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Történelmünk fordulói címmel indított ajánló bibliográfiai
sorozatunk ötödik számát tartja kezében az olvasó. Az e l ső füzetek anyagát máris kiegészíthetnénk a tárgyidőszakra vonatkozó, újabb művekkel. Célszerűbbnek látszott azonban az a megoldás, hogy sorozatunk legutolsó füzetében adjuk közre minden korszakhoz az időközben esedékessé vált kiegészítéseket.
Nem szükségtelen talán megismételnünk néhány, kiadványunk céljával, szerkesztési elveivel kapcsolatos tudnivalót azok kedvéért, akik a korábbi füzeteket nem ismerik. Sorozatunkat azoknak az olvasóinknak szántuk, akik
- akár tudományos-ismeretterjesztő, akár szépirodalmi
művek formájában - szívesen olvasnak a magyar történelem eseményeiről. Anyagunkat népünk történetének egyegy sorsdöntő fordulata, kiemelkedő eseménye köré csoportosítjuk.
Igyekezvén eleget tenni a hozzáférhetőség követelményének, csak olyan műveket ajánlunk, amelyek 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 töi—
ténete képekben, Magyarország történetének képeskönyve/.
Összeállításunk ismeretterjesztő részében szükség 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.
Munkánkban felhasználtuk az ún. fülszövegek, az Új
könyvek, a Világtörténelem regényekben stb. ajánló bibliográfiák könyvismertetéseit.

Ismeretterjesztő
és tudományos művek

Források

A kuruc küzdelmek költészete. I I . Rákóczi
Ferenc születésének 300. évfordulójára.
Vál. és sajtó alá rend. Varga Imre. Szerk.
Hopp Lajos. Bp. 1977. Akad. Kiadó.
A hatalmas terjedelmű antológia ezideig a legteljesebb
gyűjteménye a kuruckor költészetének: minden lényeges kuruc költeményt tartalmaz, amely hitelesen az adott korból
/XVII. század utolsó, XVI I I . század első harmada/ származik. A szerkesztő nagy számban vett fel olyan alkotásokat is, melyek eredeti nyelve latin, német vagy szlovák;
ezeket a műveket eredeti nyelven, prózai, rendkívül híí.pontos fordításban is közli. A kötet - éppen a viszonylagos teljesség igénye miatt - nem válogat sem esztétikai, sem egyéb
szempontok szerint, hiszen az irodalmilag igénytelen darabok is jelentős dokumentumértéket képviselnek, s együtt a
kornak teljes panorámáját nyújtják. A helyesírás nem betűhív, s bár megőrzi az archaizmusokat, nyelvjárási sajátosságokat, jól olvasható szöveget ad.
A kötetet terjedelmes jegyzetapparátus, s függelékben
néhány kiadás címlapjának, illetve némelyik kéziratos versnek a fotója egészíti k i .
Kuruc vitézek folyamodványai. 17031710. Összeáll, bev. és jegyz.
Esze Tamás. Bp. 1955. Hadtört. Int.
290 korabeli iratot tartalmaz a kötet, melyek részben
a jobbágykatonák mindekori helyzetére, kívánságára és i gényeire, vagy a kuruc hadsereg általános kialakulására,
felszerelésére, s egyszersmind a háború áldozatainak sorsára /sebesültek, rokkantak, hadifoglyok, özvegyek, árvák/

vonatkoznak. Esdeklő és öntudatos, drámai s olykor mulatságos levelek váltják egymást, melyben egy-«gy egyszerűbb élet szinte teljes egészében kitárulkozik a "Méltósságos Fejedelem, Kegyelmes jó Úr" előtt.
A folyamodványokból a kuruc korszak hétköznapjainak képe sejlik elő, az elintézésekből pedig nemcsak a
fejedelem ügyszeretete és gondossága, hogy megválaszolatlan semmi ne maradjon — hanem a méltányos és igazságos ítéletre mindenkor készen áll Rákóczi, s akár kedvezőt, akár kedvezőtlent döntött a folyamodó felterjesztésére, mindig egyenesen, kerté lés nélkül, gyorsan közli a
lehetséges legjobb indulatú fejedelmi választ.
A forrásgyűjteményt hasznos mellékletek egészítik
ki, nemcsak szó-és formulamagyarázatokkal, hanem Rákóczi kancellári és udvari tisztviselőinek életrajzával,
beosztási rendjével, s végül a fejedelem tartózkodási
és táborhelyeinek tüzetes leírásával. Hiszen a folyamodványokra Rákóczi nem békés korszakból, állandó udvari
kancelláriából adta meg válaszát, hanem "menet közben",
a hadrakelt seregek főhadiszállásáról intézkedett.

.

LE NOBLE, Eustache: Rákóczi fejedelem
.. '
históriája avagy az elégedetlenek há..•_•• borúja az ő vezérlete alatt. Ford.Már..
ki Sándor. Jegyz. Kovács Ilona. +
Köpeczi Béla: Rákóczi első életrajzí•
rója, Eustache Le Noble. Bp. 1976.
.
M. Helikon - Szépirod. Kiadó.

1707-ben jelent meg Párizsban névtelenül 11. Rákóczi Ferenc első életrajza. Szerzője Eustache Le Noble,
korának híres pamfletírója sok pontatlansággal, de a magyar üggyel rokonszenvezve mutatja be a nagyságos fe8

jedelem életét, Magyarország és Erdély történetét és a
szabadságharc főbb eseményeit, egészen a nagyszombati
béketárgyalások megszakadásáig.
A szerző célja, hogy minél több információt adjon
Magyarországról, s ennek érdekében sok lexikonszerű
részt -iktat be, ugyanakkor szinte újságszeruen mutatja
be az eseményeket, főleg a csatákat és tárgyalásokat.
A mű számos - nagyobbrészt az (ró által fogalmazott párbeszédet, szónoklatot, nyilatkozatot tartalmaz /például Rákóczi feleségének képzelt beszédét/. Le Noble
kifejti, hogy a felkelőknek van igazuk a császárral szemben, s felhívja a figyelmet arra, hogy a szabadságharc
segítséget nyújt Franciaországnak.
A könyvet Márki Sándor fordítottadé kiadására Kovács I lona átdolgozásában - csak az utóbbi években
került sor. A jegyzetek kijavítják Le Noble tévedéseit,
s ismertetik a történelmileg hiteles tényeket.

'

MIKES Kelemen: Törökországi levelek. Bp. 1958. Szépirod. Kiadó.
/Magyar klasszikusok./
A 207 levélből álló gyűjtemény, a Rákóczi-emigráció történetének páratlan forrásanyaga egyúttal a korábbi magyar próza legkitűnőbb, legolvasirányosabb írásai
közé tartozik. Mikes Kelemen Rákóczi hff kamarása a
szabadságharc bukása után követte a fejedelmet Lengyel- Francia-, majd Törökországba. A leveleket csak
1717-ben, Gallipolliban kezdte írni, de az akkori idők
divatos műfajával, a levélformával még Franciaországban ismerkedett meg.

A levélforma két változatban is virágzott a X V I I I .
század elején. Az elküldésre szánt /nisszilis/ levelek
mellett költött /fiktív/ levelek is születtek: álcázott emlékiratok vagy

útirajzok.

Mikes egy nemlétező nőrokonához intézi leveleit,
de olyan közvetlen hangon szólal meg bennük, hogy bárki valóságos személyre, kapcsolatra gondolhatna. Hírt
ad a bujdosók kezdeti hányattatásairól szárazon és vízen, aprólékosan leírja rodostói lakhelyüket, az emigráció apróbb-nagyobb eseményein kívül papírra veti a
nagyvilág, a politika hozzá eljutó híreit, érdekes, hallott vagy olvasott dolgait is.
Rákóczi haláláról megrendült hangon tudósít. Továbbra is Rodostóban marad, levelei krónikaszerűen beszámolnak a későbbi eseményekről: Rákóczi József érkezéséről, a bujdosók részvételéről az 1736-39-es török háborúban, a fiatal Rákóczi haláláról, a hazatérés
megcsillanó és meghiúsuló reményéről. Eközben alaposan megismerjük, s megszeretjük Mikes rokonszenves
egyéniségét i s , derűs kedélyét, fogékony, minden iránt
érdeklődő szellemét. A kötetet Barta János irodalomtörténész Mikes-tanulmánya vezeti be.
11. RÁKÓCZI Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéi g . Ford. Vas István. Tanulmány és
jegyz. Köpeczi Béla. Sajtó alá rend.
Kovács Ilona. Bp. 1978. Akad. Kiadó.
/A.rchívum Rákóczianum I I I . I I . Rákóczi Ferenc művei 1 . /
Francia emigrációban, francia nyelven örökítette
meg 1716-ban Rákóczi életének azt a szakaszát, amikor
a magyar szabadságharc vezére volt. "Az emberek val10

lomásaimból megtudják majd, milyen indítóokok hajtottak a cselekvésre; ebből a könyvből megismerik azt,
amit tettem" - írja előszavában.
Nem írja le az egész szabadságharc történetét,
csak azokat az eseményeket jegyzi fel, amelyeknek maga is részese volt, s azokról az emberekről szól, akiket személyesen ismert. Levéltára nélkül dolgozik, emlékezetére támaszkodva csupán, ez azonban csak egyes,
nem lényeges részletekben szült pontatlanságokat, egészében hűen és őszintén ábrázolja a történelmet, elsőként vállalkozva az események értékelésére,a sikerek
és kudarcok okainak elemzésére. Megkapó vonása az
Emlékiratoknak szerzőjük férfias egyszerűsége és szerénysége. Elbeszéiőkészsége,a leírások plasztikussága és a jól eltalált portrék sora pedig igazi íróra vall.
A kötet egy francia és egy magyar nyelvű részre
tagolódik. A memoár szövegén kívül mindkét rész1 közli
Köpeczi Béla tanulmányát az Emlékiratokról /a mű keletkezés- és kiadástörténete, utóélete, jelentősége/és
Kovács I lona tanulmányát az Emlékiratok szöveghagyományáról , a szövegközlés módszeréről. Ezenkívül tárgyi jegyzetek, időrendi áttekintés, személy- és helynévmutató, korabeli képek reprodukciói segítik a megértést.

•

I I . RÁKÓCZI Ferenc: Vallomások. Ford. Szepes Erika. -Emlékiratok. Ford. Vas István.
Szerk. és jegyz. Hopp Lajos. Utószó: Szepes Erika, Vas István, Hopp Lajos. Bp.1979.
Szépirod. Kiadó. /Magyar remekírók./
A sorozat új kötete bő válogatást ad Rákóczi Vallomá-

sok és Emlékiratok címíTmunkáiból. A két mu - bár a feli

jedelem a "külső és belső történések elbeszélését" kívánta közöttük megosztani - lényegében összetartozik,
időrendi folytonosságban is kiegészíti egymást.
A szabadságharc eseményeit nyomon követő Emlékiratok inkább szól a nyilvánosságnak. A Vallomások - az
augustinusi mintát követve - gyónás: Rákóczi nem a világ, az utókor, hanem isten előtt kívánja tetteit igazolni. A "belső történések" megelevenítése során az emberekhez fűződő érzelmeiről, a világról szőtt gondolatairól vall, s teljes mélységében elemzi őszinte vallásosságát. Mégis: a lelki meditációt egyre inkább háttérbe szorítja az önéletrajzi mondanivaló /s ezzel ragadja
meg elsősorban a modern olvasó figyelmét is/.
Rákóczi nem törekszik érdekességre, elbeszélse
mégis sodró erejű /például szökése elbeszélésekor/
embereket, helyzeteket is pompásan tud jellemezni. A
Vallomások első könyvében ifjúságát, a másodikban a
szabadságharc kitörését majd végső hónapjait, a kibujdosást, a franciaországi tartózkodás eseményeit beszéli el, a harmadik rész a törökországi számkivetés e l ső éveiről szól.
A latin nyelven írt Vallomások az eddigieknél hitelesebb, új fordításban kerül az olvasó elé, mely a párizsi nemzeti könyvtárban őrzött eredeti kézirat fotókópiája alapján készült, s elsőként veszi figyelembe a szövegközi, lapszéli javításokat. A kötetet bőséges jegyzetanyag s utószóként több alapos tanulmány egészíti ki.

12

RÁKÓCZI Ferenc: Válogatott levelei.
Szerk. és a bev. tanulmányt írta Köpecz i
Béla. Bp.1958. Bibliotheca. /Auróra 10/
A levél, mint műfaj, mindig a történettudomány
legfontosabb forrásai közé tartozik. Az első magyar
nyelvű levél Mátyás idejében kelt,a 16. századtól kezdve azonban már gazdag levelezések maradtak fenn jeles
tudósoktól, politikusoktól, fejedelmektől.
Rákóczi nagyterjedelmu levelezéséből nyolcvan darabot közöl a kötet**, a fejedelem életének különböző időszakaiból. Az elsőt a tíz éves gyermek írja az ostrom lőtt Munkács várából nevelőapjának Thökölynek, az
utolsót a számurött fejedelem 1735-ben, halála évében
Rodostóból a francia udvarhoz, új harcra készen. Magánlevél kevés van közöttük, azok sem intimek, bár egyesek feleségéhez, mások élete nagy szerelméhez, S i eniawska hercegnőhöz szólnak. Életének vezérszólamát,
a politikát visszhangozzák ezek, éppúgy mint francia levelezései uralkodókhoz és követekhez, s mint a szabadságharc magyar vezérkarához, Bercsényihez, Eszterházyhoz, Károlyihoz intézett levelek.
17T1 után levelei természetszerűleg sokkal oldottabbak, a fejedelem, hadvezér és diplomata mellett mostmár szót kaphat az ember is. A sok vihart megélt, érett,
tapasztalt Rákóczi egyéniségét leghívebben talán Gualterio bíboroshoz intézett írásai tükrözik, a száműzöttét pedig a Conti hercegnőnek írt, szívszorítóan szomorú levél.
A kötethez Köpeczi Béla, a neves Rákóczi-kutató
írt bevezető tanulmányt.
13

RÁKÓCZJ_ hadserege. 1703-17H. Dokumentumgyűjtemény. Vál. és bev. Bánkúti Imre. Bp. 1976. Zrínyi Kiadó.
A kötet a Zrínyi Kiadó második tudományos-népszerű forráskiadványa a Rákóczi-szabadságharc története
köréből /az első: Kuruc vitézek folyamodványai 17091710, még az ötvenes évek közepén jelent meg /.
A több mint száz, felerészben eddig kiadatlan dokumentum sokoldalú, színes képet rajzol a kuruc hadsereg
kialakulásáról, a vitézlő rendről, a korszerűi hadsereg kialakítására tett erőfeszítésekről, csatákról és hadjáratokról, győzelmekről és vereségekről. A szakszerűen csoportosított iratok áttekinthetőségének érdekében minden fejezet a témakört felölelő, a megértést nagymértékben elősegítő bevezetővel indul.
Az iratok szövege a tudományos forrásközlés ma
már általánossá vált helyesírási szokása szerint az egykorú kiejtési sajátosságok megőrzésére, de nem a betíhív rögzítésre törekedett. Ez a módszer megkönnyíti a
régi szövegek olvasását a mai olvasó számára, a források hitelének és hangulatának megőrzése mellett.
A Rákóczi- szabadságharc és Európa.
Dokumentumgyűjtemény. Szerk. váLés
jegyz.: Köpeczi Béla. Ford. András
László, Benda Kálmán stb. Bp. 1970.
Gondolat. /Auróra 37./
A Rákóczi vezette kuruc felkelést, majd országos
méretűvé szélesedett szabadságharcot az egész korabeli Európa közvéleménye élénk figyelemmel kísérte.
/A magyarok osztrák-ellenes harcának elsősorban az
osztrák-francia, illetve a francia-angol háború adott
szélesebb jelentőséget./
14

A dokumentumkötet első ízben adja közre a XVI11.
század első két évtizedében Európaszerte megjelent,magyar üggyel kapcsolatos röpiratok, cikkek egy részét.
Az időszak a sajtó elterjedésének kora, röpiratok, politikai pamfletek is nagyszámban látnak ezidőtájt napvilágot /a kötet kölni, londoni, párizsi, bécsi keltezésű írásokat tartalmaz/. A szabadságharc alapvető politikai iratai: A Recrudescunt és a késői Az Erdélyi fejedelemség jogainak biztosítása című emlékirat mellett többek
között verses pamfletet, osztrák Rákóczi-ellenes írást,
a magyar protestánsokhoz való angol püspöki levelet olvashatunk.
A történelmi tájékozódást bevezető és jegyzetek segítik.

.

-

Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról, vál.
szerk. bev.: Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes. Jegyz. Bánkuti Imre.
Bp. 1973. Szépirod. Kiadó. 1-2.köt.
/Magyar századok./
A kiadvány - mint címe is utal rá - kortársi vallomások tükrében kívánja bemutatni a Rákóczi szabadságharc viszonyait, társadalmát, eseményeit. A két szerző
- a kuruckor

neves szakértői - széles körű forrás-fel-

táró és átgondolt válogató munkával gyűjtött

össze két

kötetnyit hazai és külföldi naplókból, emlékiratokból.
. Magasrangú kuruc, francia és császári katonák,
külföldi diplomaták, erdélyi, magyarországi nemesek és
polgárok vallanak - egymásnak gyakran ellentmondó szemszögből - európai jelentőségű eseményekről, s a szürke

IS

hétköznapok gondjairól. A kötet zömét addig csak kéziratban fellelhető, vagy publikált, de nehezen hozzáférhető írások teszik ki. így. a Rákóczi-tükör a történészeknek nélkülözhetetlen segédeszközt, s minden forgatójának
egyszersm\n<i &Wez.etes s V\a\\aUanu\ \ar>\i\xagos o\\iasmányt kínál.
A szöveget jegyzetek, hely- és személynévmutató,
jegyzetszótár és gadzag képanyag egészíti ki.

4

Lóding - lőportarto - szarvasagancsból
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Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
Feldolgozások

Császári katonák rohamra indulnak

BÁNKÚTI Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata. /1704. január-április./ Bp. 1975. Akad.Kiadó. /Értekezések a történeti tudományok köréből. Uj s. 78./
A szerző célja a Rákóczi-szabadságharc egy máig
homályos fejezetének tisztázása. Újonnan feltárt gazdag
levéltári forrásanyag alapján szinte lépésről lépésre követi Károlyi Sándor 1704. január-áprilisi dunántúli hadjáratát.
Részletes és összefüggő képet rajzol Károlyi hadmozdulatairól,Heister

ellentámadásáról, és új megvi-

lágításban tárgyalja a Rákóczi-szabadságharc gazdaságtörténeti problémáit. A hadjárat történetét a szabadságharc nagyobb összefüggésein belül elemzi: így fejti ki
nézeteit a szabadságharc rendi jellegéről, a dunántúli
társadalom politikai orientációjáról, valamint Károlyi
Sándor szerepéről és felelősségéről ez utóbbi alakulásában.
Az érdekes, tanulásogs munka mindenkit érdekel,
aki e kor nem ismert részleteibe kíván betekinteni.

ESZE Tamás - KÖPECZI Béla: Esze
Tamás. Kiad. a Magyar Történelmi
Társulat. Bp. 1951. Művelt Nép.
A Rákóczi-szabadságharc hősei közül - a fejedelem
mellett - Esze Tamást zárta elsősorban a szívébe a magyar nép. A szatmári béke után keletkezett Rákóczi-kesergőkben maradékaival fenyegeti meg a "spion Károlyit" és az áruló urakat: "Megfizeti még az árát az áru19

í

lásnak, Kipótolja maradéki Esze Tamásnak." Ady Endre
is Esze Tamást hívja a nagy leszámolásra: "Kígyóinknak,
Esze komám, lépjünk nyakára..." A népi származású kuruc brigadéros életrajza minden részletében érdekes és
tanulságos olvasmány. "Szinte csodálatos pályát futott be:
mindent elért, amit egy jobbágy az ő korában elérhetett,
de sem rang, sem dicsőség nem tudta osztályától elszakítani. Halála előtt írt leveleiben még egyszer utoljára hangot adott mindannak, amiért élt és harcolt! a magyar szabadság csak a jobbágyság felemelésévei valósulhat meg,
s a jobbágyok nem szabadulhatnak fel másként, csak a haza függetlenségének kivívásával." /A könyvből/
A kötetből részletesen megismerjük Esze Tamás életútját s a vele összefonódó történelmi eseményeket a t i szaháti felkeléstől 1708-ig, Esze tragikus haláláig. Meg- .
tudjuk, hogy szülőföldje számára legalább elnyerte azt
a szabadságot, amiért a felkelő parasztok Rákóczi táborába sereglettek: a fejedelem Esze Tamás halála után Tarpát hajdúvárosi kiváltsággal ruházta fel.

HECKENAST Gusztáv: A Rákóczi szabadságharc. Kiad. a Magyar Történelmi
Társulat. Bp. 1953, Művelt Nép.
A Magyar Történelmi Társulat az 1953-as Rákócziévben - a Rákóczi szabadságharc 250. évfordulója tiszteletére - jelentette meg a felszabadulás utáni első összefoglaló tanulmányt a Rákóczi-szabadságharcról. A felszabadulás előtti történetírás Rákóczi-képére természetesen rányomta bélyegét a korszak ideológiai felfogása.
20

Heckenast tanulmánya már marxista szemszögből értékeli a Rákóczi-szabadságharc történelmi szerepét. Leszögezi: "A Rákóczi-szabadságharcban rövid időre megvalósult független Magyarország az elmúlt századok önálló magyar állatnának hagyományait folytatta... megvalósította Zrínyi Miklós elképzeléseinek nagy részét...
Önmagában egyesítette az elmúlt század nemzeti függetlenségi harcainak, valamint antifeudális és nemzeti parasztmozgalmainak legjobb hagyományait a nemzeti függetlenség kivívása szolgálatában.'
A tanulmány foglalkozik a Rákóczi-szabadságharc
előzményeivel, kibontakozásával, főbb eseményeivel,
kulturális hatásávaLsa Rákóczi-emigráció és Rákóczihagyomány kérdéseivel.

HOPP Lajos: A Rákóczi-emigráció
Lengyelországban. Bp. 1973. Akad.
Kiadó.
/Irodalomtörténeti füzetek 80./
A kuruc szabadságharc bukása és a francia-, i l letve törökországi emigrációs évek közötti periódussal
méltatlanul keveset foglalkozott a történeti irodalom.
Ezt a hiányt pótolta a szerző, Rákóczi emlékiratain kívül a környezetéhez tartozó nemesek - magyarok és lengyelek - önéletírását, naplóit, levelezését

használva

forrásul.
A fejedelem az. orosz cárral kívánt találkozni, ezért lépte át 1711. februárjában nagyszámú udvari népe
kíséretében a lengyel határt. I . Péterrel és annak megbizottjával, Dolgorukij herceggel azonban eredményte21

lenül tárgyalt, s ugyanígy nem remélhetett segítséget
a porosz és francia udvartól sem. Rákóczi és kíséretének további útja, élete a dél-lengyel Jaroslawtól az északi Danckáig már a bujdosók megalázott sorsát példázza. A szerző bemutatja a Lengyelországban maradt
emigránsok tovább! sorsát, külön fejezetet szentel Mányokinak, Rákóczi "udvari festőjének".
A könyvet rövid összefoglaló, rövidítésjegyzék és
értékes képanyag egészíti k i .

KÖPECZI Béla: A Rákóczi-szabadságharc
és Franciaország. Bp. 1966. Akad.K.
"Nem csupán a szabadságharc nemzetközi helyzetének teljesebb megismerése ösztönzött erre a vizsgálatra , hanem az a sok hamisítás i s , amely jórészt Rákóczi külpolitikájából kiindulva eltorzította az egész
kuruc hagyományt" — írja tanulmánya bevezetőjében Kö—
peczi Béla.
Az első - diplomáciatörténeti - rész eddig ki nem
adott és főleg a francia külügyminisztérium levéltárában található levelezés alapján ismerteti a szabadságharc kapcsolatait Franciaországgal. Megtisztítja e kapcsolatok történetét a hamisításoktól /a Habsburg-párti
történetírás Rákóczit a francia külpolitika bábjának tüntette f e l / , s bebizonyítja a fejedelem külpolitikájának
önállóságát.
A második - eszmetörténeti - részben a szerző a
szabadságharc nemzetközi helyzetéből kiindulva elemzi
annak nyugateurópai visszhangját. Ismerteti a Rákóczí22
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KÖPECZI Béla: A Rákóczi-szabadságharc
és Franciaország. Bp. 1966. Akad.K.
"Nem csupán a szabadságharc nemzetközi helyzeitének teljesebb megismerése ösztönzött erre a vizsgálatra, hanem az a sok hamisítás is, amely jórészt Rákóczi külpolitikájából kiindulva el torzította az egész
kuruc hagyományt" - írja tanulmánya bevezetőjében Köpeczi Béla.
Az első - diplomáciatörténeti - rész eddig ki nem
adott és főleg a francia külügyminisztérium levéltárában található levelezés alapján ismerteti a szabadságharc kapcsolatait Franciaországgal. Megtisztítja e kapcsolatok történetét a hamisításoktól /a Habsburg-párti
történetírás Rákóczit a francia külpolitika bábjának tüntette f e l / , s bebizonyítja a fejedelem külpolitikájának
önállóságát.
A második - eszmetörténeti - részben a szerző a
szabadságharc nemzetközi helyzetéből kiindulva elemzi
annak nyugateurópai visszhangját. Ismerteti a Rákóczi22

"-"

;

szabadságharc külföldi propagandáját és annak hatását
a korabeli franciaországi és hollandiai francia sajtóban,
földrajzi és történeti irodalomban, szépirodalomban.
Felvázolja a XVI I I. század eleji Európa politikai-eszmei képét,'s ebben a keretben helyezi el a magyar függetlenségi ideológiát.
A kötetet jegyzetek, képanyag, névmutató, s azegykori folyóiratok és újságok mutatója egészíti k i .
KÖPECZ1 Béla - VÁRKONYI Ágnes,
I I . Rákóczi Ferenc. 2. átd. és bőv. kiad.
Bp. 1976. Gondolat.
Rákóczi születésének 300. évfordulójára átdolgozott és bővített kiadásban jelent meg a szerzők ötvenes
évek derekán írott Rákóczi-monográfiája, kiegészítve
az új kutatások eredményeivel.
A könyv három részre tagolódik. Az első bemutatja Rákóczi családi örökségét /Zrínyi Ilona, Thököly/,
a fejedelem tanulóéveit, a kuruc felkeléshez való csatlakozás motívumait. A második rész a felkelő jobbágyok
élére álló Rákóczi sorsát - mely ettől kezdve több mint
egy évtizeden át egybefonódott a magyarság sorsával az országból való kényszerű meneküléséig kíséri végig.
A harmadikból a bujdosó fejedelem életútját ismerhetjük
meg a rodostói végső állomásáig. Külön fejezet /Az élő
Rákóczi/ foglalkozik Rákóczi utóéletével: bemutatja mit
jelentett neve és eszméje a későbbi századok szabadságmozgalmaiban, a nép reményeiben, költők dalaiban, po-f
litikusok koncepciójában.
Az új kiadást kitűnő minőségíí képek és fakszimilék
illusztrálják, s a jobb tájékozódást névmutató és időrendi táblázat segíti.
23

KÖPECZI Béla: I I . Rákóczi Ferenc az
államférfi és az író. Bp. 1978. Magvető. /Gyorsuló idő./
"Az új kutatási eredményekre támaszkodva megpróbáljuk, hogy a valóságnak megfelelő képet adjunk a magyar történelem e sokat vitatott személyiségéről" - írja
müve bevezetőjében Köpeczi Béla. Kötetében három tanulmányt bocsát közre. Az első szakaszonként tekinti át
Rákóczi életútját, érzékletes történelmi héttérrel, s bemutatja azokat a társadalmi, családi és személyi indítékokat, melyek a szabadságharc teljes vállalásához vezettek.
A második tanulmány Rákóczi külpolitikáját és a szabadságharc nemzetközi jelentőségét elemzi.A XVI 11.
század eleji hatalmi viszonyok áttekintése után országonként mérlegeli a szövetségkeresés realitását, s új adalékkal járul hozzá a kor európai politikájának megvilágításához.
A sorrendben harmadik,legterjedelmesebb írás Rákóczi Emlékirataival foglalkozik. Megismerkedünk a mű
keletkezéstörténetével , az emigrációban töltött évek
szellemi élményeivel, végül az Emlékiratok tartalmi és
Stíluselemzése során a kortárs szerzők műveinek hatásáról kapunk érdekes adalékokat. A tanulmány a Rákóczi—Írások utóéletének és történelemszemléletünkre
gyakorolt hatásának bemutatásával zárul. A kötet végén gazdag

jegyzetanyag található.

TÓTH Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros.
Bp. 1958. Zrínyi Kiadó.
Balogh Ádámnak, Rákóczi legendás brigadérosának nevét, tetteit népmondák őrzik. Rendít hetetlenül bátor, elvhu
és hazaszerető kuruc katonának mutatják ezek a mondák - s
ilyennek a felkutatott történelmi tények.
Tóth Gyula könyve hiteles, s részletekben gazdag életrajz , kezdve a hős szülőföldjével, a katonai hagyományokat
nemzedékről nemzedékre örökítő családjával s végezve Balogh Ádám halálával, aki vérpadon veszett el. A fogságba
esett kuruc brigaderost császári haditörvényszék ítélte halálra, jogtalanul, mert minden csábító ajánlattal szemben
megőrizte hűségét, s bátran szemébe vágta kihal Igatóinak,
hogy "fogságában is Rákócziért akart élni és meghalni."
A tanulmány az életrajz keretein túlmenően részletesen foglalkozik a kurucok dunántúli harcaival. Képek, névmutató és bőséges .jegyzetanyag egészíti ki.

'

VÁMOS Magda: így élt I I . Rákóczi Ferenc.
Életrajz. Bp. 1976. Móra Kiadó,
/így élt.../
Az életrajz Száva István posztumusz müve, A nagyságos
fejedelem alapján született. Vámos Magda a sorozat olvasói, elsősorban a fiatal diákok számára kívánja életre kelteni Rákóczi alakját, ezért részletesebben elidőz a gyermekkor jellemformáló tényezőinél.
Plasztikus képet rajzol Zrínyi Ilonáról és Thököly
Imréről, a gyermekévek eseményéiről, köztük a mostohaapa oldalán szerzett korai harci tapasztalatokról, a bécsi
25

tanulóévekröl. Érzékelteti mindazokat a lélektani tényezőket, amelyek alkalmasak lettek volna a r r a , hogy a fiatal Rákóczit nemzetétől elidegenítsék. De bemutatja azokat az eseményeket i s , amelyek megérlelik Rákóczi szakítását a bécsi udvarral. A megérkezés Magyarországra,
találkozás Esze Tamás jobbágyaival - nyitófejezete a Rákóczi-szabadságharc történetének.
A kötetben a harc minden jelentősebb mozzanata helyet kap — köztük részletesebben — a szécsényi országgyűlés, az Esztergomtól

Erdélyig tartó út főbb állomá-

sai, végül a trencsényi csatavesztés.
A szerző a

szatmári

békét követő bujdosóéletre

is kitér, s a rodostói hétköznapok leírásával fejezi be
könyvét. A fejezeteket gazdag képanyag illusztrálja.

R.VÁRKONYI Ágnes: Igy élt Vak Bottyán. /Életrajz. Bp. 1975. Móra Kiadó.
/Igy é l t . . . /
Szerette a népet, és a nép is nagyon szerette őt" jegyzi fel emlékirataiban Rákóczi fejedelem kedves generálisának legjellemzőbb vonását.
Bottyán János maga is a népből származott: jobbágy
vagy kisnemesi családból. Úgy tudjuk, 1657-ig a sellyei
jezsuitáknál élt szolgadiákként., .s lovászi meg portási
munkával fizetett a tanulásért. Az életrajz részletesen
leírja az egyszeri végvári vitéz első nevezetes tetteit,
amelyeket csak évtizedek múltán jegyeztek fel a jobbágyok elbeszélései után.Az 1650-as években a török által
megszállt Érsekújvárott ledobta a toronyból az imához

26

készülődő müezzint, néhány évvel később a tehetetlen
lévai főkapitányt leckézteti meg.
A 80-as évek a török visszavonulásának és csatavesztésének évei. Bottyán János egyre magasabb beosztásba kerül, számos város és vár visszavételében
vesz részt, így Buda visszafoglalásában is. Az 1699-es
karlóczai békét követő nyugalmasabb időszak nem sokáig
tart. Bottyán csatlakozik a kibontakozó Rákóczi-szabadságharchoz, amelynek haláláig egyik odaadó, legendás
hírű vezére. Ő irányította a dunántúli és csallóközi harcokat .
A könyv Vak Bottyán életét kíséri végig, de ennek
kapcsán az 1650-1711 közötti időszak magyar történelmével is megismerkedhetünk. A történeti eseményeken
túl a kor társadalmi és gazdasági viszonyait, az emberek hétköznapjait is közel hozza. Az olvasmányos kötetet több mint

száz korabeli metszet, rajz illusztrálja.

R. VÁRKONYI Ágnes: Két pogány közt. A
Rákóczi-szabadságharc története. 2. kiad.
Bp. 1972. Móra Kiadó.
/Képes történelem./
A kötet átfogó és szemléletes képet nyújt a Rákóczi-szabadságharcról. Regényes, rövid, i selekményes
részletekben idézi fel a jelentős epizódokat az előzményektől /1697-es hegyaljai felkelés, Rákóczi elfogatása, kalandos menekülése a börtönből/ a szabadságharc
zászlóbontásán keresztül az

Észak-magyarországi

hadjáratig és a Dunántúl meghódításáig. Elemzi a bukás okait, majd zárórészében felidézi Rákóczi bujdo27

sásának, rodostoi magányának megrázó mozzanatait.
Az események központi szereplői - a fejedelem. Bercsényi Miklós, Esze Tamás, Vak Bottyán - tevékenységének
méitalása mellett egyéniségükről is romantikus, de történelmileg hiteles képet fest a szerző.
Mintegy kétszáz fénykép, rajz, régi metszet - kuruc lovasok, korabeli várak, csatajelenetek - idézi a
kor hangulatát. A kötetet időrendi táblázat egészíti ki.

Tarpa szabad hajdúváros címere
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Regények

Kuruc kardtánc

BARABÁS Tibor: Rákóczi hadnagya.
Történelmi regény az ifjúság számára. 7. kiad. Bp. 1972. Magvető.
A fordulatos, népszerű regény magját hiteles forrásból, Beniczky Gáspárnak, Rákóczi titkárának naplójából merítette a szerző. A szűkszavú adalék arról
emlékezik meg, hogy Bornemissza János kuruc vitéz
és portyázói foglyul ejtették Stahremberg Maximilian
grófot, a magyarországi császári hadak főparancsnokát és vele együtt a nagyértéku labanc hadipénztárt.
Ebből az adatból kerekített előbb irodalmi forgatóköny
vet, majd regényt Barabás Tibor: a filmet nagy sikerrel játszották filmszínházaink.
1708-ban Felsőmagyarország nyugati részén
játszódik a történet, de néha-néha egy szempillantást
vet a bécsi udvarra is. A kis falut, Réthét fosztogatják a labancok - így kezdődik a regény - s a falubelieket Bornemissza János és portyázó kurucai szabadítják meg egy időre. De tovább kell menniük, bárhogy
vágyik is Bornemissza a szép réthei lány, Bíró Anna
kezére. Vak Bottyán táborába kerülnek, aki most lett
az északmagyarországi kurucok fővezére. Jó néhány
sikeres portyát vezet még Bornemissza, vitéz tetteiért a fejedelemtől hadnagyi rangot kap. Egy győztes
csata után Anna is kiszabadul a labancok börtönéből;
s maga Vak Bottyán kéri meg a kezét János számára.

BÁRÁNY Tamás: Rákóczi rászlai. Történelmi regény az ifjúság számára. I I I .
Szecskó Tamás. 3. kiad. Bp. 1976.
Móra Kiadó.
A regény 1926-ban jelent rneg először. Példamutató hőse Esze Tamás, akinek eleven színekkel, sokrétűen megrajzolt alakjában a nép természetes bölcsességét, vezetésre termettségét mutatja be a szerző. E l sősorban a Rákóczi-szabadságharc paraszti tömegbázisának alakulását kíséri figyelemmel az első időszak
feltétlen odaadásától, a második bizalomteli várakozásán át /melyet nagy tettek koszorúznak/, a kiéleződő
ellentétekig, a már lemondó, csüggedt harc vállalásáig, mikor "De hogy az báránybőr már párducává vált,
Az hátibőrnek is böcsületi Ieszállt"./Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése/.
A szegények és gazdagok közötti ellentétet élezi
ki az író a két Majos testvér eltérő életútjában i s . A
néppel tartó Majos Jánost személyes vitézsége nem képes oly magasra emelni, mint kényszerű kuruc, sőt áruló bátyját nemesi rangja és látványos átállása a kuruc
táborba. Mikor rosszra fordul a kurucok sorsa, Majos
Kristóf árulja el elsőként a fejedelmet, János pedig még
a száműzetésbe is követi.
Az író megismertet a korabeli Magyarország gondjaival, a különböző társadalmi rétegek szokásaival,
gondolkodásmódjával, s gondosan rajzolja meg a kuruc
vezérek emberi és politikusi portréját.
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D I E N E S András: Farkasles. Történelmi r e gény az ifjúság számára. I I I . Szecskó
Tamás. 4 . kiad. Bp. 1978. Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./
..
- - •

A szerző történelmi dokumentumok alapján, a h i telesség igényével írta meg regényét. Hősei valamenynyien szerepelnek a kortársak emlékirataiban, legfeljebb név nélkül, pl. "egy szegénylegény" megjelöléssel. Ezeket a népi hősöket, akik "csak" tetteikkel írlak be magukat a történelembe, az író ruházta fel névvel.
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A cselekményt - saját élményeként - Jávorka Ádám
kuruc főhadnagy beszéli e l , aki nagyszombati szolgadWk sorból küzdötte fel magát főhadnagyságig Rákóczi
seregében.
A bátor, hűséges, kedves humorral megrajzolt
Jávorka Ocskay László brigadéros regimentjében szolgáit, akit kezdetben sokra tartott vitézségéért. Későtb
megsejtette, hogy Ocskay árulásra készül, s gyanújával felkereste a Garam partján táborozó Bottyán generálist. Ámde elkésett a h í r r e l , akkorra Ocskay egész
huszárreglmentjét átjátszotta az ellenség kezére. J á vorka úgy érezte, Itt az idő leszámolni Léva, Sopron
és Újvár könnyelmű árulójával, a garázda "farkassal".
Rajtaütése sikerrel járt: a hitszegő feje Újvár főterén
hullott a porba. Jávorka bosszújának története, az é j szakai lovaglás és az Ocskayval vívott párbaj históriája ma is él még az ocskói parasztok ajkán.
A csatajelentekben bővelkedő, fordulatos történet izgalmas olvasmány,

archaizáló nyelve jól szolgál-

ja a történelmi atmoszféra megteremtését.
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GAGYI László: A tábornok. Történelmi
regény. Bukerest, 1970 Kriterion.
A regény Nagyszeben városában, a Rákóczi-szabadságharc idején játszódik. A francia származású
zsoldos, a véreskezíí Rabutin generális 1696-tól I.Lipót

császár megbízottjaként teljhatalommal kormá-

nyozza Erdélyt.
A Rákóczi szabadságharc idején a császári csapatok egyre-másra vereséget szenvednek. A szász
Szebenbe szorult tábornok gyanakvása mindenkit célbavesz. Pusztító dühét méginkább szítják a jezsuiták,
akik gátat akarnak vetni a protestantizmus terjedésének.

•'
Hübner páter alattomos vádaskodással és fenye-

getéssel eléri, hogy a tábornok letartóztatja s kínvallatásnak veti alá a szebeni szász királybírót. A
két legfontosabb vádpont a lutheránusok pártfogolása és a kurucok támogatása. A költeményeket is írogató, könyveket, röpiratokat kiadó Zabanius János
bírót lefejezik. Harmadnap felkel a szebeni nép s meggyilkolja az értelmi szerzőknek hitt jezsuitákat. Rabutin örül ennek, mégis vérfürdőt rendez a városban,
hogy "minden, ami ezen a meggyötört földön még élt
és még élni akart: elhallgatott."

;

HEGEDŰS Géza: A menekülő herceg.
Regény az ifjú Rákócziról. Bp.
1973. Móra Kiadó.
Előszavában a szerző elmondja: régóta készül
Rákócziról írni s a hóskölteménytől a filmjátékig sok-

léle megoldás foglalkoztatta. Az elkészült könyv végülis
filmregény lett: megjelenése előtt televíziós filmen is láthattuk.
A keretjátékba ágyazott romantikus történet - Rákóczi ifjúságának páratlanul érdekes epizódja - történelmileg igaz, iróilag hiteles választ kínai a nagy kérdésre: elmenekülhet-e bárki a történelem által rászabott
feladat elől. Az ifjú házas I I . Rákóczi Ferenc még Bécsbe siet a nép hívó szava élői, de a végső választást nem
kerülheti e l . A bécsújhelyi börtönből már nem vezet máshová útja, csakis a vezérre vágyó felkelő néphez.
A bécsújhelyi szökéssel megpecsételődik a pomeráníai német kapitány, Kari Gottfried Lehmann sorsa is,
aki halállal lakol tettéért, amellyel egy nemzet szabadságküzdelmét tette lehetővé. Mi késztette a német börtönőr tisztet, hogy életét adja a halálnak szánt fogolyért,még
ha

meg is volt győződve ártatlanságáról?
A korabeli illusztrációkkal kiegészülő izgalmas torit - egy emberi magatartás kialakul

dázata - erre a kérdésre is válaszol.
HOLLÓS KORVIN Lajos: A Vöröstorony
kincse. Történelmi regény a kurucvilágból. I I I . Győry Miklós. 9.kiad.Bp.
1977. Móra Kiadó.
Hollós Korvin díjnyertes regénye a XVI I I . század
fordulóján a Rákóczi-szabadságharc küszöbén játszódik
a Felvidéken. Egy kincsesláda hányattatásainak kanyargós históriáján keresztül a kuruckor érlelődését kísérhetjük figyelemmel. Főhőse, Eke Miska Danival, az árván maradt tízéves tarcali jobbágyfiúval, újdonsült ba35

Tatjával indul szerencsét próbálni. Jándra szegődnek
cselédnek, itt lesik ki egy éjjel, hogy Toportyán, a labancok mindenre elszánt kéme egy ládikát ás el: a Vöröstorony kincsét. A lopott kincseket magukhoz veszik,
hogy visszaadják tulajdonosának, I I . Rákóczi Ferencnek. Toportyán bosszúból feladja a németeknek a kuruc
bujdosókkal teli falut. A két - közben már felserdült fiú menekülésre kényszerül. A menekülők egész kuruc
csapattá duzzadnak, de a németek Toportyán vezetésével üldözőbe veszik őket. Miska szerencsés véletlen folytán megmenekül, s a kincset sikerül átadnia a szabadságharc vezérének.

.

A romantikus stílust felelevenítő, enyhén archaizált
nyelvű, érdekfesz'tő regény egyike az ifjúság legnépszerűbb történelmi olvasmányainak.
JANKOVICH Ferenc: Tyukodi pajtás. Történelmi regény. I I I . Würfz Ádám. Bp.
1973. Móra Kiadó.
A színes történelmi regény egy tervezett trilógiának önállóan is élvezhető, középső része. A cselekmény Tyukodi Mátyás Kunszéken

1709 januárja és ok-

tóbere között írt feljegyzéseiből kerekedik k i . Apja iskoláztatta, megtanult sok idegen nyelvet és a göröglatin tudományokat i s . Amikor 24 éves lett, apja huszárcsizmát, magyar ruhát szabott, harci paripát ál—
l'ttatott és útjára bocsátotta: "Siess Erdélybe, csatlakozz a fölkelőkhöz, ezt parancsolja a kun becsület, a
haza érdeke."
Tyukodi Mátyás életét Thököly választott legényeként a szabadságért és a hazáért való harc töltötte k i .
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Negyvenhárom évesen tért vissza a szülői házba, melyet
a gonosz pápisták rokonság örve alatt megszálltak,s csak
a padláson adtak helyet a"holtnak hitt Mátyásnak". Viszszatérése után sok csalódás érte, de találkozott régi barátokkal és az igazi nagy szerelemmel is.
Októberben megjelent a városban Rákóczi Ferenc
gyorsfutára, végiglengetve a világoskék kun zászlót,Rákóczi népét táborba szólítva. Tyukodi. most is tudta,mi
a kötelessége, s azonnal csatlakozott a körösi mezőre igyekvő vitézekhez. A szomorú záróképben bujdosó kurucok beszélgetéséből tudjuk meg, hogy a legendás hírű
"Tyukodi pajtás" 1710. január 22-én a romhányi csatában esett el.

JOKA I Mór: A lőcsei fehér, asszony. Történelmi regény. Bp. 1974. Szépirod. Kiadó
A regény főhőse, Korponayné Ghéczi Julianna történelmi személy: fehérruhás alakja ma is látható egy régi
lőcsei kapuboltozatban.
Lőcse városa 1710ben a Rákóczi szabadságharc egyik kulcspozíciója volt, innen tartották Andrássy István seregei ellenőrzésük alatt a Felvidéket. S ezt a
bevehetetlen várost játszotta a császáriak kezére a hagyomány szerint egy kuruc tiszt felesége, hogy kisfiának
vagyont, bárói címet szerezzen. A varázslatos szépségű asszony eszközül használja szeretőjét,a városparancsnok Andrássyt és más .gyanútlan embereket is, mint
a lőcsei bíró lányát - a császári csapatok azon a rejtekúton jutnak a várba, amelyen keresztül a pellengérről megszöktetett lány szerelméhez siet.
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A császári udvar, s különösen az odasereglő áruló
magyar főurak azonban a szatmári békekötés után nem
vesznek tudomást a lőcsei fehér asszony érdemeiről.Korponayné ekkor ismét a szervezkedni kezdő, Rákóczihoz
hű nemesek táborába á l l . Elfogatása után kínvallatásra
sem adja ki a szervezkedés vezérkarát, inkább vállalja
a halált is.
A regény méltán Jókai egyik legolvasottabb,legkedveltebb műve, a fordulatos cselekmény melett eleven képet
kapunk a polgárváros mindennapjairól s a szatmári béke
korabeli Bécsről i s .

JÓKAI Mór: Szeretve mind a vérpadig. Történelmi regnéy. Bp. 1971. M. Helikon Szépirod. Kiadó.
/Jókai Mór regényei./
A regény hőse az áruló Ocskay László, akinek kanyargós és kalandos életútja a császári seregtől Rákóczi táboráig, onnan ismét a labancig, majd a vérpadra
vezetett. Jókai éppen

látványosságánál ragadja

meg a történet fonalát. Ocskayban a romantikus hősök
minden szertelenségét megtaláljuk, tetteinek oka is
egy hasonló eszközökkel életre keltett, képzelt nőalak,
Ocskay rossz szelleme, aki halálos kimenetelű párbajba, ingadozásba, végül árulásba sodorja.
A költött mese szálaira azonban Jókai a történelmi valóság számos gyöngyszemét főzte fel. Sorra megeleveníti Ocskay híres haditetteit, mint például a bécsi rajtütést, melyek a Rákóczi villáma nevet szerezték neki. Viharzó csaták élednek újjá a könyv lapjain,
amilyeneket Ocskay temperamentuma diktált hajdan.
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Az író szinte a kor minden alakját felvonultatja a kuruc
és labanc táborból egyaránt, s kedvére bontakoztatja ki
káprázatos meseszövő és leíró képességét.

JÓSIKA Miklós: Abafi. - I I . Rákóczi Ferenc. Történelmi regények. /Sajtó alá
rend. és bev. Wéber Antal./ Bp. 1960.
Szépirod. Kiadó.
/Magyar klasszikusok./
Jósika, a magyar regényirodalom első jelentős képviselőinek egyike nem "élő író" már, nyelvét többé-kevésbé nehéznekjfárasztónak érzi a mai olvasó. Pedig
fordulatos meseszövése, színes megjelenítő képessége,
költői szépségű leírásai sok értéket hordoznak, s egykor hihetetlen népszerűséget szereztek legjobb müveinek. Közülük a Csehek Magyarországon és az Abafi c i mu történelmi regények átdolgozott, nyelvileg megújított kiadásban is megjelentek már /lásd sorozatunk 2.
3. füzetében/.
A l i . Rákóczi Ferenc az előbbi kettőnél kevésbé
jelentős müve a szerzőnek, s az érdeklődőnek a szöveghű kiadással kell megbirkóznia. Mégis illő felhívni a f i gyelmet a Rákóczi-korszak első regénybeli feldolgozására, mely az 1948-49-es forradalom bukása után, abban a nyomasztó történelmi korban született, amikor
a nemzeti múlt függetlenségi harcainak élesztése pozitiv írói kiállást is jelentett. Rákóczi és a bécsi udvar
ellentétében bátran állítja élére a szerző az osztrák- ,.-magyar ellentét kérdését, s szeretettől áthatott, sikerült portrét fest a fejedelemről.
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KONCSEK László: Soproni farsang. Történelmi regény az ifjúság számára. I I I . Benkő Sándor. Bp. 1978. Móra Kiadó.
A Rákóczi-szabadságharc egyik szomorú epizódja elevenedik meg a regény lapjain. Ocskay László brigadéros
1704.január 17-én kuruc lovasság élén Sopron alá érkezik,
hogy meghódoltassa a labancok kezén levő várost. A császárpárti tanácsurak és polgárok vezérei ajándékokkal halmozzák el és vendégül látják az ingatag jellemű", dorbézolni vágyó Ocskayt, de seregét nem engedik a falak mögé,
amíg a városi tanács követsége nem tárgyalt Károlyi kuruc
generálissal. A Rákóczihoz húzó soproni ellenzék döbbenten látja, miként "farsangol" az Arany Szarvasban, a Fehér
lóban és más mulatóházakban a brigadéros, módot adva a
polgármesternek és Nepomuk János császári komisszáriusnak, hogy Bécsbe szökjenek segítségért. Tíz é j botrányos
farsangolás után meg is érkezik a császári katonaság - és
az elszalasztott alkalom nem tér vissza többé. Két észtedével később Vak Bottyán kurucai hiába hullajtják vérüket Sopron falai alatt.
A regény sok apró részlettel érzékelteti a kor levegőjét, megeleveníti a régi Sopron életét.
KRÚDY Gyula: Rákóczi harangja. Történelmi
elbeszélések. Vál.szerk. és utószó: Udvarhelyi Dénes. Bp. 1975. Móra Kiadó
A kötet a nagy író történelmi tárgyú elbeszéléseiből,
emlékezéseiből ad válogatást. Az írások nem csak a kuruckorról szólnak. A szerkesztő-válogató hat ciklusba sorolta őket a bennük ábrázolt korszakok alapulvételével. Rá40

kóczi idejét három elbeszélés idézi: A címadó novella, az
Asszonyokról címíés a legszebb, legterjedelmesebb: A
szabadság csillaga.
Krúdy történelmi tárgyú írásait mintha kevésbé ismernénk. Pedig munkásságában jelentős szerepet játszanak, és
sok tekintetben más írói világot tárnak az olvasó elé: "Történeti műveiben az ábrándok világából a valóság felé halad,
elmaradnak az álomszerű tájak, megszűnik a ködös természet- és társadalomlátás. Történelmi írásai nem a képzelt,
hanem a valóságos múlt talajában gyökereznek." /Udvarhelyi Dénes/
Korai történelmi elbeszélései - közöttük a Rákócziszabadságharc történetei - elsősorban az ifjúsághoz szólnak. Szárnyaló képzelettel - egyszerre érezzük hitelesnek
és meseszerú'nek - eleveníti meg az 'ró a kuruc idők világát; a fejedelemhez halálukig hű késmárki polgárok önfeláldozását, Ocsky gonosz kedvesét, a csatában páncélt öltő hős asszonyokat. Az író stílusa művészi, csillogó,meseszövése izgalmas.

*

LACZKÓ Géza: Rákóczi. Történelmi regény.
Utószó és jegyz. Révay József. 3. kiad.
Bp. 1976. Szépirod. Kiadó. 1-2. köt.

A szerző előbb Zrínyiről írt regényt: Rákócziról szóló műve az előbbi logikus folytatása, hiszen Rákócziban
teljesedett ki Zrínyi nemzeti függetlenségi gondolata. Laczké közel húsz évig készült a nagy feladatra,könyvtárnyi
tömegű könyvet dolgozva fel. A három kötetre tervezett
mÖnek csak két része készült el az író 1953-ban bekövetkezett halála miatt.

Az első kötet az ifjú évek történetét beszéli el Munkács várától a neuhausi jezsuita iskoláig, a bécsi egyetemi és udvari évektől a Magyarországgal való újra ismerkedésig. Az író lélektanilag hitelesen ábrázolja a fiatal Rákóczi
küzdelmét önmagával, családi múltjától olyannyira különböző jelenkori körülményeivel, míg elfogadja történelmi küldetését.
A második kötet a szabadságharc lefolyását eleveníti
meg. Teljes bonyolultságában ábrázolja a haditörténetet, a
diplomácia kanyargós fordulatait, és a belpolitika áramait,
amelyekben a nép és a nemesség érdekei sokszor ellentétesek voltak. Rákóczi alakját érdekes kettősségben jeleníti
meg: a szuverén fejedelem kimért méltóságában és a népvezér életteli, energiától duzzadó alakjában egyszerre. A
regény mellékalakjai is jellegzetesek és sokatmondóak: Kollonich, I. Péter, Bercsényi, Károlyi, a feleség: Charlotte
Amália, s rajtuk kfvül még sokan.
MIKSZÁTH Kálmán: A két koldusdiák. Történelmi regény. I I I . Köss János. 6. kiad.
Bp. 1974. Móra Kiadó
Mikszáth népszerű ifjúsági regénye két parasztfiú kalandos-romantikus történetét beszéli e l . "Menjünk a szerencse után" - határozza el a két árva, mikor nevelöszüleik is tönkremennek, s külön úton indulnak a világba szerencsét próbálni.
Sok viszontagság után újra találkoznak. Az egyik fiú —
lopással gyanúsítva - ártatlanul került Rákóczi fogságába,
a másik kiszabadítja. Együtt állnak a kuruc seregbe, majd
— még sok bonyodalom után, amikor Lacinak sikerül bátyját

a fejedelem előtt tisztázni - szabadságot, birtokot ny
nek Rákóczitól.s két szerető leány kezét.

ŐRSI Ferenc: A Tenkes kapitánya. Történelmi
regény az ifjúság számára. I I I . Györy Miklós.
2. kiad. Bp. 1976. Móra Kiadó.
A regény a szerző azonos című, népszerű televíziós
filmje alapján készült. A Rákóczi-szabadságharc idejéből
a Dunántúlon folytatott harcokat idézi. Főhőse Eke Máté
kapitány, Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros katonája.
Költött személy, de alakja megformálásához számos jobbágykatonából lett kuruc tiszt történelmi alakját ötvözte
egybe az író.
Őrsi meseszerűen mutatja be azokat a kuruc hősöket
- élükön Eke Mátéval és Buga Jakabbal, a csikósból lett
harcossal - akik, bér többnyire túlerővel küzdenek, r a vaszsággal és huszáros virtussal túljárnak a nehézkes,
gyakran gyávának bizonyuló labanc zsoldosok eszén.
Eke nagy ellenfele a siklósi vár parancsnoka, I. Lipót ezredese, báró Eberstein Eckberg, aki győzelmesen állta
meg helyét a francia harctereken. Magyarországon azonban nem zsoldosokkal, hanem népi harcosokkáI.kuruc hazafiakkal kerül szembe. Csődöt mond az akadémiákon szerzett katonai tudása, és végül is alulmarad a harcban.

SZÁNTÓ György: Esze Tamás talpasai. Történelmi regény az ifjúság számára. I I I .
Gyóry Miklós 2. jav. kiad. Bp. 1973. Móra
Kiadó.
Esze Tamás, a tarpai jobbágy a kuruckor egyik legjelentősebb népi hőse. A regény azt az időszakot fogja át, amely
Rákóczi hazahívásától Esze Tamás megöletéséig terjed: az
elkeseredés kirobbanásától a feikelés válságáig, a csalódásig, a talpasok hitevesztett szétszéledéséig. A felvidéki
szegény jobbágyság küzdelme a függetlenségi harcok "folyamatosságát jelképezi: ők Rákóczi leghívebb, legönzetlenebb katonái.
A kuruc dalok hangján, azok közvetlenségével eleveníti meg az író a történetet. A történelmi hősök, Esze Tamás,
Kis Albert mellett a kuruc dalokból ismert alakokat is v i szontlátjuk: Buga Jakabot, Tyukodi pajtást, Kuczug Balázst,
Csinom Palkót és Palkót. Jancsi, Janó, Juon, a három erdei siheder története a szegény magyar, tót és román nép
Összefogását szimbolizálja, s a fiatal olvasót, különösen
megragadják változatos kalandjaik.
SZÁNTÓ György: Majtény után. Történelmi regény. Bp. 1953. Ifjúsági Kiadó.
/Hazáért és szabadságért./
Ez a kisregény az'Esze Tamás talpasai" folytatása. A
már halott Esze Tamás helyett központi alakja Jávorka Ádám
kuruc ezredes. Az ő változatos kalandjai állnak a regény
homlokterében. Újra találkozunk azonban a kedves ismerősökkel, a már férfivá nőtt Jancsival, Juonnal, Janóval és a
rokonszenves Lósárdy testvérpárral.
Tanúi lehetünk az orgyilkosok gyűrűjéből kitörő Rakó-

czi fejedelem menekülésének Lengyelországból. Főleg azonban a Rákóczi levéltár hányattatásairól, s Jávorka jóvoltából mégis az örökösök kezére jutásáról olvashatunk érdekes
részleteket.
A mű elsősorban a kalandos történelmi regényeket kedvelő fiataloknak íródott. Ezek sorából azonban kiemeli,hogy
rendkívül jólsikerült

portrét rajzol a szabadságharc vezér-

karának egyik legendás alakjáról, Jávorka Ádámról, s ezzel
a kunjckor szépirodalmi

"történelmi arcképcsarnokát"

gazdagítja.
SZÁSZ Imre: Szól a síp. Történelmi regény.
Bp. 1976. Szépirod.Kiadó. 1-2. köt.
/Szépirodalmi zsebkönyvtár./
A regény a Bottyán címmel tervezett kétkötetes mu e l ső része, folytatása nem készült e l . Főhősében a Rákóczi szabadságharc legpozitívabb eszményei öltenek testet: a r a gyogó katonai sikerek, a nemzeti összefogás, a demokratizmus.Bottyán útja nem volt nyílegyenes és küzdelmek nélküli,
az író egy konfliktusokban, lelkiismereti küzdelmekben gazdag életpályát elevenít meg. A szabadságharc táborát valódi és költött alakok segítségével igen plasztikusan

s törté-

nelmileg hitelesen ábrázolja.
A m i másik, Bottyánnal művészileg szinte egyenrangú
hőse Végh Jancsi, a parasztfiú, akit ösztönös lázadása az
elnyomók ellen az irreguláris, majd Bottyán seregében a
reguláris harc hősévé, a szabadságharc paraszti résztvevőinek tipikus alakjává tesz .
A főhangsúlyt a tábori élet, a csaták mozgalmas képére helyezi az író, de bepillantást enged a felső vezetésbe
is. Rákóczi mellett megismerkedünk a léha, elvtelen Káro-

lyival, az arisztokrata gőgu, de hazaszeretetből a kritikus
percekben önmagát legyőző Bercsényivel, a tehetségtelen
főúri generálisokkal: a kuruc földesúr, Kisfaludy László és
jobbágykatonái viszonya jelzi azt a súlyos ellentmondást,
mely a szabadságharc paraszti és nemesi célkitűzése között
fennállt.
SZÁVA István: A nagyságos fejedelem. 11. Rákóczi Ferenc élete. Regény. Bp. 1971. Móra
Kiadó.
/Nagy emberek élete./
A kötet tíz éves korától haláláig követi hősét, sőt említést tesz utóéletéről, a nép szívében és ajkán élő hiedelmekről és hamvainak sorsáról is. Sorra felelevenednek a Munkács várának elhagyása után Neuhausban, Prágában és
Bécsben tanulással és szórakozással eltöltött évek, majd
az itáliai utazás, s az immár nagykorúvá lett Rákóczi, aki
átveszi birtokait és megnősül.
A császárhú ifjút Bercsényi ébreszti rá a Habsburg
uralom alatt nyögő haza sanyarú helyzetére. XIV. Lajos
francia királlyal, Ausztria ellenségével akar szövetkezni,
de árulás áldozata lesz, s a bécsújhelyi börtönbe zárják.
Kalandos szökés, szerelemmel édesített lengyelországi bujdosás következik, majd a hazahívó levél és előzetes tájékozódás után Rákóczi az: Esze Tamás vezette - egyelőre még gyülevész felkelősereg élére áll.
Krónikás hűséggel írja le a könyv a változó szerencsével folyó harcokat, a fejedelemmé választást, az egymást
kővető országgyűléseket. Rákóczi többször is visszautasítja a lengyel trónt, nem hagyja el a felkelő magyarokat.
Érdekükben folytat külföldön tárgyalást, amikor bekövet-

kezik amajtényi fegyverletétel. A szerző rámutat a bukás
okaira, felvázolja a X V I 1 1 . század eleji magyar gazdasági, politikai, társadalmi és vallási viszonyokat. Ismerteti
Rákóczi harcai mellett politikai törekvéseit, és belehelyezi őket az európai nemzetközi politika áramába.

TAKÁCS Tibor: Erdély köpönyegben. Regény.
Mikes Kelemenről. Bp. 1974. Móra Kiadó.
"Ahitatos szívvel léptem át 1971-ben egy augusztusi
délelőttön a rodostói Rákóczi-ház küszöbét, ahová azzal
a nem titkolt elhatározással érkeztem: regényt írok Mikes
Kelemenről" - idézzük a szerzőt.
Takács Tibor Mikes életének három hetét eleveníti
meg müvében. E három hét eseményeiről nincsen adatunk,
csupán egyetlen Mikes-levél emlfti a jászvásári utazást,
de az okok, maga a történés is "kitalálás... az (gy is t ö r ténhetett írói megvalósítása."
A cselekmény Rákóczi fiának temetésével indul. Bár
a fejedelem sem külsőben, sem lélekben nem hasonlított
apjára, koporsójánál a bujdosó magyarok kicsinyke csoportja mégis megrendültén áll; úgy érzik bevégeztetett,
végleg magukra maradtak.
5 útjaik valóban szétválnak. Mikest a szultán parancsa Jasiba /Jászvásárra/ küldi, ahonnan szülőföldje csak
egynapi járóföldre fekszik. Erdély hívó szava erős. De
Lobkowicz herceg, Erdély katonai kormányzója közbelép,
s Mikesnek nemcsak vele, saját lelkiismeretével is meg
kell küzdenie: engedjen-e a szülőföld vonzásának - a halott fejedelem eszméinek megtagadása á r á n . . .

TAKÁCS Tibor: Ezüstkard. A hűség és az árulás. Jávorka Ádám és Ocskay László küzdelmeinek regénye. I I I . Kolozsváry György. Bp.
1968. Gondolat.
A szerző harmadik kuruc-tárgyú történelmi regénye az első kettő Thököly Imre életútját elevenítette f e l . Az Ezüstkardban is megjelenik Thököly alakja: a számú'zetésben
élő, idős, beteg "nagyságos fejedelem" egy szépmivi? díszes
kardot küld haza - mintegy a folytonosság jelképeként - a
Magyarország határait átlépő Rákóczi seregeinek. Thököly
egykori katonája, az öreg Tardi ezredes azt az utasítást
kapja, hogy a kardot a legméltóbb vitézének adja át. Hamarosan azonban két "jogos" tulajdonos is akad;Ocskay László, aki az útközben elrabolt kardot párviadalban nyeri e l , s
Jávokra Ádám, akit még a párviadal előtt Tardi ezredes bízott meg a kard visszaszerzésével. Az eíüstkard története
körül így bontakozik ki két "párhuzamos életrajz", s ellentétükben szinte sűrűsödik a Rákóczi-szabadságharc minden
belső ellentmondásába nemesi-plebejus ellentéttől a két különböző erkölcsi felfogás ütközéséig. A nemzeti érdekekért '
tudatosan harcoló Jávorka - a regény szintjén - szükségszerűen győzi le a középkori zsoldosvezérre emlékeztető,
magára nézve semmiféle erkölcsi kötöttséget el nem ismerő
Ocskayt.

R. VÁRK0NY1 Ágnes: A kuruckor hősei. Történelmi elbeszélések. III.Pándy Lajos. 2.
röv. kiad. Bp. 1962. Gondolat.
... - . /Családi kiskönyvtár./
Az író egyúttal - sőt elsősorban - történész, Rákóczi
korának tudományos kutatója. Kuructörténetei magjául is

egy-egy történelmileg hiteles idézet szolgál: adománylevélrészlet, naplójegyzet, pár sor egy kurucnótábóI, egy mondat Rákóczi vagy Bercsényi leveléből.
Az elbeszélések hősei a kuruckor jellegzetes alakjai.
Parasztok, iparosok, kisnemesek, a harc bázisát alkotó
osztályok tagjai. Bottyán János,Béri Balogh Ádám életrekeltésével R. Várkonyi Ágnes olyan hősöket ábrázol, akik
embervoltukban is megfelelnek a róluk alkotott eszményi e l képzeléseknek. Ahol pedig a hiteles történelmi mag hiányzik - a szabadságharc névtelen katonáiról szóló írásokban —
az írói erő egymásában is képes elhihető szituációt, valóságos környezetet és hősöket teremteni.
A kötet elbeszélései érzékletes, olvasmányos stílusukkal, hangulatteremtő erejükkel s nem utolsósorban történelmi hitelességükkel hűT képet adnak a Rákóczi szabadságharc napjairól.

VITÁNYI János: Balogh Ádám a nevem... Regény.
I I I . Biai Föglein István. Bp. 1958. Zrínyi K i adó.
Béri Balogh Ádám nevét kuruc dalok őrzik, hirdetik
hősük vitézségét s a szeretetet, mellyel alakját a nép övezte. Ezt a legendás hőst kelti életre, s hozza közel az o l vasókhoz Vitányi János regénye.
Az író hitelesen ábrázolja Balogh Ádám életútját. Nem
maradnak rejtve hőse nagy dilemmái sem, a császárnak
felesküdött, de Rákóczi hűségére álló katonaember vívódása, ingadozása a két. asszony: a hites feleség Festetich .
Júlia és a nagy szerelem Csapó Zsuzsanna között. A labancérzelmu feleség és az ízig-vérig kuruc szerelmes két-
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felé húznák, s ha egy pillanatra meg is inog, végül is becsülettel kitart a fejedelem mellett.
Emlékezetes hőstetteit, amelyeket főleg Bottyán dunántúli hadjárataiban vitt véghez, a csatajelenetek kedvelői bizonyára élvezettel olvassák majd. Vitányi azt a nagyszert!
magyar katonátipust rajzolta meg Balogh Ádám alakjában,
akinek végre alkalma nyílik, hogy képességeit: a leleményességet és kitartást méltó ügyben bontakoztassa ki. Személyét különösen rokonszenvessé teszi katonáihoz fűződő
szívélyes emberi viszonya.
Az 'ró találó vonásokkal megrajzolt korképbe illeszti
hőse alakját. Ez felölei a fejedelmi udvart, Balogh Ádám
családi körét, ad bécsi képeket s szemléletesen ábrázolja a dunántúli viszonyokat is. Vitézség, csaták és szerelem, nagy barátságok és mély gyűlölet bonyolult szövevényéből formálódik élvezetes és tanulságos olvasmánnyá
Vitányi János müve.

.
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DÉNES Iván Zoltán: Egy "dezilluzionálás"

önellentmon-

dásai. /Szekfű Gyula Rákóczi-értelmezéséről./ •> T i szatáj, 1974. 6. sz. 60-65. I.

'

ESZE Tamás: A kurucok első országgyűlése. » Napjaink,
1976. 4. sz. 8. I.
ESZE Tamás: Népi kurucság, kupecek és szegénylegények.
- Kortárs, 1976. 3. sz. 433-447.1.
ESZE Tamás: Rákóczi és Mátyás király. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1976. 3. sz. 19-30. I.
FŰZI Imre: Rákóczi hadserege. = Élet és Tudomány, 1976.
ápr. 2. 652-657. I.
GÁRDUS János: I I . Rákóczi Ferenc, az író. =,Borsodi
Szemle, 1976. 1. sz. 70-81. I.
HOPP Lajos: Rákóczi és Mikes a törSkországi emigráció
előtt. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1976. 4. sz.
479-484. I.
KÖPECZI Béla: Emlékirat és vallomás. I I . Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. = Nagyvilág,
1976. 4. sz. 604-611. I.
KÖPECZI Béla: 11. Rákóczi Ferenc, az államférfi. =
Társadalmi Szemle, 1976. 3. sz. 86-90. I.

.
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KÖPECZI Béla: I I. Rákóczi Ferenc emlékezete. - N. Kiss
István: Hadsereg, adóteher és társadalom Rákóczi államában. = Valóság, 1976. 7. sz. 92-102. 1.
PERJÉS Géza: Az 1703. évi november-decemberi felvidéki
hadjárat. = Hadtörténelmi Közlemények. 1976. 2. sz.
208-240. I.
SZIKORA Marianna: Mi történt 1697. nyarán Tokaj-Hegyalján? = Honismeret, 1976. 5. sz. 27-32. I.
TOLNAI Gábor: A Nagyságos Fejedelem. Rákóczi születésének háromszázados évfordulójára. = Kritika, 1976.
3. sz. 15. I.
VÁMBÉRI Gusztáv: Fekete város - fehér asszony. = Élet
és Tudomány, 1971. 18. sz. 837-842. I.
VARGA Imre: Rákóczi fejedelem képe a kuruc szabadságharc egykorú költészetében. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1976. 1. sz. 72-84. I.
VARGHA Balázs: Levelekkel vezérlő fejedelem. = Uj írás,
1976. 11. sz. 63-75. I.
R. VÁRKONYI Ágnes: Jobbágykatonák tehermentessége
Rákóczi rendeletében és a valóságban. = Valóság, 1978.
1. sz. 17-31. I.
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