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Történelmünk fordulói címmel indított ajánló bibliográfiai
sorozatunk hatodik számát tartja kezében az olvasó. Az e l ső füzetek 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.
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 muvek formájában - szívesen olvasnak a magyar történelem
eseményeiről. Anyagunkat népünk történetének egy-egy
sorsdöntő fordulata, kiemelkedő eseménye köré csoporto'•

sttjuk.

Igyekezvén eleget tenni a hozzáférhetőség követelményének, csak olyan müveket ajánlunk, amelyek a felszabadulás után jelentek meg, vagy új kiadásban állnak olvasóink rendelkezésére. Itt, a bevezetőben szeretnénk felhívni figyelmüket a magyar történelmet összefoglalóan tárgyaló müvekre, melyről az egyes korokat bemutató füzetek nem tesznek említést. Gondolunk itt elsősorban a másmás mélységig, és különböző terjedelemben feldolgozott
"Magyarország történeté"-re, a korabeli dokumentumokat,
tárgyi emlékeket bemutató képes kiadványokra /Magyarország története 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 bizzuk tehát, hogy tetszésük szerint, ízlésüknek megfelelően válasszanak.
Munkánkban felhasználtuk az ún. fülszövegek,
az Új könyvek, a-Világtörténelem regényekben stb. ajánló
bibliográfiák könyvismertetései:\

Ismeretterjesztő
és tudományos mQvek
Források
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Debreceni köznép a XVII I. században

BATSÁNYI János: "Hazámnak akartam
szolgálni". A felségsértéssel és ha. zaárulással vádolt költő a maga ügyében. Bp. 1960, Magvető
/Magyar könyvtár./
A magyar jakobinus-mozgalom legjelentősebb költőjét, Batsányit módunkban áll saját politikai hitvallásán keresztül is megismerni. Rendkívüli alkalmakra írott tanúságtételek ezek, 1793 és 1795-ös, kétszeri perbefogása alkalmából készült védőiratok. Batsányi, az "ember és polgár" a
francia forradalom legmerészebb eszméit hozza fel a saját védelmére.
Első ízben 1793-ban "A franciaországi változásokra" c'mü* verséért fogják perbe. A nádorhoz intézett levelében jogosan hivatkozik arra, hogy lapját, a "Magyar Museum"-ot /az első jelentős magyar irodalmi lapot, melyben a
vers megjelent/ a cenzúra engedélyezte, s verse ürügyén a
sajtószabadság ügyét védelmezi.
1795-ben mint a Martinovics összeesküvés vezetőszereppel vádolt résztvevőjét vetik fogságba. Batsányi ezúttal védőügyvédje számára fogalmazza meg védelmi iratát.Sorraveszi és sorra meg is cáfolja az ellene felhozott vád pontjait /magát a vádiratot is megtaláljuk a kötetben/. Ismét felelevenítik a vádat "A franciaországi változásokra" címűi verse kapcsán. Védekezése során visszautasítja a belemagyarázásokat verseibe, ám megjegyzi, hogyha azok mégis találnának, az nem reá nézve vád, hanem a megbíráltakra szégyen.
Erőteljesen cáfolja az összeesküvésben való részvételét, de
nem tagadja meg tiszteletét a már halálos ítélettel sújtott Martinovicstól.

Csokonai emlékek, összeáll, és jegyz.:
Vargha Balázs. Függelék: Kazinczy levelezése Csokonaival és Csokonairól. Bp. 1960, Akad.Kiadó.
/A magyar irodalomtörténet forrásai.
— Fontes ad históriám literariam Hungariae spectantes 1 . /
A forrásgyűjtemény a Csokonai életével és irodaimi megítélésével kapcsolatos emlékeket közli a költő apjának
kéziratos feljegyzéseitől kezdve a naphagyományokban és
ponyvairatokban fennmaradt Csokonai-legendákig.
Rendkívül érdekes ezeket a dokumentumokat egymás mellett látni. Kirajzolódik belőlük a kortársak és közvetlen utódok között évtizedekig folyó Csokonai-pör, hiszen a
költőnek rajongói és elítélői egyaránt bőven akadtak, s végeredményben csak Petőfi és Arany nemzedéke ismerte fel költészetének maradandó értékeit.
Néhány fejezetcím a kötetből: Csokonai József iratai, Csokonai iskolai pályája, Levelek és versek Csokonaihoz,
Csokonai az irodalomban, Ferenczy István Csokonai-szobra,
Kortársak emlékezései, Anekdoták és legendák. A kötet függelékben közli Kazinczy Csokonaival és Csokonairól folytartott levelezését.
A dokumentumok nagy része a kötet megjelenéséig ismeretlen volt. A korábban már megjelent írások közül
azok szerepelnek a gyűjteményben, amelyek nehezen hozzáférhetők, így pl. Csokonai kollégiumi pőrének teljes anyaga.
A könyvet tekintélyes mutató- és jegyzet apparátus egészíti
ki, továbbá korabeli képek, metszetek.

DOMBY Márton: Csokonai élete és a
kortársak emlékezései Csokonairól.
Bp. 1955, Magvető.
/Magyar könyvtár./
Domby Márton politikus, esztéta, Csokonainak kollégiumi társa és jóbarátja volt. Ő fogalmazta meg sírfeliratát
s intézkedett temetésének megrendezéséről is. ügyvédként
élt Pesten, s itt jelent meg először 1817-ben Csokonai-életrajza.
Munkája minden sorából barátja iránti szeretete,
csodálata árad. Müvének legélvezetesebb lapjai Csokonai jellemét, egyéniségét boncolgatják. Megemlékezik hatalmas memóriájáról, az "észrevétel talentomá"-ról /vagyis élénk megfigyelő képességéről/, szabadságszeretetéről, amely megengedhetetlennek tartotta, hogy a kollégiumi "ceremóniás törvényeknek" alávesse magát, testi-lelki érzékenységéről, a természet szépségei iránti fogékonyságáról. Mint szemtanú ír
i

Csokonai kollégiumi pőréről, nagyhatású búcsúbeszédéről,
amely "rettenetes és tüzes akció"-ként él Domby emlékezetében. A szerző minden erőfeszítése arra irányul, hogy barátját "rehabilitáltassa". Megvédi Csokonait a részegeskedés
vádja ellen, megmagyarázza, miért nem kedvelték egyesek a
költőt, s a debreceni kollégium egy sor professzorának dicsérő sorait is beveszi a munkájába. Müve, mint a fentiekből is
kitűnik, nem rendszeres életrajz, hanem emlékezéseket,anekdotákat, jellemrajzot, esztétikai méltatást ötvöző tanulmány.
A kötetet még Saál László egészíti ki Csokonai
jellemére, szüleire vonatkozó adatokkal, s a Szilágyi Gábor
professzorral történt. Kollégiumi összetűzést részletesebben
beszéli el. A Lilla-szerelem és Csokonai Somogy megyei tartózkodása, csurgói tanítósága, néhány epizóddal tarkítva /pl.
találkozás a betyárokkal/ még teljesebbé teszik a bennünk élő
Csokonai-képet.

KAZINCZY Ferenc: Fogságom naplója.
Sajtó alá rend. Szauder Józsefné.
I I I . a szerző. Bp. 1976, M. HelikonSzépirod. Kiadó.
1794. december 14-én, egy vasárnapról hétfőre
virrapó éjszaka fegyveres ulánusok zörgetik meg a Kazinczykúria ajtaját, hogy az álmából felriadó Kazinczy Ferencet letartóztassák, és a nádor, Sándor Lipót főherceg parancsára
szigorú őrizetben Budára kiérjék.
Kétezer-háromszáznyolcvanhét nappal később,
1801. június 28-án, ismét vasárnap, a munkácsi várbörtön föstrázsamestere magához kéreti a 41 éves, már őszülő írót, és
tudomására hozza: őfelsége visszaadja szabadságát, őszintén
remélve, hogy élete az elkövetkezőkben szerencsésebben alakul majd, mint a múltban.
A Fogságom naplója e kevés híján hétéves raboskodásnak a krónikája. A magyar emlékirat-irodalomnak ez a
ma is élő klasszikus remeke történelmünk egyik drámai időszakáról is számot ad: a Martinovics-per, a jakobinus mozgalom eltiprásának koráról.
Kazinczy vérbeli memoáríró, mindig tényeket közöl, időhöz kötve, szűkszavúan, már-már könyörtelen őszinteséggel , a különféle helyszíneket legtöbbször le is rajzolva
ugyancsak tárgyszerűen és pontosan, mintegy a szavakba
foglaltak hitelesítésére. Mondanivalója, emberi, eszmei helytállása, Buda, Kufstein, Munkács börtöncelláinak fojtott légköre ,az egész kornak minden bizonytalansága, félelme és reménye ezekből az apró, realista húséggel megörökített részletekből áll össze egységes egésszé.
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KAZINCZY Ferenc: Pályám emlékezete. Sajtó alá rend. és jegyz. ell.
Orosz László. Bp. 1956, Magvető.
/Magyar könyvtár./
Kazinczy emlékiratait - a Pályám emlékezetét és
a Fogságom naplóját - az író fő műveiként tartjuk számon.
Az 1810-es évektől kezdve élete végéig dolgozott rajtuk, de
nem fejezte be, pályaképét csak 1805-ig, házasságáig rajzolja.
Kazinczy nem a maga apológiáját akarta megírni,
mint régebben jeles emlékíróink: íróvá nevelésének, szellemi,
erkölcsi gazdagodásának folyamatát az országos haladással,
a magyar irodalom kibontakozásával egységben ábrázolja:
"Érdemlik ezek az esetek a tudást, bár apróságnak tetszenek,
mert festik emelkedésünket s a múlt kort."
A nagy írókról többször is megemlékezik, a kisebbekkel történt találkozásaiból - melyek időben elszórtak egységes portrét alakít ki, egybeolvasztva itt-ott megismert
vonásaikat. Rendkívül élővé tudja tenni alakjait, akiket külsejük, gesztusaik, arcvonásaik aprólékos leírásával is kitűnően jellemez.
Könyvének harmadik részében, a cenzárára való
tekintettel, remek írói leleménnyel úgy adja elő börtönben töltött éveit, mintha külföldön utazgatott volna. Sehol sem említi a per, börtön, fogság szavakat, a figyelmes olvasó azonban kiérzi stílusa bujkáló hevületéből a rabság fájdalmaira
való visszaemlékezés feszült-fojtott hangulatát.
A kitűnő szépirodalmi míí egyben hasznos forrás
is, amelyből sokat megtudunk Kazinczy koráról, elsősorban
magáról az íróról, pályatársairól s a magyar irodalmi életről. -

II

KISFALUDY Sándor: Napló és Francia
fogságom. Bp. 1962, M. Helikon.
/Kis magyar múzeum 10./
Kisfaludy Sándor nevét költeményei, a Htmfy-dalok /Keseró szerelem, Boldog szerelem/ és a Regék tették
közismertté. Nem'kevésbé érdekesek azonban számunkra önéletrajzi írásai sem, melyeket a kötet tartalmaz.
Kisfaludy! mint bécsi testőrt néhány társával "ellenkezés és lázasztás" vétke miatt egy északitáliai helyőrségi ezredbe vezényelték. Klem szívesen váltak meg a nyugalmas és szórakozási lehetőségekben gazdag Bécstől - Kisfaludy "Napló"-ja elején számtalanszor visszasírja a császárvárost - 1796. március 6-án mégis búcsút kellett venniök tőle.
Kisfaludy egy pozsonyi diáktársához, jó barátjához intézett levelek formájában írja meg a "Napló"-t, sme*
lyekben a valóban elküldésre szánt levelek szinte észrevétlenül változnak át emlékirattá. Napról-napra, mindegyik szálláshelyüket megörökítve követik az író gondolatai a döcögő
hintő útját, és közvetlen módon adnak számot benyomásairól,
érzelmeiről. Gyönyörködik a természetben, fiatalságának átütő erejével lesz úrrá a válás okozta bosszúságon, s naplója
egyáltalán nem keserű, inkább derűsen, vidáman tárgyilagos.
Nyitott szemmel jár a világban: ahol alkalma nyílik, okvetlenül elmegy színházba, társaságba jár, felkeresi a kastélyokat, de Schwarzenberg herceg 'vasmííhelyébe" is ellátogat.
írása néha szociográfiai jelleget ölt, leírja a népszokásokat, a nép foglalkozását. Jozefinizmusa is gyakran
megmutatkozik, elítéli a képmutató ájtatoskodást, a pénz éhes
papságot. Kritikus szemmel figyeli a lányokat, asszonyokat,
leírja külsejüket, magatartásukat.
Kisfaludy sok vidéket bejár, végül Maylandban
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/Milánóban/ francia fogságba esik. A franciák Provance-ba
viszik. Csöppet sem keserves fogság ez, bár vágyakozva
gondol hazájára, és múzsájára, későbbi feleségére, Szegedy
Rózára. Költői mivoltát prózai írásaiban sem tagadja meg.
Hétköznapi megfigyeléseit mitológiai hasonlatokban közli, leírásai rendkívül érzékletesek, gyakran idéz költeményeket
- főleg szeretett Vergiliusát -, de saját verssoraival is teletűzdeli müvét.

.

Magyar irodalmi szöveggyűjtemény.
Szerk. Waldapfel József. Egyetemi
segédkönyv. Bp. Tankönyvkiadó.
:
2. köt. 1. rész. Szöveggyűjtemény
a felvilágosodás és nyelvújítás korának irodalmából. 2. kiad. 1953.
A XVI I I. század végének haladó törekvései szorosan összefonódtak a magyar nyelv és irodalom megújítására
irányuló nemzeti törekvésekkel. Ha ma modem magyar irodalomról beszélhetünk, azt elsőként a felvilágosodás és reformkor íróinak köszönhetjük. A gazdag sokoldalú gyűjtemény
37 alkotó munkásságát mutatja be. Elsősorban az egyetemi
oktatás számára készült, de hasznosan tallózhat benne minden irodalomszerető, s a korszak iránt érdeklődő olvasó.
Elsőként a testőrírók, Bessenyei, Orczy, Barcsay, Báróczi és társaik müveivel találkozunk. Különösen
jelentős a korai magyar felvilágosodás legkiválóbb képviselőjének, Bessenyeinek életművét bemutató fejezet. Ezután a
magyar felvilágosodás sajátos alakjai, a pap-költők: Révai ,
Dajka Gábor következnek, s néhányuk, például a Marséi Ma'se-t fordító Verseghy személyével már a magvar jakobinus
írókig, költőkig jutunk el, Szentjóbiig és társaiig. Közülük

kerülnek ki a századvég és a X I X . század első évtizedei irodalmi életének jelentős szervezői /Batsányi, Kármán, Kazinczy/.
Velük párhuzamosan létezik a magyar irodalomnak
egy nem jozefinista, nem kozmopolita, hanem olykor túlságosan is egyoldalúan nemzeties irányzata, Kisfaludy Sándor,
Dugonics, Gvadányi és mások művészete. Valóban magas színvonalra ott emelkedik ez az irodalom, ahol a társadalmi haladás és a nemzeti gondolat egységet alkot - Berzsenyi Dániel
költészetében. A kötetből szándékosan - terjedelmi okokból kimaradt a kor legnagyobb költőegyénisége, Csokonai Vitéz
Mihály.

- -'

'-

A művekből vett szemelvények jól illusztrálják a
fejlődés tendenciáit, a gondos válogatás irodalmilag is maradandó alkotásokra hívja fel a figyelmet.

A magyar jakobinusok. I rátok - levelek - naplók. Szerk. és bev. Benda
Kálmán. Bp. 1957, Bibliotheca.
/Aurora ÍJ
A magyar jakobinus mozgalom iratanyagát sokáig
a bécsi titkos levéltárak őrizték. A kiváló történész, Benda
Kálmán, aki az iratokat a magyar történettudomány számára
feltárta, a legtöbb anyagot évszázaddal ezelőtt lezárt ládában vagy felbontatlan perirattartóban találta meg.
A teljes anyag három vaskos kötetben jelent meg
"A magyar jakobinusok iratai" címen, a Magyarország újabbkori történetének forrásai című sorozatban /1952-1957,
Akad Kiadó./. Az összeállításunkban bemutatott kiadvány
válogatás, amelyet a nagyközönség szélesebb rétegei számára állított össze a szerző.
14

A bevezető tanulmány fontos újdonságokat tár fel
a kor viszonyairól, a demokratikus értelmiség ás a köznemesség kapcsolatáról, a francia forradalom magyarországi terjedéséről, s végül magáról a jakobinus szervezkedésről. Érdekes megvilágításban láthatjuk az összeesküvés vezetőjének,
Martinovics Ignácnak sokáig vitatott szerepét is.
A kötet első felében dokumentumok sorában kel
életre az a társadalmi-politikai helyzet, melynek talaján a
jakobinus mozgalom sarjadt. Az összeesküvés mikéntjéről
már csak periratokból, kihalIgatási jegyzőkönyvekből és ítéletekből értesülünk. A még nem nagy méreteket öltött összeesküvés résztvevőire a törvény vaskézzel sújtott le, "Példa
kellett, hogy rettegjen az ország" - jellemzi naplójábana terror-pert Kazinczy Ferenc, az összeesküvés jelentős szépíró-résztvevője. Kazinczy Naplójának azt a részét iktatta
ide a szerkesztő, melyben a tárgyalással és ítélettel foglalkozik. Ó hallomásból, mások mint szemtanúk leírják Martinovics és társai kivégzését is.
A kötet jegyzetanyagában közreadja a magyar jakobinus mozgalom teljes irodalmát és hiteles forrásait.

RÁBY Mátyás önéletírása . Ford.és
bev. Komlós Aladár. Jegyz. ell.
Eckhardt Ferenc. Bp. 1956, Szépirod. Kiadó.
/Magyar századok./
Az olvasók Ráby Mátyás nevét Jókai regényéből
ismerték meg. Jókai kétségtelen érdeme, hogy foglalkozott az
igazság e fanatikus harcosával, ő azonban a regény szórakoztató meséjét helyezve előtérbe mind a főhősről, mind koráról
kevésbé hiteles képet rajzol.
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Milyen lehetett valójában Ráby Mátyás? Jókai nyugodt, következetes, tiszteletreméltó és romantikus vonásokkal ruházza fel. Önéletírásának fordítója, a kérdés szakértője, Komlós Aladár irodalomtörténész szerint: "Sem kellemes ember nem lehetett, sem szilárd nyugalmával imponáló.
Az önéletrajzában önmagáról festett kép kevésbé rokonszenvesnek mutatja, mint Jókai regénye. Mindenbe beleártja magát, a legkisebb szabálytalanság miatt kész szembeszállni a
fél világgal... már-már a komikum határát súrolja. S mégis:
murai és rábai Ráby Mátyás a magyar szabadságharcok és
forradalmak bátor és nemes előfutára."
Ráby nem szépíró, hanem hivatalnok, önéletrajza
száraz tények halmaza, amelyeket soha sem mulaszt el pontos
dátummal ellátni. Stílusa nehézkes, szókincse szegény, mégis átsüt rajta a mélyen átérzett igazság ereje és szenvedélyessége, hangja a börtönben elviselt szenvedéseinek ecsetelésekor szinte líraivá válik. Mert két és fél évig sínylődött
börtönben Ráby, a szentendrei és izbégi lakosok képviselője,
aki felvette a harcot először a szentendrei magisztrátus,majd
az egész vármegye, sőt maga a vármegyei rendszer korrupciója ellen. Kérvények, beadványok, fellebbezések tömegével ostromolta a vármegyét, az udvari kancelláriát, az egymást váltogató királyokat, ezer perbe bonyolódott, amíg végűi tizenkét évi küzdelem után álruhában kénytelen menekülni az országból, hogy Strassburgban német nyelven kiadja
saját maga igazolására "Önéletírás"-át.
Fárasztó olvasmány, nem könnyű nyomon követni
bonyolult szálait, kortörténeti szempontból azonban rendkívül érdekes munka.
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/TESSEDIK/ THESCHEDIK Sámuel
önéletírása. Német kéziratból ford.
Zsilinszky Mihály. Pest, 1873, K i lián. Hasonmás kiad. F e l . szerk.:
Jánosi Antal. Bp.1976, Mezőgazd.
Kiadó. - MÉM Információs Központ.
"Azon jót, melyet én elismert tekintélyű"írókból,
utazásaimból és saját tapasztalásom után jónak, s hazámra
és az emberiségre hasznosnak ismertem f e l , valósítani igyekeztem" - vallja a szerző Önéletírásában.
Tessedik, szarvasi evangélikus lelkész korának
egyik leghaladóbb magyar írója, pedagógusa és az alföldi mezőgazdaság fejlesztésének úttörő szakértője, harcosa volt.
Társadalmi, pedagógiai és mezőgazdasági reformkísérleteinek bevallott célja a parasztság helyzetének könnyítése. Főművében nyíltan kimondja, hogy a jobbágyság nyomorának a
legfőbb oka az, hogy nem magának termel. Pedagógiai elveit
a valóságba is átvitte. Szarvason saját anyagi eszközeivel iskolát, és a földbirtokostól kapott hat hold szikes földön tangazdaságot létesített. Fénykorában iskolájának mintegy 900
tanulója volt, és sikeresen valósította meg a szellemi és f i z i kai nevelés egységét. Megnemértés, rágalmak és anyagi csőd
ugyan néhány év múlva véget vetettek iskolájának, de Szarvas parasztságát megtanította a korszertí gazdálkodás módszereire. /Szarvason ma növénykert, iskola őrzi emlékét, s az
alföldi akácok, amelyeket ő terjesztett e l . /
Önéletírása személyes vonatkozásokban elég szűkszavú. Néhány oldalt szentel csak gyermekkora, életútja és
népes családja bemutatására. Egyéni gondjairól, betegségeiről szemérmes tárgyilagossággal ír. A most megjelent Önéletírás az 1873-as első magyar nyelvű kiadás hasonmása. A szép
kiállítású könyv tartalmazza a.szerző müveinek jegyzékét,

iskolájának latin és magyar nyelvű tanulási tervét, valamint
egy lóhere termelést népszerűsítő kiadványának eredeti másolatát is.

.

TESSEDIK Sámuel - BERZEVICZY
Gergely: A parasztok állapotáról
Magyaországon. Vál.szerk.bev. és
életrajzok: Zsigmond Gábor. Bp.
1979, Gondolat.
/A magyar néprajz klasszikusai./
A kötet a XVII I-XIX. század fordulójának két kimagasló egyéniségét mutatja be saját írásaik tükrében. Tessedik és Berzeviczy munkásságával "kezdődik Magyarországon
a parasztság politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális
helyzetének tudományos kutatása. írásaik részévé lettek a hazai statisztika, közgazdaságtan, történettudomány, demográfia, pedagógia és néprajz történetének."
A néprajz az 1930-as-40-es évek fordulóján fedezi fel a maga számára a társadalomtudományoknak e két jeles
művelőjét, amikor fejismeri, hogy a paraszti kultúra vizsgálata nem lehet eredményes a paraszti társadalom vizsgálata
nélkül. Tessedik ésBerzeviczy írásai azonban nemcsak tudományos értékűek, hanem kibontakozik bennük két rendkívüli
egyéniség élete is.
Tessedik Sámueltől három művet közöl a válogatás.
Az 1817-ból való önéletírását, melynek 1976-ban megjelent
hasonmás kiadását külön ismertettük, "A parasztember Magyarországon" címu'főmuvét és a "Szarvasi nevezetességedet, mely a szerző megfogalmazása szerint: "Szarvas mezőváros gazdasági krónikája, szerény tanácsokkal földmívesek,
birtokosok,polgárok, gazdák... /stb./ számára, érdekes
esetek időrendben való előadásával..."
18

A reformpolitikus Berzeviczy életművéből a kötet
két munkát közöl: az első a "Magyarország kereskedelméről
és iparáról" c. 1757-ben latinul megjelent müvének egyik fejezete, a másik, "A parasztnak állapotáról és természetéről
Magyarországon", közvetlen vizsgálatnak veti alá a magyar
paraszti valóságot.
A kötet bevezetőjében a szerkesztő, Zsigmond Gábor kijelöli Tessedik és Berzeviczy helyét a magyar tudományos közgondolkodás fejlődésében, s felvázolja életrajzukat

r*".
Kazinczy vázlata a kufsteini várról

.
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Martinovics Ignác/1755-1795/

Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
Feldolgozások

H. BALÁZS Éva: Berzeviczy Gergely^
a reformpolitikus. /1763-1795./+
Függelék Berzeviczy Gergely kiadatlan írásaiból, levelezéseiből. Kiad.
a Magyar Történelmi Társulat. Bp.
1967, Akad. Kiadó.
Berzeviczy Gergely munkásságán belül történetírásunk elsősorban az író közgazdasági nézeteivel foglalkozott. H. Balázs Éva monográfiájából ú j , történetileg is jelentős alak lép elénk: a magyar felvilágosodás sokoldalú, a tudományok és művészetek iránt fogékony, politikai síkon tevékeny képviselője.
A szerző túlmegy a szűk értelemben vett életrajzon: a XVII I .század végi nemesi vezetőréteg társadalomrajzát adja. Arra törekszik, hogy Berzeviczy egyéni pályafutását, jellemét is úgy mutassa be, "mint egy egész társadalmi
réteg arculatának és törekvésének megtestesülését".
Az iskolai tanulmányok, jurátusság bemutatása •
után az életrajz európaivá tágul. Berzeviczy a göttingai egyetemen tanul, megjárja Franciaországot, Angliát, közelről
látja a belga forradalmi eseményeket. Ekkor már szabadkőműves, és rajta keresztül a szerző bemutathatja a magyar
szabadkőművesség fontos politikai szerepét. A magyar jakobinusok reformerszárnya, köztük Berzeviczy is, szabadkőműves. 1795-ben a letartóztatást elkerüli, de állásáról lemond, és ezentúl a haladásért elméleti, irodalmi eszközökkel harcol. Pályaképét H. Balázs Éva csak 1795-ig rajzolja
meg munkájában. A terjedelmes függelék nagyobbrészt német
és latin nyelvű'dokumentum anyagot tartalmaz: Berzeviczy
önéletrajzait, politikai írásait, levelezését.

BARTA János,ifj.: A nevezetes tollvonás. I I . József visszavonja rendeleteit. Bp. 1978, Akad. Kiadó.
/Sorsdöntő történelmi napok 4 . /
Fordulatokban gazdag történelmünknek is egyedülálló eseménye az a lépés, amellyel I I. József, a "kalapos k i rály" - "egyetlen tollvonással" - visszavonta rendeleteit. A
kuriózumszámba menő jelenettel 1790. januárjában az uralkodó országos munkájáról mond le. Hazánkban lezárul a történelem jozefinus évtizede: a császárral szemben álló magyar
rendek győzelmet ünnepelnek.

,

;

Az ország a korona fogadásának lázában ég. A megyék, amelyeken keresztül viszik, tisztelgő bizottságokat .nemesi zászlóaljakat küldenek elébe határaikra. Egész nemesi
had kíséri Budára, a nép díszsorfallal, a városi testületek
zászlókkal, harangzűgással üdvözlik, nappal virágfüzérrel,
éjjel fáklyás sereggel kísérik. Az uralkodó halálhírét aznap
kihirdetni sem merik: "A nemesség és polgárság csapongó j ó kedvben van, és ha a halál híre elterjedne, illetlenségektől
kellene tartani."
Vajon milyen okok késztették I I. Józsefet rendeletei visszavonására? Miért tett kivételt mégis kettővel: a nem
katolikusok szabad vallásgyakorlását és hivatalviselési jogát
biztosító türelmi rendelettel és a jobbágyok szabad költözését
és pályaválasztását biztosító jobbágyrendelettel? Milyen ember és politikus volt ez az oly sokak által gyűlölt uralkodó,
akinek halálhírét egy Kazinczy Ferenc ilyen szavakkal kommentálta: "Nagy ember dőle k i . . . feláldozá magát nagy ideáinak, a jót nála senki szívesebben nem akarhatta"?
A könyv lapjain megelevenedik alakja, bepillantást
nyerünk neveltetésébe, ifjúkorába, amikor fokozatosan - nagy .
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ambícióval és a korszerűség nevében - bekapcsolódott az államügyek irányításába, majd látjuk felfokozott uralkodói tevékenysége közepette. A tanulmány törzsanyaga a Józsefi birodalom helyzetének, felvilágásult abszolutista gondolkodásmódjának, társadalmi-politikai reformjainak jellemzését nyújtja.
A könyvet a felhasznált irodalom kalauza, jól megválogatott képanyag és a Habsburg-birodalom 1780-as állapotát bemutató térkép egészíti ki.

•-.

BENDA Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből.
Bp. 1978, Gondolat.
A tanulmánykötet címe - a jakobinus Hajnóczy József szavait idézve - a XVI I l.század végének legjellemzőbb
dilemmájára utal: elválasztható-e egymástól a társadalmi és
nemzeti haladás, és ha igen, melyiket kell választani? Éppen
a magyar jakobinusok példája mutatta meg, hogy a két törekvés csak együtt előrelendítő. /Ahogy később a reformkor kifejezte ugyanezt a tanulságot: "haza és haladás" elválaszthatatlan egymástól./
A kötetben kilenc átfogóbb jellegű* tanulmányt és
nyolc kisebb "mfíhely-forgács"-ot talál az olvasó, melyeket a
tárgyalt idő fog egységbe: valamennyi a magyar felvilágosodás
korának problémáit próbálja megközelíteni.
Benda Kálmán az előszóban bevezeti az olvasót
kutatói míhelyébe, elmondja, hogy milyen meggondolások "megvilágosodások" vezették el az eredetileg a magyar jakobinusok történetére korlátozódó vizsgálódásait kutatási területének szélesedéséig, szempontjainak bővüléséig. Könyvében be25

mutatja Magyarország állapotát a XVII I-XIX. század fordulóján, foglalkozik az 1790-as nemesi mozgalommal, majd a
magyar jakobinus mozgalom történetének átfogó ismertetése
után áttekinti a mozgalom történeti irodalmát és elemzi a jozefinizmus és jakobinusság kérdéseit a Habsburg-monarchiában.
Egy-egy érdekes írásban vizsgálja a XVI11. századi magyar paraszti műveltség és a felvilágosodás, Napóleon
és a magyarok viszonyát. A Műhely-forgácsok cím alatt sorakozó rövidebb dolgozatokban olyan érdekes témákat dolgoz fel,
mint pl. Rousseau és Magyarország, Robespierre a magyar
kortársak szemében, Verseghy Ferenc útja a magyar jakobinus mozgalomig.
A nagyon érdekes, sok új tényt felszínre hozó és
ismert történelmi tényeket új oldalról megvilágító tanulmánykötet végén megtaláljuk a szerző felvilágosodás korával foglalkozó munkáinak jegyzékét is.

BERTÓK László: Igy élt Csokonai Vitéz Mihály. Életrajz. Bp. 1973, Móra
Kiadó,
/így é l t . . / -•••••
A kötet Csokonai Vitéz Mihály születésének 200.
évfordulójára jelent meg. Nem regényes életrajzot kap Bertók László könyvében az olvasó, hanem világos körképet: korrajzot a XVI I I. század végének Magyarországáról, a történelmi, társadalmi viszonyokról, a felvilágosodás és a nagy
francia forradalom magyarországi hatásáról, a költő szülővárosának, Debrecennek az életéről, légköréről. Igy lesz
érthető igazán Csokonai munkássága, hányatott élete, tragikusan korai halála s mindmáig ható jelentősége.
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A X V I I I. század végének egyik legsokoldalúbb
egyénisége, a felvilágosodás legnagyobb magyar lírikusa volt.
Emberi, költői nagyságának számos jelén túl a szerző a pedagógus Csokonai portréját is megrajzolja, ismertetve mai értelemben is modern pedagógiai szemléletét, nevelési módszereit.
Levélrészletek, visszaemlékezések, versidézetek
s a nagy versek születésének körülményeiről, ihlető forrásairól szóló részek teszik színessé, közelivé és elevenné, a gazdag illusztrációs anyag /dokumentumok, a kor nagy alakjainak,
a költő barátainak és pártfogóinak képei/ pedig mozgalmassá
a jó tipográfiájú kötetet.

.

•••,-.

.

BORECZKY Beatrix: A magyar jakobinusok. Bp. 1977, Gondolát.
/Magyar história./
"Budán, a Vérmezőn dísztelen kőtömb jelöli a helyet, ahol Martinovicsnak és társainak fejét vette a bakó. Utcák, terek, intézmények őrzik nevükben a jakobinus összeesküvők emlékét, jelezvén, hogy forradalmi hagyományaink közé kitörölhetetlenül beletartozik e kis csoport XVI 11. század végi tevékenysége. Martinovics nevének hallatára mégis
zavar fog e l . A magyar jakobinusok mozgalmát mindmáig valami homályos kétértelműség takarja, s ennek elsősorban
Martinovics gyanús szerepe az oka. Ezt a homályt szeretné
oszlatni e tanulmány azzal, hogy egy kicsit kevesebb figyelmet szentel magának az összeesküvésnek, s valamivel többet
az európai összefüggéseknek, a magyar jakobinus mozgalom
előzményeit és hátterét alkotó társadalmi és politikai mozgásoknak a Habsburg birodalomban és elsősorban Magyarországon."

•.
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A könyv úgyszólván átfogja a X V I I l.századot, a

felvilágosodást és a szabadkőművességet ugyanúgy elemzi,
mint a magyar nemesi ellenállás irányzatait és indítékait,
vagy a Habsburg-politika változásait. E nagyobb összefüggésekbe ágyazza a főszereplők, így Martinovics és Hajnóczy,
vagy a másik oldalról Sándor Lipót főherceg nádor portréját
- alakulásában sokoldalúan, emberien. A kötetet a kérdés
történeti feldolgozásának elemzése, rövid irodalomjegyzék,
valamint időrendi áttekintés egészíti k i .

••:,

• .

KŐSZEGI Imre - PAPP János: Kempelen Farkas. Bp. 1955, Művelt Nép.
Kempelen Farkas a műszaki fejlődés nagy úttörőj e , csodálatos gépek megalkotója, pompás épületek létrehozója vott. /A híres sakkozógép, a "török" mellett beszélőgépet
konstruált, s az ő leleményét dicséri az 1776-ban épített.pozsonyi várkút, a schönbrunni szökőkút, a bécsi Grabenen f e l állított gőzgépmodell i s . / Személyében, egyéni sorsában pedig szinte jelképe volt annak, ami a haladás híveire várt a
XVII I. században: kezdetben csodálták, aztán félretolták és
végül - elfelejtették.
;

'r

A szerzők megrajzolják könyvükben a magyar f e l -

találó életútját, munkásságát, emberi alakját, s a történelmi hátteret i s , a XVI I I. századbeli Pozsony, Bécs és Pest
világát.
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Z. SZABÓ László: Igy élt Kazinczy Fere/ic. Életrajz. Bp.1977, Móra Kiadó.
/Igy é l t . . . /
"Aki eleget teve a maga korának, az minden következőknek élt" - ezt a Kazinczy-idézetet választotta az életrajz
szerzője - találóan - könyve mottójául. S az utókor v isszaigazolta Kazinczy Ferencet. Halász Gábor, századunk első felének kiváló irodalomkritikusa 1931-ben, halálának századik
évfordulóján jogosan írta róla: "Egy század óta akarva-akaratlanul minden magyar író az adósa."
Pályafutása elválaszthatatlan a kor szellemi áramlataitól, magánélete, sorsa szinte minden mozzanatában egyszersmind a "közéleti" szereplés része, amelyről beszámol
sokkötetnyi levelezésében, s két életrajzi remekében, a Pályám emlékezetében és a Fogságom naplójában.
A magyar jakobinus mozgalom bukása után 2387
napot töltött fogságban. Kiszabadulva vállalta a "borzasztólagszép pályát" /Kölcsey szavaival/: a nyelvújítás kíméletlen harcát, a magyar szellemi élet szervezését, irányítását.
Az életrajz írója bőven merít a rendelkezésre á l ló hatalmas dokumentumanyagból, így rajzolva meg Kazinczy
életútja mellett emberi portréját i s . A kötetet értékes képanyag: korabeli rajzok, metszetek egészítik k i .

TÓTH Lajos: Tessedik Sámuel. Kiad.
a Békés Megyei Tanács^Szarvas,
Városi Tanács. Szarvas, 1976.
A monográfia írója Tessedik Sámuel életének és
munkásságának marxista értékelésére vállalkozott.
A bevezetőben áttekinti a Tessedikkel foglalkozó
irodalmat, majd a korabeli mezőgazdaság helyzetét vázolja f e l .
29

Az első nagy fejezetben bemutatja Tessedik életét, családi
körülményeit, külföldi tanulmányútjait, hivatali pályafutását, képet ad személyiségének fejlődéséről, jelleméről. Sok
vonatkozásban újszerű amit szemléletének eszmei forrásairól
/Comenius, a francia felvilágosodás, a német racionalizmus
stb./ és tudományos felismeréseinek gyökereiről feltár.
A további fejezetek szerteágazó munkásságának
főbb területei szerint tagolódnak. Előbb Tessedik társadalompolitikai nézeteit, a papasztság helyzetének javítására tett
polgári reformjavaslatait tárgyalja, majd mezőgazdasági munkásságának jellemző vonásait, a termelőerők fejlesztését
szolgáló törekvéseit veszi számba. Ismerteti úttörő pedagógiai munkásságát, pedagógiai nézeteinek főbb vonásait és a
Szarvason általa megindított felsőbb szintű agrárszakoktatást.
Végül összefoglalóan elemzi Tessedik munkásságának történelmi jelentőségét.

*

A függelékben kapott helyet Tessedik 1803-ban
kelt egyik értekezésének magyar fordítása. Jegyzetek, időrendi táblázat, névmutató és nagyszámú érdekes képmelléklet
egészíti ki a kötetet.

VÁGVÖLGYI Tibor: A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma. Bp.
1968, Kossuth Kiadó.
/Népszerű'történe I em./
A magyar felvilágosodás véres drámába torkolló
történetét foglalja össze a szerző. Nagy ismeretanyag alapján, finom elemzéssel tárja fel a mozgalom gyökereit, kibontakozását, céljait, szükségszerű"bukását.
Hiteles portrét rajzol Martinovics Ignác apátról,
a felvilágosult ateistáról, s a társaik közül egyéni tulajdon30

ságaikkal is kiemelkedő Hajnóczyról, Szentmarjayról és
Laczkovicsról. Megismerjük a magyar reformnemességet, a
haladásért küzdő értelmiségieket, felvilágosult főúri pártfogóikat, de ugyanakkor a reakció táborát i s , a bécsi udvart és
hazai kiszolgálóit.
Utószavában a szerző röviden összefoglalja a jakobinus mozgalomra vonatkozó irodalmat. Könyvét bibliográ-i
fiával egészíti ki és eredeti dokumentumokkal illusztrálja. Olvasmányos, jó stflusa munkáját a legszélesebb olvasóközönség
számára is élvezetessé teszi.

',

*

VARGHA Balázs: Csokonai Vitéz Mihály
alkotásai és vallomásai tükrében.
Bp. 1974, Szépirod. Kiadó.
/Arcok és vallomások./
A szerző - Csokonai egyik legkiválóbb ismerője kitűnő portrét rajzol könyvében a magyar rokokó és felvilágosodás nagy poétájáról. Műve nemcsak részletes pályakép és
életmuelemzés, hanem összegzés, művészien megírt esszé is.
Az életmű és - elsősorban - az életrajz belső logikáját k'séri figyelemmel a debreceni kollégiumtól Komáromon, Pozsonyon, Csurgón át a tragikus beteljesedésig. Nem
a nagy művek elemzésén van tehát a hangsúly, hanem életsors
és alkotás szembesítésén.
A kötet - az Arcok és Vallomások sorozat többi
darabjához hasonlóan - bőségesen idéz, sorakoztat fel korabeli dokumentumokat. Gazdag képanyag s az életrajzi adatok
kronológiája egészíti k i .
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Verseghy Ferenc. 1757-1822. Emlékkönyv születésének 200. évfordulójára. Szerk. Kisfaludi Sándor.
Kiad.a Szolnok Megyei Tanács Verseghy Könyvtára és a Társadalomés Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnok megyei Szervezete. Szolnok, 1957, Gyomai ny.
A felvilágosodás korának jeles költője, Trója,
nyelvtudósa és esztétája volt. Kistisztviselő árvíja lévén továbbtanulása érdekében tizennégy éves korától papnövendék,
később pálos szerzetes lett. Papként sem tagadta meg felvilágosult gondolkodását, 1793-ban világias

életmódja, s felvi-

lágosult egyházellenes írásai, főleg Miliőt művének magyarra
fordítása miatt három havi papi fogságot is szenvedett.
Csatlakozott a jakobinus mozgalomhoz, Hajnóczy
kérésére elsőként fordította magyarra a Marseillaise-t. Őt is
elfogták, halálra ítélték, majd büntetését az uralkodó bizonytalan ideig tartó börtönre változtatta. Kilenc év múlva, a j a kobinus mozgalom elítéltjei közül utolsónak szabadult.
Születésének 200. évfordulóját szülővárosa kezdeményezésére megünnepelte a tudományos élet. Az évfordulóra jelent meg válogatott verseinek gyűjteménye, és a fenti
emlékkönyv, a nevét viselő könyvtár kiadásában. A kötetben
közreadott tanulmányok az addigi kutatásokat is összegezve
az első teljes Verseghy-portré megrajzolására vállalkoztak.
Életéről, költészetéről, nyelv tudós i munkásságáról, zenei
tevékenységéről, filozófiai nézeteiről közöl a kötet tanulmányokat, és bibliográfiát a költő nyomtatásban megjelent müvei r ő l , fordításáról, levelezéséről, valamint a róla nyomtatásban megjelent magyar és német nyelvű'irodalomról.
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In memóriám Verseghy Ferenc. Emlékkönyv a Szolnokon 1972. december 14-15-én tartott ülésszak anyagából. Szerk. és bev. Szurmay Ernő. Kiad.a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár, Szolnok, 1973.
A kiadvány ismertetéséhez lásd előző tételünket
is, melyben ugyancsak Verseghy Ferencről, s a születésének 200. évfordulójára megjelent emlékkönyvről volt szó.
A költő halálának 150. évfordulójáról szintén megemlékezett szülővárosa. A Magyar Tudományos Akadémia I r o dalomtörténeti Intézete X V I I I . századi kutatócsoportjának
támogatásával Szolnokon Verseghy-kutatói munkaközösség
alakult. A megyei könyvtár kiadásában megjelent újabb emlékkönyv a munkaközösség 1972. decemberi kétnanns tudományos
ülésszakának anyagát tartalmazza: tanulmányokat közöl Verseghy szülőföldjéről, nyelvtudományi, stilisztikai munkásságáról, verstani nézeteiről, retorikájáról, "netnzetesítési",
azaz tulajdonképpen regényforditói munkásságáról, utóéletéről.

_
A kiadvány előszava megemlékezik a munkaközös- j

ség tevékenységének első eredményeiről, úgymint Verseghy
Rövid értekezések a musikáról című tanulmányának fakszimile kiadásáról, s latin nyelvű főmuvének, az-Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae /A magyar nyelv törvényeinek
elemzése/ című nyelvtudományi munkának megkezdett fordításáról. A vállalkozás azóta megvalósult.
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WALDAPFEL József: Magyar irodalom
a felvilágosodás korában. 3. jav.,
bőv. kiad. Bp. 1963, Akad. Kiadó.
Waldapfe! könyve a szerző egyetemi előadásai alapján készült. Az MTA Irodalomtörténeti Intézete kiadásában megjelent hat kötetes magyar irodalomtörténeti szintézis
előtt a felvilágosodás magyar irodalmának első marxista öszszefoglalása volt. Nemcsak ez a hézagpótló szerepe, hanem
izgalmas tárgyalási módja, stílusa is magyarázza népszerííségét, többszöri kiadását.
A szerző nem dolgozza fel a korszak teljes irodalomtörténetét: fejezeteket ad belőle, fígyefmét a leglényegesebb kérdéseknek szentelve. A magyar felvilágosodás fogalmának és jelentőségnek, történelmi feltétéleinek,sajátos vo-:
násainak felvázolása után elemzi a felvilágosodott abszolutizmus és a nemzeti ellenállás viszonyát. Foglalkozik a magyar
nyelvért vívott harc elindulásával, érinti a szabadkőművesség szerepét a polgárosodásban. A magyar jakobinus mozgalom író szereplőinek, majd öt nagy jelentőségű felvilágosodott
írónak, "az irodalmi fejlődés fáklyavivőinek": Bessenyei
Györgynek, Batsányi Jánosnak, Kármán Józsefnek, Csokonai
Vitéz Mihálynak és Fazekas Mihálynak életét és életművét ismerteti.
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Regények

"Szabadsagfa" - egykorú rajz a Martinovics-összeesküvés résztvevőiről

BARABÁS Tibor: Napóleon foglya.
Kisfaludy Sándor életregénye. 2.
kiad. Bp. 1971, Magvető.
A regény a nagy francia forradalom és Napóleon
korát idézi hazánkban. Bonyolult kor ez, melyet hitelesen
mutat be a szerző, főleg arra a kérdésre keresvén a feleletet: mit vállalt ebben az időben a magyar köznemesség a társadalom problémáiból.

'

" ' • • "'

"A magyar köznemesség korabeli szerepét nem'jellemezhette volna valaki, aki rendi társadalmunktól elszakadva, forradalmi elvek hőse lett. A köznemesség igazi alakját ' -!
kerestem, aki magyar viszonyok talaján áll; részt vesz a kor
ütközeteiben, szellemi harcaiban, de képtelen átlépni a határt, amelyet rendi érdekei elébe állítottak. Jellemző és mégsem átlagos típust akartam." így esett az író választása Kisfaludy Sándorra, a nemesi-nacionalista hazafiság legkiemelkedőbb szószólójára költészetünkben.
Élete a sümegi családi házból indul. A bécsi testőrség idején tapasztalja a zsarnokság lélekbénító hatását, mégsem tud Martinovics mozgalmához kapcsolódni. Sikraszálí magyarságáért, s büntetésből olasz várak védelmére vezénylik.
Innen kerül Napóleon fogságába. A szerző gyakran idézi Kisfaludy híres Naplóját, amely francia fogságának őszinte története .
Barabás nem áll meg Kisfaludy élete határainál:
egy nemzedék emlékét kívánja felidézni, olykor csak rapszodikusan, de mindig a korszak törvényeit keresve. Nem törekszik Kisfaludy költészetének részletes, esztétikai elemzésére sem: "Poézise számomra inkább csak tükör, amelyben erős,
nemesen érzelmes arca tükröződik" - írja müve előszavában.
Könyve elsősorban nem olvasmányosságával, hanem
dokumentumgazdagságával, hitelességével hat.
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CSATHÓ Kálmán: Földiekkel játszó,
égi tünemény. Regény. Bp. 1958,
Móra Kiadó.
A szerző a 20-as, 30-as évek népszerű írója volt-.
Könnyed, anekdotázó hangja, műveinek olvasmányossága vonzotta közönségét. Csokonairól szóló müve először 1924-ben
látott napvilágot.
A regény Csokonai életének egy epizódját, a Vajda Júlia /Lilla/ iránt érzett szerelmét örökíti meg. 1797 áprilisában indul útnak Csokonai, hogy Komáromban a nemesi f e l kelésről szóló két költeményét kinyomtassa. Távolabbi tervei
is vannak: folyóiratot szeretne indítani, s általában fellendfteni a nemzeti irodalom ügyét. Komáromban Édes Istvánéknál
száll meg. Megismerkedik Bédi Jánosné Fábián Juliannával,
egy csizmadia feleségével, aki amellett, hogy csodaszép főkötőket v a r r , maga is írogat. Az ő házánál ismeri meg Csokonai Vajda kvesztor lányát, Júliát, és menten beleszeret.
A bimbózó, majd virágba boruló szerelem édesbús, idillikus dallamához azonban a kisváros polgárainak tereferéje alkotja a kíséretet. Remekbe készült a zord, vagy p i pogya férjek, pletykára éhes asszonyok kórusa, s közülük is
kiválik a rágalmat rágalomra halmozó, rosszindulatú Édes
Istvánné és Festerné hangja. S hiába születnek a szebbnél
szebb Lilla-dalok,szerzőjük hiába instanciázik pártfogót keresve végig a Dunántúlon, mire a lány által szorgalmazott
állást - a csurgói tanárságot - megkapja, Lilla-Júlia már a
gazdag, idősödő Lévai uram mátkája.
Csathó Kálmán regénye nem mélységekbe hatoló
írás, de kedves, könnyed, hangulatos regény.

DÁVID Antal: A kolozsvári futár. Ifjúsági regény. I I I . Győry Miklós. Bp.
1972, Móra Kiadó.
A kalandos történet színhelye a napóleoni háborúk
szántotta Európa. Főhőse, Arvai János egy évi franciaországi hadifogság után tér haza Erdélybe. Titkos megbízatása a
pusztakamarási kastélyba vezeti, ahol a "szabadság, egyenlőség, testvériség" jelszó elhangzása után átadja küldeményét
- egy levelet - a címzett Kemény bárónak.
A válaszlevéllel máris indulhatna vissza: a szétvert jakobinus klubok rejtőző tagjai ne várják hiába az erdélyi
híradást. Egy kitérő Kolozsvárra azonban megváltoztatja az
eredeti tervet. Nem tudja elkerülni Berde kapitány házát, ahol felnevelték, s még kevésbé tud ellenállni nevelőapja kívánságának, nevelőanyja könyörgésének, hogy Berde Krisztinát
- gyermekkori játszótársát - segítse hazajuttatni Franciaországból a szülői házba.
Kalandos útjuk számtalan izgalmas epizódja elevenedik meg a regény további fejezeteiben. A mese izgalmassága és a nyelv játékos szépsége teszi élvezetessé Dávid Antal
könyvét, a komor háttér előtt játszódó vidám történetet, mely
csupa história és csupa kópéság.

HEGEDŰS Géza: A világosság gyermekei. Történelmi regény. Bp. 1979,
Szépirod. Kiadó.
A regény egy fiatalokból álló csoport történetén keresztül a Martinovics-féle összeesküvés eseményeiről, előkészületeiről és bukásáról szól. A huszonéves "aufkléristák",
a "Szabadság és egyenlőség" titkos társaság tagjai érte lm is é39

gi fiatalok. Közöttük van Őz Pál i s , akit később 1795-ben, az
összeesküvés bukása után kivégeznek. A paraszti származású, tehetséges, fényes jövő elébe néző fiatal ügyvéd szerelme,
Baranics Angéla hatására kerül a társaság tagjai közé. Egyik
legelszántabb, leginkább forradalmi harcosa a csoportnak:
nemcsak köztársaságot kfván, nemcsak a nemesség forradalmi törekvéseiben hisz, hanem azt is szeretné, ha a parasztság fellázadna. Ő az egyetlen társat között, aki a per során
sem mutat megbánást, s bár nem volt vezető szerepe a mozgalomban, halálra ítélik és kivégzik.
Az író rendkívül érdekfeszítő, fordulatos cselekmény során meséli el az eseményeket,ugyanakkor - szenvedélyes ismeretterjesztő lévén - szórakoztató, élvezetes előadásmóddal szövi a regénybe a kor kulturális vonatkozású jellegzetességeit; prózaírókat, költőket vonultat f e l , műveket jellemez és ismertet. A két hiteles történelmi alak: Őz Pál és Ürményi személynök mellett sok érdekes szereplőt mutat be, szövetségesekről, árulásokról, barátságokról és nagy szerelmekről mesél.

HEVESI Lajos: Jelky András kalandjai.
Ifjúsági regény. 6. kiad. Bp.1973,
Móra Kiadó.
A szerző - pesti i l l . bécsi lapszerkesztő - számos munkát írt: novellákat, útirajzokat, művészettörténetet,
kritikát. Nevét azonban a Jelky András kalandjai c. regénye
tette közismertté, melynek forrása egy 1771-ben megjelent
rövid német munka i l l . ennek 20 évvel későbbi magyar fordítása volt.
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A XVI 11. századi kalandos életű magyar utazók
között előkelő helyet foglal el Jelky András bajai szabólegény.
Neve már életében ismertté vált, halála után pedig szinte legendák fonódtak érdekes alakja köré.
1754-ben indult el Bajáról bátyjához Bécsbe,hogy
mesterségében tökéletesítse magát. Csakhamar szűk lett neki
a császárváros, s Párizsba indult, a híres Dupont céghez.
Céljához azonban soha nem érkezett e l . Egy rotterdami emberfukár karmai közé került, s egy sötét hajófenékben indult társaival ismeretlen jövője felé. Ettől kezdve élete kalandok sorozata. Több hajótörés után kalóztámadás szenvedő hőse lesz,
Afrikába, majd Kínába veti a sorsa. Végül Batáviában telepedik meg, megnősül, s úgy látszik, életébe beköszönt a nyugalom, amikor az óceáni szigetvilágba küldik a benszülöttek közé. Leleményességével rendet teremt közöttük, akkor azonban
emberevő pápuák fogságába kerül. Ismét sikerül megmenekülnie, visszatér Batáviába, majd a Holland Királyság tanácsosaként Japánba küldik követnek. Felesége halála után a honvágy hazahozza Magyarországra, s hazai földön fejezi be nem
mindennapi, kalandos életét.
Hevesi színesen tárja az olvasó elé hőse kalandjait, kidomborítja furfangos, bátor, magabiztos és vidám természetét, amellyel úrrá lesz megpróbáltatásain. De nemcsak
Jelky személye, hanem az egész XVII I. század megelevenedik a tollán - méghozzá érdekesen és hitelesen. Jelky ugyanis meglátja /és kritikával illeti/ a föld számtalan népének f u r csa szokásain túl a társadalmi igazságtalanságokat is.
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HUNY ADY József: Hét tenger vándora.
Jetting Károly kalandjai öt világrészben. Életrajzi regény az ifjúság számára. I I I . Benkő Sándor. 2. átd.
kiad. Bp. 1972, Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./
Benyovszky Mór és Jelky András mellett a kevésbé
ismert Jetting Károly "a pozsonyi Robinzon" volt az, aki utazásaival, kalandos életével, érdekes felfedezéseivel és megfigyeléseivel dicsőséget szerzett hazájának. A regény a Jetting életére vonatkozó szűkszavú lexikális adatokai tölti meg
élettel.
A szerző vonzó keretet talált elbeszélésének: a
kalandozásba belefáradt, élete vége felé Pozsonyba hazatérő
Jetting Károlynak adja át a szót, aki az ünnepélyes fogadtatás elől megszökve, a Duna partján játszadozó két kisfiúnak
beszéli el élete folyását.
Hihetetlen fordulatokban, lélekzetelállító kalandokban gazdag élet az, mely a korán árvaságra jutott Jettinget
szülővárosából Bécsbe, innen Londonba, majd mint az angol
király futárját Szenegálba, Egyiptomba és a fél világon át
hajszolja. Többször szenvedett hajótörést, rabszolgaként hurcolták az afrikai sivatagban és gályarabként szenvedett kalózhajón, míg végül egy lakatlan szigeten töltött el tíz évet. Robinsontól tanult fogásokkal építi fel itt az életét, s még a maga Péntekjét is megtalálja, Lali, a pápua varázsló személyében. Bátorsága, ügyessége és leleményessége óvják meg életét, és segítik vissza hazájába.
Hunyady regénye elsősorban az ifjúsághoz szól,
de minden kalandos történetet kedvelő olvasó örömmel forgathatja ezt a színesen, a romantikus túlzásokat is elfogadhatóvá tevő, szép nyelven megírt könyvet.

:
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JÓKAI Mór: Gróf Benyovszky Móric
életrajza, saját emlékiratai és útleírásai. Sajtó alá rend. Radó György.
Bp. 1967, Akad. Kiadó.
1. köt. Afanázia. Regény.
2. köt. Benyovszky Móric gróf saját
emlékiratai és útleírásai. Ford. Jókai Mór.
/Jókai összes müvei./
Benyovszky Móric a XVI I I . század második felé-

nek egyik legérdekesebb és legnépszerűbb alakja. Tizenöt
éves korában már katona volt, részt vett a hétéves háború e l ső csatáiban. Bejárta Hollandiát, Angliát, megtanulta a hajóépítést és a tengerészetet. Harcolt a lengyel szabadságért,
de fogságba esett, és az orosz cárnő Kamcsatkába száműzte.
Onnét megszökött, magával vitte a kormányzó lányát, és csaknem a fél világ kalandos körülhajózása után tért vissza Európába. Hamarosan ismét útrakelt Madagaszkár szigetére, ahol
a bennszülöttek annyira megszerették, hogy királyukká választották. Hazatérve harcolt a bajor örökösödési háborúban,
majd Amerikába hajózott és egy ott toborzott expedícióval ismét Madagaszkárba ment, ahol a franciák elleni harcban esett
el.
Életét, kalandjait, viszontagságait többen megírták. Az életérő I szóló írások legjelentősebb forrása francia
nyelven írt saját emlékirata és útleírása, amely először angol
fordításban jelent meg. Magyarra Jókai fordította. Ezen kívül
külön megírta Benyovszky életrajzát is, amelyben okiratok,
levelek felhasználásával kiegészítette az emlékirat adatait, és
a kalandok hátterének, Benyovszky jellemének, szabadságvágyának megrajzolásával igyekezett bizonyítani, hogy a híressé vált kalandor "egyike a legkövetkezetesebb politikai hősöknek, akinek jellemén a kalandos élet csak jelmez..."
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A két kötetes könyv első része a szerző Benyovszky életrajzát, a második az emlékiratokat tartalmazza. Színesen bontakozik ki előttünk a kalandszerető XVI I I. század
egyik legérdekesebb emberének élete, s az izgalmas események
mellett Jókai tájleíró művészetének néhány legszebb példájában is gyönyörködhetünk.

JÓKAI Mór: A két Trenk. + Trenk F r i gyes. Történelmi regények. Sajtó alá
rend. Radó György. Bp. 1969, Akad.
Kiadó.
/Jókai Mór összes müvei./
A két regény alapjáuf Trenk Ferenc és Frigyes, a
XVII I. század világhírű kalandorainak életútja szolgált. Az
első főként Trenk Ferenc báró viselt dolgait beszéli el.Előbb
a császári, majd a cári hadseregben szolgált. Az osztrák örökösödési háború idején ötezer főnyi pandúrcsapatot szervezett,
s nagy bátorságot tanúsított a harcmezőn. Ezredessé nevezték
k i , majd kegyetlenkedései miatt megfosztották rangjától és örökös várfogságra ítélték. A börtönben írt önéletrajza - Jókai
forrása - 1748-ban Lipcsében jelent meg. Jókai regényének végén Trenk Ferenc kiszámított módon mérgezi meg magát,hogy
nevenapjára előre bejelentett halálával még egy utolsó gonosz
tréfát űzzön ellenségeivel.
A másik regény címadó hőse Trenk Frigyes, Ferenc
unokaöccse. Egészen fiatalon I I . Frigyes testőrtisztje lett,
de unokabátyjával folytatott levelezése miatt hamarosan börtönbe került. Miután sikerült Glatz várából megszöknie, orosz,
majd osztrák katonai szolgálatba lépett. 1754-ben újra elfogták a poroszok,

s csak kilenc év múlva szabadult k i . A het-

venes években Mária Terézia titkos küldötte Franciaországban
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és Angliában. A nyolcvanas években magyarországi birtokára
vonul vissza, s megírja visszaemlékezéseit. Önéletrajza
- mely magyarul is megjelent - kész regény, a romantika minden kellékével felruházva: Jókai ezúttal szinte készen találta
az izgalmas, fordulatokban gazdag cselekményt. Nem is szövi
tovább a történetet, csak röviden tudósít hőse későbbi sorsáról: i I. Frigyes utódja rehabilitálta az igazságtalanul üldözött i>enk Frigyest. Trenk visszatérhetett hazájába, a francia forradalom hírére azonban hamarosan Párizsba sietett,
ahol a girondistákkal együtt végezték k i .

JÓKAI Mór: Névtelen vár. Sajtó alá
rend. Harsányi Zoltán. Bp. 1965,
Akad. Kiadó.
/Jókai Mór összes művei./
Jókai egyik kevésbé ismert regénye. 1877-ből, az
írónak abból a korszakából származik, amelyben előszeretettel fordult történelmi témákhoz.
A cselekmény Napóleon hatalomrajutása idején,
Párizsban kezdődik. A kivégzett XVI. Lajos alig tízéves lányát, Marie-t a király hívei Vavel de Versay Lajos grófra bízzák, aki a hatóságokat kijátszva a kislánnyal Magyarországra,
a Fertő-tó partján lévő Névtelen várba szökik. Hajsza indul
a király lánya és a gróf után. Végül is az igen ravasz, rendkívül szép Dealba Thémire grófnőre bízzák a két szökevény
felkutatását. A grófnő csakhamar megérkezik német álnéven,
és a birtokot, melyhez a Névtelen vár is tartozik, megvásárolja. Célja, hogy szerelmet ébresszen az önkéntes száműzetésben élő grófban, kicsalja titkát, és adandó alkalommal elrabolja Marie-t. A színlelt szerelemből azonban valódi érzés
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születik, s a grófnő az alkalom elérkeztével, Napóleon magyarországi támadásakor vonakodik megbízatását teljesíteni.
A gróffal együtt részt vesz a Napóleon elleni harcban. Az
időközben felserdült Marié megbetegszik, s már nem éri meg
a császár bukását.
Jókai a rendelkezésre álló csekély hiteles történelmi anyagot izgalmas, regényes történetté formálta, s a
romantikus kalandokkal, titokzatos jellemekkel teli mese ma
is felkelti a színes, fordulatos regényeket kedvelő olvasók
érdeklődését.

JÓKAI Mór: Rab Ráby. Történelmi r e gény. Bp. 1974, Szépirod. Kiadó.
A regény Jókai öregkori művészetének legkiemelkedőbb alkotása, egész életművében megkülönböztetett jelentőségű. Forrásául Ráby Mátyás 1797-ben Strassburgban megjelent önéletrajza szolgált. A történet I I . József császár uralkodása alatt játszódik, és azt a feloldhatatlan történelmi
konfliktust eleveníti meg, amelynek alapja a társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség igényének különválása és szembefordulása. Ráby Mátyás, a császár bizalmasa és uralkodói
elveinek ismerője mint a szegény nép szószólója szükségszerűen szembekerül a megyei hatalmasságok korrupt, népnyúzó,
és kísértetiesen terrorisztikus rendszerével. Még azok is,
akik igazát elismerik, az alkotmányos jogok védelmében kénytelenek vele szembefordulni. Ráby történelmi korát megelőző,
akkor még megvalósíthatatlan célokért küzd. Alakját Jókai
nem természetfeletti vonások halmozásával formálja ideális
hőssé, hanem reális, de magas eszményiségííemberi tulajdonságai, a népért vívott harc, a bátorság, a következetesség, a hajlíthatatlanság teszik vonzóvá. Harcos és szenvedő
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alakját a romantika gazdag színei teszik még fénylőbbé.
Az író Ráby ellenfeleiből, a különböző szolgabírák,
ügyészek sorából is sok kitűnő, jellemző típust teremt. Ez
azonban nem vonja el figyelmét az egész rendszerről - az adózás önkényességéről, a korrupcióról, a helyi önkényeskedésekről, a gyalázatos börtönviszonyokról drámai képet fest - ,
hiteles atmoszférát teremt küzdő hőse számára. Korfestő eszközei segítségével - az esküformulák, beszédkülönbözőségek,
a verbunkozó, a fejezetcímek játékosan archaizáló szövege nemcsak tendenciáiban, típusaiban, de színeiben is elevenen
idézi a kort.

KORÓDA Miklós: Megvilágosodott már.
Történelmi regény. Bp. 1963, Szépirod. Kiadó.
Koróda Miklós regénye először 1 942—ben jelent
meg, második kiadására 1963-ban, Batsányi születésének kétszázadik évfordulóján került sor.
A szerző minél nagyobb teljességgel igyekszik be
mutatni a felvilágosodás mozgalmának résztvevőit. Beleznay
grófnő estélye, az Abaffy ház vendégeinek felvonultatása alkalmas keretet nyújtanak ahhoz, hogy mindazok megjelenjenek
a könyv lapjain, akik az 1700-as évek végének magyar politikai
és irodalmi életében szerepet játszottak. A főhős mégis Batsányi, az ő mozgalmas, színes élete, nyugtalan egyénisége
tükrében érzékeljük a kor égető kérdéseit: a jogegyenlőség,
a jobbágyfelszabadítás, a magyar nyelv hivatalos nyelvként
való bevezetése és egy Magyar Tudós Társaság megalapításának követelményeit.
Batsányi életének négy nagyjelentőségű korszakára épül a regény. "A felvilágosult" c. fejezet a tapolcai varga
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fiát az Orczy ház nevelőjeként mutatja be. Orczy István halála után Kassára kerül, ahol Baróti Szabó Dáviddal és Kazinczyval létrehozzák a Magyar Museum című folyóiratot. "A
forradalmár" Batsányi radikalizálódási korszakát, "A vádlott"
a Martinovics-féle összeesküvésben játszott szerepét világítja meg. Ez a könyv legérdekesebb fejezete: korabeli dokumentumokat is közöl, szép részleteket a perbefogottak védőirataiból. "A bujdosó" a párizsi és bécsi emigráció éveit eleveníti
meg 1815-ig, amikor Napóleon ellenségei elfoglalják Párizst
és Batsányi újra börtönbe kerül. Életének utolsó harminc évéről csak egy bekezdés emlékezik meg.
Batsányi egy tömbből kifaragott alakja s a többi szereplő egy-egy jellemző vonással felvillantott figurája mellett
a nőalakok megél evén ítése sikerült legjobban: a szatmári alispán lánya I Mosvay Krisztina, a rejtélyes Mária grófnő, majd
Baumberg Gabriella bécsi költőnő, a költő felesége.

KRÚDY Gyula: A magyar jakobinusok.
+ Ál-Petőfi. Kisregények. Sajtó alá
rend., utószó: Barta András. III.
Szántó Piroska. Bp. 1962, Szépirod.
Kiadó.
Az 1910-ben írott regény a korai novellák hosszú
sorából emelkedik k i , s Krúdy érett írói alkotásaink egyik első darabja. A romantikus történelmi szemlélet melleit a nagy
író jellemző stílusjegyeit is megtaláijuk a valódi "krúdys"
légkört árasztó regényben.
Először 1791-ben a bécsi Angol-szállóban találkozunk Martinoviccsal, amikor udvari vegyésszé és tanácsossá
nevezik k i , s Lipót császár is fogadja. A következőkben Pesten biztosítja a reformátorok társaságát a császár jóindulatá48

r ó l , de Lipót nemsokára mérgezés áldozatául esik, s Martinovics az új császárnál kegyvesztett lesz.
Az egykori rendőrségi besúgóból összeesküvő válik, Krúdy császárhű összeesküvőt formál Martinovicsból,aki
bízva a császár jóindulatában, nyiltan akarja a szabadságegyenlőség-testvériségjelszavait megvalósítani. Ám éppen,
amikor hódolatukat akarják a jakobinusok a császárnak bemutatni, a bécsi mosónők bálján, Saurau gróf, a főrendőr pánikot provokál, s meggyőzi a császárt, hogy az összeesküvők
az életére törnek. Most már egyenes út vezet a vérpad felé.
Utóhangként Kappeler budai helytartósági fogalmazó írását o l vassuk, amelyben Martinovicsék kivégzését beszéli el.
Krúdy érdekes epizódok mozaikjaiból rakja össze
regényét. Az összeesküvők titkos tanácskozásai, a mosónők
bálja, Livinska , a lengyel származású rendőrkém /Martinovics barátnője/ látogatásai, mind-mind egy-egy jellemző mozzanata a regénynek. Krúdy nem oldja fel Martinovics alakjának ellentmondásosságát, helyette a titokzatosságot emeli k i .
Jól sikerült a korabeli Bécs és Buda ábrázolása.

MIKSZÁTH Kálmán: Akii Miklós cs.kir.
udv. mulattató története. Regény.
Utószó: Deák Dénes. I I I . Borsos Miklós. Bp. 1955, Magvető.
/Kincses könyvek. Szépirodalmi sor./
A derűs, kedves kisregény színhelye a Ferenc császár korabeli Bécs, az intrikus bécsi udvar, amely felett Damokles kardjaként lebeg a rettegett napóleoni hadsereg nyomása. Hősei: Akii Miklós, a császári udvar bolondja és szerelmese, Kovács I ionka.

Akii Miklós elnevezésével ellentétben tehetséges,
eszes fiatalember. Ferenc császár hamarosan meg is kedveli, de Akii nem sok hasznát látja a pipogya uralkodó kegyének: irigyéi elgáncsolják és egyik fortélyos verse miatt börtönbe juttatják a talpig becsületes fiatalembert. Ártatlansága
kiderül, kiszabadulva azonban egy izgalmas kaland kellős közepébe pottyan. Szepessy, a különc báró szemet vetett a bécsi leánynevelő intézetben tanuló szépséges Kovács Ilonkára.
Felbérel néhány duhaj inszurgenst és el akarja raboltatni a
leányt. Akti, amikor megtudja a tervet, felvéteti magát a csapatba és egy agyafúrt ötlettel meghiúsítja a vállalkozást, hogy
azután maga vegye feleségül I lónkét. Az esküvő sem megy simán, de végülis szerencsésen végződik a kaland.
A kedves történetet Mikszáth kedélyes humora és
itt-ott csípős megjegyzései fűszerezik. Az anekdotázó hang
mögött azonban komoly bírálat rejtőzik. Hiába a '.ős hűsége,
leleménye, elszántsága és Ilonka tiszta szereima, sorsukat
nem önmaguk, hanem az udvar babonái vagy ostoba érdekei
irányítják, s a boldog befejezés is csak a véletlen szerencsés
fordulatának a következménye.
Mikszáth remek korrajzot ad, fellebbenti a fátylat;az udvar fondorlatairól, kigúnyolja a "hős" inszurgenseket.
A romantikus, érdekfeszítő mese keretében módot taiál arra,
hogy a taipnyalást, a magyar ember kuruckodó lojalitását, az
idejétmúlt nemesi virtuskodást is gúny tárgyává tegye.
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RÓNASZEGI Miklós: A nagy játszma.
Benyovszky Móric viszontagságai.
Életrajzi regény. 4. kiad. Bp.
1973, Móra Kiadó.
A XVI11. századi híres kalandorok - Cagliostro,
Trenk Frigyes - méltó magyar társa volt Benyovszky Móric.
Kalandor volt 6 is, nyugtalan verő*, kötöttséget nem tuVő em=.
ber, de lelki ereje, bátorsága, céljainak nagyst'lusége sokban az előbbiek fölé emelte.
Mária Terézia seregében hadnagy már, amikor jogos örökségét parasztok élén akarja elfoglalni sógorai ellenében. Zendülésért, közrend háborításért jószágvesztésre
'télik, s el akarják fogni. Lengyelországba menekül, részt
vesz a király elleni konföderációban, szövetségesei azonban
cserbenhagyják, s az oroszok elleni háborúban fogságba esik.
11. Katalin Kamcsatkába száműzi. Itt szívós munkával meg-'
szervezi a számüzötteket, megnyeri segítségül a kormányzó
leányát, fegyveres erővel legyőzi a helyőrséget, s tBbb mint
száz társával elhajózik. Utbaejti Japánt, Formosa szigetét,
Makaót, He de France-ot. A francia gyarmatügyi miniszter
gyarmat alapításával bízza meg Madagaszkár szigetén. Megnyeri a benszülötteket, akik királyukká választják. Elhagyja
a szigetet, hogy címét érvényesíthesse, s amikor visszatér,
az általa alapított telepen a franciák elleni harcban estk el.
Maga az életpálya annyira érdekes, hogy csak érdekfeszítő könyvben lehet megörökíteni. Rónaszegi még merényletek, árulások, különféle epizódok hozzátételével is
színesíti, s teszi még izgalmasabbá a kalandos történetet.
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SZALATNAI Rezső: Kempelen, avarázsió. Életrajzi regény. I I I . Benkó Sándor. 4.kiad. Bp. 1977, Móra Kiadó.
Szalatnai Rezső író és irodalomtörténész az o l vasót egy tehetséges hazánkfia életének igaz történetével ismerteti meg. Kempelen Farkas máig is úgy él a köztudatban
híres sakkozógépével, mint valami mágus, akinek megadatott,
hogy ismeretlen erőket kerítsen hatalmába.
A történelmi Kempelen nem ilyen varázslatos, de
azért nem kevésbé csodálatra méltó alak.Pozsonyi, félig német család szülötte, apja vámtisztviselő. Az ifjú Kempelen
jogot végez, majd apja hivatali örökébe lép. Mária Terézia
idején é l , és azok közé tartozik, akik a felvilágosult abszolutizmus rendszerében nem az abszolutizmusért, hanem a f e l világosodásért dolgoznak. Megnyilatkozó technikai zsenialitásának csak mellékterméke az ismert sakkozó török /a mechanizmusba rejtett élő emberrel/, legjelentősebbek hangtani és mechanikai konstrukciói.
Az életrajzíró nemcsak a technikai zsenit, hanem
a politikust, közgazdászt és az embert is igyekezett híven elénk állítani. Mária Terézia, de különösen I I . József nagy
hasznát vették Kempelen szervezőképességének és hivatalnoki készségének. Mint a jozefinus értelmiség annyi más tagja, a Habsburgok nyújtotta kereteket a nép, a haza érdekében
igyekezett felhasználni. Szalatnai mint elsőrendű hivatalnokot, hazafit és demokratát mutatja be Kempelent, aki a progresszív mozgalmakban mint szabadkőműves és a Martinovicsösszeesküvés feltételezett, de le nem leplezett tagja vett
részt.
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TARDY Lajos: Jakub bej. Regény. Bp.
1963, Móra Kiadó.
A regény alapja egy francia nyelvű, csonka, hiányos önéletírás, mely a szerző szorgalmas kutatókedve, szépirodalmi stílussal termékenyített munkája nyomán kerekedett
lebilincselő regénnyé.
Ünnepi díszben várja a nagyszombati egyetem
1774 áprilisában Mária Terézia küldöttjét, aki a kitüntetéssel
végzett Reineggs Jakab nyakába akasztja a doktori aranyláncot. Reineggs mögött már ekkor változatos életpálya á l l . A lipcsei egyetemen, ahol tanulmányait kezdte, a rózsakeresztesek
társaságának tagja lett. Haladó gondolkodása matt bebörtönözték, de megszökött. Vándorszínésznek áll be, ám Koháry gróf
-• szintén rózsakeresztes főúr - nyomon kíc^-i lépteit, s mivel
a? aranycsínálás titkát akarja megtudni tőle, teljesen hatalmába keríti. Elvégezteti vele a nagyszombati egyetemet, a Selmecbányái bányászati főiskolát, s hosszú keleti útra viszi magával.
Koháryt léha életmódja csődbe kergeti, s Reineggs az, aki mind
erkölcsi, mind anyagi téren támogatója iesz.
Kalandos utazásaik során - Italian, majd Törökországon keresztüi - Reineggs állandóan gyógyít, gyarapítja
szak- és nyelvismereteit. Grúziába, a királyi udvarba kerül.
Országszerte feltárja az érclelőhelyeket, bányákat, kódokat
létesít. Megmenti a trónörökös éietét is, s érdemeinek elismeréséül kapja a "bej" címet. Diplomáciai szolgálatot vállai,
Szentpéterváron tárgyal Grúzia orosz védnökség alá helyezéséről. Végül visszatér eredeti foglalkozásához, s már udvari
orvosi kinevezése előtt áll,amikor elragadja a halál.
A szinte meseszámba menő, kalandos életrajz h i telességéhez mégsem fér kétség. Reineggs is erők közé tartozik, akik növelték a magyarok hírét-nevét külföldön. Élete
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nemcsak kalandok sorozata, hanem az emberi tudás és helytállás apoteózisa is. A regény nemcsak fordulatos, olvasmány:
gazdagítja ismereteinket s fényt vet a korabeli Közel- és Távol-Kelet világára is.

TÓTFALUSI István: Árkádiában éltem
én is. Csokonai élete. Regény. Bp.
1966, Móra kiadó.
/Nagy emberek élete./
"A hányatott sorsú költő nemcsak a rokokó édes
hangú dalosa, de a felvilágosodás bátor harcosa is, nem csupán vérbő, vaskos tréfák mestere, de tudatos értője is volt
a poézis mesterségének. Mostoha életkörülményei ellenére a
költészet és a nemzet szolgálatában megalkuvást nem ismert,
érte áldozta fiatal életét, szerelmét és a szerény, de biztos
polgári jólétet."
Ezt a Csokonait igyekszik bemutatni Tótfalusi István.
Müve első fejezetét a debreceni diákéveknek szenteli. Bemutatja a kiváló képességű kisdiákot és az ifjú preceptort, akit
egy ostoba, reakciós professzor intrikái a kollégium elhtfgyására kényszerítenek. Milyen kilátásokkal indulhat útnak
/ráadásul bizonyítvány nélkül/ a felvilágosult, tehetségét kibontakoztató ifjú költő, aki a Vérmezőn szemtanúja volt Martinovics és társai kivégzésének?
Útja Pozsonyba vezet. Lapjának, a Diétái Magyar
Múzsának a bukása ráébreszti, hogy költészetből megélni Magyarországon nem lehet. Komáromban találkozik élete nagy
szerelmével, költői múzsájával, Lillával, aki nem lehet az övé,
mert Csokonai nem tud a házassághoz elegendő anyagi biztonságot teremteni. Kedv- és reményvesztetten folytatja útját.
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Az életrajzba minduntalan beleszövSdB verssorok jelzik: az
életrajzíró megkísérli nyomon követni a költemények genezisét is.
Még néhány dunántúli évet felvillant az

f r ó , s már

ott állunk a harminckét évesen, tüdőbajban haldokló költő ágyánil.
Rövid életét mélységeiben ábrázolva, emberi és
költői vívódásainak felidézésével teszi emberközelivé a szerző, s tragikumát anélkül érzékelteti, hogy megtagadná tőlünk
az életet, jókedvet és a bort kedvelő, mindenkit mulattató
Csokonai képét.

VAJDA Endre: Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!... Regény. Bp.
195B, Móra Kiadó.
A szerző Batsányi-életrajzát akár regényes i r o dalomtörténetnek /vagy irodalomtörténeti regénynek/ is ne- .
vezhelnénk: olvasmányos formában irodalmi megújhodásunk
kezdeteit ismerteti.
Batsányi életének csak néhány évére terjed ki a
regény, 1787-1794 között, a Kassán eltöltött évekre. Az előzményekre - az Orczy-házoan eltöltött időre - csak utalásokat találunk, s ugyanígy nem szerepel a száműzetésbe, a
teljes írói némaságba torkolló pályaszakasz: az öreg Batsányit az "Epilógus"-ban leírt egyetlen jelenet elveníti meg.
Annál sokoldalúbban érzékelteti a szerző a Kassán
pezsgő irodalmi életet. A nyelvi nehézségekkel küszködő, v i tázó, szinte a semmiből irodalmi nyelvet teremtő írók, költők
rajza kiválóan sikerült. Nemcsak f r ó i , de emberi portréjuk
is árnyalt: lelkesedésük, a nagy ügy árnyékában megbújó
személyi ellentéteik egyénileg is közel hozzák őket a
mai kor emberéhez. Batsányi áll a regény közéfr55

pontjában, de csaknem teljes az írói leltár. Megismerjük a
Kassai Magyar Museum születésének körülményeit,s a költők
vitáiból bontakozik ki műveik értékelése. A szerző a történelemre is kitekint: érzékelteti a francia felvilágosodás és
forradalom hatását.
Az ismeretek közlését - amelyet elősegít az idézetek bősége - romantikus szálakkal fonja körül. Ezek a szálak Batsányi Jánosnak Zombory Mária, a szép al ispánkisaszszony iránti szerelméhez fűződnek. Kedves, regényes epizódok mutatják be a korabeli társalgást, társasági stílust is.

VITÁNYI János: Főhadnagy Fazekas.
Regény. Bp. 1954, Ifj.Kiadó.
Vitányi romantikus ifjúsági regénye halhahatlan népi
irodalmi hősünk, a Ludas Matyi szerzőjét mutatja be.
Fazekas Mihály élettörténete is színes, változatos,
mint hőséé. Apja debreceni kovácsmester volt, maga a híres
kollégium diákja. A forradalmi idők, a nemzeti ellenállás szelleme az ősi iskolába is behatolt, s a titkos forradalmi írásokat
olvasgató és író diákok között ott volt az ifjú Fazekas is. Dolguk kitudódott, s a kicsapás elől menekülve otthagyta a kollégiumot és katonának állt.
Katona lett, császárhuszár, de amikor, már mini
hadnagyot, szakaszával a jobbágyokra k'ildiék adót behajtani,
megkerülte a parancsot. Emberséges maradt akkor is, amikor
a napóleoni háborúban seregük megszállt eyy francia városkát. A szabad rablás órájában bement egy házba, hogy legalább egy családot megvédhessen. A ház szép lányába később beleszeretett, de feleségül már nem vehette, meri egy újabb megszálló csapat felkoncolta a lakosságot. Szabadságáról hazaté56

I

rőben a Vérmezőn megrázó esemény, a szivéhez közelálló magyar jakobinusok kivégzésének tanúja lett. Ez megérlelte benne a visszavonulás, leszerelés gondolatát.
Hosszú és eseménytelen debreceni éveiben barátai /köztük Csokonai/ biztatására születik meg benne a költő. Tanúi lehetünk annak is, milyen élmények inspirálják a Ludas
Matyi megírására. Sajnos, Kazinczy kedvezőtlen véleménye
úgy elbátortalanítja Fazekast, hogy müvét asztalfiókba zárta.
Pártfogoltja /s kicsit Matyi modellje is/, Csuka Ferke deák
azonban lemásolta, s a nép szívéhez közelálló mö*hamar ismertté vált. Csokonai elé már mint népkönyv került egy vásári
ponyván, ekkor elhatározta, hogy maga is kiadatja - megint
csak név nélkül.
A visszavonult, elmélyülésre hajlamos, zárkózotté
váló Fazekas eseménytelenül élte élete utolsó évtizedeit. Botanizált, kalendáriumot szerkesztett, a kollégium gondjaiban
járt-keit.
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A regény Fazekas rokonszenves egyéniségének lényegét mutatja be: tisztessége, bátorsága, őszinte szeretete
a nép iránt, plebejus demokratizmusa és hazafiassága maradéktalanul tárul elénk Vitányi müvéből.
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Csokonai s'remlékének tervezete

Cikkek

Könyvekbíl szerzett ismereteinket tovább gyarapíthatjuk,
ha a különböző folyóiratokban megjelent "friss anyagot"
is figyelemmel kfsérjük. 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 cikket, tanulmányt fzelftöül az érdeklődők figyelmébe ajánlunk.
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ÁCS Zoltán: Martinovics, a kétarcú vértanú. <= Interpress
Magazin, 1979. 6.sz. 104-107.1.
BENDA Kálmán: A magyar nemesi mozgalom 1790-ben. = Történelmi Szemle, 1974. 1-2. sz. 183-210.1.
BOJTÁR Endre: A kelet-európai felvilágosodás. = Valóság,
1977. 12.sz. 1-18.1.
HANKISS Ágnes: Martinovics Ignác. Egy sors konfliktus
szerkezete. = Valóság, 1978. lO.sz. 31-49.1.
Ua. = Látóhatár, 1978. 12.sz. 165-203.1.
HECKENAST Gusztáv: A magyarországi ipar a XVI11. században és a bécsi gazdaságpolitika. = Történelmi Szemle,
1974. 4.sz. 543-551.1.
KOSÁRY Domokos: Magyarország a XVI 11. században. Növekedés vagy hanyatlás? = Valóság, 1975. l.sz. 13-22.1.
KOSÁRY Do.nokos: Riport a XVI11. század végi Magyarországról. = Élet és Tudomány, 1973. 2O.sz. 932-937.1.
RING Éva:Ujabb adatok az 1797-re tervezett lengyel-magyar
Habsburg-ellenes felkelés kérdéséhez. = Századok, 1979.
5.sz. 827-850.1.
SZIGETHY Gábor: Csokonai Vitéz Mihály anno 1795. » Új I rás, 1973. 11.sz. 101-106.1.
TRÓCSÁNYJ Zoltán: A rendi reformmozgalom Erdélyben 17901811. = Századok, 1979. 5.sz. 749-790.1.
61

2012 W í 20.

