiadás.

Kés Károly első - s máig legnépszerűbb - szépirodalmi müve, a Varjú nemzetség, 1925-ben jelent meg
• az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. Az akkori kritika tartózkodással fogadta: annál nagyobb sikere volt
az olvasók körében. A két világháború között négy kiadást ért meg, ami abban az időben páratlan könyvsikernek számított.
11

Kós "krónikának nevezi művét. Szaggatott,balladás modora jól érezteti az erdélyi élet sűrített,
komor, drámai légkörét. A Varjú nemzetség Kalotaszeg
történetéből ölel fel egy emberöltőt. A cselekmény
kezdetén még él Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, s
végződésekor XX. Rákóczi Györgyöt temetik.
A regény központi hőse Varjú János, egy elszegényedett kalotaszegi kurtanemes fia, aki tizenhat
évi távollét után vetődik haza. A Varjukat az egész
környéken bolond embereknek tartják, pedig csak mások, mint a többi ember, "mindig törik valamiben a
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fejüket". Jánoa is, aki tizenhat éves fiával, Gáspárral együtt bevette magát a havasok közé, és udvart
kerített a Poljánán. Szálfenyókból, a havasról legurított hatalmas kövekből tanyaházat és istállókat rakott. Az események legfontosabb része itt, a Poljánán játszódik.
Ide hozza feleségnek Varjú Gáspár Vitéz Ilonát,
a molnárlányt, miután Uaksai László székely tiszt feleségül veszi gyermekkori szerelmét, Basa Annát. Ide
jön medvevadászat ürügyén kincskeresőbe I. Rákóczi
György fejedelem, s harc közben itt öli meg Maksai
László a bethleniánus Varjú Gáspárt. Itt születik
Vitéz Ilona két szép fia, a itt építi újjá a hetvenéves öreg Varjú a lerombolt régi épületeket.
A régi Kalotaszeg egyszerű népének éltét, szenvedéseit megörökítő krónika a jövőbe vetett hittel
zárul: a két vetélytárs gyermekei, Varjú Jankó és *
Maksai Kata egymásra találnak.
ANTAL Dániel: Antal Márton Indulása.
Történelmi elbeszélés. Sajtó alá
rend. és bev. Kassay Miklós. Bukarest, 1977, Crengá Kiadó.
Antal Dániel eredetileg nem szépíró: a kolozsvári agrártudományi egyetem professzora volt, számos
mezőgazdasági szakkönyv szerzője. Hetvenéves korában
jelent meg első regénye, melyben saját életét beszéli el természetes humorral és dokumentációs hitellel.
Családjának háromszáz esztendőre visszatekintő történetét is megírta. Ennek első része az Antal Márton
indulása.
.
.
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A történet 163o novemberében, Antal Márton
születésével kezdődik, ée halálával, az 1711-es
szatmári békekötés évében zárul. A rövid fejezetek
az apai hős életének egy-egy sorsdöntő lépését elevenítik fel. A szabad székely paraazrtfiú hosszú utat Jár be. Csikverebesről Gyulafehérvárra kerül a
fejedelmi kancellária diákjának. Később a toll helyett inkább a kardot választja, hosszú ideig Kővár
hadnagya, majd idős korában II. Rákóczi György jóvoltából Szatmárban telepedik le. A viharos történelmi időkben, az állandó külső és belső viszályok,
a török és német közti őrlődés ellenére is megőrzi
emberségét.
Gyermekei közül Miklós fia követi a katonai
pályán, aki egyben az Antal család utolsó hivatásos
kardforgatója. Az író a család krónikája mellett a
korabeli Erdély históriáját, népének sorsát is bemutatja. Soraiból a néphez való hűség, a nemzetiségek
összefogása, a szülőföld szeretete árad.

• .
.•

*

MÓRA Ferenc: Rab ember fiai. Történelmi regény az ifjúság számára. Bev.
Hegedűs Géza. 111. Reich Károly.
10. kiad. Bp. 1977, Móra Kiadó.

A népszerű ifjúsági regény az utolsó erdélyi
fejedelem, Apafi Mihály idejében Játszódik. A két főhős, Apafi két apródja, Szitáry Tamás és Ádám, apjukat a váradi Hajdar basához kísérik a fejedelem ajándékával. Az ajándék, egy sólyom, meg is érkezik, de
a szárnya alá kötött 200 arany nyomtalanul eltűnik.
Az öreg Szitáryt ezért - ártatlanul - börtönbe vetik.

A fogságból édesapjukat kiszabadító fiúk történetet mondja el az izgalmas regény. Előbb egyedül indulnak keresésére, de csakhamar csatlakozik hozzájuk
Pipitér, az okos, leleményes szolga. Az Ecsedi-lápon
egy úszó szigetre kerülnek, ahol rövidesen egész kis
sereg verődik össze hasonló korú, a német és török
elől bujdosó, csavargó fiúkból.
Meglepő fordulatokkal, fortéllyal elfoglalják
Sárvárt, s Apafi fiát túszként ragadják magukhoz. A
fejedelem egyezkedni kénytelen: az apát szabadon bocsátja, a fiúkat bőkezűen egy-egy várral ajándékozza
meg. Az öreg Pipitér azonban újra csak a szabadságot
választja, visszatér a lápba.
i

-

RAFPY Ádám: Két malomkő. Történelmi
regény. 2. kiad. Bp. 1964, Szépirod.
Kiadó.

A fordulatos, mozgalmas regény Apafi Mihály fejedelemsége idején játszódik. Eleven, izgalmas képet
ad a XVII. századi erdélyi nagyúri intrikákról, a fejedelemségnek a törökkel való tárgyalásairól, belső
hatalmi harcairól, egészen Thököly Imre fejedelemmé
választásáig.
A "két malomkő" a magyarságot egyaránt végső
elnyeléssel fenyegető török portát és bécsi udvart
jelenti. Erdély politikusai állandó diplomáciai manőverekre - s gyakran súlyos személyi áldozatok vállalására kényszerültek, hogy Erdély függetlenségét megőrizzék. Jellegzetes történelmi alakja volt ennek a
küzdelemnek a regény vonzó színekkel megfestett központi hőse, Rozsnyai Dávid deák, akit tanulni küldtek a törökökhöz. A míí gerincét az ő kalandos élet40

útja képezi. Alakjában a humánusan érző magyar politikus jellemző tulajdonságait ábrázolja a szerző.

JÓKAI Mór: Erdély aranykora. Történelmi regény. Bp. 1968, H. Helikon Szépirod. Kiadó. /Jókai regényei./
Az Erdély aranykora egyike a legtöbbet kiadott
s olvasott Jókai-regényeknek. Az 185o-es években született, a szabadságharc bukása után iróink gyakran
fordultak vigaszért, útmutatásért a történelmi múlthoz.
Regénye témáját és főalakjait Jókai két erdélyi memoárírótól, Cserei Mihálytól és Bethlen Miklóstól vette. Zrínyi Miklós halálának költői erejű leírásával kezdődik a regény. Vele hal meg a magyarok
reménysége, ezért teszi át mííködési terét Magyarországról Erdélybe Teleki Mihály, a nagyelméjű politikus.
A török-osztrák fegyverszünet nyugalmát élvező
Erdély képe a béke illúzióját kelti. Apafi Mihály
uralkodik, felesége, Bornemisza Anna erős befolyása
alatt. Teleki és Bornemisza Anna kemény akarata gyakran ütközik meg. A két nagy hatalom közé ékelt kis
Erdély békéje, "aranykora", egymás ellen intrikáló főuraival azonban nem lehetett hosszú életű.
A regény a fejedelem sógorának, Bánfi Déneenek
lefedezésével végződik, aki - Jókai regényében - az
erdélyi békepolitika egyik vezéralakja. "A pallóscsapás, mely Bánfit megölte egy korszakot vágott ketté, melynek folytatása nem jő" - olvashatjuk a baljóslatú befejezést. Az Erdély aranykora, a regényes mel41

lékmotivumok sok szálával, rendkivUl érdekes, olvasmányos történelmi, regény.
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JÓKAI Mór: Törökvilág Magyarországon.
Bp. 1967, M. Helikon.
/Jókai regényei./

A TörSkvilág Magyarországon, ez a "gyönyörű
török-magyar mese" - ahogyan Mikszáth nevezte, tulajdonképp folytatása az Erdély aranykorának. Egyes
szereplőik is azonosak.
A három részre szakadt ország egészét felöleli
a regény. A gyenge Apafi erdélyi fejedelemségét önfeláldozó és áruló főuraival, a korrupt török hivatalnokokkal és katonákkal s az üstököskánt fel- és
eltűnő Thökölyvel. A regény fordulópontja a szentgotthárdi csata, innen indulnak ki a drámai események: a vesztes török kétségbeesett kapkodása, baljós kimenetelű intézkedései, Béldi Pál erőszakos jelölése a fejedelemségre, stb.
A regény végén a zernyesti csatában elesik
Teleki Mihály is a fiatal török hős, Feriz bég kezétől, aki Béldi és családja vesztét, Erdély pusztulását torolja meg.
Káprázatos, pazar világ tárul fel előttük a
regény lapjain. Az a Kelet-romantika, mely már az
Erdély aranykora egyes fejezeteiben is felcsillant,
most teljes egészében kibontakozik. Rendkívüli hősök és hősnők, izgalmas bonyodalmak és igazi keleti
mesevilág ragadják magukkal az olvasó képzeletét.

HÉMETH Andor: A betű mestere. Tótfalusi Kis Miklós életregénye. Bp. 1954,
' '
Szépirod. Kiadó.
A nagyhírű nyomdász, nyelvész 'és könyvkiadó
életútját - egyúttal a XVTI. század második felének
erdélyi és nyugat európai viszonyait - ismerjük meg
Németh Andor regényéből. Tótfalusi éppen tanulni, előadásokat hallgatni készül Hollandiába, amikor a kolozsvári református eklézsia megbízza, hogy intézze el ott
•a magyar nyelvíí biblia újrakiadásának ügyét. A szervezésnél sokkal többet tesz, kitanulja a nyomdászmesterséget, s mivel hamarosan jó nevet szerez a szakmában
és jelentős anyagiakat, saját költségén, saját nyomdájában nyomtatja ki a magyar bibliát.
Bem törődik egzisztenciájával sem, haza indul
Erdélybe, hogy a nyomtatott betíível szolgálja hazáját.
Szolgálataiért azonban nem azt kapja, amit megérdemel.
Értetlenség, mellőzés, ostoba emberek otromba sértései
adják tudtára, hogy korán jött ember. Egyébként is sértődékeny lelkét a sorozatos megaláztatások kikezdik.
Volt ereje lebírni minden kísértést, amely kitűzött
céljától eltéríthette volna: a gazdaságot, amivel Hollandia, a hírnevet, mellyel a jezsuiták, a szürke, de
nyugalmas középutat, amellyel az erdélyi élet kecsegtette, de amikor látja, hogy szinte hiába küzdött, abba belepusztul.
Németh Andor hiteles, egyéni vonásokban gazdag
portrét fest hőséről, akinek erényei - szorgalma, hazaszeretete, bátorsága - mellett a gyengéit is megismerjük.
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IGHÁCZ, Rózsa: Torockói gyász. Törtónelmi regény. 111. Kasa János. 3.
kiad. Bp. 1970, Móra Kiadó.
/Csíkos könyvek./

A torockói székely bányászok 1702-ben lezajlott
mozgalmáról szól a regény. Forrásul Orbán Balázs tudóa
író Székelyföldről írott müve és korabeli levelek szolgáltak.
Torockó bányászai évszázadok óta harcban álltak
földesuraikkal! a Thoroczkayakkal, hogy megszabaduljanak a jobbágysorból. Az erdélyi kormányzás fölött a
történet idején a törököt kiűző német hadsereg vezére,
Kabutin gróf, a hírhedt "Rabbé-tőn generális" uralkodott. Hozzá fordultak segítségért a Thoroczkayak.
Rabutin katonáival megszállta a várost, statáriumot hirdetett, felakasztatott két fiatalembert, a többi férfit tömlőébe vetette. Székely Borbála megmenthette volna az egyik fiút, de mivel nem tudott választani
két szerelmese között, mindkettőt elveszítette.
A tragikus eseményeket két - teljesen különböző
szemszögíí - elbeszélésből ismertetjük meg. Kriza Katalinnak, a torockói unitárius pap tizenhat éves leányának költött naplójából és magának Rabutin grófnak párizsi barátnőjéhez írt leveleiből. Míg a haldokló lány
soraiból reményvesztetteég, szomorúság csendül ki, Rabutin mély megvetéssel, az idegen leigázó hideg közönyével szemléli az eseményeket.
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Regények
Magyarország

'

KOLOZSVÁRI Endrei Az ördög apostolai. Zrínyi Miklós, a költő és
hadrezér ifjúságáról. Regény.
111. WUrtz Ádám. Bp. 1962, Móra
Kiadó.

1637-ben Járunk, ekkor tér haza Zrínyi Miklós
olaszországi útjáról. Eddig a korán árván maradt
két Zrínyi fiú javai felett egy gyámtanács rendelkezett, most megszűnt a tanács hatalma, s Miklós
friss szemmel néz körül birtokain, erős kézzel intézkedik várai, birtokai rendehozásáról.
Nemcsak a saját vagyona pusztulásának látása
döbbenti meg, hanem a haza állapota is. Eközben
nyomon követhetjük, hogyan alakul ki benne a "közéleti Jellem", hogyan válik népének és hazájának
díszévé a híres törökverő. Magánéletét, Eszterházy
Júlia és Draskovich Susébia iránti szerelmét is
megeleveníti a szerző, a "kegyetlen kegyes" Eusébia
hosszú vonakodását - ez ihlette Zrínyit Bzép szerelmes költemények írására - , majd kettőjük házasságával zárul a regény.
Zrínyi mellett a népi alakok egész sorával ismerkedünk még, "az ördög apostolaival", azaz a garázda martalócok életét élő hajdúkkal, akiket Zrinyi egységes csapattá szervez. Körükben sok érdekes, kalandos eseményt is átélünk, mint például
Tyukodi Palkó elrablását és kiszabadítását.

K. GRANDPIERHB Endre: Pokete hóesés.
Kyomozás báromszáz év távolából
egy történelmi gyilkosság felderítésére hiteles dokumentumok alapján és a két Zrínyi Miklós élete.
Bp. 1970, Móra Kiadó.
Előzménye Az ördög apostolai cimíí regény, amely Zrinyi ifjúságát, politikai színrelépését ábrázolja. A Pekete hóeséa középpontjába Zrínyi halálának körülaényeit állítja a szerző. Vadászszerencsétlenség vagy Bécsből irányított orgyilkosság
áldozata lett a költő és hadvezér, a kor magyar történetének vezéralakja? Ezt a kérdést már régóta vitatja történet- és irodalomtörténetírásunk , faggatva a szűkszavú, egymásnak ellentmondó forrásokat,
s bizonyítékok híján többnyire a szerencsétlenség
mellett szavaz. Magyarázata azonban nem elég meggyőző, így a kérdés nyitva marad a további kutatók számára is.
Grandpierre a problémát újszerűén közelíti meg.
Zrínyi halálát a napjaink politikai gyilkosságainak
felderítésére alkalmazott modern kriminilasztika
eszközeivel vizsgálja. A nyomozást a miiben Vitnyédy,
Zrínyi jogtanácsosa és diplomatája vezeti, aki később ugyancsak gyanús körülmények között hal meg.
Naplójából pedig eltűnnek az 1964-65-re vonatkozó
feljegyzések...
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LACZKŐ Qéza: Német maszlag, török áfium. Életrajzi regény. Bp. 1964, Szépirod. Kiadó.

A regény balladaazerííen, önállóan is megálló Jelenetekben mutatja be a költi Zrínyi életútját. A gráci iskolaévek, az olaszországi utazás majd a törökkel
•aló harcok elevenednek meg sorra a könyv lapjain, de
látjuk az udvarló, a veraelgető Zrínyit, a szerető
férjet és boldog apát is.
Különösen nagyhatású a palatimis-választás képsora, először a reménykedve várakozó, majd csalódott
Zrínyi ábrázolása. Vitái Montecuccolival, a lerombolt Új Zerinvár fájdalmas látványa és a tragikus végű vadászat fejezik be a könyvet.
A szerző regényét művészien stilizált, régi magyar nyelven írta meg. Archaizáló, régiveretű mondatai közé latin, korabeli német és francia mondatok
keverednek.

1ÍÁTHÉ Lydia: A nagy út vándora. Egy magyar könyvnyomtatómester a XVII. században. Regényes életrajz. 111. Gudics
József. Bp. 1955, Ifjúsági Kiadó.
/Hazáért és szabadságért./
Az ifjúságnak szánt kalandos-romantikus történet
a korabeli nyomdászok életére vet fényt, akik egyúttal a kinyomtatott könyv kereskedői is voltak. Főhőse
valóban élt történelmi alak, Rozsnyai János sárospataki könyvnyomtató mester, kz 5 sorsát ábrázolja a
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szerző, és mesterségét, amely a regény folyamán többször csak fedő foglalkozásává válik, hogy valódi politikai feladatalt könnyebben végrehajthassa.
így jut el előbb Bécsbe, ahol az ott Időző Zrínyi Miklóssal kellene találkoznia, majd az erdélyi
fejedelmi udvarba. Kalandos vállalkozásai azonban meg- hiúsulnak. Zrínyi Miklóssal való megbeszélés helyett
Monteoucooli karmaiba kerül, s csak nehezen vergődik
haza, Magyarországra. Erdélyi útja sem jár sikerrel,
útközben azonban kiszabadítja a fogságból szerelmesét, és feleségül veszi.

MÁTHÉ Itfdia: Bujdosó szó. Történelmi
regény. 111. Csohány Kálmán. Sp.
1956, Magvető.
Máthé I<ydia regénye a latin mellett "bujdosásra"
kényszerített magyar szó terjesztőit, az otthonukat
és kenyerüket vesztett, szegénylegénynek, hajdúnak,
beálló, elkeseredett embereket eleveníti meg.
A cselekmény 1660-ban indul, Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony halálával. A pataki kollégium bőkezű pártfogóját veszíti el vele. Utóda, a szigorúan
katolikus Báthori Zsófia megtagadja Lórántffy Zsuzsanna örökségét és a maga segítségét Pataktól. Paksi Ferkó mendlkáns diák Bornemisza Péter Elektrájának előadásával akar pénzt szerezni a kollégiumnak
Kassán. Innen azonban Günther Qottfried drabantkapitány kitiltja. Megkezdődik Perkó kálváriája. Sokfelé
megfordul az országban, a tanítói sors vagy a szegénylegények sorsa között kell választania.
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A regény végén a bujdosók PakBl Pereno vezetésével beveszik Újhelyt, Paksi azonban életével fizet
a győzelemért.

MOIiDOVA György: Hegyven prédikátor.
Történelmi regény. Bp. 1973, Szépirod. Kiadó.
•
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"Én Magyarországot előbb rabbá teszem, aztán'
koldussá, végre katolikussá" - mondotta a kortársak
tanúsága szerint Kollonich Lipót esztergomi érsek,
államminiszter, a bécsi kamara elnöke. A kivérzett
országot iszonyú adóterhekkel sújtotta, meghódított
tartományként kezelte. 1673-74-ben százszám idézte
itélőezéke elé a protestáns prédikátorokat és tanítókat, s hazug vádak, hamis tanúvallomások alapján
el is marasztalta mindnyájukat híítlenség, vallásgyalázás, felségárulás bűnében, hogy a halálos ítélettel megfélemlítse, hittagadásra kényszerítse őket.
Voltak, nem is kevesen, akiket a halálfélelem
s a kegyetlen bánásmód behódolásra késztetett; de
olyanok is voltak, akiket sem a bitó, sem a vérpad
nem tántorított el.
Az ő történetüket mondja el Moldova regénye a
régi krónikák veretes hangján, mégis könnyen és
könnyedén folyó szóval, szépen és igazul.
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MIKSZÁTH Kálmán: A beszélő köntös. 111.
Würtz Ádám. Bp. 1967, Szépirod.Kiadó.
/Képes regénytár./
"Bármennyire ragaszkodtam a krónikamaradványokhoz, mégse kívánom tekintetni az elbeszélést, például
történelmi epizódnak Kecskemát múltjából, mert a mese
benne a fő: a történelmi események csak mint színek
bukkannak föl mögötte. S e színeket önkénytesen hoztam össze a kaftány Bzereplésének idejére, száz év
előttről vagy száz év utánról." - mondja művéről Mikszáth.
Mégis hitelesen idézi fel a török hódoltság alatti Kecskemét életét s a kor hús-vér alakjait. A hódoltság alatti országot császári hadak dúlták s a kurucok is portyáztak. Kecskemét önálló város volt,
egyik fél sem védte, így mindenki prédájául esett.
Egy szabómester fia, Lestyák Mihály ötlete volt, hogy
kérjék egy török bég vagy csausz védelmét a fosztogatók ellen. Az ötletet a város főbirósággal jutalmazta, s a küldöttség el is indult Budára, a szultánhoz.
A küldöttség útját, a szép Cinna és Lestyák Mihály
szerelmét, az ajándékba vitt "beszélő köntös" kalandos sorsát regéli el a történet.

- •

JÓKAI Mór: Szép Mikhál. Történelmi
regény. Utósző: Szálai Anna. Bp.
1975, Szépirod. Kiadó. /Olcsó
könyvtár. Olcsó Jókai./

"Szándékom volt a kétszáz év előtti kort mutatói be, saját hazánkban, az akkori erkölcsi fogalmak-
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kai, társadalmi állapotokkal, közeégi és családi
élettel..." - olvashatjuk Jókai utószavában.
A regény alapötletét, főbb szereplőinek
alakját egy XVII. századi pikareszk, regényből, a
Magyar Simplicissimusból merítette. Ezenkívül korabeli memoárok, törvénykönyvek, kuruzslóperek,
szakácskönyvek, stb. anyagát is tanulmányozta,
hogy a maga elképzelései szerint rekonstruálja a
XVII. század mindennapi életét.
A rendkívül kalandos történet színhelye az
önálló város jogi kiváltságait élvező Kassa. A
tudós professzor anya nélkül nevelt, féltve őrzött
lányát a hóhér fiához adja feleségül, aki persze
apja foglalkozását gondosan eltitkolta. Később ő
is folytatja a megvetett mesterséget. A Szép Mikhált régi szerelmese, Kolondai Bálint szökteti
meg, aki Kassa bírája lesz. A város szigorú törvényei azonban a szerelmesek ellen szólnak. Mikhált
lefejezik, Bálint elmenekül a vérpadról s a török
elleni harcokban a hazáért áldozza életét.

DÁVID Csaba: Buda megvétele. Történelmi regény. 111. Csavlek András.
Bp. 1975, Móra Kiadó. /Delfin
könyvek./
Buda tornyain még félhold csillog, de a százötven éves török megszállás a végéhez közeledik.
Az egyesült európai seregek a vár ostromára készülnek. A romantikus, kalandokban bővelkedő ifjúsági
regény középpontjában Petneházy Dávid magyar ezre-
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dének sorsa áll. E közel háromszáz katona viszontagságait eleveníti meg a történet. A központi alakok
mellett számos romantikus szereplővel is megismerkedünk, köztük a titokzatos deákkal, a későbbi TörökűzőDeák Tamással, aki megszállott bosszúvágytól fűtve, dervisruhában lopakszik be Budára kikémlelni a
vár védelmi berendezéseit. Útja a regény izgalmas és
jelentős epizódja. A történet, melynek során érzékletes képet kapunk a korabeli Buda életéről, a vár
ostromáról és visszavételéről, Fetneházy kapitány
halálával végződik.

JÓKAI Mór: Az utolsó budai basa.
+ A debreceni kastély. Történelmi
elbeszélések. Utószó: Hegedűs Géza.
Bp. 1976, Szépirod. Kiadó.
/Olcsó könyvtár. Olcsó Jókai./
1686-ot jelez a naptár, Török-Budán, a hajdani királyi várban három ember vallatja a jövendőt
egy varázsgömb segítségével. A tudós főimám.- Gábriel Péter barát, aki álruhában a várba férkőzött,
gTinalr gyenge pontjait kifürkészni - megjósolja Buda elestét s Fetneházy Dávid dicsőségét, aki elsőnek tűzi ki a magyar zászlót a várra.
Fordulatos cselszövések, irgalmán cselekmény során a jóslat beteljesül. A hős Fetneházy
mostmár elnyerné a szép Kanizsay Borbála kezét is,
de vetélytársa, az áruló császári zsoldos megmérgezteti. Jókai elbeszélését különösen emlékezetessé teszi a várostrom érzékletes leírása.

A XVII. században játszódik A debreceni kastély Is. A város egymást követő két bírája két ellentétes pólust képvisel: Keresztszegi Illés a katonai erények csillpgtatója, Igyártó Mihály a békés megegyezés híve. Az idő az utóbbit igazolja,aki
a török és német között megóvja a város semlegességét. A kettős száműzetéssel végződő történetet a
magánélet romantikus szálai szövik át.

,.

•

HBGED0S Géza: Várj, madár, várj...
Példázat a veszedelmekről. Történelmi regény. Bp. 1970, Szépirodalmi Kiadó.

A regény középpontjában Dávidházy Máté kuruc
ezredes kapitány alakja áll, akinek története mögött Petneházy Dávid áletútját sejtheti az olvasó.
Dávidházy olasz- és franciaországi kalandozásai után visszatér az országba. Apja, a protestáns nemes úr, azzal menti életét és vagyonát,
hogy a császáriakhoz áll. Dávidházy Máté Thökölyhez csatlakozik, majd Lotharingiai Károly segítségével részt vesz Buda visszavételében. Életét méreg oltja ki mint Petneházyét, a regényből nem derül ki, hogy német 111. török zsoldban álló két
kedvese köztll melyik asszony mérgezi meg.
IAKÁCS Tibori Dervistánc. Történelmi
regény. 111. Pogány Géza. Bp. 1970,
Gondolat.
Változatos színhelyeken s szereplőkkel játszódik a regény: Buda visszavételének idején, magyarok,
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törökök, zsidók, protestánsok, katolikusok, egyháziak éa katonák közt. Alakjai közül Petneházy Dávid rajza a legemlékezetesebb. Kitűnő férj és apa,
bátor katona, pompás sültek sütője, gondos és szigorú parancsnok. Vívódó ember, aki nem mentes a
természet hiúságától sem: élő, húsvér alak.
Thököly bukása után protestáns kuruc létére
a katolikus Lipót császár zsoldjába szegődik, mert
harcolni akar a török ellen. A küzdelemből derekasan ki is veszi részét, de amikor a várt jutalom
feltétele vallásának megváltoztatása, inkább lemond az ígért földbirtokról, hogy megőrizze lelkiismereti szabadságát.
A szerző széles történelmi körképet fest, az
agyonsanyargatott magyar föld mellett az egykorú
Európát is bemutatja regényében.

PASSUTH László: Sasnak körme között.
Történelmi, regény. 5.kiad. Bp.
1976, Szépirod. Kiadó.
A könyv cselekménye 1664-gyel indul, a szentgotthárdi csatával, a 17P3-ban fejeződik be, amikor
II. Rákóczi Ferenc bontja ki a szabadságért küzdő
bujdosók zászlaját. Középpontjában Zrinyi Ilona
alakja áll, köréje fonja az író a történet fonalát,
mégsem csak az ő életrajza ez a regény.
Bepillantást nyerünk a korabeli bel- és külpolitikába, megelevenedik előttünk Zrínyi Péter és
Frangepán összeesküvése, Thököly felkelése, a francia király és a bécsi udvar politikai sakkjátéka.

A ezínee történelmi tabló szereplői csaknem
mind történeti személyek: a gyengeakaratú császár,
a kegyetlen Caraffa, a hideg, óvatosan taktikázó
Montecuccoli s a daliás Thököly cselekedetein, gondolatain keresztül alkothatunk magunknak képet az
akkori valóságról.

, •..,

DÉHES Zsófia: Zrínyi Ilona. Életrajzi regény. 111. Győry Miklós. 6.
kiad. Bp. 1978, Móra Kiadó. /Csíkos könyvek./

Az írónő ifjúsági regényében végigkíséri" hősnőjének életét I. Rákóczi Ferenccel kötött házasságától haláláig, mely Törökországban, a száműzetésben érte utói második férje, Thököly Imre oldalán.
Szerelméről és életéről szólva a kor politikai eseményei és a Thököly szabadságharc is megelevenedik az izgalmas regény lapjain. Zrínyi Ilona
első házasságának tíz éve után egyedül marad két
gyermekével. Nagy megrázkódtatások érték: apját Habsburgellenes összeesküvés miatt kivégezték, anyja száműzetésben, férje betegségben halt meg. Súlyos gondokkal küszködött : a császári házzal, a jezsuitákkal,
s anyósával, Báthori Zsófiával szemben is meg kellett védenie gyermekei biztonságát és örökségét.
Harcolt szerelméért, Thököly Imre kuruc vezérért, s vállalta a harcok megpróbáltatásait is. Három évig védte Munkács várát, a szabadságharc utolsó végvárát. Nagy lelkierővel viselte a bécsi száműzetést, a fiától való elszakadást, a férjével megosztott törökországi számú'zetés keservét. Élete vé-
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géig rendületlenül hitt a magyar szabadságharc ügyében, s bízott fiában, akiből II. Rákóczi Ferenc,
Magyarország vezérlő fejedelme lett.

.-,:-

TAKÁCS Tibor: Thököly ifjúsága.
Életrajzi regény. 111. Győry
Miklós. Bp. 1966, Móra Kiadó.

A szerző Thököly Imre életének egy epizódját,
ifjúságának legdöntőbb időszakát formálta regénnyé.
A tizenhárom éves Thököly hazatér az eperjesi kollégiumból apja hívására, mert a családot veszély fenyegeti: a császári udvar vallási hűtlenség miatt el
akarja kobozni birtokát.
Az árvái várba megtérő ifjú még nem látja
tisztán a veszély nagyságát. Apjának fokozódó betegsége, a császári had közeledése azonban egyre inkább
ráébreszti a ránehezedő nagy felelősségre. A császári hatalom elől, amely mindenekelőtt a leendő örököst akarja megkaparintani, a biztonságosabb Trikáva
várába menekül. Apja halála azonban megnyitja Árva
kapuit a császáriak előtt, akik már Likavát is ostromolják. Thököly Imrének nincs más választása: erdélyi birtokaira kell visszavonulni a.
S rövid három hónap alatt válik a gyermek
Thököly a hatalmas vagyon öntudatos birtokosává, aki
Erdélybe távozása előtt megfogadja, hogy bosszút áll
a szabadságát, vagyonát ért sérelmekért.
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TAKÁCS Tibor: A kaftános fejedelme.
Thököly Imre életregénye. 111.
Kolozsváry György. Bp. 1965, Gondolat.
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Színdarabot mutatnak be az eperjesi diákok, s
a gyermek Thököly játssza Imre király szerepét. Később, amikor valóban királlyá választják - s a flilék! vár alatt török szertartás szerint a koronázásra is sor kerül - eszébe jut a régi jelenet.
Takács Imre regényében gyermekkorától egészen
a száműzetésig tekinti végig Thököly életútját. Pályája felf9lé ívelő részével, serege megszervezésével foglalkozik részletesebben. Különösen emlékezetesek a két nagy ellenfél, Thököly és Teleki Mihály
erdélyi kancellár összecsapásai.
Az utolsó fejezet már a törökországi száműzetés képét idézi. Az elhagyott, beteg embert az a
gondolat élteti, hogy az elejtett zászlót az új generáció, új szabadító harcba viszi.

FÉJA Géza: Csillagok vigyáznak. Történelmi regény. Bp. 1968, Szépirod.
Kiadó.
A regény a hegyaljai felkelés idején játszódik. A Thököly Imre vezette felkelés bukása után a
maradék kurucok a török megszállta déli végeken
húzzák meg magukat. A Hegyalja városait, falvait
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labanc martalócok dúlják. A nép elkeseredése hatálytalan. Az erdőkben bujdosó kurucok, szegénylegények
egyre-másra küldözgetik postáikat Thököly táborába.
A regény főhőse az egyik ilyen küldönc, Koponyáé Mihály tarcali faragólegény. Tokaji Ferenc,
Thököly, Esze Tamás, Kis Albert Üzeneteit hozzaviszi. Az 1697-ben kirobbanó hegyaljai felkelést a
kezdeti sikerek után szétveri a labanc túlerő. A
vezetőket megölik vagy börtönbe vetik. Csak egy kicsiny csoportnak sikerül az országból elmenekülnie,
hogy Jíoldován átvonulva csatlakozzék Thököly bujdosóihoz. Velük tart Koponyás Mihály is. Később azonban visszatér a Hegyaljára, hogy ébren tartsa az
emberekben az ellenállás gondolatát.

.

.
'

• PÉJA Géza: Kuruc idő. Történelmi regény a XVII. századból. 2. kiad.
Bp. 1967, Szápirod. Kiadó.

"Könyvem főhőse a kisember, közelebbről ama
kiskurucok, akik évtizedeken keresztül egymás kezébe adták a kardot és a zászlót" - írja regényéről a
szerző. A XVII. század sok történelmi eseménye, a
Wesselényi-összeesküvés, Thököly felkelése, Munkács
védelme, Caraffa rémuralma elevenedik meg a regény
lapjain.
A cselekmény középpontjában a Féja testvérek,
András és Dávid állnak. Apjuk halála után elhagyják
birtokukat, vonzza őket a fejlettebb városi életforma, és Kassára költöznek. Előbb András, majd az
ő halála után Dávid vállal szerepet a város életé-
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ben. Mint főbíró mindig helytáll városa élén, míg '"
Caraffa eperjesi vésztörvényszéke elé nem kerül.
Dávidot halálra kínozzák.
Gyötrelméé a bukásnak ez a képe, de Esze Tamás már gyűjti a bujdosókat, s előre vetíti árnyékát Rákóczi szabadságharca.

MIKSZÁTH Kálmáni A fekete város.
Regény. 111. Borsos Miklós. Bp.
1977, Szépirod. Kiadó.
Mikszáth utolsó nagy regényét filmről, televizióból is sokan ismerik. Pekete gúnyában járnak
a polgárok, nincsenek vidám, farsangi mulatságok,
amióta Görgey Fái alispán egy vadászat alkalmával
szándékosan meglőtte a lőcsei birót. A biró meghalt, s a városi tanács határozata szerint vérét
csak a gyilkos vére moshatja le.
Megkezdődik hát a konok, hosszú évekig tartó ellenségeskedés a vármegye, a magyar falusi nemesség és Lőcse német polgársága között. Nem csupán a biró halála miatti harcról van itt szó, hanem két életforma különbségéről: a magyar nemesség
"szegények vagyunk, de jól élünk" jelszava mögött
megbúvó, színes semmittevő életmódja éppen ellentéte a lőcsei polgárok rideg, garasoskodó, örömtelen életének.
Qörgey Pál, a melegszívű", de hirtelen haragú és szeszélyes zsarnok elesik a harcban. Pabricius, a fiatal lőcsei bíró szavaztatja meg gyors
kivégzését, nem tudva, hogy városuk ellensége éppen annak a fiatal lánynak édesapjával azonos,
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akivel kölcsönösen szeretik egymást. A regény hátterét a Thököly felkeléa utolaó akkordjai éa a kezdődó" Rákóczi azabadaágharc kuruc-labanc világa
szolgáltatja.

•

A IXÍBJÍ.
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Cikkek

Könyvekből szerzett ismereteinket tovább gyarapíthatjuk, ha a különböző folyóiratokban megjelent "friss anyagot" is figyelemmel kísérjük.
A sajtó hasábjain gyakran izgalmas tudományos
viták bontakoznak ki, melyek nemcsak a szakember számára lehetnek érdekesek, s frissiben értesülhetünk az új kutatási eredményekről is.
Az utóbbi évek sajtóterméséből néhány címet,
tanulmányt Ízelítőül az érdeklődők figyelmébe
ajánlunk.
.
:.

BEND1 Kálmán: Habsburg politika és rendi ellenállás
a XVTI. század elején, « Történelmi Szemle, 1970.
3. sz. 4o4-427. 1.
MAKKtT Lászlót A Habsburgok és a magyar rendiság a
Bocskai-felkelés előestéjén. - Történelmi Szemle,
1974. 1-2. sz. 155-182. 1.
MAKKAI László: Bocskai és európai kortársai. = Történelmi Szemle, 1975. 4. sz. 483-494. 1.
NAGY László: Bethlen Gábor hírszerző és elhárító
szolgálata. - Hadtörténeti Közlemények, 1973.
3. sz. 445-480. 1.
B. VÁRKONYI Ágnes: Bethlen, Zrínyi, Rákóczi. Történelmi személyiségek a XVII. századi Magyarországon.
- Valóság, 197o, 5. sz. 1-15. 1.
PÉTBR Katalin: Zrínyi Miklós terve II. Rákóczi György
magyar királyságáról. « Századok, 1972. 3. sz.
652-666. 1.
,
JAHKOVICH Miklós: Zrínyi Miklós vadászbalesete. »
- Élet és Tudomány, 1974. 46. sz. 2163-2166. 1.
JAHKOVICH József: Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?
• Élet és Irodalom, 1976. 45. sz. 7. 1.
E. VÁRKONYI Ágnes: A török kiűzésének eszméje a magyar politikai gondolkodásban a XVII. század közepén. - Történelmi Szemle, 1975. 4.es. 495-5ol. 1.
65

BENCZÉDI László: így végvár gondjai. A k a l l ó i "zenobona" 1666-ban. > Élet és Tudomány, 1974. 27. • » .
1251-1255. 1.
BENCZÉDI Lászlót A Wesselényi-féle rendi sserveskedés kibontakozása. /1666-1668./ - Történelmi Szeml e , 1975. 4. s « . 596-630. 1.
BXHCZÉDI László: Az I67o-ea tlazaridéki f e l k e l é s és
táreadalmi háttere. - Századok, 1975. 3-4. s z .
5o9-55o. 1.
MAKKAI Mszlói Magyar prédikátorok szabadulása a
gályarabságból. » Élet és Tudomány. 1976. 6. az.
248-252. 1.
KÖPBCZI Bélát A Thököly-felkelés külpolitikája.
- Valóság, 1974. 7. s z . 4o-49. 1.
VÁMBÉRI Gusztáv: Pekete város - fehér asszony.
- Élet és Tudomány, 1971. 18. s z . 837-842. 1Í

. .

SZXKOEA Marianna: Mi történt 1697 nyarán Tokaj-Hegyalján? - Honismeret, 1976. 5. s z . 27-32. 1.
ESZE Tamás: Hépi kuruoság, kupecek és szegénylégényék. - Kortárs, 1976. 3 . s z . 433-447. 1.

