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Történelmünk fordulói címmel indított ajánló
bibliográfiai sorozatunk 9-10. számát tartja kezében az olvasó. A régebbi füzetek szerkesztési
elveinek megfelelően tudományos-ismeretterjesztő
és szépirodalmi művek mutatják be az önkényuralom
és a Monarchia történetét is. Az eddigi gyakorlathoz híven csak a felszabadulás után megjelent
vagy újra kiadott munkákat ajánljuk, a nem vettük
fel a magyar történelmet Összefoglalóan tárgyaló
műveket, sorozatokat, pl. a különbösó "Magyarország története" című munkákat vagy á "Magyarország
történetének képeskönyvéit
'•'
; Jelen füzetünk profilja - a bemutatott kor új
sajátossága miatt - némiképpen különbözik az előzőekétől. A múlt század második felétől előre haladva az időben egyre nagyobb számban és súllyal
találkozunk a kor szépirodalmi forrásanyagának tekinthető társadalmi regénnyel. Mivel célunk elsősorban az adott korszak történelmi eseményeinek
és társadalmi valóságának mind teljasebb bemutatása, összeállításunkban a kifejezett történelmi regényekkel körülbelül egyenlő aranyban, válogatva
a legjelentősebb kortárs szépírók valőságtükrSző
müvei ia szerepelnek.
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A könnyebb és nehezebb "fajsúlyú olvasmányokat
eddigi füzeteinkben is egymás mellett találtak olvasóink, kinek-kinek ízlésére bízva, hogy kalandos
történetek vagy rangosabb müvek olvasása révén ismerkedjék a történelemmel. Új füzetünk a fenti
meggondolások miatt még inkább vegyes anyagot kínál, úgy véljük asonban, hogy egy teljesebb és

Igényesebb kortép inkább eleget tesz vállalt feladatunknak, e a művek annotációi alapján bárki kiválaszthatja a kedvére való olvasmányokat.
Anyagunkat a források, feldolgozások és szépirodalom hármas felosztásán belül ezérzői betűrendben
adjuk közre.
''
'

Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
Források

Honvédő maqy kéz- és lábbilincse

ADY Endrét Életen nyitott
könyve.Ady Endre írásaiból összeállította Kovalovszky Miklós.Bp. 1977,
Gondolat•
Adynak életében megjelent három rövid önéletrajza mellett van egy Jóval terjedelmesebb, de
lappangó negyedik lat elrejtve mintegy húszkötetnyi életművében. Egymás mellé kell illeszteni időrendbe a személyes vonatkozású részleteket, s kibontakozik előttünk a világirodalom egyik kimagasló emberi dokumentuma.
Ez a könyv teljesen újszerű az eddigiek sorában. Minden szava, a cím és a fejezetcímek is
- kivéve a rövid összekötő, magyarázó szövegeket Ady Endréé, tehát a sző igazi értelmében önéletrajzot tart kezében az olvasó. Mi benne az újszerŰ? Az, hogy a költő írásainak, vallomásainak
részleteiből - versekből, novellákból, cikkekből,
levelekből - az Ady-életmű egyik jeles ismerője,
Kovalovszky Miklós állította össze a kötetet,
amely híven eleveníti meg a zsenit és minden ellentmondásosságában az embert, akinek vergődései,
tragikus látomásai, mohó életszomja hatalmas életet, egyetemes életszeretet szuggerálnak.
Ady a nagy vallomástevők közé tartozik; emberi igénye és költői programja a lelket lemeztelenítő őszinteség! életét, gondolatait, érzéseit
és szenvedélyeit éppúgy elénk tárja mint íróipolitikai harcalt. Hemcsak eseménytörténetet kapunk tehát, hanem belső önéletrajzot, önjellemzést, fejlődés-képet, sőt korrajzot is, barátok-

nak, szerelmeknek, fegyvertársaknak én ellenfeleknek portréival.
A kiváló* Ady-ismerettel 4B eszmei blztonsá$gal szerkesztett könyv élvezetes olvasmány és újebb ösvény * kivételes életpálya megismeréséhez.

AS7 Xndr* publicisztikai
íráaai. Tál. jegyi, letér
Snaébet. 1-3. kBt* Bp.
1977, Ssápirod. Kiadó.
/Ady Sndr* U Í /

Ady Bndr* vérbeli publicista Tolt, igasi új•ágírö alkat. Kár ötödik glanasista korában diáklapot Baerkesstatt, • jogi tanulmányait is ax új•ágíröskodás kedvéért szakította meg. Publioisztikájában szinte mindazok a motÍTumok Tagy témák
feUelhetők, amelyek líráját is ihletik.
Mint ahogyan keltói forradalma két táborra
osztotta az irodalmat, hasonló szerepet töltött
be egész eszmerendszere a polgári gondolkodok táborában, akik között as egyik legrilagosatban látó, legradikálisabb 6 volt. Polgári demokratikus
forradalomért, a feudalizmus ellen küzdött egy demokratikus, erős Magyarországért, ahol békében
élhetnek a nemzetiségek, felszabadulnak az elnyomott osztályok. Bépforradalom eljövetelét hirdette, s neve a monarchiát ostromló erők zászlajává
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A háromkötetes kiadvány Ady publicisztikájából ad bőséges válogatást. A kritikai kiadás alapján készült, s a megjelenés sorrendjében közli
Ady írásainak javát. Az első kötetből 1898-tól '
1904-ig a fiatal debreceni majd váradi újságírót
ismerjük meg. 1901-től kezdve alakult ki haladó
világnézete,cikkeiben egyre többet támadja az elmaradott magyar viszonyokat, s ezekért a nagybirtokot, a nacionalizmust, a retrográd papságot okolja.
1904-től Párizsbői írt tudósításokat a budapesti lapoknak. A szabadabb politikai viszonyok
tovább érlelték a félfeudális Magyarország elleni
harcos indulatát, 1905-ben pedig már éles hangú,
lelkes cikkben visszhangozza az orosz forradalom
eszméit•
A harmadik kötetben kaptak helyet az olyan
híres cikkek, mint pl. a Nyugatban publikált A
magyar Fimodán, amely ugyanúgy okot szolgáltatott
a költő' elleni támadőhadjáratra, mint az Új Időkben megjelent Duk-duk affér. Ebben az időszakban
keletkeztek a főleg a Világban megjelenő háborúellenes cikkei.
Az érdekes válogatás nemcsak árnyaltabbá teszi Ady művészi,emberi portréját, nemcsak gondolkodásmódját, eszméit világítja meg, hanem a korszak fontos forrása is, melyből nyomon követhetők
a magyar belpolitikai élet változásai, s Európa
népeinek egyre fokozódó eszmélése a különféle elnyomó erők ellen. A jegyzetek kitűnően eligazítanak az Ady-óletmÚben, bemutatják az egyes cikkek
keletkezési körülményeit, a reagálásokat, és kS-

rétik a gondolatok verstan való megjelenésének
útját.

£ Ferenc-KOSSUTH Lajos:
Párbeszéd a kiegyezésről.
Elősző és jegyz.: Szigethy
Oábor. Bp. 1981, Magvető.
/Gondolkodó magyarok./
A füzet egy új sorosat első darabja; a kiadó
olyan Írások közreadására vállalkozik "...amelyben egykori írók, művészek, politikusok, tudósok
koruk lényeges társadalmi kérdéseit boncolják,:. <
elemzik."
A sorozetnyitő füzet Beák Ferenc híres Deákhoz intézett nyílt levelét /Cassandra-levél/ tartalmazza. Az első Deák-beszéd 1867. febr. 17-én,
az alkotmány visszaállításakor hangzott el. A másik március 26-án, a képviselőházban, a "közös
ügyek tárgyéban készült javaslatról." E két beszédet és a kiegyezés tényét veszi bírálat alá Kossuth Párizsban május 22-én és a Magyar Újságban
május 26-án közölt levele. Figyelmezteti Deákot
a kiegyezés veszélyeire, a nemzeti önállóság feladásának végzetes következményeire, s hogy a széthullás előtt álló Ausztriához való csatlakozás egyenlő a nemzethalállal, ugyanakkor gyakorlatilag
kivihető megoldást, politikai lépést 6 sem tud javasolni.

IC

Érdekes és tanulságos szembesíteni egymással
a két nagy ellenfél érveit, annál is inkább, minthogy 1867 megítélésekor mindketten ugyanazokra az
eseményekre, ugyanarra a forradalomra hlTatkoznak.
A felelős magyar minisztériumra, a Függetlenségi
Nyilatkozatra, illetve az olasz segélyre és Világosra...

EÖTVÖS József: Reform és hazafiság. összegyűjt.szerk.
és bev. Fenyő István.
1-3. köt. Bp. 1978, M.Helikon-Szépirod. Kiadó.
/Eötvös József nnívei./
A három vaskos kötet Eötvös József nyomtatásban megjelent publicisztikai írásait tartalmazza.
A kiadványt az összeállító Fenyő István tanulmánya vezeti be. Értő elemzése megvilágítja Eötvös
erkölcsi magasrendűségét, humanizmusát. Hoha liberális eszméinek jelentős része illúziónak bizo- nyúlt, ugyanakkor mindenfajta elnyomás elleni tiltakozása, a haladás feltartóztathatatlanságába
vetett hite, az államhatalom önkormányzattal való
demokratizálása, a nacionalizmus visszaszorítása,
a Duna menti népek megbékélésére való törekvése a
mi gondolkodásunkba is beépült.
A gyűjtemény első kötete az 1838 és 1848 között keletkezett politikai tanulmányokat tartalmazza, a második a hírlapi cikkeket ugyanebből az
11

időből. A harmadik kötet Írásai már a szabadságharc utáni időből valók. A kiadvány első ízben
közli kötetben - magyar fordításban - Eötvös német nyelvi röpiratait, amelyeket az ötvenes években írt. A tanulmányok közül kiemelkedik a nemzetiségi kérdés című" írás.
A kötet második felében különböző hírlapi
cikkeket, törvényjavaslatokat közöl. A központi
probléma mindvégig a nemzetiségi kérdés, valamint
Ausztria és Magyarország viszonya, de Eötvös hozzászól a korszak szinte valamennyi égető kérdéséhez, s ha néha téved is, minden sorát őszinte meggyőződés hatja át..
•-,.;••.•

EÖTVÖS Loránd tudományos és
művelődéspolitikai Írásaiból. Vál. bev. jegyz.lBodó
Barna. Bukarest, 1980, Kriterion.
/Téka./
Magyar-román közös kiadás.
Einstein a fizika egyik fejedelmének nevezte
a 71 éves korában elhunyt Eötvös Lorándot, aki
mind a tudomány, mind a magyar művelődés terén
nagyot alkotott.
A kötet bevezető tanulmánya elemzi Eötvös
József nagy tehetségű fiának indíttatását, árnyalt
tudományos helyzetképet rajzol, bemutatja a tudós
és a tudománypolitikus Eötvös nagyságát.

A kötet első réaz* Eötvös Loránd tudományos
írásaiból válogat* A második rész a művelődéspolitikust mutatja be, aki a közoktatásügyi miniszterhez intézett nyílt levelében és rektori székfoglaló beszédében foglalkozik a magyar egyetemi
oktatás feladataival, parlamenti felszólalásában
a vallás szabad gyakorlásának kérdéseit boncolgatja, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szól
a tudodányos akadémiák létjogáról, s egy-egy emlékbeszédben méltatja Körösi Csorna Sándor és a Bolyaiak érdemeit. Az összeállítás utolsó írása
egyik legnagyobb alkotásának, az Eötvös József
Kollégium új székházának avatóünnepén elhangzott
beszéd. ;
A kötetet gondos jegyzetapparátus, a szövegben előforduló személyek minilexikona, Eötvös Loránd életrajzi adatai és legfontosabb tudományos
alkotásainak magyarázata egészíti ki.

Az ezredév. Dokumentumgyűjtemény. Vál. és jegyz*: Tarr
László. Bp. 1979, Magvető.
/Magyar tallózó./
1896-ban ünnepelte az ország a magyarság honfoglalásának ezredik évfordulóját, a milleneumot.
Az antológia a nagy alnnadrattával beharangozott
ezredévi kiállítás és az egyéb ünnepségek sajtó- '
visszhangjából ad oOjsan válogatást, amelyből kim
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'bontakozik a kornak politikai, gazdasági, társadalai és kulturális körképe.
Előszó helyett Jókai Mór optimista, de a magyar világ problémáit is számba vevő írását és
egy ellenkező hangulatú vezércikket olvashatunk
/"Hemzeti ünnep nemzet nélkül, lelkesedés nélkül"/.
A további fejezetek bemutatják a képviselőház légkörét, a pártokat, a girálti véres választások lefolyását és visszhangját, valamint az 1896 őszére
kiirt új választások előcsatározásait. Megismerjük az ezredévi kiállítás látványosságait, szervesőit, nézőit, a milleneumhoz csatlakozó népünnepélyeket, kongresszusokat, avatásokat, a korszak
társadalmi-kulturális életét. Az utolsó fejezet
az ünnepségek külföldi visszhangjából ad ízelítőt.
Az érdekes dokumentumgyűjtemény jellemző és
sokoldalú képet nyújt a korszak Magyarországáról.
A kötetet számos korabeli rajz és fénykép illusztrálja, forrásjegyzék és egyéb jegyzetanyag egészíti ki.
.
.

GARZÓ Imre: Életem és abból
merített gondolatok.Viszszaemlékezések. Sajtó alá
rend. és jegyz.: Blazovich
László, Varsányi Péter
István. Bp. 1978, Magvető.
A szerző a hódmezővásárhelyi gimnázium egykori tanára, fiatal tüzértisztként végigharcolta
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a szabadságharcot, öregségének napjait visszaemlékezéseinek papírra vetésével töltötte. Eddig
kiadatlan emlékirata a szabadságharc és az Osztrák-Magyar Monarchia éveinek hasznos forrása,
mely megelevenítő erejével dokumentumértékén tűi
igazi olvasmányélményt is jelent az érdeklődőknek.
A könyv első része a szabadságharcról, majd
a Világos után Firenzében töltött másfél éves
kényszerkatonáskodásról szól. Hazatérése után
Garzó kilenc évig mérnökként működött,' de inkább
a tanári pálya vonzotta. 1862-től 1874-ig a hódmezővásárhelyi gimnázium tanára, majd lemondása
után gazdálkodó, aki azonban elveinek megfelelően
továbbra is tevékeny részt vállal városa közéletében.
A kötetben közölt írások zömmel e minden újra fogékony, nyitott szemmel élő értelmiségi megfigyeléseit rögzítik,pontos képet adva a jellegzetes alföldi mezőváros gazdaságának, társadalmának s szellemi életének változásairól a kapitalizálódó Magyarországon.

JÁSZI Oszkár: A Habsburg
narchia felbomlása. Előszó:
. Hanák Péter. Bp. 1983. Gondolat.
A szerző a 20. századi magyar progresszió
egyik legjelentősebb alakja volt, a nemzetiségi
15

kérdés világszerte elismert szaktekintélye, aki
elméleti és gyakorlati téren /mint a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztere/ küzdött egy demokratikus nemzetiségi politikáért.
Világszerte elismert mŰVét már amerikai emig;
rációban írta, a könyv 1929-ben Chicagóban jelent
meg először angol nyelven. Jászi politikai testamentumnak szánta mÚVét "egy eljövendő kor számára, amikor a jelenlegi nacionalista téboly már
alábbhagy", s azt kívánta bizonyítani, hogy a monarchia pusztulása nem a dinasztián ülő végzet
műve volt, hanem "mélyreható társadalmi és gazdasági okok logikus következménye."
A kötet hét részre tagolódik. A bevezető megjegyzésekben a szerző elmondja, hogy a monarchiát
történelmi jelentőségű' kísérletnek tekinti különféle eszmékkel és hagyományokkal rendelkező nemcetek társulására. Tanulmánya a kísérlet kudarcának összetevőit világítja meg, miközben bemutatja
a Habsburg-birodalom létrejöttének történelmi körülményeit, a birodalom népei nemzetté válásának
folyamatát,vizsgálja az uralkodó és elnyomott nemzetek viszonyát, majd az egyes irredentizmusokat
és az első világháborúhoz vezető utat.
Íz utolsó rész az állampolgári nevelésben megnyilvánuló tudatos törekvéseket veszi számba.
A nagy jelentőségű történelmi munka több
mint fél évszázados késéssel e huszonöt évvel a
szerző Haldia után most jelent meg először magyarul.

JUSTH Zsigmond naplója és
levelei. Vál., sajtó alá
rend. és utószót Kozocsa
Sándor. Bp. 1977. Szépirod. Kiadó.
Justh Zsigmond a századvégi magyar irodalom
egyik legszínesebb, legérdekesebb egyénisége. Irodalmi szalont szervezett, lapot szerkesztett, birtokán parasztszínházat alapított, s bár alig harmincegyéves korában halt meg, számos regényt én
novellát hagyott maga után. De minden más müvénél
érdekesebb az a feljegyzéssorozat, amelyet az
1888-as párizsi és az 1889-es pesti tartózkodása
alatt vezetett. E naplókat Halász Gábor rendezte
sajtó alá, és bocsátotta a nyilvánosság ele 1941ben.
r •.,
A Párizsi napló arról a szalonéletről ad képet, amely Párizst a művészek, a szellem emberei
szemében a világ fővárosává tette. Az egy évvel
később, itthon készült Hazai naplŐ szándékos ellentét; a pesti és vidéki társaságok, a nemesi
kúriák, kisszerű körülmények, a fiatalság elvágyódása, "délibábjai" a pusztulás, elöregedés tüneteit sejtetik az olvasóval. A kötetben első ízben jelennek meg Juath levelel is, zömmel a naplók utáni időszaktól, mintegy folytatva az azokban megbújó regényt.
A napló és a levelezés együtt - Justh életregénye, amellett jelentős kultúrtörténeti dokumentumanyag, melyből rekonstruálható a századvég
világa. A könyvet utószó, jegyzet- és érdekes képanyag egészíti ki.
.
.,.-•-

KÁSZOHYI Dániel: Magyarhon
négy korszaka. Visszaemlékezések. Ford. Kosáry Domokos. Bev. és jegyz.: Márkus László. Bp. 1977,
Széplrod. Kiadó,
/líegyar századok./
A forradalmi lelkületű, kalandos életű szerző emlékiraté 1866-ban .jelent meg Lipcsében német
nyelven. A szakemberes: ?,zóta is forrásértékű memoárként használják, a történelem iránt érdeklődő
magyar olvasóhoz azonban ez a néhány évvel ezelőtti kiadás jutott el először. A mű politikai célt
szolgált, a magyar radikalizmus álláspontját klránte. kifejteni a kiegyezéssel és a megalkuvókkal
szemben.
A könyvben három műfaj keveredik, a regényes
forma, a történelmi oknyomozás és az emlékirat.
Az első rész érdekesen számol be Kászonyl felvidéki családjának életéről, .az 1832-36. évi pozsonyi
országgyűlés eseményeiről. A második rész a forradalom és szabadságharc epizódjait eleveníti fel.
Emlékiratának talán legérdekesebb része az,
melyet londoni éveiről, a magyar, lengyel és olasz
emigránsokról, az emigráció belső életéről és politikai tevékenységéről írt; forrásértékén túl
színvonalas irodalmi alkotás is. Könyvének utolsó
részében visszatérésének történetét mondja el nem kevésbé érdekesen -, s meggyőzően hiteles képet fest e kiegyezés korának politikai és társadalmi viszonyairól, az ország közérzetéről.
Kászonyi művét két kiváló történész készítet-

te sajtó alá; Márkus bevezető tanulmánya matatja
be Kászonyit, az embert és a politikust, Kosáry
Domokos pedig a német szöveget tolmácsolta magyarul. A kötetet jegyzetek, "mini" életrajzok és
számos korabeli kép fakszimiléje egészíti ki.

KOSSUTH Lajos: Uram barátom,
Képviselő Úr! Levél Ceanády Sándorhoz. Bemutatja
• Rigó László. Bp. 1978, M.
Helikon - Európa.
/Kézirattár./
Az érdekes könyv tárgya Kossuthnak egy 1874—
ben írt levele, melyEsper alt János hagyatékában
maradt fönn, s nyomtatásban először ebben a kiadványban olvasható. A címzett, Csanády Sándor 48as párti képviselő és barátai eltitkolták, hogy
levelet kaptak Kossuthtől. Jó okuk volt rá: azzal,
ami a levélben állt, nemigen dicsekedhettek. Hiába remélték, hogy a turini"számúz8tt" elnéző lesz
egykori küzdőtársaival, az ő nevét lobogtató hazai ellenzékkel, s engedi, hogy vele fémjelezzék
a ravaszul radikalizmusnak álcázott megalkuvást*
A levélváltás a Függetlenségi Párt megalakulása körüli politikai eseményekkel kapcsolatos.
Kossuth levele, a kiegyezés első súlyos válsága
idején, nem magánlevél és nem is csupán az aktuális helyzet elemzése. Évtizedes érvényű' állásfoglalás inkább, az emigráns államférfi egész politi19

kai meggyőződését tükrözi bírálat a kiegyezénről
meg a kiegyezés ellenzékéről. És stilárisan is
veretes hitvallás 1B49 eszméi, a Függetlenségi
nyilatkozat szelleme mellett.
Á kötet közli a lerél Bzövegét, mellékletben
a kézirat hasonmását, s Rigó László érdekes tanulmányát, aki - amennyire a levél megértéséhez
szükséges - bemutatja az 1870-es évek magyar politikai életének erővonni alt, és színes portrét
rajzol a hetvenkét esztendős, de politikusi energiájából csalódásai ellenére mit sem vesztő Kossuth Lajosról. Irodalomjegyzék és jegyzetszótár
egészíti ki a könyvet.

KEDDY Gyula: Régi pesti históriák. Színes írások.Vál.
szerk. Barte András, utószó: Krlstó Hagy István.
Bp. 1967, Magvető.
A kötet műfaji hovatartozás tekintetében nehezen megfogható, egy-két kivétellel kötetben még
nem publikált színes írásokat: tárcákat, karcolatokat, írói rajzokat, vázlatokat, nikninrl cikkeket, portrékat és emlékezéseket tartalmas. Krúdy
voltaképpen a kis muformák művésze; a korábban
ismeretlen kis remekművek az elmúlt évek során
egymás után kerültek elő folyóiratok, napilapok
hasábjairól, így állt össze a gyűjtemény.
Zömük a régi nemesi világról és a Monarchia
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"fénykoráról" szóló visszaemlékezés, nem egy cikk
az író pályájának, életművének szinte kulcsaként
kezelhető: jóformán áttétel nélkül szól bennük
életéről, ifjúságáról, iról, újságírói tevékenységéről, környezetéről.
A kötetcím kissé megtévesztő, hiszen a válogatásban nemcsak Budapestről van sző, hanem az
egész régi Magyarországról, Pest-Buda mellett különösen Nyíregyházáról, Podollnról és Várpalotáról. A másféle témát felölelő kis írásokból hatalmas panoráma áll elő: egy letűnt világ változatos,
gazdag, színes körképe.

MIKSZÁTH Kálmán: A haldokló
oroszlán. Országgyűlési
karcolatok. Vál. és utószó:
Kónya Judit. Bp. 1976,
Szépirod. Kiadó.
/Olcsó könyvtár./
Mikszáth írói hírnevét megalapozó országgyűlési karcolatai 1881 őszétől kezdve jelentek meg
e Pesti Hírlapban. Tíz éven át írta őket, hol név
nélkül, hol álnéven, először Apróságok a Házból,
majd A tisztelt Házból címen. írásai a mindennapok
országgyűlési életébe, engednek betekintést: azt
írja meg, amit személyesen figyelt meg, lesett el
az ülésteremben és azon a híres folyosón, ahol
tréfák, élcelődések, hajlongások, körüludvarlások
közepette zajlott a politikai élet.
21

"Mindig azt írom, ami a tollára hegyérc jön.
Még talán akkor is, amikor nem látszik célszerűnek" - mondja írói Jubileumán. S az a Mikszáth,
aki hat érig tudósítóként, majd 1887-től képviselőként is réBzt vasz a tisztelt Ház ülésein mindinkább látja ax ország Tezetőlnek elmaradottságát, céltévesztését.
A többnyire egy-egy ötletre, csattanóra épülő rövid vázlatokat éles megfigyelő szem, csúfondáros, néhol keserű humor, társadalomkritika jellemzi. Sohasem támad nyersen,elegánsnak, könnyednek tetsző rajzai, kaimolóan szálkás megjegyzései
mégis óriási tekintélyt szereznek neki.
írásaiban ismert államférfiak, politikusok
portréi mellett jellegzetes alakok, mamelukok,
politikához nem értő bólogató Jánosok jellemképét
villantja fel. Másokban a hivatal, a bürokrácia
útvesztőiben tévelygő kisemberek kilátástalan sorsának bemutatására vállalkozik. Néhány későbbi
időből származó, hosszabb lélegzetű parlamenti
emlékezés is helyet kapott a rendkívül szórakoztató s amellett tanulságos kis kötetben, melyhez
az írásokat válogató Kónya Judit írt rövid utószót.
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FERCZEL Miklós: Naplöm az
emigrációtői. Vál.és bev.
Závodazky Géza. Bp. Tankönyvkiadó.
1. köt. 1977.
2. köt. Amerikai napló.
1979.
Ferczel Miklós honvéd ezredes Ferczel Mór
tábornok öccse, Vörösmarty tanítványa volt. Részt
vett a szabadságharc sok nagy csatájában, s szerepe később, az emigrációban még jelentősebb. Naplója - mely nyomtatásban először jelent meg - elsőrendű történelmi forrás.
feljegyzéseinek első része a törökországi
internálás hazai és európai hírekre figyelő szorongó hangulatában született. Szemtanú idézi az
átélt történelmi eseményeket, de plasztikus képet
ad az emgiráciő életviszonyairól, hétköznapjairól
is.
A második rész az internálásból szabadult
menekülők további sorsáról, tevékenységéről számol be. A Missisipin Amerikába tartanak, útjukat
a republikánusok lelkesedése és a kormányok gyanakvása kíséri. Amerikában napjaikat kezdetben az
ünneplés, később a kemény munka, az amerikai társadalomba való beilleszkedés nehézségei töltik ki.
Pigyelemmel kísérik a világpolitikai változásokat,
Kossuth magányos harcát az amerikai közvélemény
megnyeréséért, reményt nyernek és reményt vesztenek.
A szerző a magyar szabadságharc és az emigráció sok szereplőjét említi. A könyvben található
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gazdag Jegysetanyag portréjukat kiegészíti és a
tárgyéit politikai eseményeket elemzi. Az olvasó
igy az 1948-49-es magyar emigráció első éveinek
csaknem teljes problematikáját megismerheti, s az
értékes közlések mellett lebilincselő olvasmányélményhez is jut , hiszen a szerző széles látókörű, minden iránt érdeklődő, kritikus ezellemíí ember, akinek írását jó magyar nyelve és a Perczelekre jellemző szenvedélyesség is olvasmányossá
teszi.

KTLSZKY Ferenc: Életem és korom. Sajtó alá rend. bev.
jegyí.: Oltványi András.
1-2. köt. Bp. 1958,' Szépirod. Kiadó.
/Magyar századok./
..« Pulazky Ferenc a X H . század magyar történelmének, közéletének, tudományának és irodalmának
legérdekesebb, legkalandosabb sorsú alakjai közé
tartozik. Sokoldalú ember: politikus, diplomata,
szépíró, régész, műtörténész, gyűjtő, újságíró,
kitűnő szervező és legfigyelemreméltóbb memoárjaink egyikének szerzője.
Az Életem és korom a pálya végén írt hatalmas emlékirat, a múlt század valóságos enciklopédiája. Hatvanadik évén túl kezdte írni Pulszky,
e e teljes mű 1860-ban meg is jelent.
Nehéz kiemelni a memoár fontos vagy érdekes
24

részleteit: az 1830-40-es évek társadalmi - s e zen belül saját családjának irodalmi - leírása
éppolyan forrásértéké, mint a TTT. századi Magyarország sok államférfiának portréja, a latin klaszszikusokhoz méltó Jellemrajzok.
A szabadságharc bukásával végződik az első
kötet. Az emigrációé évek reménykedését, küzdelmeit, bukásait talán Pulszky írta meg a legőazintebben és leggazdegabban: erről szól a második
rész. Végül a kiegyezés utáni Magyarország érdekes rajza- egészíti ki az emlékiratot*
Az Életem és korom sokáig szinte hozzáférhetetlen könyvritkaság volt; a Magyar Századok sorozatban megjelent szöveg sokak régi érdeklődését
elégítette ki. Oltványi Ambrus bevezetője kitűnő
pályaképet ad Pulszkyról, s a kötetet alapos jegyzetanyag s képek egészítik ki.

SZABÓ Ervin: Hol az igazság!?
Cikkek, tanulmányok.Vál.,
szerk. és jegyz.: Remete
László* Bev. Litván György.
Bp. 1977, Magvető.
Szabó Ervin a századelő forradalmi munkás- -;
mozgalmának- és kultúrbistőriájának kiemelkedő
alakja volt. Válogatott írásainak gyűjteménye
- mely születésének 100. évfordulójára jelent
meg - régi adósságot törleszt. Hagyobb teljességre törekszik, mint a korábbi válogatások: Szabó

Srrtn eddig kiadatlan írásaibél la sokat hozzáférhetővé tesz, hatalmas életművét Igyekszik minél
több oldalról, változatosságában bemutatni.
Szabó Ervin "lényege" megalkuvásmentes magatartása, világos stílussal, magával ragadó, érdekes okfejtéssel párosulva. Éles szemíí, rendkívül
tájékozott kirtikusa volt korának: írásai nyomán
elénk tárul a századelő pergő, izgalmas politikai
és kulturális élete. =. ..
-.A.:.-•
írásainak egy csoportja /Vádak a társadalom
•llen/ a "boldog békeidők" arcának másik oldalát
mutatja be: egybek közt az általános elszegényedést, a gyermekhalandóság fokozódását, a sztrájkmozgalmakat. Se szociológiai, történelmi tárgyú
munkáin kivül irodalmi, művészeti kritikáiból,széles körű levelezéséből is bőven válogat a gyűjtemény összeállítója..
A kötetet gazdag kép- és jegyzetanyag egészíti ki.
.
••-....

SZiflTÓ Zoltán: Tég ée kezdet.
Emlékezések. 2. kiad. Bp.
1974 T Síépirod. Kiadó.
A szerző - Író, politikus, - a Kommunisták
Magyarországi Pártjának alapító tagja volt. Emlékezéseiben leírja küzdelmes ifjúságát a századeleji Budapesten. Bútorgyári inas, majd háziszolga
és kifutófiú volt. Megpróbáltatásai, tanulási vá-

gya és szociális érzéke a munkásképző egyletbe,
az ifjúmunkás-mozgalomba vitték, szorgalmas olvasója lett a Népszavának, lelkes terjesztője az Ifjúmunkásnak*
Sorsáról szólva beszámol az 1910-es nagy asztalossztrájk eseményeiről, széles belpolitikai áttekintést ad az első világháború előtti időkről,
majd közvetlen élmény alapján a háború kitöréséről, az országot elb'ntő nacionalista hullámról,
majd az általános kiábrándulásról*
Tartalékos tisztként kerül az orosz frontra.
Megsebesül, majd hadifogolyként több táborban megfordul. Az emberi nyomoráéág sokféle formájának
benyomásai, a frontokról, a politikai eseményekről, majd az októberi forradalomról érkező hírek
hatására elhatározza, hogy hazatérve a szabad Magyarországért fog haT-oolni. •
,v. ..;.• i ' . r:
Az elbeszélés a személyes tapasztalat erejével szóló hiteles korrajz* Nem szépirodalmi igényű', de epikusán áradó előadásmódja élvezetesen '
olvasmányossá teszi. ,
. ' ...
-.-

Székely vértanúk 1854. Dokumentumgyűjtemény. Vál.és bev.
Károlyi Dénes. Bukarest,1975.
Kriterlon.
••• / T é k a . /

Áz 1843-49-es szabadságharc leverését követő
szervezkedések válogatott dokumentumait adja közre
*.

. •

•

• .

m

a kötet. A forrásanyagban alapos bevezető tanulmány igazít el, amelyből, részletesen tájékozódhatunk a forradalom utáni Időszak egyik legfontosabb politikai mozgalmáról, a Makk -féle összeesküvésről.
Makk József ezredes Világos utáni tevékenysége, elfogatása, szökése önmagában kalandregénybe
1116. Kitartó próbálkozások után sikerül találkoznia KoSButh-tal, közösen elkészítik a felkelés tervét, e Makk mint Kossuth helyettese kezd a szervezkedéshez .
A mozgalom a Székelyföldön a legsikeresebb,
a katonai tervezés is legfőbb hadműveleti területnek jelöli ki. Az 1852 tavaszára tervezett fegyveres felkelés azonban nem valósulhat meg: árulás
következtében a bécsi kémhálózat felgöngyölíti az
összeesküvést, s hazai szervezőit elfogják. 1554
márciusában kötél által klvégzik Török Jánost,
Gálffi Mihályt éB Horváth Károlyt, 8 mintegy hatvan résztvevőt bebörtönöznek, meghurcolnak.
Az adott történelmi időszak - a levert forradalmak utáni európai helyzet - nem kedvezett a
felkelésnek. Mégis, azok a hősi akciók, amelyeket
a kötetből megismerünk, hozzájárultak ahhoz, hogy
a Habsburg-kormányzat végül lemondjon beolvasztási törekvéseiről. A kivégzett és elítélt hősök
Bsabadságszeretete, önfeláldozó bátorsága pedig
örök példa minden nemzedék számára.
A válogatás visszaemlékezéseket, naplójegyzeteket. Makk János és Kossuth levelezését, a felkelés tervét továbbá Orbán Balázs megemlékező írását tartalmazza. A kötetet jegyzetek egészítik ki.
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TAKÁRKY Gyula: A Kossutbemigráciő szolgálatában.
Tanárky Gyula naplója,leleveleiből. Tál., sajtó
alá rend., bev. KoltayKastner Jenő. Bp. 1961, •
Szépirod. Kiadó.
/Uagyar századok./
Tanárky Gyula neve érdemtelenül maradt ki
'
hosszú Ideig történelmi és irodalomtörténeti köztudatunkból. Naplóiból egy Mikes Kelemenéhez hasonló rokonszenves arcéi bontakozik ki az olvasó •
•lőtt.
k szabadságharc bukása után fiatalon szegődött Kossuth Lajos és családja, majd később Pulszky Ferencet szolgálatába. Mindkét családnál titkári, nevelői tevékenységet folytatott. Mint Kos-•
suth, illetőleg Pulszky titkára, az emigráció
szinte minden jelentős tagjával érintkezésben állt,
de ismerte az ugyancsak emigrációban lévő más nemzetiségű' forradalmárokat és államférfiakat /például Qeroent, Napóleont/ is.
Tanárky Gyula naplója ma is érdekes, olvas- •
mányoa. Végtelen odaadással viseltetik Kossuth
Lajos iránt, jó írói készséggel jellemzi az emig- .
ráció vezérférfiait, Teleki Lászlót, Klapka Győr- '
gyöt és a többieket. De megelevenednek az olvasó *
előtt az olasz szabadságküzdelmekben résztvevő
más magyar emigránsok alakjai is: Ihass Bánlel,
:
Dunyov István stb.
••
.
.
A kötetet bőséges apparátus:bevezető tanulmány, jegyzetek, névmutató és szövegmagyarásatok
stb., valamint értékes képanyag egészíti ki.

TÁHCSICS Mihály» életpályám.
Viaszaemlékezések. Sajtó
alá rend. és jegyz.rCzibor
János. Bp. 1978, Magvető.
/Tények és tanúk./
Táncsics önéletírásainak első kötete 187>
ben jelent meg először, a további három kötet csak
halála után, 1885-ben került kiadásra. Az Életpályám politikai és önéletrajzi szempontbői teljes
anyaga a jelen kiadásban vált először mindenki
számára hozzáférhetővé.
Könyvének körülbelül a fele esik a reformkor
és a forradalom idejére. A visszaemlékezések második felében életének a szabadságharc utáni eseményeit beszéli el.
Beszámol bujdosása éveiről; a szabadságharc
bukása után nyolc évig rejtőzködött. Az illegalitásban tovább dolgozott, röpiratokat írt, ellenállásra szólított az önkényuralommal szemben. Elbeszéli második elfogatásának történetét - 1860.
rnárc. 15-én tüntetés szervezése és röpiratainak
terjesztése miatt perbefogták és 15 évre elítélték -, Kiszabadulását a kiegyezéskor. A börtönben
azonban látását csaknem egészen elvesztette.
"Van-e nekem mint vak embernek is még kötelességem?" "Kiért indítottam én meg Arany Trombita című hetilapomat?" - ezekről a kérdésekről adnak
számot a következő fejezetek*
Az Arany Trombita az Általános Munkásegylet
közlönyeként jelent meg, a munkáspárt elnöke 1870ig Táncsics Mihály volt. De más módon is részt
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vállalt a közélettől; az 1869-72-i országgyűlésen
képviselőként szállt síkra a demokratikus jogokért,
a zsellérek földhözjuttatásáért.
Magánéletében sokat szenvedett, látását, öt
fiát vesztette el, házát elárverezték, de méltósággal tárté nehéz sorsát. Élete szüntelen lobogás volt, mindig tenni akart másokért, a hazáért,
a munkásokért.
Önéletírása nemcsak őszinte, elemző önarcképként érdekes, hanem a 112. század bő nyolc évtizede Magyarországának Is eokszíntí történetírása és
gazdag portrjégyííjteménye. A kötet jegyzetei Táncsics életének egy-egy fordulata mögött felvázolják a társadalmi hátteret, s röviden bemutatják a
kevésbé ismert szereplőket.

Tanúságtevők. Visszaemlékezések a magyarországi munkásmozgalom történetebői. Kiad.
ez MSZMP KB Párttörténeti
Intézet. Bp. Kossuth Kiadó.
1. 1868-1906. Vál.és Üzerk.
Petrák Katalin. Bev. S.Vincze Edit.1974.
2. 1905-1918. Vál.és szerk.
Petrák Katalin. Bev. Kende
János. 1976.
A több kötetes sorozat első könyvéből az ipari forradalom és a kapitalizmus kibontakozásának
évtizedeit ismerjük meg a közreadott dokumentumok
-
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•

•

-
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tükrében. A magyarországi munkásmozgalom úttörői,
első korszakának: tanúságtevői mutatják be - személyes emlék ás tapasztalat birtokában - korukat,
mozgalmukat, szakmai szervezkedésüket>
.
.
Szabómunkások, cipészek, földmunkások és entellektüelek szólalnak meg, megismerjük a korabeli aunkássors jellegzetességeit, a mozgalmi élet
veszélyeit és szépségeit. Olvasunk a vándorló munkásról, a kitoloncolt szocialista agitátorról, a
munkássajtő szerkesztéséről és terjesztéséről.
A második kötet időrendben folytatja az elsőt.
A kilencszázas évek elejétől 1918-ig, az őszirózsás forradalmat megelőző eseményekig ad válogatást a korabeli írásokból, az időszakról szóló me- *
moárokból, valamint a közöttünk élő veteránok emlékezéseiből. Eseményekben, politikai és gazdasági változásokban gazdag időszak ez, a magyarországi munkásosztály és munkásmozgalom felnőtté válásának Időszaka.
'
A kötet szerzői felidézik a korszak munkásmozgalmának egy-egy fontos eseuényét, az 1905 szeptember 13-i demonstrációt, a földmunkás szövetség
megalakulását stb., de kitekintenek a nemzetközi
színtérre is. Alpári Gyula például a Szocialista
Ifjúmunkás Intermcionálé létrejöttét foglalja
össze. Megtudhatjuk a kötetben szereplő írásokból,
milyen volt a bányászélet az 1910-es években, hogyan lázadtak a cattarói matrózok a háború «zörnyŐségei ellen. S megtudhatjuk azt is, hogy a monarchiának nem volt olyan zuga, ahol ne mozdultak
volna meg a munkások, parasztok, értelmiségiek.
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A gazdagon Illusztrált kötet a korszak eseménytörténete mellett hiteles képet ad a munkásmozgalom jeles személyiségeinek tevékenységéről
la.A szerzőkről a szöveget megelőzően rörid életrajzot találunk, s lapalji jegyzetek, annotált
névmutató is segíti az eligazodást.

TELEKI Lászlós Válogatott
munkái. 1-2. köt* Szerk.
és bav. Kemény G. Gábor.
Bp. 1961, Szépirod. Kiadó.
/Magyar századok./
A két kötetes gyűjtemény Teleki László válogatott írásait adja közre: a közölt dokumentumok
java része először jelent meg nyomtatásban. Az első kötet ifjúkori naplóit, A kegyeno címí drámáját, beszédeit közli - tehát a reformkor és az
1848-as forradalom idejéről ad képet.
A második kötet Teleki levelezését mutatja
be 1848 októberétől az utolsó, 1861. május 7-én
kelt, testvéreihez szóló néhány soros végső ren—
delkezéséigf valamint 1861—es politikai szereplésének dokumentumaival, beszédtöredékeivel ismerteti meg az olvasót.
Teleki László 1843 szeptemberétől a magyar
kormány párizsi követe volt, az emigráció éveiben
pedig fontos államférfiúi feladatokat látott el,
mint a párizsi magyar "kómité" elnöke. Az értékes
• •

'

*

*

forrásanyagbői megismerhetjük azolcat a tárgyalásokat, megegyezéseket éa szétválásokat, amelyek
* kévére bomlott magyar emigráción belül Illetőleg közötte és a külföldi hatalmasságok között
lejátszódtak.
Teleki politikai szerepe különösen hazatérése után, az 1861—«s országgyűlésen vált jelentőssé, amikor a radikálisabb határozati párt rezére
lett. Haladó álláspont3árai, a polgári demokráciáról, a nemzetiségi kérdésről vallott nézeteivel
messze előtte Járt saját tábora többségének Is
- talán ennek felismerésével fügött össze váratlan öngyilkossága.
Válogatott munkálnak kiadásával - melyre halálának centenáriumán került sor - régi adósságot
törlesztett a magyar történet- és irodalomtörténetírás. A kötetet igen gazdag apparátus: alapos
bevezető tanulmány, képanyag. Teleki-bibliográfia,
magyarázó Jegyzetek, s a felsorolt személyekről a
legfontosabb ismereteket is megadó névmutató egészíti ki.

TEZÉH Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében. 2. kiad. Bp. 1971,
SzépÍrod. Kiadó.
/Arcok és vallomások./
Tezér Erzsébet könyve - az Arcok és vallomások sorozat . műfaji célkitűzésének megfelelően -
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a költő tulajdon szavaira támaszkodva mutatja be
Ady Endre életútját és pályáját. A vonatkozó verseket, a novellák és publicisztikai írások vallomásos részeit felhasználva megidézi az éimlndszenti gyerekkort, a nagykárolyi piarista, a zilahi protestáns iskolában töltött éveket, a viharos jogász-esztendőket, a fiatal költő és újságíró Debrecenben és Nagyváradon tett első lépéseit.
A Léda-szerelem kezdetének, majd első párizsi utazásának krónikája után kerül sor az érett
költő lírájának bemutatására. A könyv további fejezeteiben kevésbé részletező - hiszen a téma is
egyre szerteágazóbb -, az életrajz legfontosabb
eseményeit azonban megismerheti az olvasó. A kiadvány
gazdag fényképanyagával és a sok, korábban részint ismeretlen dokumentummal hasznos és
színvonalas útikalauz Ady világába.
A keltő életrajzi adatainak kronológiája és
az Ady-irodalom 1970-ig megjelent néhány legjelentősebb darabjának felsorolása egészíti ki a kötetet.
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Ismeretterjesztő
és tudományos művek
Feldolgozások

ABAKOSSI Magdát frankéi
I«o. - Eletek ás korok.
Kiad.a Magyar Történelmi
f á r s u l a t . 1 - 7 . köt. Bp.
1974, Akad.Kiadd.
írankel Leo a magyar ás a aeazetkBzl munkásmozgalomnak egyaránt Jelentős alakja r o l t . Küzdelmes életútja aok miabalyaa xajlott a uig na la
aka4aak pály»k<pén téhir foltok, a kutatás á l t a l
•álg faldsrltctlan ilatuakaasok.
IsacrjOk •latának «lső éréit - Óbudán ssttl*.
t * t t , a hajógyár orrosáaak f i a volt - , Tándorútja
aáhány á l l o ^ s á t Stestorsságon k a r o s t u l . ÍHrBsBunkásként dolgosott, ott került kapcsolatba a
Bunkáamosgalaeaaal. Xajd Parisába aent, neglSBarkadett Maxx~ssalv bekapcsolódott as I« Int*niacioaá>
li atuakásságába.' Xietartóstatták, bőrtöa<b61 a forradaloa szabadította ki* A párlssi kosnunben kia•eliedő szerepet Játssott mini gtimlrft- ás kereskadalestusrl aagbísott, s fegyrerrel i s Té*dte az e l ső Bunkáshatalaat as ellenforradalaárok ellen*
Muakásságának további »s£nter«i« Sráje, London, Ausztria, najd szásnmkra kulSnSsan jalantfisek
az 1S76-1883-ÍC tartó aagyarországi árak, amikor
nraakal a Magyarországi Általános Munkáspárt *egalakításának kexdas^nyesője, a hasal •oscalosi fáradhatatlan rezetfije - bebOrtBnBstettfsáÍ4. Majd
ismét ktOfoOd, Ausztria, s asglnt Parisa kBretkesik, újra a nsasetkSsl snmkássozsalesi álTonalába
kertO., a TI. Intemaelonálában Sngels oldalán harool a r e f o a i s t á k e l l e n .

Aranyosi Magda, aki már 1950-ben önálló művet
írt Frankéi Leóról, a kérdőjelek ellenére világosan, biztosan rajzolja meg az életpálya fő vonalát, liuvét irodalmi tájékoztatóval egészíti ki.

BÉKÉS Istváni Szegény ember
gazdag városban. Fejezetek
Budapest művelődéstörténetéből 1867-1917 között.
Bp. 1973t Kossuth Kiadó.
Fővárosunk múltjának egy kevéssé ismert részét, a szegény ember útját a gazdag városban, a
kisemberek örömét, bánatát, küzdelmeit és előbbre
jutását, ezt az elsüllyedt, az ifjabb nemzedék szemében szinte már valószínűtlennek tetsző világot
mutatja be a páratlanul érdekes, nagy műgonddal,
ízes nyelven megírt kultúrtörténeti munka.
Az első fejezetben az 1867-1917 közötti évek
Budapestjének jellegzetes figurái: a dunavlzes, a
balrter, a lámpagyújtogató, utcai zenészek, tejes-,
•oetes- és olajosasszonyok e a pesti utca más elködlött alakjai kelnek életre a könyv lapjain. Ezután az író az egykori gazdagok hamis jótékonykodásáról húzza félre a "híaea álomfUggönyt", majd
a következő fejezetben meggyőzően tárja fel, milyen kíméletlenül fojtották el a proletariátus jogot követelő megmozdulásait.
A komoly, olykor komor képek lepergetése után
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a múlt idők egy-egy deresebb színfoltját varázsolja elénk: az egyszerű emberek szórakozását, búfelejtését, a Gellért-hegyi, Sváb-hegyi népmulatságokat, nyári kirándulásokat a budai hegyekbe, a
Népliget vásári bódéit, mutatványosait. Végül az
"Aranyból a fénybe" című rész a századforduló változásait, azt a folyamatot mutatja be, ahogyan a
főváros szegény népe megismerkedik a szellem és
természet napvilágával": a könyv és a sport áldásos világával.
A régmúlt idők hangulatát kétszáznál több
egykorú rajz, festmény, újságábra, fénykép reprodukciója is idézi. Ezek többsége 70-100 éve porosodott eredeti lelőhelyén. A szerző nagy hozzáértéssel válogatta ki az illusztrációkat, amelyek a
hitelesség erejével dokumentálják a szöveget.

DOMOKOS József: Áchim 1. András.
Bp. 1971, Kossuth Kiadó.
A kötet a századorduló utáni magyar politikai
élet egyik legprogresszívebb alakjáról nyújt részletes, a korabeli forrásokat szinte teljes egészében feldolgozó, ugyanakkor személyes hangvételű'
életrajzot. A szerző maga is békéscsabai, s Áchim az elmúlt évszázadban sokat vitatott - Ügyében
szemtanú. Néhányszor személyes emléket is belesző
művébe, jogászi, politikai, történeti jártassággal.
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Igen ellentmondásos egyéniaig rajza bontakozik ki a kötetből. A kisbirtokos Áchim szocialista meggyőződése éazinte. Nagyszerű' szervező, vezető ét szónoki te&etaég, ugyanakkor vad, indulatokkal teli, taktikára alkalmatlan egyéniség. Pályája: megjelenése a magyar politikai élet színpadán,
parlamenti szereplése, országos hírű" "mentelmi
pere", pártelapítása éa szerkesztői működése a
Paraszt üj.Bág élén a korabeli magyar sajtóból vett
gazdag i4é&etanyagb<51 és a szerző alapos kommentárjaiból áll öasze. Irodalomtörténeti szempontból
is érdekéé Áchim ép £dy lev-élváltá&ánaJt, barátságának története*

:
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A szerző a Zsilinsaky-cöölád ée a paraszt-politikus tragikus kimenetelű küzdelmét is részleteaen, de az emberi indulatok mögött a társadalmi
jelkép hangsúlyával rajzolja meg.
A könyv Áchim András ezületé&ének 100. évfordulójára jelent meg.

EEÉNYI Tibor: Szocializmus a
századelőn. Tanulmányok: a
magyarországi munkásmozga*lóin történetéből. Kiad. az
MSZKP KB Párttprténeti Intézet. Bp. 1979, Kossuth K.

Hoha a magyarországi ezocialieta mozgalom kialakulása az 1860-as évek közepére tehetá,igazán
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érett, fejlett mozgalommá csak a század végén vált.
A kötet szerző^ tanulmányaiban az 1898-től 1918ig terjedő busz évet vizsgálja igen sokoldalúan,
noha a korszakhatárt nem alkalmazza mereven, s a
saóbanforgó kérdésektől függően a későbbi időkre
is kitekint.
A tanulmánykötet elsősorban a Magyarországi
Szociáldemokrata Munkáspárt politikai szerepét
vizagálj-a a dualizmus éveiben. Elemzi álláspont- '
ját a társadalmi fejlődés olyan alapvető kérdéseiben mint reform, a forradalom, nemzetiségi kér- .
dés, agrárkérdés, külpolitika, foglalkozik a párt
szövetségi politikájával, a magyar munkásmozgalom
egészére tett elméleti hatásával. Bészletesen szél
Áchim 1. András, Justh Gyula szerepéről, nyomon
követi a párt néhány kiemelkedő egyéniségének mint Garami Ernő, Szabó Ervin - életútját is.
Érdekes fejezet Ady Endre munkásságának vizsgálata a magyarországi forradalomelmélet fejlődésével
való összefüggésében.
Az izgalmas történelmi-ideológiai kérdéseket
boncolgató tanulmánygyűjteményt névmutató egészíti ki.

43

FEKETE Sándor: / nemzet
prókátora. Emlékezés Deák Ferencre. Bp. 1976,
_ Magvető.
/Gyorsuló idő./
Fekete Sándor tanulmánya, amely a "haza bölcse" halálának századik évfordulója alkalmába jelent meg, régi adósságot törleszt, hiszen míg
"Kossuthnak népe van, Széchenyi emlékét makacs hívek őrzik, Görgeyért egy kicsiny/bár annál zajosabb/ szekta csatázik, Beák emléke körül feltűnést
sem keltő csend honol. Több mint negyven éve, hogy
utoljára adtak ki válogatást müveiből."
A szerző éppen ezért bőven idézi Deákot "hadd érveljen ő maga mellett, legalább ennyiben
hadd pótoljuk... azt a régóta esedékes válogatást,
mely müveinek javát lesz hivatott felmutatni korszeri felfogásban."
A tanulmány az életrajzi időrendet követi, a
szülőfaluból és a gyermekkor színhelyétől, Kehidától járja végig az életút főbb állomásait: a győri
jogakadémián töltött éveket, a zalai hivatalnoki
időszakot, a reformországgyÚléseket, a forradalom
és a szabadságharc idejét, az önkényuralom alatt
vállalt összefogó-szervező szerepet végül a kiegyezés előkészítésének és létrehozásának korszakát.
Fekete Sándor erőteljesen hangsúlyozza Deák
pályafutásának töretlenségét. Meggyőző érveléssel
bizonyítja, mint predesztinálta őt alkata, meggyőződése, előző politikai magatartása - s nem utolsósorban kivételes közéleti tisztessége - későbbi
történelmi szerepére. "Azzal, hogy Deák vállalta

48-at, • még 49-c«l szemben BOB bontott zászlót,
megőrizte a lehetőségét annak, hogy a továbbra Is
polgári átalakulást ée nemzeti függetlenséget
óhajtó nemesi, polgári, sőt részben népi tömegek
Táltozatlanul bizalmat táplálhassanak iránta. Ászai Tiezont, hogy a forradalom radikallxálódásának szakaszában csupán a csendes támogató, majd
szemlélő pozíciójába ronult, egy későbbi szakaszban tárgyalóképessé tette magát a győztesek szemében."
Fekete Sándor tanulmánya gondolatébresztő a
egyúttal igen érdekes írám.

GAUÜKAI Józsefi Magyarország
az első világháborúban.
1914-1918. Bp. 1974. Akadémiai Eladó.
A monográfia Magyarország újabbkor! történetének egyik legkritikusabb szakaszát világítja
meg. A dualista H&bsburg-nonarchia keretébe tartozó Magyarország részvételét az első világháborúban előzményeivel és egyetemes összefüggéseiben
mutatja be. Ax, eseményeket nem csupán hadtörténeti szempontból tárgyalja,hanem a régi, soknemzetiségű1 Magyarország válságaként értelmezi és főleg politikai oldalról közelíti meg.
Sokoldalúan elemzi a magyar vezetőréteg politikáját, s Tisza, István kiadatlan leveleinak

feldolgozásával a miniszterelnök koncepcióit.
Hószleteeen szól a különböző ellenzéki irányzatokról e mérsékelt parlamenti partoktól kezdve
a szocialista motgalmakig. Jelentős figyelmet
szentel a nemzetiségi kérdés háború alatti újabb
alakulásának is.
A nrfí nagyrészt a szerző széleskörű' levéltári kutatásain alapszik, de felhasználja a külfBldl és hazai szak- és memoárirodalmat is. Gördülékeny, olvasmányos stílusával nemcsak a hivatásos történészek, kutatók, hanem a szélesebb közönség érdeklődésérc is számot tarthat.

GKRGSLY András-SZiSZ Zoltán:
Kiegyezés után. Bp. 1978,
Gondolet.
/Hagyar história./
A kötet a •agyar történelemnek a kiegyezéstol, a századfordulóig tartó szakaszát rajzolja
meg. Terjedelmi okokból nem vállalkozik a korszak
teljes eseménytörténetének Ismertetésére: kiemeli a kor egészét befolyásoló főbb történéseket, s
mintegy vezérfonalat ád az időszak behatóbb tanulmányozásához.
A rövid fejezetek minden oldalról bemutatják
a tárgyidőszak főbb politikai eseményeit, gazdasági-társadalmi változásalt. Lefestik a bukott
forradalmak utáni Európát és Magyarországot, elem-

zlk a kiegyezést létrehozó osztályok és rétegek
érdekeit, és erőviszonyait, áttekintik e "helyszíneket" a királyi palotáktól a községházáig, fog-,
lalkoznak a bel- és külpolitikai bonyodalmakkal,
Az utolsó rész a századforduló politikai-nrfíveszeti törekvéseinek felvillantásával az egész
korszakot lezáró, döntő fordulatot hoeó 1918-as
évre ad kitekintést,mely a demokratikus erők átmeneti győzelmét hozta meg. A kötetet képanyag,
időrendi áttekintés, térképek, grafikonok, s r»vid irodalomjegyzék egészíti ki.

Péteri Magyarország a
Monarchiában. Tanulmányok*
Bp. 1975; Gondolat* A szerző negyedszázados történetírói munkásságának terméséből válogatta össze a kötet írásait. A kilenc tanulmány az 1848-1919 közötti korszak főbb kérdéseit - a szabadságharc nemzetiségi
politikáját, az 1867-es kiegyezést, a magyar társadalom szerkezeti változásalt és az 1918-as Sszszeomlás okait - vizsgálja. Behatóan foglalkozik
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia felépítésével,
működésével, és Magyarországnak a Monarchián belüli - szélesebb összefüggésben: közép- és keleteurópai - helyzetének és a szomszéd népekhez fűződő viszonyának meghatározásával.
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As eredetileg különböző szakfolyóiratokban,
gyűjteményes kötetekben közzétett írások egyúttal
a történelmi kutatómunka negyedszázados fejlődéséről is érdekes képet adnak.
• ' «. •

HOHVÁTH Zoltán: Kagyar századforduló. A második refornnenzedék története. (18961914). 2. kiad. Bp. 1974.
Gondolat*

..; . .:. .. • • • .

A s*«r»6 kBnrrében a •illeimiw>t kBrető két
értlsed magjnr sxellexi életéről ad esr— és a&•elődésterténetl áttekintést. A magyar polgári
'radlkallzws kialakulását rixsgálja* elsősorban
a műrészetek, az Irodalom, és gondolkodás fejlődését, s ax adott törtónelai helyzetben betöltött
funkcióját. Portrékat rajzol a -második reformnemzedék" tagjairól, akik - eltérő nézeteik és
munkásságuk ellenére — a gyökerén polgári átalakulás harcosaiként az 1918-19. évi forradalmak
előkészítői voltak.
A kötet két nagy részre tagolódik, kz első
as 1896--U1 kezdődő értlzed koraeghatározó alakjait, mozgalmait, intézményeit mutatja be. A második rész A9G6-1914/ már •rmf.v e harcban, vitában edződött, demokratikus Magyarországot akaró
értelmiségi csoportnak küzdelmeit ábrázolja,amelynek élén minden szempontból Ady Endre állott.
A szerző színes,eleven okfejtése, világos

könnyed stílusa könyvét nemcsak a szakemberek,
hanem az érdeklődő nagyközönség számára Is élvezetessé teszi. A kötetet bőséges jegyzetan^ag,
időrendi táblázat, névmutató és Hagy Péter utószava egészíti ki.
."..'. .
.

KOLETAÍ-KASTHEE Jenő: A Kossuthemigráció Olaszországban.Bp.
1960, Akad. Kiadó.
A szerző - as olasz nyelv, irodalom és a
•últszásadi magyar és olasz történelem kiváló ismerője - évtizedekig kutatott hazai és külföldi
levéltárakban, hogy feldolgozza a Kossuth-emigráció olaszországi történetét.
1830-ban még nagy ellenszenv kísérte Magyarország puszta nevének említését is Itáliában*
Ausztria szívesen küldte hazájuktői távol, Lombardiába a magyar katonákat, hogy őket gyűlöljék: megszállókként az osztrákok helyett. Ám alig néhány
évtizeddel később, a Kossuth-emlgráció és a magyar
garibaldisták tettei nyomán, a magyar lesz a legnépszerűbb idegen nemzet Olaszországban.
Amikor Garibaldi megszervezte híres Ezrek
/Mille/ elnevezésű" csapatát, első hadsegédévé a
magyar Türr Istvánt-választja. De Garibaldi forradalmi harcainak előzményeképp ott voltak már a magyarok Manzini demokrata szövetségében is.
A könyv végigkíséri a magyar légiő izgalmas
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történetét, B Kossuth fáradhatatlan tevékenységét,
emigrációé utazásait, beszédeit, szervező munkáját: 16 esztendő hol magasba csapó, hol megsemmisülő reménységeit. Garibaldiék harca után nem maradt már igazi tevékenység a magyar emigránsok
számára. Új fejezet kezdődik Kossuth életében is,
hogy unnak végeztével mégis Olaszországba, Turinba térjen vissza, ahol élete utolsó szakaszát leélte.

KOSÁRY Domokos: Széchenyi
Döblingben. Bp. 1981, Magvető.
/Tények és tanúk./
A könyv Széchenyi halálának 120. évfordulójára jelent meg. A rendkívül izgalmas tanulmány
olyan kérdésekre keresi a választ, melyek évszázada foglalkoztatják a történészeket: Megőrült-e
Széchenyi 1848 nyarán? Meggyógyult-e a döblingi
tébolydában? Mennyire mérte fel személyes helyzetét, Magyarország 48 utáni lehetőségeit és az új
európai erőviszonyokat? Valóban összeesküvés színhelye volt-e dx. Görgen elmegyógyintézete? S végül: mi okozta Széchenyi végső, halálba vezető
összeomlását?
A szerző módszertanilag is úttörő módon, háromféle nézőpontot is alkalmazva foglalkozik a
"legnagyobb magyar" utolsó tíz esztendejével. Pi50

aom lélektani megfigyeléseit és a Döblingben írt
Széchenyi-mÜvelc szövegét veti egybe a korszak
nemzetközi helyzetének ábrázolásával. így mutatja
meg,hősének hogyan sikerült kiemelkednie a mélységből, s "tört szárnnyal,félig bánultan is, a
zárt falak között, amelyeket elhagyni többé nem
tudott, hogyan találta meg ismét a politikai cselekvés eszközét".

KOVÁCS Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967.
Akadémiai Kiadó.
A szabadságharc bukásának okai között fontos
helyet foglal el a nemzetiségi kérdés megoldatlansága, hiszen a magyarság legfontosabb Habsburgellenes szövetségeseit veszítette így el. A Kossuth-emigráció - amely fő céljának a nemzeti függetlenségért folytatott fegyveres harc újbóli
megszervezését tartotta -.okulva a múlt hibáiból
e harc előfeltételének tekintette a nemzetiségi
kérdés megoldását.
'
/' '
A terjedelmes monográfia a Kossuth-emigrációnak elsősorban a korabeli Európa demokratikus és
forradalmi mozgalmaihoz, valamint a nemzetiségekhez való viszonyát vizsgálja. Levéltári kutatásokra, s a nemzetközi szakirodalom legújabb eredményeire támaszkodva számos, eddig ismeretlen doku-
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tár as olvasó ele.
A kor politikai történetének kiemelkedő eseményei: a krimi ée az olasz-osztrák háború, a lengyel felkelés alkotják a könyv hátterét, Telük
kapcsolatban vizsgálja a szerző az emigrációnak
különösen as olasz, a lengyel, a román és a szerb
neveti mozgalmakkal fennállott kapcsolatait. Alaposan elemi Kossuth 1862 évi dunai konföderációs
tervesetét is.
A kötetet a szerző utószava, a Függelékben
Kossuth francia nyelvi kiáltványa a lengyelekhez,
továbbá néhány fontos történelmi levél szövege és
névmutató sárJa.
.

.
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LITVÁ5 Györgyi "Magyar gondolat - szabad gondolat".
Nacionalizmus és prögreszsziő a század eleji Magyarországon. Bp. 1978, Magvető.
/Gyorsuló idő./
"Idestova két évszázada folyik Magyarországon - időnként nyugvópontra jutva, majd annál
szenvedélyesebben fellobbanve - a haza vagy haladás, magyarság vagy európaiság, hagyomány vagy
korszerűség elsőbbségének vitája... A hadakozás
már régóta voltéképpen "csak" az elsőbbség körül
folyik, de mindig kiderül, hogy az álláspontok e
látszólagos közeledése nem csökkenti a szembenállás hevességét."
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A szerző rendkívül érdekesen - adatok és tények sokaságát értékelve - mutat rá, hogy a ''fantomháború'' nem létezőnek nyilvánított konfliktusába szellemi életünk majd minden jelentős egyénisége belesodródott Batsányitól József Attiláig.
Elemzi a század első évtizedeiben fellépő un.
második reformnemzedék, majd a Huszadik század cimft folyóirat köre törekvéseit, felvázolja a progresszió és a nacionalizmus áramlatait, változatait, a két tábor integrációs kísérletét az első világháború küszöbén. Végül az 1918-19-es forradalmak és a trianoni szerződés hátterét mutatja be
- lényegében Károlyi Mihály eszmei fejlődésének
tükrében.
Az érdekes és gondolatébresztő tanulmány végső tanulsága: 9.. hogy a nemzeti, a szociális ás
a demokratikus mozzanat egysége minden egészséges
fejlődés előfeltétele. A három közül egyik sem
mellőzhető büntetlenül."

LITVÁN György: Szabó Ervin.
Bo. 1975, Akadémiai Kiadó.
/Eletek Is korok./
Szabó Ervinről, a magyar munkásmozgalom kimagasló alakjáról sok kisebb-nagyobb cikket, emlékezést, tanulmányt olvashatunk, részletes életrajza azonban nem jelent meg. Ezt a hiányt pótolja
Litván Györgynek a Magyar Történelmi Társulat ml-
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niatüx életrajft-sorozatában közzétett munkája.
A Galilei Kör folyóiratában így búcsúztatták
Szabó Ervint: "A magyar tudományos progresszió kis
családjának feje rolt, s ennek a családnak az 6
elmúlása pótolhatatlan veszteség. S az ifjúságnak
la, mely kételyei között feléje tekintett, s mindig útbaigazítást kapott tőle."
De nemcsak a megváltozott időkben biztos tájékozódási pontot kereső fiatal értelmiség tekintette mesterének. Igen azéles és változatos összetételű rolt Szabó Ervin híveinek tábora. 6 maga a
BaradLsmus első tudományos művelője volt hazánkban.
Szerkesztésében és előszavával jelentek meg Marx
és Engels válogatott írásai, s jelentős tanulmányokat írt hazai és külföldi folyóiratokba, elsősorban a Huszadik Századba.
Gyakorlati és kultúrpolitikai munkája is kiemelkedő volt. A Fővárosi Könyvtár - mely ma az ő
nevét viseli - vezetése alatt érte el a korszerű'
társadalomtudományi könyvtár színvonalát. Széleskörű művelődési hálózatot tervezett, s a könyvtárat széles néprétegek számára igyekezett hozzáférhetővé tenni, A Magyarországi Szociáldemokrata
Párton beim a baloldali ellenzék egyik vezetője
és egységbe kovácsolőja volt. Számos agitációs füzet, röplap szerzője, s a háború éveiben - súlyos
betegsége ellenére - az antiinni tárlata mozgalom
szellemi vezére.
Litván portrérajzából jól követhetjük Szabó
Ervin szellemi-eszmei fejlődését, szoros összefüggésben a munkásmozgalom hazai és külföldi eseményeivel. A kötet végén alapos irodalmi tájékoztató
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Ismertet meg a feldolgozott forrásmunkákkal, Szabó Ervin művelnek kiadásaival, s a róla szóló irodalommal.

MERÉNYI László: Boldog békeIdők... Magyarország 1900_
1914. Bp. 1978. Gondolat.
/Magyar história./
Az 1914 előtti éveket még ma is gyakran emlegetik "boldog békeidőkéként - a két világháború távlatából. Pedig ez a kor közel eem volt olyan
harmonikus és csendes, a háború sem hirtelen elemi csapásként zúdult a népekre: előzményei éppen
a sokat emlegetett békeidőkbe nyúlnak vissza.
Miképpen törtek felszínre a lappangó ellentétek? Milyen megoldásokat kerestek a politikusok?
Hogyan következett be a katasztrófa? Ezekre a kér-'
désekre próbál a szerző válaszolni.
A könyv az 1900-as évvel indul. A századfordulóra vége szakadt az előző évek viszonylagos
nyugalmának, a 20. század első tizennégy éve a
Monarchia alkonya, a dualizmus mély válságának
kibontakozása. Az események ritmusának megfelelően a kötet három részre tagolódik. A század első
tizenkét évében a politikai élet mozgása még viszonylag nyugodt ütemví volt. A szerző bemutatja
a monarchia külpolitikáját, a korszak magyar kormányait, a munkásmozgalom és progresszió harcát,
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a nemzetiségi problémákat.
>
. -., - A második rész a háborút megelőzi két esztendő eurűsödő eseményeit, a Balkán-háborúkat, a nemzetközi fesziatség fokozódását, a háború elleni
harcot elemzi. Végül az utolsó fejezet mindössze
egy hónap története: beszámol e trónörökös és felesége meggyilkolásáról, s azokról a vészterhes
napokról, mikor eldőlt a háború vagy béke kérdése.
A számos képpel Illusztrált olvasmányos könyvet Időrendi táblázat és Irodalomjegyzék is kiégéseit!. .

KBMESKtíRTY latrán: Parázs a
hamu alatt. Világostól
Solferinoig. Bp. 1981,
Magvető.
,
A sierző lebilincselő történelmi esszéjében
• Bach-korszak Magyarországáról rajzol Izgalmasan
új képet. A győztes császári hatalom Világos után
nem elégedett meg a forradalom előtti status quo
visszaállításával. Az önálló magyar állam megszűnt,
a elhatározták a magyar nyelv és a nemzeti tudat
megszüntetését la. Részben ismeretlen, részben kellő figyelemre nem méltatott okmányok, könyvek, intézkedések bizonyítják ezt. Hogyan maradt meg mégis t magyar njelv, hogyan fogott össze egy nép
fennmaradása érdekében?
"Más la volt itt, mint az a passzív reziszten5
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ele, amiről annak idején az isicolában tanultunk.
Uj háború kezdődött a császári ház és Magyarország között... láthatatlan, titkosan vívott, de
véres és kemény háború. Vivták azt fegyverrel, de
vívták szóval, nyomtatott betűvel... Vívták színházakban, vÍTták a piacon, vívták a templomokban,
vívták a tőzsdén és a párizsi, londoni, hamburgi
újságok hasábjain. Főnemesség, parasztság, polgárság és értelmiség, itthonlak és az emigráció
java összefogott, s látni fogjuk, hogy ennek a,
ha nem is oly látványos, mint amilyen 1848 ősze
és 1849 tavasza volt, de legalább oly dicső és sikeres függetlenségi harcnak láthatatlan irányítója, végső fokon még mindig Kossuth Lajos volt,
1857-től kezdve pedig vele párhuzamosan ismét
Széchenyi István."
Nemeskürty könyve egy megrögzült történeti
közhely mögött meghúzódó tényleges folyamatokat,
eseményeket, tendenciákat igyekszik feltárni, bőven támaszkodva a korszak - elsősorban irodalmi forrásanyagára. Portrékat rajzol elnyomókról és
hősökről, Ferenc Józsefről, és a kivégzett Soszlopy Gáspárról, Madáchról, az ellenállókról, feltárja a mindennapok életét, s e tanulságokban gazdag korszakot a tőle megszokott megelevenítő erővel, fordulatos dramaturgiával tárja olvasói elé.
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HEVEI/ő Irént A háború és a
magyarországi munkásság
1914-1917. Bp. 1980,
Kossuth Kiadó.

>•

Az első világháború alatt a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom történetének jelentős eseményei zajlottak le. Ez e periódus a nemzetközi
szociáldemokrata mozgalom Tálaagának, a forradalmi baloldal megerősödésének és a Hagy Októberi
Szocialista Forradalomnak az Időszaka.
Magyarországon ezekben az érékben válik a
társadalmi haladás vezetőjévé a munkásosztály. A
háború szolgálatába állította a gazdaságot, a haditermelés pedig a munkásosztály sorainak átrendeződését eredményezte. A dolgozók egy része a frontra, másik része a militarizált üzemekben hadi szolgálatra kényszerült. A munkások az államhatalommal
találták magukat szénben, ha helyzettik javításáért
küzdöttek.
A munkáspárt nagy utat tett meg rövid idő a—
latt. Álláspontjának fejlődésében három szakaszt
különböztethetünk megt a háború kitörésétől 1915
elejéig soviniszta-honvédő politikát folytatott,
a következő szakaszban a békevárő, de a korábbi
időszak hangulatával sem szakító, ezért kudarcra
Ítélt kezdeményezések következtek, majd az 1917
tavaszával kezdődő periódusban pacifista töltési!
demokratizálódási törekvések kerültek a politika
tengelyébe.
A könyv nyomon kíséri a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikájának változásait, igyek-
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szik felderíteni az események okát. Végül kitekintést ad a Begy Októberi Szocialista Forradalom titán egyre jobban kikristályosodó ellenzéki Irányzatokra, a magyar munkásmozgalom radlk&lizálódására. A kötetet képanyag, forrás- és Irodalomjegyzék egészíti ki.

REU3TE László: Barikádok Budapest utcáin. 1912. Bp. 1972,
Kossuth Kiadó.
/Népszerű történelem./
"Vérvörös csütörtök" a magyar munkásmozgalom
forradalmasodását Jelző 1912. május 23-1 budapesti tömegtüntetés közkeletű elnevezése. A név egyrészt az utcaifaarcokraés véres összeütközésekre
/hat halott, több száz sebesült/, másrészt a tüntetés szocialista jellegére utal. A Tiaza István
képviselőházi elnökké választása, a kormány reakciós politikája és a háborús készülődések elles
tiltakozó, békésnek tervezett tüntetést a tömegek
forradalmisága harcos tömegmegmozdulássá változtatta. A tüntetők a munkásságnak politikai jogokat,
jobb életviszonyokat kb'veteltek.
A kötet a Vérvörös Csütörtök eseményeit követi nyomon korabeli .dokumentumok, újságcikkek, a résztvevők visszaemlékezéseinek felidézésével.
Szinte kerületről kerületre feltérképezve beszéli
el a tüntetés lefolyását, s közben a Parlamentben
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zajló vitákról, összecsapásokról is hírt adj idézi Adyt, Btbitsot és Kosztolányit, a korabeli sajtóban megjelent bökverseket.
A történetíró as okokat kutatva visszanyúl a
század elejéig. Pelvázolja a nemzetközi helyzetet,
a világ újrafelosztására készülő nagyhatalmak politikáját, majd a belpolitikai helyzetről ír, s
elemzi a pártok, főleg a Szociáldemokrata Párt
szerepét.
A Vérvörös Csütörtököt követő napok eseményei,
az áldozatok temetésének elbeszélése és történeti
kitekintés zárja a kötetet. A korabeli grafikákkal
és fotókkal Illusztrált kiadványhoz irodalomjegyzék és a megváltozott utcanevek jegyzéke csatlakozik.

SÁHDOB Iván: A vizsgálat
iratai. Tudósítás a tiszaeszlári per körülményeiről. Bp. 1976t Kozmosz.
/Kozmosz könyvek./
1882-ben a Szabolcs-Szatmár megyei Xiszaesz—
lár községben a tizennégy éves Solymosi Eszter
•eggyilkolásával vádolták meg a falu több zsidó
lakosát. A kiváló haladó író és függetlenségi párti politikus, Bötvös Károly vállalta a vádlottak
védelmét. Bátor fellépésének eredményeként 188>
baa a bíróság fel is mentette a koholt vérvád
«0

1

vádlottait.
A hírhedt vérvádperről más kiadványokban is
olvashatunk. Sándor Iván könyvében nem is annyira
magát a pert kívánja bemutatni, hanem «iifif hátterét: az antiszemitizmus mibenlétét és gyökereit
kutatja. Útja először a kis szabolcsi faluba vezetett, s azt próbálta megtudni, hogyan él a tiszaeszlárl lakosság tudatában a száz év előtti esemény. Kiderült, hogy a falu apraja-nagyja hallott
a perről, de a tényeket nem jól ismerik, s bizony
kellő felvilágosítás hiányában* sokukban hamis
kép

alakult

ki.

:

-v -

/;:._ ,„•: •;,..,•...

•.

•, -'

,.-,,

A következő fejezetben érdekesen vázolja,hogy
milyen légkörben kerülhetett sor a vérvádra, röviden ismerteti az esetet, majd Eötvös Eárolynak a
védelem vezetőjének életútját rajzolja meg. Izgalmas a nyomozás manipuláló szerepének, Eötvös védelmi taktikájának elemzése és a hosszú per összefoglalása. A szerző mondanivalójának lényege, hogy
a hazai fasizmus, amely alig hatvan évvel a per
után százezreket pusztít el a fajmitosz hamis„tudatának eszelős kitörésekor "a tiszaeszlárl per
gépezetének modelljét ismételte." Alapkoncepcióját
a szerző igen meggyőzően, sok ténnyel és logikus
érveléssel támasztja alá* .. ,, „. ..;.., :
. .rr;j,;
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SOMOGYI Évát Abszolutizmus
és kiegyezés 1849-1867.
Bp. 1981, Gondolat*
/Magyar história./
A kötet elején és régén két koronázási portrét találunk, As első az 1848 decemberében trónra
Iép6 osztrák császárt, ftreno Józsefet ábrázolja
a monarchiabeli forradalmakat Térbe fojtó császári parancsnokok között. A másikon, az 1867. Június in Andráasy Gyula gróf miniszterelnök a budai
Mátyás templomban "éljent*kiált az éppen megkoronázott Perenc József magyar királyra.
Mi történt • nem egészen két évtized során,
hogy a győztes Habsburg-monarchia az ötvenes évek
esztelen bosszúja, 1860 bizonytalan megbékélési
gesztusa után néhány évvel megegyezett a rebellis
nemzettel?
A könyv elsősorban a politikai eseményekre
koncentrál. Bevezető fejezet ismerteti a birodalom
"királyságait és országait", Bécs és Prága levert
forradalmát, a magyar szabadságharcot.
Ezután a könyv három részre tagolódik. Az első fejezet az ellenforradalom brutális módszerelt
Haynau és Bach rendszerét ismerteti. A második
rész1 az 1859-61-es évek eseményeiről! a csúf vereséggel végződő olasz-francia-osztrák háborúról,
Koasuth és a magyar emigráció tevékenységéről és
az itthoni politikai küzdelmekről számol be.
A harmadik rész "A kiegyezés felé" címet viseli.
A szerző bemutatja azokat a politikai tényezőket,
•melyek a "két nemzet uralma" megoldásához vezet6
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tek, leírja a koronázási ünnepségeket, a dualista berendezkedést*
A gazdagon Illusztrált kötetet irodalomjegyzék és időrendi táblázat egészíti ki.

SZABAD György: Forradalom és
kiegyezés válaszútján.
/1860-61./ Bp. 1967, Akadémiai Kiadd. ;.......
A Világostól a kiegyezésig tartó csaknem két
évtizedes fejlődésmenet drámai csúcspontját, az
1860-61-es időszakot elemzi Szabad György monográfiája.
•„..; """• ••.-•'
A Habsburg-hatalom több mint egy évtizedes
korlátlan önkényuralom után 1860 őszén megingott
helyzetének újraszilárdítása érdekében kísérletet
tett a birodalom kormányzati rendszerének kialakítására, Magyarország megbékítésére. Hegnyíltak
a politikai tevékenység megyei és városi színterei, 1861 tavaszán összeült az országgyűlés és a
birodalmi tanács, kongresszusokra gyűltek egybe a
nemzetiségek képviselői.
"
Mégsem született megegyezés. Hogyan buktak
meg a birodalom újraszervezésére irányuló tervek,
a mint hiúsult meg ugyanakkor a magyar emigrációnak és hazai támogatóinak törekvése is a nemzeti
önrendelkezés belső és külső feltételeinek megteremtésére? Mint került egyre inkább az előtérbe

végül a konpronisszroos kiegyezés útját kereső
irányzat? Ezekre a kérdésekre találunk feleletet
a nagyszabású történeti feldolgozás lapjain.
A monográfia széleskörű forráskutatás anyagát dolgozza fel. Gazdag tudományos apparátus Jegyzetek, névmutató, jelzetek és rövidítések magyarázata - egészíti ki a kötetet.

SZABÓ László: Doberdo, Ison-r
eo, Tirol. Bp. 1977, Kossuth Kiadó.
/Hépazerü történelem./
Doberdo, Isonzó a magyar katonadalokban, az
•lső világháborús bakák visszaemlékezéseiben újra
ás újra előforduló nevek. A hadtörténelem leghoszszabb hegyi háborúja dúlt a 600 kilométeres olaszországi arcvonalon, két-háromezer méteres csúcsokon, hómezőkön, sziklafennsíkon, erdős középhegy-,
aégben és folyóvölgyekben. Százezrek véreztek el
itt; különösen az Isonzó folyó középső és alsó
szakaszán - főleg a Doberdo-fennsíkon - folyt a
leggyilkoaabb küzdelem. Ezen az arcvonalon nagyon
sok magyar katona is küzdött, a magyar hadtörténet mégis kevéssé foglalkozott az olaszországi
hadszíntér bemutatásával, bár számos ezredtörtéaet, visszaemlékezés, cikk, szépirodalmi feldolgozás jelent aeg az ottani véres csatákról.
Szabó László alezredes hadtörténeti iameret64

terjesztő műre a rendelkezésére álló forrásanyag
felhasználására! részletes éa Izgalmas kápat nyújt
a hat értised előtti eseményekről. Megért jük.hogy
pontosan ml írt ás miként lépett háborúba az olasz
királyság, hogyan bomlott fal a háború második
árában as 1882-ben kötött elére ellentmondásos
hámas a«ÖT«taág a kö»pontl hatalaak Jcöiött.
A tOTábbi ráasak idírtndban tárgyalják a
vagy oaatákat, a tömagrohamokat, as agymáa allan
rasányalt katonák asanvadáBalt. Magyarok, oastrákok, románok, caahak, námatak áa bosnyákok vtr*»tak as egyik oldalon, olaasok a másikon. Porróeág,
fagy, asomjúaág ás fárgak kínosták a katonákat,
áa randát vágott soraikban a tüséraágl tűs, a milliárd ras- éa aziklaszilánk* A majd háromórás harc
régül ax oastrák-magyarftsapatokgySsalméral sárult, da a monarchia asUkségssartf bukását a katonai asempontből hősies helytállás sem állíthatta
már mag.
A térkáppal, kapákkal illusstrált kötetet
jegyietek áa a földrajsi nerek korabeli ás mai
alakjának felsorolása égéseit! ki.

SZABÓ Lásilós A nagy temeti.
Przamyal ostroma 1914-1915*
Bp. 1982t Kossuth Kiadó.
Prsemyal rároaát scáaadokon át "Hagyarorsság
kapujának" is neveitek. A város birtoklásáért már
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régóta véres harcok folytak. Természetes hát,hogy
as első világháborúban a cári csapatok egyik tá•adási góca a megerősített város ellen irányult.
Hegy és fél havi körüliáras után 1915. március
22-én esett el Frzemysl erődje. Rengeteg magyar
katona pusztult el az ostrom során, s még többen
estek orosz hadifogságba.
Szabó László hadtörténész ismeretterjesztő
núve az első világháború kezdeti eseményeinek forgatagában Galícia harcmezőire, Frzemysl védőrendszerének erődéibe, a Kárpátok hegyei közé kalauzolja el az olvasót. Feltárja a przemysli tragédia
előzményeit, nyomon követi a körülzárt osztrák-magyar csapatok küzdelmét az éhséggel, a fagyos téllel, a körülzáró cári erők vaegyurúíjével.
Kiért kellett a katonák tízezreit feláldozni,
fegy- és éhhalálra kárhoztatni? A szerző az okokat keresve felvázolja a diplomáciatörténeti hátteret, a bécsi és pétervári politikai és katonai :
célokat, s a vereségért elsősorban a rövidlátó politikai döntéseket és a tehetségtelen "hadászkodő"
vezérkart teszi felelőssé.
Az érdekes, sok új ismeretet nyújtó munkát
képanyag, Przemysl fontosabb erődéinek, és a földrajzi nevek korabeli és mai alakjának felsorolása
egészíti ki.
... : :
;

TABE László: A délibábok
országa. Bp. 1976, 11. Helikon-Európa.
A történelem sokat emlegetett pörölycsapásai
régen szétzúzták már azt a márványtáblát, amelyen
egykor aranybevésve pompázott két évszám: 1867 és
1896. A két évszám - a kiegyezés és a millennium
éve - között eltelt csaknem három évtizedről szól
ez a könyv.
A szerző átfogó képet igyekszik adni a korról,
elsősorban anhétköznapok tb'rténelmentükrében. Szemléletesen mutatja be, hogy hogyan élt, mit látott
ennek a huszonkilenc évnek a magyarja. Hogyan véle kedett az ország dolgairól, a napi eseményekről,
művészetről, Irodalomról, színházról. Mivel töltötte napjait, miben lelte örömét, mivel szórakozott, hogyan öltözködött. A társadalmat rétegenként ábrázolja, e bemutatja az arisztokrácia, a
papság, a dzsentri, a polgárság, az értelmiség, a
parasztság és a nálunk még meglehetősen kis létszámú munkásság életét, egymáshoz való viszonyát.
Külön tesz említést az uralkodóház tagjainak életéről is. Nem mai szemmel és észjárással kíván a
múltba nézni, hanem az akkor élők tollat kölcsönkérve, az ő gondolkodásuk módját követve igyekszik felvázol ni a délibábok országának homályba
vesző körvonalalt.
A nagyon szép .kivitelezésű kötetet korabeli
metszetek, festmények, fotográfiák reprodukciói
illusztrálják, a festő és fényképész Boros József
művészi színvonalú portréitól a különböző újság-
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klTágáaoklg és karikatúrákig gasdag képanyagot
tár az olrasők elé.
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TÖMÖET Mártái Ój Tizeken járok. A Galilei Kör tbrténete. Bp. 1960, Gondolat.

A kladTány címe Ady híres Tarait, s agyúttal
a Galilai K6r agylk márcluai ünnepségének mottóját
ldéal. A 8Básafordul6 korában, a millenniumi"boldog békeidők" megtÍTeoztő jelszavai köaben, a az
új nzAtad fenyegeti társadalmi-történelmi problé•álval ssaokSst a polgári értelmiség új utakat keresett, új Tiieken akart járni.
A Galilai Kör, mint a Szabadgondolkodók Jíaeyarorssági Kgyeeületének fiókazerrezete, 1908.
noTamber 22-én alakult meg a Társadalomtudományi
Társaság asékhásában. Mindjárt tQbbszázan caatlakostak bozsá. A legfrissebbek, legfogékonyabbak
az új eszmék befogadására az egyetemi ifjúsági
szerrezetek és csoportosulások Toltak.
A kBr tagjai Magyarország demokratikus átalakításáért küzdöttek. Sgy részük e polgári radikalizmus tanításait szírta magába, más részük megtalálta a munkásosztályhoz Tezető utat, s közülük
tCbbeo a munkásmozgalom harcos tagjaiként részt
Tettek a KMP megalakításában, majd a Tanácsköztársaság harcaiban is.

A szerző dokumentumok, sajtótermékek, valloL
mások, visszaemlékezések alapján elsőként írta •
meg a kor leghaladóbb és legjelentősebb diákegyesületének, a Galilei Körnek a történetét. Függelékben közli az egyesülés fontos dokumentumait:
felhívásokat, programot, a Galilei Kör 12 pontját,
tagjainak és tisztségviselőinek névsorát, tudományos előadásainak címét az előadók nevével stb.
Uunkáját ezenkívül gazdag jegyzet- és képanyaggal,
névmutatóval egészítette ki.

VARGA József: Ady és kora.
Bp. 1977, Kossuth Kiadd.
Ady Endre születésének centenáriumára jelent
meg Varga József könyve: a felszabadulás utáni magyar irodalomtudomány első teljes Ady-pályaképe.
A szerző együtt vizsgálja benne Ady Endre életútját és müvét, a versek mellett a sokáig méltatlanul háttérben tartott prózai termést is, az elbeszéléseket és a hallatlanul gazdag publicisztikát.
Könyvét a nagyközönségnek szánta a szerző.
Tudományos alapossága mellett izgalmas korrajzot
ad: a századfordulótól a forradalmakig terjedő
időről, a századelő politikai és társadalmi mozgalmairól, eszmei és irodalmi kezdeményezéseiről,
s Ady hatalmas életművét mindvégig kora társadalmának eszmei-gondolati vetületében vizsgálja*

Varga József kézen fogja az olvasót, éa elvezeti /dy titkaihoz: megmutatja, hogyan születtek páratlan aotivuaei, szimbólumai. Társa ebben
a kaleuzolásben mace a költő, aki cikkekben, novellákban, levelekben vallott napáról, és segítői
a kelte kortársai, ekik hű emlékezésekkel örökítették mef alakját. Az értékes monográfiát a szerzc utószava, jegyzetek és névmutató egészíti ki.

S.V1IJCZE Bdit: A hütlenségi
per. 1871-1872. Bp. 1971,
Kossuth Kiadó.
/Népszerű történelem./
"i. pesti hütlenségi pör maga pedig olyan tarIca, oly érdekes esemény, hogy azt egészében kiásni
a poros akták sötétjéből és közzétenni mindenek
gyönyörködtetésére érdemes ma is." E sorokat a párizsi kenmünre és az első magyarországi munkásperre emlékezve írta a Népszava 1902-ben.
Kiért tartóztatta le Pest város rendőrfőkapitánya 1871 júniusában a szocialisták vezető gárdáját? Eogyan koholták ellenük a hűtlenség vádját?
Kiért vállalt szolidaritást a parlament demokratikus érzelmű ellenzéke a munkások ügyével? Kiért
omlottak össze végül is e koholt vádak, s miért
kellett a bíróságnak felmentő ítéletet hoznia?
Ezekre és cás kérdésekre keresi a választ a szerző a felkutatott levéltári aktákban és egyéb for7 0
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rásokban.
Az eseményeket 1871. június 11. leírásával
indítja. Az általános Munkásegylet és a Betegpénztár közös gyűlést hívott össze, mely gyásztüntetéssel, a párizsi mártírok emlékének felidézésével
fejeződött be. A szerző igyekszik regényesen előadni a letartóztatás, a Kerepesi úti Omnibusz-házban, majd a váci börtönben eltöltött vizsgálati ..
fogság idején történteket. A hosszú vizsgálati
fogság, a bizonyítékok hiányában elhúzódó perelő-,
készítés a korabeli magyar közigazgatásra, rendőrségre és börtönviszonyokra is fényt vet.
'
Közben bemutatja a kor néhány jellemző alakját,
portrékat rajzol a - javarészt német származású fővádlottakről.
A hátleneégi per centenáriumára megjelent érdekes kiadványt forrásjegyzék és képanyag egészíti ki.
,-. -„,.-,.. : /
• •:. • . ,' ••; .....,.••,

S. 7I5CZE Edit: Az útkeresés
évtizedei. Tanulmányok a
magyarországi munkásmozgalom történetéből. 1868-1898.
Bp. 1977, Gondolat.
A tanulmánygyűjtemény egyes darabjai már előzőleg megjelentek különféle folyóiratokban. Kötetbe gyűjtve a magyarországi munkásmozgalomnak a
korábbi kutetások során eléggé elhanyagolt időszakáról a kezdetekről, a múlt század utoleó harma-

•

dara eső kibontakozásról adnak képet.
A szocialista munkásmozgalom a századfordulóra tömegmozgalommá fejlődött, s a keserves harcok árán kiküzdött Magyarországi Szociáldemokrata
Párt olyan politikai tényezővé vált, amelyet a
hetalom birtokosai egyetlen jelentős lépésüknél
sem hagyhattak figyelmen.kivül. Ennek a mozgalomnak, pártnak fontos sajátosságai, jellemző vonásai azonban a megelőző időszakban alakultak ki, s
annak tanulságai nélkül kevésbé érthetőek.
A kötet tanulmányai különböző kérdésekkel
foglalkoznak. Milyen eszméket vallott magáénak az
első szocialista szervezet, az Általános Munkásegylet? Milyen erőfeszítések történtek a szocialista sajtó megteremtéséért? Egy tanulmány a Párizsi Kommün magyarországi hatásával és a Párizsi
Kommün magyar résztvevőivel foglalkozik. Megismerhetjük az első magyarországi munkásper, az
1871-72-es "hűtlenség! per" történetét, majd a
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890-es első
kongresszusáról szóló írás a nyolcvanas évek pártvezetésének kevéssé ismert tevékenységéről ad képet. A zárótanulmány a múlt századi munkásmozgalom
három kiemelkedő
és egymással ellentétes irányzatokat képviselő vezetőjének: Farkas Károlynak,
Ihrlinger Antalnak és Engelmann Pálnak egymásba
fonódó életpályáját mutatja be, mintegy keresztmetszetét nyújtva a tárgyalt történelmi korszaknak.
A kötetet a szerző előszava és az egyes tanulmányok után jegyzetek egészítik ki.
'"v

VÖEÜS Károly: így világváros
születése. Bp. 1973, Kossuth Kiadó.
/Hépsseru történelem./
"Buda és fest szabad királyi fővárosok, valamint Ó-Buda mezőváros és a Margitsziget, ez utóbbiak Fest vármegyéből kibeleztetvén, Budapest
főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesíttetnek."
A történelmi esemény tanújának egy képzelt
személyt idéz meg a szerző. Az illető úr, külföldi utazó, 1872. novemberében érkezik Pestre és
szobát bérel a város egyik szállodájában. Közel"
egy esztendőt tölt a Duna bal partján, s hála kiváncsi természetének szorgalmasan bejárja - nyomában az olvasó is - az egyesítés előtt álló három város utcáit, épületeit. Megismerkedik lakóival; egyéni és közösségi életükkel, munkájukkal,
szokásaikkal. Gyárak, fttrdők, hajók, lóverseny,
kolerajárvány, bálok, mulatók, bérharcok, képviselőházi viták - így váltják egymást az események
és színterek az érdeklődő idegen jóvoltából. És
mire távozik, valóban nagyváros, egy országot reprezentáló székhely születik.
A főként a korabeli sajtóból ügyes kézzel,
koncepciózusán összeválogatott, a korábbi évtizedek történetére is visszapillantó anyag gördülékeny stílussal párosulva érdekes, hiteles dokumentummá kerekedett. Az olvasmányos kötetet számos
fénykép, rajz, térkép és benne szereplő utcák,
terek, épületek mai megfelelőinek felsorolása
•géssíti ki.
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AMBRUS Zoltán: Mldao király.
Regény. Utószó: Gy«rgyai
Altért. Bp. 1967, Széplrod. Eladó.
/Magyar elbeszélőié./
A Midas király, a magyar századvég regénye
iegi-92-ben jelent meg először: száznegyvennégy
folytatásban közölte a Magyar Hírlap. Írójának
legfőbb érdeme, hogy a kiegyezést követő évtized
társadalmi változásaira elsőként figyelt fel. Ezenkivül ő az első valóban urbánus, sőt fővárosi
Írónk, aki a már kialakult polgári világgal, s abban is főként az értelmiség sorsával foglalkozik.
Regénye a millenniumi évtized világát idézi
meg egy tragikus sorsú festőművész életpályáján
keresztül. Főhőse, Eiró Jenő, paraszti származású,
vidékről Pestre került művész, aki első, futó sikerei után rajztanárként tengődik egy külvárosi
bérház szóik és homályos lakásában. Később művészi
és társadalmi sikereket úr el, mégis meghasonlik
önmagával, s pisztolylövéssel vet véget életének.
Körülötte a fejlődő, sihederkorát élő magyar
főváros környezetképe kavarog, a századvég kisés nagypolgársága, lecsúszottak és fölkapaszkodók,
jellegtelen és rikítóan markáns figurák. S az olvasó egyaránt elismeréssel adózhat a meseszövőnek,
valamint a kortörténésznek, a korabeli társadalom
alapos ismerőjének is.

T?

BABITS Mihály: Halálfiai.
Regény. Sajtó alá rend.
Belia György. Utószó; Pók
Lajos. Bp. 1972. Szépirod.
Kiadó.
/Magyar elbeszélők./
Babits múve. a század legigényesebb társadalmi regényei közül való* áok személyes vallomás mellett nemzedékének fiatal korára, a magyar középosztály szellemi és erkölcsi állapotára s még a
jövőnek fenyegető előjeleire is világot vet.
A regény a magyar dzsentri társadalom századvégi hanyatlását ábrázolja három nemzedék sorsában.
Az író szavaival: "Hagy Magyarország utolsó évtizedeiről szól. Egy halálra ítélt világ rajza. Inkább családok, mint egyének története, s e családok ereje a hirtelen széthullása párhuzamos az ország sorsával."
A regény elején színesen és elevenen támad
fel a régi Magyarország, abból is a lateiner középosztály élete: a magyar kisváros kulturális elmaradottságával, mulatozásaival, csökönyös elzárkózásával az élet valóságai elől. A "halálfiai" első
és második generációjára a végtelen passzivitás
jellemző, kis szőlejük aranyfedezetére építve lassan morzsolgatják életüket, s állami posztjukban
voltaképp kikopnak a valóságos hatalomból.
A harmadik nemzedék indulása a kedvező előjelek jegyében történik. A regény főhőse, Sátordy
Imrus egyesíti magában az apák nemzedékének az erényeit, s hit és harcikedv jelölik ki nagy feladetokra. Végül azonban az ő útja is zsákutcábe
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vezet: nem tud kiszakadni a fojtó világból,amelylyel harcba szállt. A régi rend, a vidéki Magyarország lehúzó hatalmától azok sem szabadulhatnak,
akik egy másfajta élet vágyával a szívükben új
utakat, új kultúrát keresnek - hangzik a regény
lehangoló tanulsága.

BALÁZS József: Fábián Bálint
találkozása Istennel* Regény. Bp. 1980.
/Magvető zsebkönyvtár./
Fábián Bálint az első világháborúban, az olasz fronton egy kézitusa során kerül testközelbe
a gyilkolással: a mocsárban folyó öldöklés során
karja közt hal meg ellenfele, a "tálján". Ezzel a
képpel indul a regény, ezzel a kísértő emlékkel
tér vissza falujába Fábián. Béke helyett azonban
egy sarkaiból kifordult világ fogadja, a a gyorsan pergő események sora gyásszal, sorscsapásokkal köszönt be számára.
Felesége tébolyult hallgatása mögött titok
lapul - csak később sejti meg, hogy míg ő távol
volt, fiai megölték a falu fiatal papját, mert (v
anyjukhoz járogatott. Az iszonyatnak nincs pihenője: a falu "lázadóit" bitó, a megmenekUlőket
nyomor és megalázás várja.
Fábián Bálintot "körülkeríti a halál" - fiai
közül a kisebbiket temeti, aztán a feleségét kíséri a temetőbe, majd legjobb barátja - katona-
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társa - értelmetlen pusztulásának less szemtanúja.
A falu is, az £ lelke is hiedelmekkel népesedik
be: kísértetek, rablók, gyűjtögetók árnyait sejti
mindenki a Szamos meg a Kraszna partjaisál. A halál kelepcéjéből - csakúgy, mint az olaszországi
mocsárban - csak pusztítással tud menekülni Fábián Bálint: találkozni akar Istennel, hogy megtudja, mlTégre volt mindez, a a harangkötelet hurkolja a nyaka köré... A kisregény nagy szuggesztivitással ábrázolja a történelmi erőknek tehetetlenül
kiszolgáltatott emberek végzetét.

BÁH7FY Miklós: líegszámláltattál... Bev. Illés Endre. Bp. 1982, Helikon.
A szerző dúsgazdag arisztokrata, nagybirtokos,
képviselő, főispán, 1921-22-ben külügyminiszter
volt. Sokoldalú érdeklődési körébe zene, festészet,
szépirodalom, színpadi rendezés egyaránt belefért.
Legnagyobb vállalkozása az Erdélyi történet
című' regénytrilógia, ennek első része a Megszámláltattál... 1934-ben jelent meg először.(További
kötetei: És híjával találtattál..., Sarabokra szaggattatol...) Bánffy ebben a műben kívánta bemutatni a Ferenc Józaef-i kor arisztokráciájának pusztulásra ítéltségét.
A regény különös jelentőségét az adja, hogy
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a szerző belülről, a szemtanú élményei alapján,
kegyetlen hitelességééi ábrázolja tárgyát. "A magyar élő arisztokráciáról még senki Ilyen kínéletlenül és irgalmatlanul nem nyilatkozott - írta
llóricz a Kelet Népében. - Bánífy Miklós kaszttársainak pontos és alapos arcképsorozatával s u
egész kadáverből áradd nehéz és reménytelen levegővel igazolja a társadalmi megújhodás szükségességét."
Személyes tragédiák, fülledt és reménytelen
szerelmek, elbukó egyéni ambíciók, a jó szándék
kényszerű' vereségei vetítik előre ennek a társadalomnak a pusztulását. Bálok, lóversenyek, képviselőválasztások, kártyacsaták, légyottok, parlamenti
színjátékok lenyűgözően realista jelenetekből öszszeálló körképe teszi Impresszionista módon színezett, mégis eleven és hiteles történelmi dokumentummá a regényt.
•

BARIA Sándor: Aranyásók. Regény. Utósző: Lányi Sarolta.
2. kiad. Bp. 1977< Kossuth
Kiadó.
/Üjvilág./
.
A század tizes áveibe, közvetlenül az első
világháborút megelőző időbe kalauzolja olvasóit a
szerző. A regény színteréül szolgáló ház a kapitalizálódó Budapest egyik szegénynegyedében áll.

A PertUtorony utca 64. lakói szabók, ügyvédek, újságírók, háztulajdonosok, munkások. Réti
Márk, a nyoaorúságos kis szabó gégész életében önálló Üzletért harcol, s mikor végre megszerzi, a
színes kirakat mögött éppúgy munkaadójának dolgozik, mint addig.
Fóti Antal vasöntő paraszti környezetből kerül a fővárosba, szervezett munkások közé. Amerikai útra kuporgatja krajcárjait, míg felesége a
faluba való visszatérés álmait dédelgeti. Reményeik azonban törvényszerűen szertefovzlan&k.
A háború felé sodródó magyarságnak csak egyetlen útja marad: a munkások forradalmával kitörni
az évezredes sorsból. Ehhez azonban nemcsak a tőkével, a hatalommal: saját magukkal is meg kell
vívni a harcot, az anarchikus nézetekkel, földéhséggel, kispolgári gyávasággal.
A regény színes és hiteles képet ad a modern
világvárossá fejlődő Budapest, a tőzsdespekulációk,
a csődbe jutó kistőkések, a sztrájkok, szervezkedések világáról.
A harmincas évek derekán a Szovjetunióban írt
regényhez Lányi Sarolta írt utószót.

BERCZBLÍ A. Károly: Hullámsír.
Regény. Bp. 1974. Szépirod.E.
Aa 1879-es szegedi árvíz - a VÍz vagy a Gergő
rize, ahogyan Szegeden mondják - » múlt század leg-

nagyobb természeti katasztrófájának számított Magyarországon. Majdnem hetvenezer ember vált hajléktalanná, sőt nagy részük örökre nincstelenné is.
A regény cselekménye Szeged nagy megpróbáltatásának heteiben játszódik, a város pusztulását ?•
közvetlenül megelőző napokban és a vízbetörés
drámai óráiban. A mindvégig érdekfeszítő történet
főhőse Bité Gábor, aki Pesten jogász, de ebben az
időben szülővárosában tartózkodik. Megtestesítője
azoknak az emberi és társadalmi-politikai erényeknek, amelyek abban az időben ezt az öntudatos, rohamosan polgárosulő mezővárost jellemezték. Ott
van mindenütt, ahol segítő kézre, tanácsra, bátorításra van szükség, s önfeláldozásának lesz áldozata ÍS.
;..
A regény történelmi és társadalmi tabló is,
hitelesen ábrázolja a kor uralkodó eszméit, s közben az olvasónak alkalma adódik arra is, hogy
megismerkedjék Szeged egész életével, a halászok,
mesteremberek, értelmiségiek, pusztaiak életmódjával, Szeged vidékének költőien megrajzolt természeti szépségeivel.

BÍRÓ Lajos: A Molitor-ház.
Regény, ütőszó: Hegedűs Géza. Bp. 1970, Szépirod.Kiadó.
A regény az első világháború utolsó évében
játszódik. Az író, aki haditudósítóként maga is
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szemtanúja Tolt a szenvedésnek, publicistaként
szószólója az elkeseredett békevágynak, személyes
élményeket, önéletrajzi elemeket ia felhasznál.
Kévében a forradalmat közvetlenül megelőző idők
válsága, a gazdasági-politikai-társadalmi össze?
roppanáa tükröződik.
r
A történet középpontjában egy kU18nSa família, a Molltor család áll. Tagjai részben az uralkodó osztály bűneinek hordosól, másrészt a radliálla polgári értelmiség képviselői. A regény nem
ad teljes korképett csak az egyik oldalt, Molltorék rllágát látjuk, de ezt élesen, kritikusan. A
f£b6anek, Kolitor Gézának önmagában kell legyőzni
• Molitor-örökséget, hogy elindulhasson az értelmesebb, erkölcsösebb, egészségesebb jövő felé.
A caeleVaény bonyolítása a bűnügyi regények
mintáját követi. Sgy kettős gyilkosság szálalt bogozza a szerző a könyv lapjain, bevonva az olvasót
la a nyomozás valamennyi mozzanatába.

•

-<»

BOCÍII Péter: Édes Pólim!
történelai regény. Bp.1979,
Hóra Eladó.
"Sokáig töprengtem, hogy regényt írjak-* abfcíl a vaskos l e v é l - és naplókötegből, amelyre egy
történeti munkámhoz végzett kutatás közben véletlenül bukkantam az Országos Levéltárban; vagy pedig magukat az eredeti százesztendős iratokat t e 84
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közzé? Végül is az utóbbi mellett döntöttem,
féltem, ha a magam szavaival mondom el az Újlányok különös történetét, az olvasók nem hiel, hogy igazat írok. Pedig
ennyire igazat
a valóság tud produkálni, a képzelet aligha" kötetéről a szerző.
Újházi László, az Amerikába emigrált komáromi kormánybiztos alakját, sorsát az író Flamingók
Uj Budán című könyvében megírta. Újházi nyolc gyermek etyja volt, közülük öt - köztük két leány követte a száműzetésbe. Ők írták meg levélben és
naplóban Magyarországon maradt Paulin nővérüknek
sorsukat, hányattatásaikat, szerelmüket, csalódásaikat, reményeiket és kiábrándulásaikat. Az eredeti dokumentumokon a szerző csak annyit változtatott, amennyit a mai olvasó számára az érthetőség
megkíván, a levelek közé iktatva magyarázó jegyzeteit, s az Újházi Klára naplójából vett részleteket.
A gondolatgazdag, szép kötethez a szereplők
további sorsát nyomon követő epilógus és dokumentumfotók csatlakoznak. '
'
' '
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BOGÁTI Péter: Flamingók UjBudán. Történelmi regény.
Bp. 1979, Kossuth Kiadó.
A könyv •elóságos történelmi személy, a magyar
történeti köztudatból szinte teljesen kihullot Újházi László életútjával ismerteti meg olvasóit.
Újházi Sáros negyei földbirtokos volt, a sárosi
ellenzék vezére, 1848-tól főispán majd Pozsony
vármegyei országos biztos, 1849-ben Komárom várának kormánybiztosa.
A szerző a komáromi várban tartott haditanács
vitájával indítja a történetet. A világosi fegyverletétel után vagyunk, a kormány elmenekült, egyedül csak Komárom vára áll még ellent. A fiatal várparancsnok, Klapka tábornok szabad elvonulás fejében feladja a várat, a kormánybiztos jegyzőkönyvbe
foglalt ellenvéleménye dacára. Újházi családja egy
részével Németországba menekül, s vezére lesz az
Amerikába kivándorló emigránsoknak.
1849 novemberében hajóra szállnak. lova államban,6 Thomson folyó partján jó darab gazdátlan
földet vesznek birtokukba a szabadságharc idején
vöxös tollakat viselő demokraták, a flamingók.
"Eogy szülőföldemnek emlékét megbecsüljem, s hogy
mindenkor emlékeztessen hazám történelmére, melyek
örökítve maradandanak a világ évlapjaiban, telepünket Uj-Budának neveztem" - írja a városalapító.
Az emigrációba kényszerült magyarok élete nem volt
könnyű, külső nehézségek, belső torzsalkodás nehezítette sorsukat, Újházi azonban hallatlan erővel
újra és újra kísérletet tett az amerikai magyarok
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egységének megőrzésére.
A szerző levéltári anyagok, emlékezések és
más forrásmunkák segítségével hitelesen és érdekesen rajzolja meg Újházi lássló emigrációé éveinek a történetét, s hű képet ad az amerikai emigrációról.

BOGÁTI Péter: Őrnagy úr, keressen magának ellenséget!
Történelmi regény az ifjúság számára. Bp. 1978, Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./
A szabadságharc leverése következtében sok
magyar tiszt kényszerült száműzetésbe. Az ő sorsukat, életük alakulását követi nyomon Boeáti Péter
regénye.
A történet az egyik főszereplő, Dancs Lajos
visszaemlékezéseiből bontakozik ki, aki a kortárs
hitelességével beszéli el a száműzetés évelnek
sokszor tragikus eseményeit, felidézve maga és
bajtársai hányattatásait, különleges figyelmet
fordítva Zágonyi Károly életére, aki a számüzöttek
közül "a legnagyobb mélységeket és magasságokat
járta meg."
Hogyan lesz a vakmerő és harcra termett vitéz
magyar nemesből a mostoha körülmények szorításában
iparos Amerikában? Kalandokkal, hányattatásokkal
tűidéit életútja.Haynau fogolytáborából való szö-

V
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kése, a bulgáriai és törökországi viszontagságok,
majd az Ójvilág más elveket és tempót diktáló életfonnája ad magyarázatot *rr« a kérdésre.
A számttzöttek - köztük Zagonyi _ nem mondanak le hazájuk felszabadításáról, kapcsolatot tartanak Kossuthtal* s bár alkalmazkodnak jelen helyzetükhöz, harcra készen várják vezérük hívását.
Erre azonban, sajnos, nem kerül sor. Vitézségüket
utoljára az észak-déli polgárháborúban bizonyíthatják fényesen. Ezt követően szétszóródva a világban, ki-ki járja a saját életútját.
A regény rövid epizódokból szövődött, mégis
átfogó képet ad az akkori történelmi idők fontos
jelenségeiről. Megtörtént eseményeket dolgoz fel,
híaei valódi személyek.
A regényt díszítő illusztrációk egykorú rajzok, haditudósítások és fényképek reprodukciói.

BRÓDY Sándor: Színészvér. - Az
ezllst kecske. - A nap lovagja. Regények. Sajtó alá rend.,
utószó: Juhász Perencnó. Bp.
1969, Szépirod. Kiadó.
/Magyar elbeszélők./
Bródy három regényét közös tematika kapcsolja összei a karrier és a szerelem. A 19. század
jellegzetes témái ezek. A magyar századforduló
karrierjel azonban minőségileg különböznek a balsaci, stendhali hősükétől! a körülvevő társadalom,
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a pénz és a pozíció mindenhatósága eltorlaszolja
az utat az igazi cselekvő pályák elől.
Az első regény egy állhatatlan, cinikus hírlapírd története, aki jelentéktelen címszalagíróból "tör fel" egy asszony segítségével, akit később elhagy, majd újra elcsábít más embereket téve szerencsétlenné.
Az ezüst kecske jogász hőse is házasság, családi vagyon és összeköttetések segítségével lesz
politikus sőt kormánybiztos. A nap lovagjában Asztalos Aurél így jellemzi önnön magát: "A korszak
egy piszkos kis hőse vagyok, egy rosszlábú ember,
aki futni akar a gyors futókkal.", "egy jelentéktelen fiatalember, aki úr akar lenni." Eegénybeli
ellenpárja Eelynélküli János a becsület és tisztesség, koldusszegény, szánalmas alakja. Az író
pesszimizmusa nyilvánul meg abban, hogy mindkét
magatartás kilátástalanságát bemutatja.
Bródy mindhárom regénye atmoszférateremtő
erővel jellemzi a századforduló erősen polgárosodó Budapestjét.

DÉHES Zsófia: Gyalog a baloldalon. Önéletrajzi re*
gény. Bp. 1980. Gondolat.
A kötet az írónő két, korábban külön-külön
megjelent müvének új, kiegészített kiadása. Az
Egyszeri kaland Dénes Zsófia gyermek- és ifjúko-

rát idézi fel. Klassz ikua portrét rajzol mérnökember édesapjáról, csupaszív édesanyjáról, bemutatja a polgárság életét, gondolkodásmódját a századfordulón. Beszámol iskoláztatásáról, családi
körülményeiről, tragikusan végződő első házasságáról.
Már korán eljegyezte magát az írással, amire
a fiatal özvegy kenyérkeresetként is rákényszerült.
Párizsi tartózkodásának költségeit is félig-meddig
a pesti lapoknak küldött színes tudósítások honoráriumából fedezi. Részletesen ír Párizsról, az
ottani művészvilágról. Erre az időszakra esik élete legnagyobb élménye, Adyval való megismerkedése
és rövid ideig tartó szerelmük - erről külön könyvben az Élet helyett órák c. művében számol be részletesebben. A memoár ez első világháború kitörésének napján történtekkel zárul.
A kötet második része az 1914-1919 közötti
évek eseményeiről, a háborús Budapest életéről
szól, s az önéletrajz szorosan összefonódik az
árnyalt korrajzzal. Számos korabeli híresség Szabó Ervin, Pedák Sári, Jászai Mari, Freud, Molnár Perenc -• portréjával találkozunk, gyakran felbukkan a könyvben Ady és Csinszka alakja is.
A történetek leírásán és a színes, szokszor
szubjektív portrékon túl az irónő aprólékos életképeken, enteriőrökön, divaton, ebédek-vacsorák
menüin keresztül is jellemzi korát.
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DOBAI Péter: Csontmolnárok.
Egy műit századi magyar
regény. Bp. 1974, Magvető.
Dobai Péter könyve alcíme szerint "múlt századi magyar regény", felépítése azonban - pergő
jelenetei, párbeszédei - modern drámához, filmdrámához is hasonlatossá teszik. De a szabadságharc
bukásának okait kereső, tényekre, dokumentumokra
alapított történelmi tanulmány is ez a könyv. Igazát Kossuth Lajos önéletrajzi és politikai jegyzetei, kiáltványok, röplapok, forráskutatásból merített tények bizonyítják.
A szerző a forradalmár jellemzőit, típusait
vizsgálja olyan szituációkban, amely végletes próbára teszi hőseit. A bukás utáni légurben, a kilátástalan emigrációban vagy álforradalaárnak bizonyul, aki győzelem reményében forradalmárnak látszott, vagy gyöngének mutatkozik, s önmagát pusztító "csontmolnárrá" válik, vagy - forradalmár marad, mert elkötelezte magát a forradalmi eszmének.
Valamennyi típus fölvonul ebben a regényben, s az
iró a bukottakkal és a bukásra ítéltekkel három
igazi hőst szembesií: Bem tábornokot, Bem egyik
józan, híí, kemény tisztjét, s harmadiknak azt,akinek amerikai sírján ez lesz a fejfa föl irat a:
"COlffiíOTISTA".
A regény gondolati erejét a találó helyzetrajzok, a végig izgalmas történet a a szép, valóban költői stílus egyaránt emelik. .
'-•• -••,:•••.;•
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DOBAI Péter - SZOMJAS György:
Rosszemberek. Dokumentum
és filmnovella. A dokumentumokat vál. és szerk.
Szomjas György. + Dobai
Péter: Se szo, se törvény.
Irodalmi forgatókönyv.Bp.
1981, Magvető.
"Gölöncsér József rablóvezér csakugyan elfogatott. A t. hatóság erélyes intézkedéséért köszönetet kell szavaznunk. A háló mesterien fonatott,
melybe beleesett... Meg kell azonban említenünk
azon szomorú tényt, hogy a rabló vezér viselt tetteibe, gazságaiba megyénk jobbmódú polgárai, helységek elöljárói vannak belekeverve, kik orgazdálkodtak, s a rablócsapatot titkon elősegítek hejmeresztő tetteiben..." - így adott hírt egy korabeli újság a híres betyár kézre kerítéséről.
Dobai Péter író és Szomjas György filmrendeső egykorú levelekre, feljegyzésekre, tanúvallomáaokra támaszkodva filmet forgatott az utolsó nagy
somogyi betyár és a somogyi szegénylegények históriájából. Gelencsér Jóska, a bandavezér. Soromfai,
az áruló, Hegyessy, a honvédtisztből pandúrparancsaokká lett főbíró és a többiek valóságos történelmi személyek. Arcélük már a kötet első részében
közzétett okmányokból kirajzolódik, teljes életsorsot, plaszticitást azonban az ÍT6 teremtő képzelete adott nekik.
A kötet második része Dobai Péter forgatókönyvét /Se BZÓ, se törvény/ közli. Az izgalmas
"történelmi krimi" igazi értékét részint a remekbe sikerült figurák, a azótlanságukban is elsüly9 2
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lyedt világokról valló betyárok alekjai edják.másrészt az a történelmi légkör, a szabadságharc utáni légüres tér, amely mintegy hitelesíti, sőt szimbolikussá emeli a történetet.

DOBAI Péter: Vadon. Regény.
Bp. 1982, Magvető.
1859-ben kitört a háború Itáliában: a franciák segítségével megindult a harc Ausztria ellen,
az olasz egység megteremtéséért. 3 mivel e háború
a Habsburg-birodalom ellen folyt alig egy évtizeddel Világos után, természetes, hogy újraélesztette a magyar függetlenségi reményeket is. Az
emigráció vezetői újra egyesülnek, s Kossuth,Klapka és Teleki irányításával megkezdik a Magyar Légió szervezését.
A cél: Garibaldi segítségével eljutni a magyar határokig, csatlakozásra bírni az otthoni erőket s felszabadítani Magyarországot. Ennek érdekében még a háború kitb'rése előtt néhány tucat mindenre elszánt önkéntest küldenek Magyarországra,
hogy szabotázsakciókkal, hídfőállások kiépítésével
készítsék elő a Légió érkezését.
A Légió azonban sohasem jutott haza. £ solferinói diadal után III. Napóleon - cserbenhagyva
olasz és magyar szövetségeseit - váratlanul békét
kö'tstt Perenc József császárral. A háború véget
ért, függetlenségi reményeink ismét semmivé fosz93

lőttek.
' A hazakttldött gerillacsapat tagjai végleg
•agukra maradtak. Külső és belső támogatás nélkül
nem tehettek mást: bevették magukat az áthatolhatatlan somogyi vadonba, 8 az utolsó töltényig küzdöttek a megsemmisítésükre küldött osztrák és magyar erőkkel. Róluk, a honvédekből lett szabót őrökről, s vezetőjükről, Satiszy Kristóf századosról szól Dobai Péter regénye: izgalmas hazejutasukról, ^átor rajtaütéseikről s dicsőséges halálukról. •
-'. -.-.'..•_.•. •/••.- •- ^ •••• ••
Nagyszerű 7 "kalandregényében" a szerző sok
•történelmi forrást /leveleket, naplókat, archivális dokumentumot/ használ, s a kort, a forradalom
utáni konszolidáció idejét is híven, érdekesen
eleveníti meg.

EÖTVÖS Károly: A nagy per,
mely ezer éve folyik, s
még sincs vége. Dokumentumregény. Sajtó alá rend, és
bev. Szalontay Mihály.Bp.
1968, Szépirod.Kiadó. 1-2.
köt.
/Magyar elbeszélők./
Eötvös könyve, melyben a hírhedt tiszaeszlári vérvádper anyagát foglalta össze, 1904-ben jelent meg először. Újbóli kiadása több mint fél
évszázadot váratott magára: a szerző elfogulatlan
Igazságtevő szándéka nem kedvezett müve utóéleté-

hiszen a Horthy-rendszer maga is antlazemlta
jelszavakkal uszította a tömegeket*
Eötvös Károly nevét éppen a perben vitt szerepe, sikeres védői tevékenysége tette európai
hírűvé. A perről szóló könyvében - mely legjobb
müve - lépésről lépésre cáfolja meg a vád valamennyi képtelen állítását és szándékosan meghamisított tényanyagát.
Meglepi a mai olvasót a nyomozás-rajz finom
árnyaltsága, Eötvös alapos lélektani tudása, aki
kitűnő jellemrajzot készít az ügy résztvevőiről,
s bennünket is érdekeltté tud tenni küzdelmében:
az örök humánum harcában a sötétség erői ellen.
Az ízes, anekdotákkal megtűzdelt míf ugyanakkor le
is köti s változatlanul gyönyörködteti olvasóit.

FÖLDES Péter: Belvedere, avagy
A boldog béke tíz utolsó éve.
/Történelmi regény./ Bp«
1978, Kossuth Eladó.
Belvedere /"szép kilátás"/ az a bécsi palota,
amely a századfordulót követő években Ferenc Ferdinánd trónörökös hajlékául szolgált. Itt szőtte
álmait és kovácsolta terveit a Ferenc József ha- lála utáni időkre. A regény a monarchia végóráit
ábrázolja a világháborús összeomlást megelőző időszakban. A meggyengült, minden eresztékében recsegő- ropogó birodalom különösen gyenge pontja volt
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Uagyarorezág, a kiegyezés óta megoldatlan problémáival.
A - regény egyaránt nagy figyelmet szentel Ferenc Ferdinánd ellentétes - reformokhoz vonzódó,
de előítéletektől korlátozott - személyiségének,
tanácsadói körének, másrészt a magyar országgyűlés boszorkánykonyhájának, ma már hihetetlennek tűnő játékszalonjaival. A két közeget a főhős, Kriatőffy személye kapcsolja össze, aki az elemi demokratikus jogokért folytatott küzdelméhez a Magyarországon rendkívül népszerűtlen trónörököst
Igyekszik szövetségeséül megnyerni.
Tanácsadójául szegődik, sőt az alkotmány megkerülésével kinevezett un. "darabont-kormányban"
Is tárcát vállal. Mind több valóságos hatalomhoz
jut azonban a becsvágyó Ferenc Ferdinánd, HTITIÁI
kevesebb marad reformterveiből, s egyre inkább a
hódító, háborús szándékok kerülnek előtérbe. Míg
végül a szarajevói merénylet után fellobbanó első
világháború végképpen szétfoszlat minden reformálmot.
A szerző munkájában hatalmas dokumentációs
anyagot használt, s hiteles képet ad a kor sok jelentős személyiéégéről.

GÁBOR Andor: Doktor senki.
Regény. Utószó: Diószegi
András. Bp. 1982, Szépirod.
Kiadó.
A regény egy karrier története a Ferenc Józaef-i Magyarországon. A főhős Scbenk I.János,
alias Senkhy, Doktor Senki, a "postatakarék ifjú
tisztviselője" egy főnökét bevádoló névtelen levéllel indul a Függetlenség címíf politikai napilap szerkesztőségébe. A tehetségtelen, felelőtlen
fiatalember a regény végén mint a lap félelmetes
hírű. publicistája, tulajdonosa és kiadója: országgyűlési képviselő és pártfunkcionárius távozik a
"bagószagú" szerkesztőségi szobából.
Ilinek köszönheti fényes karrierjét? Csupán
jelentéktelenségéből származó alkalmazkodó képességének; annak, hogy fenntartás nélkül elfogadja
a kiegyezés utáni hazug, korrupt közélet játékszabályait.
A szerző regényében találó és élesen leleplező képet fest a felsőbb körök, a sajtó, minisztériumok, parlament, úri kaszinók, elegáns fürdőhelyek világáról.
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GERENCSÉR Miklós: A gyűlölet ellenfele. Életrajzi
regény Eötvös Károlyról.
Bp. 1970, Móra Kiadó.
/Hagy emberek élete./
Gerencsér könyve izgalmas korrajz, életrajz
és színes dokumentum-gyűjtemény egy nagyszeríT dokunentumregény születéséről. A dokumentum-regény
Eötvös Károlynak a magyar Irodalomban szinte egyedülálló művet az 1882-es tiszaeszlári vérvádról
és perről /A nagy per, amely ezer áve folyik, s
még sincs vége/* 1882 áprilisában Tiszaeszláron
eltűnt egy parasztlányka, a 14 éves Sólymos! Eszter. A faluban elterjedt a bír: a leányzót a zsidók ölték meg, hogy vérével süssék meg szent kenyerüket, a pászkát* A híresztelések hamarosan
országos, sőt európai méretűvé dagadtak, s hatalmas antiszemita hullámot indítottak el, amslyet a
jobboldali pártok politikai érdekből alaposan kihasználtak. Eötvös, aki ekkor országgyűlési képviselő volt, elvállalta a perbefogott tiszaeszlári
zsidók védelmét. Erről szól húsz évvel később megírt dokumentum-regénye.
Gerencsér az 1882-83-as év eseményeit dolgozza fel. Vázolja Eötvös parlamenti munkásságát,érzékelteti a baloldali politikus széleskörű kapcsolatait, epizódokban mutatja be hétköznapjait, a
parlamenti élet eseményeit, a azt a pillanatot is,
amikor egy hírhedt antiszemita képviselő bejelentette a tiszaeszlári esetet.
Ettől kezdve a szerző már Eötvös dokumentumregényének menetét követi, természetesen lerövi98

dítve. Egy krimi izgalmasságával adja elő a fordulatokban különben is bővelkedő eseményeket. Leírja, hogy Eötvös milyen hatásokra vállalta el a
védelem szerepét, hogyan gyűjtötte össze a rád hamis állításait megdöntő bizonyítékokat. Magát a
per lefolyását már nem írja le, de az utolsó epizóddal érzékelteti, hogy a pernek 6 lesz a győztese.
„.,.
•> ....- •• - w .. ...-.- l.., .

GYŐBY Dezső: Sorsvirág. Regény
a szabadságharcot követő
évekből. Bp. 1970, Magvető.
A romantikus történelmi regény szerves folytatása a szabadságharc idején játszódó Viharvirág
címűi regénynek. A szabadságharc leverése utáni
időket - a bujdosást, a Kossuth-várást, a szervezkedéseket valamint a kíméletlen megtorlást - egy
fiatal emberpár sorsában mutatja be. Mindketten
részt vettek a szabadságharcban, s ezért most külön-külön kell bujdosniuk.
Kalla Miska, Bem hadnagya a gömöri hegyekbe
húzódik a szegény nép oltalmára és segítségére
bízva magát. Szerelme, a szép Bednyánszky Katinka'
meg akarja osztani vele a bujdosók nehéz kenyerét,
de Miska szeretné Katinkát biztonságban tudni,ezért
bárhogyan is fáj a szíve, elválik tőle. Sok személyes kalandot él át, részt vesz azokban a szervezkedésekben, amelyek Kossuth visszatérését próbál99

ják elősegíteni. A vállakózás megbukik. Hosszú
idő telik el, míg Miska építészként dolgozni kezdhet az •újonnan alapitott R1 ma-Murányi Vasmüveknél.
Közben egy gazdag, csáBzárpárti földbirtokos
féleségül akarja venni Katinkát, de a lány iliskát
szereti. A vetélytárs ezért lefogetja Miskát,akit
esek a nép rokonszenve és támogatása ment meg a
biztos haláltól. A fiatalok végre egymáséi lehetnek.
A regény cselekménye sokszálú, a históriai
tényeket éa a romantikus mesét olvasmányos etilusban vegyíti. Olvasói körében igen népszerű; 1955
óta harmadszor jelent meg.

HE1IAI Jen6: Tollforgatók.
Hét sovány esztendő. - Az
utolsó bohém. - Jaguár.
Kisreeények. Utósso: Hegedűs Géza. Bp. 1968, Szépirod. Kiadó.
/Magyar elbeszélők./
A kötet három önálló - témájuk szerint azonban nagyon is összefüggő - kisregényt tartalmaz.
1957-ben - nem sokkal az író halála előtt - Tollforgatók címmel együtt adták ki a századforduló
Budapest bohémvilágának ez egykorú, hiteles ábrázolását.
A regények azonos miliőben játszódnak s szereplőik is részben azonosak. Különc újságírók,
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Budapest író- és művészvilága a hozzájuk csapódó
bohémekkel, a korabeli főváros eredeti, Jellegzetes figurái. Lóversenyekre járnak, kávéházakban
ülnek fél éjszakán át, a nappalok jórészét átalusszák. Kölcsönökből és soha meg nem írott miivekre felvett előlegekből élnek. Nem fizetnek házbért, de a házmester - bizalmasuk és egyben uzsorásuk - húzza ki őket szorongatott helyzetükből.
Állandóan szerelmesek, többnyire reménytelenül*
A hét sovány esztendő a Lisszabon kávéházban
tanyázó "Izgatott Rókák" asztaltársaságának pikáns kalandjairól szól. Az utolsó bohém hőse Mák
István, a szerző kedvence, a Chicago kávéházban
tölti idej e nagyrészét. Ea nincs pénze, nadrágzsebből jubtúrót vacsorázik az utcán, de ha nagyobb
összeget nyer a lóversenyen, órákig utazik szerelmesével konflison; és előkelő vendéglőbe viszi fejedelmi vacsorára. A legsikerültebb kisregény a
Jaguár a "Krajcáros Igazság" című* napilap fellendítése körül bonyolódik. Egyetlen lehetőség: vasárnapi szenzációkat közölni, s ha nincs, kitalálni, így kezd a szerkesztőség levelezésbe a "Van
még humor a világon betörő és hadastyán-egylet"
ügyvezetőivel...
' . ,*V
Eeltai nagyszerűen szórakoztató kötete mégis
korábrázolás. Megmutatja a sokszor csillogtatott
érem másik oldalát s az író iróniával teli véleményét arról a polgári világról, amelyben a pénz
a fétis, s ahol az igazi tehetséget a napi kenyérgond valójában megöli vagy elsekélyesíti.
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HIDAS Antal: Ficzek úr. +
Márton és barátai. + Hás
muzsika kell. Regénytrilógia. 3. kiad. Bp. 1967,
Szepirod. Kiadó.
Hidas Antal nagyszabású, önéletrajzi elemekkel is átszőtt trilógiája századunk magyar társadalmának első két évtizedét eleveníti meg. A három kötet külön-külön ezóta többször is megjelent.
A regény születésének köríti menyei önmagukban
is érdekesek. A szerző szovjet emigrációban kezdte írni müvét, az első kötet orosz nyelven jelent
meg először 1936-ban. Főhőse, Piczek úr a szovjet
olvasók körében olyan népszerűvé vált, mint Easek
Svejkje. Több nyelvre lefordították, de Magyarországra nen jutott el 1966-ig, enikor is oroszból
kellett magyarra visszafordítani: a magyar nyelvű
kézirat ugyanis a személyi kultusz idején megsemmisült. A második rész az ötvenes években készült
el. Hidas végleges hazatérése előtt, s hazánkban
jelent meg először. A harmadik kStetet már itthon
fejezte be az író.
A trilógia gczdag, eleven, s minden lényeges
mozzanatot sűrítő tablója a század első két évtizedének, elsősorban a főváros proletáréletének.
Az első rész főhőse, Piczek úr, a feltörni vágyó,
gazdagodás! illúzióktól kótyagos, majd kesernyés
cinizmusba józanodé szegény, nagycsaládos suszter.
Kispolgári-polgári felemelkedésért folytatott harca a kapitalizmus imperialista szakaszában csak
tragikomikus kudarcba fulladhatott.
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A második könyvben - mely 1914 nyarán-őszén,
játszódik - apa és serdülő fiai a háború nyers tényeivel, iszonyával szembesülve rádöbbennek a valóságra. Mag a harmadik kötet már nemcsak a szakadékba hulló társadalom, a világháború tragédiáit,
hanem a forradalomra készülő, háborúval szembeforduló, új világot sővárgó erők érlelődéeét és harcait, a magyar munkásmozgalom újjászületésének folyamatát is bemutatja - itthon, a frontokon és a
fogolytáborokban. Mindennek élményei különösen a
Piczek család fiataljaira, elsősorban Mártonra hatnak eszméitető, sorsfordító erővel, aki vállalja
és betelj esi/ti fiatal korában önmagának tett fogadalmát: a forradalmi gondolatnak szenteli életét.
Hidas Antal trilógiája friss, olvasmányos regény, megelevenítő ereje, leleplező humora lebilincseli olvasóit*

ÜLÉS Béla: Kárpáti rapsződia.
Regény. Bp. 1977. Móra Kiadó.
/Diákkönyvtár./ '
Illés Bélának talán legnépszerűbb regénye.
A harmincas évek végén, szovjet emigrációban írta,
majd hazatérve ezzel a művével jelentkezett először.
A szerző müvében arra a kérdésre keresi a választ: "mi okozta Magyarország 1918-1920-aa tragé103

diáját". Regényét a századvégén Indítja s sokxétíí, érzékletes képet ad a felbomló monarchia világáról, társadalmi és nemzetiségi problémáiról.
A cselekmény két főhős egymásba fonódó életútjának, forradalmár-barátságának történetéből
szövődik össze. Bálint Géza /akiben az író önmagát is ábrázolja/ a magyar értelmiségi forradalmár típusa. Berátja, Petrusevics Mikola, a
rutén favágó fiúból lett népvezér alakját balladáa
tömörséggel formálja meg. E két regényalak közül
sorakozik fel a mellékszereplők sokasága: a beregszászi kisvárosi élet századvégi alakjai, az
"erdei emberek", a rutén, magyar, zsidó famunkások és parasztok komor mesevilága, s az Üzleti és
politikei élet szerencselovagjai, próféták, ügynckök, kalandorok, tábornokok. Bár az események
- rövid pesti és kassai epizódok kivételével mindvégig a Kárpátal.ián játszódnak, a szerző képes az egész régi Magyarország valóságát hitelesen ábrázolni.
A regénytrilógia első személyben íródott, s
Illés Béla más muveihea hasonlóan bőven szövődnek
bele önéletrajzi elemek, népszerűsége olvasmányossáfának is köszönhető, s közvetlen, mesélő stílusának, humorának, meleg színeinek.
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ILLYÉS Gyula: Puszták népe.
Szociográfia, ütősző: Czine Mihály. Bp. 1964, Szépirod. Kiadó.
/Kincses könyvek. Szépirodalmi sorozat./
A Puszták népe szociográfia, amely túlnő a
műfaj keretein. A szociográfia minden tárgyilagos pontosságával, tudományos igényével bír, ugyanakkor bensőséges családtörténet is, önéletrajz a
szerző gyermekkorából.
1936-ban jelent meg először, s óriási tatást
gyakorolt a kortársakra: egy ismeretlen világot
tárt fel. A paraszti élet ábrázolói korábban megálltak a faluvégen. A köztudat pusztán és a puszták népén olyasmit értett, ami a valósághoz még
csak nem is hasonlított; pusztán a szabad mezőt,
a puszták népén meg a szabadság fiát, - betyárt
vagy legalább is egy virtusos csikóst.
Illyés könyve a nagybirtok közepén épült cselédházak, magtárak együtteséről tudósít, s az itt
lakó cselédekről, akik nem az iskolás képek "harcias11 fajtájából valók. A puszták népe: szolga.
"Örökségből, szinte vérmérsékletből, évezredes tapasztalatból az", mert kiszolgáltatott, s nincs
útja felfelé.
A könyv nagyobb része szenvedésekről tudósít.
Még a vasárnapi örömök is kesernyések. A szerző
szinte az Árpád korig visszatekint a parasztság
sorsára, megvallatja a történelmet, a cselédkönyveket, paragrafusokat, még az álmokat is. Cselédek,
zsellérek, summások élete elevenedik meg az olvasó
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azemei előtt, s a szerző saját élményei segítségével ereszkedik "abba a mélyenfekvő, forró rétegbe, mely rettegve rejti gomolygő világát minden idegen tekintettől." így nő műve túl a szociográfián, s lesz a legnemesebb szépirodalom.

JÓKAI Mór: Az arany ember.Regény. Utószó: Nagy Miklós.
Bp. 1973, Szépirod.Kiadó.
/Magyar elbeszélők./
V '•:'" Jókai Az arany ember-1 tartotta legkedvesebb
regényének s valóban legjobb művei közé tartozik.
A magyar kapitalizmus keletkezéstörténetének, a
kor problémáinak művészi ábrázolása, s egyben a
szerző egyéni élményeinek romantikus tükre is;
egyes részletei szinte önvallomásos jellegűek.
Bőse, Timár Mihály nagyvonalú Üzletember,akit
szegény hajőbiztosként a véletlen, saját vakmerősége és nem utolsó sorban ügyeskedése hatalmas vagyonhoz juttat. Zsákba rejtett kincse egy török
úrtól származik, aki a szultán üldözése elől menekül. A kincset a török gyönyörű' leánya, Timea
megnyeréséért hozza fel a Dunába süllyedt hajóból,
• tartja meg magának Timár. A mesés vagyon birtokosaként üzletelni kezd gabonával, telekkel, földbérlettel, és az arany még több arannyá válik a
kezében.
liár milliomosként kéri meg a "szegény" török
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lány kezét, aki hálából igent mond, de a szíve másé. "Alabástrom szobor" felesége és az Üzleti pálya ridegsége meghasonlásra kényszerítik a férfit,
aki oda menekül, ahol az embert és nem a pénzt nézik. Szt találja meg a térképen még nem jelölt ismeretlen helyen, a Senki-szigetén, Noémi mellett.
A Senki-szigete romantikus-utópisztikus világában
olyan kincseket talál Timár, amelyet a valóságos
társadalomban már nem érhetne el: az alkotó munka
örömét, a valóban szabad párválasztáson alapuló
egyesülés boldogságát, az egymás segítésének, az
emberségnek természetességét.

JÓKAI Mór: Enyim, tied, övé.
Regény. Sp. 1969. Szépirod.
Kiadó.
A történet első fele a szabadságharc lirairomantikus megelevenítése. A főhős, Áldorfai Inoe
cisztercita szerzetesből lesz a szabadságharc hőse. Mellette áll Szeréna, aki minden előítélettel
szakít, követi Incét, ápolja a sebesülteket, és
megmenti férjét, amikor egy osztrák hajón letartóztatják. Amerikába emigrálnak, boldog, békés
életet élnek, kertészkednek.
A regény második.része újra itthon játszódik.
Áldorfai Szeréna halála után elveszti lába alól a
talajt, második házassága boldogtalan. Képviselő
lesz, híres ember, de engedi, hogy mint a szabad107

- •. Bágharc egykori bősét az Üzletemberek cégérnek
-?• használják fel. 1116 tiszteletdíjért vállalja a
vasúti konzorcium támogatását is: törvényes jövedelem ez, nem is fizet rá senki - csak az állam.
;*<?*? A kiegyezés utáni közállapotok festése Jókai
',-. aélyeéges kiábrándultságát tükrözi, különösen a
>;• szabadságharc lírai emelkedettségével összehason-' lítva. Jól érzékelteti a kiegyezés utáni "gründo- lás" züllött légkörét, s hitelesen festi Ádorfai
erkölcsi, majd testi-lelki összeomlását.

JÓKAI Mór: Fekete gyémántok.
Regény. Bp. 1976, Szépirod.
Kiadó.
A kiegyezés után fellendült nemzeti iparosodás korában, 1870-ben írta Jókai ezt a regényét.
Főhőse Berend Iván a magyar kiskapitalista vállalkozó ideálja,^akiben egyesül a nemes és polgár
minden jótulajdonsága, azoknak minden hibája nélkül" /Hegedűs Géza/. Egész életét a bánya és a vele kapcsolatos kutatások töltik ki, elsőrendű mérnök és feltaláló, de mellette kitűnő üzletember
1B, jótékony főnöke alkalmazottainak - sőt kifogástalan gavallér,, aki remekül lovagol, kezeli a
fegyvereket, nemeslelkű szerelmes.
Körülötte felvonulnak a korabeli társadalom
és gazdasági élet tipikus alakjai az arisztokráciától a bányászokig, a feltörekvő osztályok képvi108

eelőlvel, á tőzsdésekkel,spekulánsokkel, bankárokkal együtt. A kapitalista versengésben Berend
játssza a "kis hal" szerepét, a küzdelemben mégis
6 marad felül, mert rátermett és erkölcsileg is
magasan ellenfelei fölött áll. A véletlen.is őt
segíti) s a romantikus történet végére minden jóra
fordul, még Berend halottnak hitt szerelme is előkerül.
A lírai szépségűi leírások, a romantikus-izgalmas cselekmény és á helyenkénti kritikai-realista
ábrázolás avatják a Fekete gyémántokat Jókai egyik
legértékesebb müvévé, mely egyben a legolvasottabbak
közé is tartozik.

JÓKAI Mór: Szerelem bolondjai.
Regény. Bp. 1975j Szépirod.
Kiadó.
Jókai regényének ezúttal elsősorban korrajzi
értéke van. A romantikus meeeezövés és hősök története mögött igazából a gyűlöletes Schmerling-korszak, az 1861-66 közötti évek rajza a jelentős zsarnoki önkényével, csalódásaival, nyomorúságával.
A provizórium kezdetén magasra csap a megyei
ellenállás lángja,a tisztségviselők sorra lemondanak. Csakhogy míg a- nagy földbirtokkal rendelkező
urak könnyen elvonulhatnak birtokukra, a becsületes
kisemberek sorsa nagyon keserves.
Est mutatja be az író a Világosi család ábrá109

zolásával. A családfő földbérlettel próbálkozik,
az 1863-as Ínséges, aszályos esztendő azonban teljesen tönkreteszi.Az adószedés könyörtelen mesterei azért még mindig tudnak valamit kipréselni belcle: a szerencsétlen mutatványos lovát is elveszik adóba, amikor már végignézték az előadást.
A főtiaztviselő Herter Nándor - aki szintén
lemondott hivataláról - ezzel szemben a legelső
alkalommal korrumpálódik. A harmadik típus a bécsi
üzletember, aki azért jön az országba, hogy alaposan "megszedje" magát az osztrák kormány szolgálatában.

.

Jókai pozitív hősei felveszik a küzdelmet és
harcbanállnak egy igazságosabb világért. Egy derék osztrák katonatiszt nem retten vissza a legelőkelőbb urak letartóztatásától sem. Harter fia
pedig - aki Amerikában harcolt az északi hadseregben, 8 itt tanulta megbecsülni a munka által szerzett tisztességet - végleg szakít apjával. Bécsben telepszik le, ahol rátalál régi szerelmére, a
Világosi leányra,Ilonkára is.

JÓKAI Mór: Az új földesúr. Regény. Bp. 1970, Szépirod.
lÓ.
Jókai életművének legvitatottabb darabja. A
konzervatív irodelomtörténetírás legjobb müvének
ítélte, míg az ötvenes években az osztrákokkal való megalkuvást fedezték fel benne.
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A regény 1862-ben jelent meg először, amikor
az önkényuralom új hulláma öntötte el az országot.
A nemzet passzív ellenállással válaszolt. Ennek a
magatartásnak életteljes megörökítője a regényben
Geramvölgyi Ádám középbirtokos nemesúr, akinek hazafias fájdalma, a jogtalanságokon való felháborodása egyéni sérelemmel s bebörtönzött unokaöccse
miatti keserves bánatával találkozik.
Jókai ábrázolásában a passzív ellenállás vonzereje oly nagy, hogy még a tisztességes osztrákok
szívét is az elnyomottakhoz hajlítja. így magyarosodik meg a történet során az "új földesúr", Ankerschmidt osztrák tábornok, akinek szép és kedves
leánya, Erzsiké a kiszabadult Garamvölgyi Aladár
felesége lesz.
A regény a múltszázadi élet sokrétíf, eleven
és szórakoztató rajza. Ötletes meseszövése, hangulati egysége, derűje méltán emelik Jókai legnépszerűbb regényei közé.

JTJSTH Zsigmond: A kiválás genezise. Regényciklus. A
pénz legendája. - Gányó
Julcsa. - Fuímus. Sajtó alá rend. Szalontay Mihály,
ütősző: Diószegi András.
Bp. 1969, Szépirod.Kiadó.
Justh Zsigmond a tizenkilencedik század végének tragikus sorsújméltatlanul elfelejtett irója. Arisztokrata származású, műveltségével, nagy
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terveivel kiválik kortársai közül. Balzac és Zola
példájára regényciklust: hatalmas társadalomrajzot tervez, ebből azonban csalc három kötet készült
el.
Justh Zsigmond osztályát, a pusztuló arisztokráciát kívánta megmenteni, s ezt a parasztsággal való vérségi keveredés útján képzelte. A pénz
legendája egy rossz házasság története, az arisztokrata életforma belső bomlását tárja fel. Neraes
érzelaíí , hőseit társadalmi helyzetük s a kényszerházasság teszi tönkre.
• •>
: :
A parasztságot, a megválté őserőt a Gányő
Julcsában ábrázolja. A regényt három élmény határozza meg: a magyar táj, a puszta lírai látomása,
a paraszti nyomor rajza, s a szerző illúziói a magyar faj ás a nazarénus vallás megváltó hatalmával kapcsolatban. A hármas élményt egy szerelem
története kapcsolja össze.
Legjobb regénye, a Fuimua már csak az író halála után jelent meg. Ez a regény már mást mond:
az arisztokrácia pusztulása elkerülhetetlen. Két
testvér járja végig a felvidéki kastélyokat, s
ehogy kiterjedt rokonságukat látogatják egyre több
ellenszenves vagy beteg,tettekre képtelen arccal
találkozunk.
A regényt tartalmas, Justh Zsigmond munkásságát elemző tanulmány zárja.
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KAFFKA Margit! Színek és
évek. Regény. Bp. 1978.
Hóra Kiadó.
/Diákkönyvtár./
Máig legkiválóbb nőírónk főműve 1912-ben jelent meg először könyvalakban. A regény egy öregedő asszony, egy bajdani dzsentrilány emlékezésein
keresztül, az 189O-es évek Magyarországának bomladozó dzsentri világába vezeti olvasóit.
EősnfJe, Pórtelky Magda egyszerre példázza
sorsával a régi asszónyi élet csendes pusztulását
és a süppedő világ erkölcsét. Az az életforma, amelyben Fórtelky Magda él, a nő számára csak egyetlen lehetőséget kínál: a házasságot. Magda is ősei
módjára megyei ember feleségeként akarja berendezni életét. Amikor azonban egy tragikus véletlen
megfosztja férjétől, szembetalálja magát a megváltozott világgal, amely szinte kálváriát járat vele.
Sem lát más megoldást, másodszor Is férjhez
megy. Amíg azonban első házasságában még voltak
fellobbanó lázadásai egy tisztultabb világért, addig második házasságában a teljes megalázottság
vár rá, amit fásult közönnyel, belenyugvással fogad.
Bősnője "Környezetében sok céltalan, zülött,
esendő vagy légvárat építő alakot sorakoztat fel
a szerző. Kaffka Margit egyszerre tudta kívülről
és belülről szemlélni a dzsentri pusztulását, s kitűnő ismerője az asszónyi léleknek. A Színek és
évek a legjobb, legteljesebb,legharmonikusabb magyar regények közé tartozik.
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IASSÍK . L S J O B : Bgy ember élete. Önéletrajzi regény. Bp.
1974, Magvető.

A Kossuth-díja* Író-k81t6-fest6 önéletrajzi
regénye az 1916-os évvel zárol. A hasonló művek
sorából elsősorban hitelessége, kíméletlen őszintesége emeli ki.
A gyerek és fiatal Kassák elszántan hátat
fordít az iskolának, s ezzel romba dönti apja reményeit.1 Lakatosinas lesz, s 16 éves korában Pestre megy, ahol barátokra talál, ismerkedik az irodalommal, bekapcsolódik a szakszervezeti mozgalomba. Simon Jolán - későbbi felesége - biztatására
elindul Párizs felé
gyalog, pénztelenül. Hazajőve telekor újra munkanélküliség, nyo/ior várja.
Anyja és Simon Jolán tartja el, a család egyetlen
szobában húzódik meg.
%.Az Bnéletraj* második része lrdi fejlődéséről
is számot ad, irodalmi fogadtatásáról, irodalomszervezői munkájának kezdeteiről. A szociáldemokrata párt
tagjaként részt vesz a munkásmozgalomban is, s az emlékezésben elmondja a mozgalommal kapcsolatos problémákat, kétségeit és bírálatát.
Az Önéletírás nemcsak Kassái magánéletének,
művészi fejlődésének híí tükre, hanem a korabeli
munkásság életének, a magyar munkásmozgalom akkori eseményeinek krónikája is. .
. .
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KODOLJÍHYI Jánosi Boldog békeidők. Regény. 2. kiad.
1969, Magvető.
A Boldog békeidők a századforduló "aranykorának", a ferencJózsefi boldog békeidő magyar társadalmának regénye.
Az író egyetlen nyár történetét beszéli el.
Az események előterében Németh Gyula erdész áll
- alakját apjáról mintázta a szerző -, mások szemében korrekt, igazából önző, akarat- és szerétetnélkUli ember, aki előbb feleségét taszítja el,
majd érzelmileg két nő, Kádi, a sváb cselédlány
és házvezetőnőjének leánya hálójában vergődik.
Az erdész történetével párhuzamosan bontakozik ki a Zengő alján meghúzódó, félsváb-félmagyar
falu hétköznapi és ünnepi életei a templom, a kocsma, a leánykérés, a cséplés, az úri kaszinó világa, szokásai, szertartásai. A hiteles korrajz jóvoltából a családregény társadalmi körképet bemutató alkotássá szélesedik! a főhős családi életének széthullásában a századelő magyar társadalmának szétesését is érezzük, ahol az emberek élete
üres és hazugságra épül; férj, feleség, szülő és
gyermek,testvérek, úr és cseléd egymás ellenségei.
A szerző regényének először a Buborék címet
adtai olyan címet keresett, amely ironikus, fricekázó. "Hiszen úgy múlt el az a világ, az a Monarchia, mint a buborék! Úgy oszlott el, mintha
szétpukkant volna!"

KODOLÁBTI János: Süllyedi
Tilág. önéletrajzi regény.
Bp. 1965. Hagvető.
k Süllyedő Tilág Kodölányi önéletrajzi regényciklusának első és önálló fejezete; ma már történelem, korhŰ dokumentum. A szerző életének eiső húsz esztendejét beszéli el. Az önéletrajzban benne van a század első két évtizedének magyar valósága, a dunántúli
falvak és városok élete, a fereneJózsefi "boldog
békeidő", a hivatalnok- és dzsentrivilág haldokláÁz író megrázó erővel eleveníti meg családja,
gyermekkori környezete indulatoktól és szenvedélyektől terhes légkörét. ÉLete legfontosabb szereplőit e személyes formában is regényalakká formálja, szüleit, tanárait, barátait, parasztembereket és úri rokonokat: mindazokat akik ifjúsága élményeit meghatározták.
A gyeinek kiszélesedő tapasztalásvilága a regény végén a háborúval, forradalmakkal találja magát szemben. Itt válik elsősorban az önéletrajzi,
lélektani regény kor— én társadalmi dokumentummá,
hiszen a diákévek zaklatott magyar kisvárosa, egy
dunántúli falu világa, a félig nemes, félig polgár
Xodolányi-család egyszerre tükre és cselekvő részese a történelem eseményeinek.
'
A záró fejezetben az ifjú író sorsa egyre drámaibb jelképpé válik: a szétvert forradalom után
egyetlen célja, hogy íróként az Igazságot hirdethesse, s romantikus lázadással kiutat találjon családja süllyedő világából.
1 1 6
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KOSZTOLÁNYI Dezső: Aranysárkány. Regény. Utósző: Szabó György. Bp. 1968rSzépirod.Kiadó.
/Ol*só könyvtár./ :
A regény színhelye a "boldog békeidők" Sárszege, az úri középosztály világa. Ebben a világban
megfért egymással a pengő sarkantyúé törzsorvos,a
törtető ügyvéd,a dzsentri,az alázatos mosolyú kereskedő.Ezek a rétegek már csak külső látszatra,becstelenségük takargatására őrizték "magasztos" elveiket.
Ennek a világnak lesz áldozata a regény hőse, a
kötelességtudó, emberezerető, feddhetetlen Novak
tanár úr, akiben nincs egyetlen gonosz indulat ' , .._..-.
sem. Kosztolányi a humanitás összetevőit keresi
ebben a korban a kicsinyes nyárspolgáriság és az
agresszív butaság ellen.
- ;'>
Egy sportpisztoly eldördülésével indul a CBelekmény, s a ma végén újból dőrren egy revolver;
a gyilkos szerszámot Novak főgimnáziumi tanár fordítja maga ellen. Reményeiben csalatkozik, sőt
egy alacsonyrendu inzultus is éri, megveri egy elbuktatott diákja, s ő nem bírja elviselni szégyenét. Leányát is elveszíti, ezért inkább a halált
választja.
A regény végkicsengése lehangoló: minden értelmetlen és kegyetlen, még a jó is visszájára
fordul. Az író szomorú hitetlenséggel tekint a
világra, s kevés reményt vagy értelmet fedez fel
benne. A kitűnő regényből sikeres film is készült.
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KOViCS György: Pusztulás.
Regény. Bukarest 1971,
Kriterion.
/Romániai magyar írók./
Magyar-román közös kiadás.
A romániai magyar író regénye az első világháború utolsó hónapjaiban, egy erdélyi faluban
játszódik. Az otthonmaradottakat egyre inkább sújtják a háborús nélkülözések, a helyi közigazgatás
hetalmaskodó képviselői. Megismerjük a szegénység
tragédiáit, a férj nélkül maradt asszonyok keservét.
Az író az egész falu panorámáját rajzolva néhány jellegzetes alakot, családot részletesebben
bemutat. Hűséggel várja haza férjét Hegyi Sándorné, aki tehetetlenségében már-már összeroppan idegileg. Viszontagságokon keresztül, megjárva a szovjet polgárháborút jön haza Hegyi Sándor, Kovács
Perenc és Demeter Péter. Még félnek a csendőröktől,
pedig az államhatalom korhadt eresztékeit már szinte csak a megszokás tartja össze.

••:••-.

Feszülnek; az idegek, érlelődik a változás az
emberekben, csak a falu vezetői, urai nem akarják
tudomásul venni a tényeket. A visszavonuló német
csapatok rekvirálása után kirobban az elégedetlenség, a feldühödött tömeg megöli a jegyzőt, lakását
tomboló dühíel kifosztja.
A pontos, realista rajzú regény hiteles képet ad az új világba forduló falu sorsáról.
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KŐRIS Emil: Egzengés. Regény. Bp. 1977, MagTető.
Előzményei: Vakmeleg,
Forgószel.
A regény előzményei a Vakmeleg és a Forgószél
című mÚVek; közös hősük Borgdi Pál huszárkapitány.
Az 1850-es amnesztia révén viszonylag hamar kiszabadul a fogságból, megnősül és tovább folytatja
ügyvédi munkáját.
A regény tulajdonképpeni cselekménye néhány
nap alatt játszódik 1852 őszén. Borgdi Gyulára készül feleségéhez. Előbb Pesten és Budán különböző
emberekkel találkozik, hivatalos és baráti beszélgetéseket folytat, titkos megbeszélésekre hívják.
Viszontlátja Berzeviczky grófot, a raboskodásban
szinte megrokkant gyermekkori barátját, rövid ideig beszélget Srkel Ferenccel, hosszasan vitatkozik
egy huszárezredessel, aki egy esetleges összeesküvésben való részvételre igyekszik rábeszélni.
Ezekből a beszélgetésekből, éppúgy mint a
Gyulán történő találkozásokból - öreg parasztokkal, bujkáló forradalmárokkal, régi ismerősökkel az akkori évek hangulata érződik: a bukott forradalom miatti keserűség, egy újabb megmozdulás utáni vágy és a letartóztatásoktól való állandó félelem.
Borgdi szeretné megteremtsd. - elsősorban családjához, feleségéhez és ;újszülött kislányához
menekülve - belső biztonságát. Viselkedése mindvégig tanúsítja, hogy bár nem akar új szervezkedésekből részt venni, korábbi, forradalmár énjét sem
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tudja megtagadni. Alakjában az Íx6 nem romantikus
hőst, hanem kétségektől, kisebb megalkuvásoktól
sem mentes valódi embert teremtett meg.

KŐSZEGI Imre: A lázadó trónÖrökös. Történelmi regény
az ifjúság számára. Bp.
1969, Hóra Eladó.
A ook kalanddal, Izgalmas eseménnyel tarkított regény főhőse Tyrnell Ernő, egy volt 48-as
honvéd fia. ó tartja össze a cselekmény szerteágazó szálait. Mint lángolóan lelkes Kossuth-hívő háromféle szervezkedésbe is belekerül. Az egyik egy
bécsi főúri társaság, amelynek tagjai Ferenc József
fiát, a haladó szellemű Rudolf trónörököst kívánják hatalomra juttatni, a másik egy budapesti,
ugyancsak úri kör, a harmadik egy pesti diákszervezkedés - fegyverraktárral, nyomdával, titkos
jelszavakkal és nagy konspirációval.
Sok izgalmas kaland után - éjszakai ki-hallgatás a palotában a lázadó trónörökösnél, látogatás
Kossuthnál Turinban, zsidópogrom Tiszaeszláron
stb. - Kiderül, hogy a három szervezkedés tulajdonképpen egy és ugyanaz. A lelkes fiatalokat félrevezették, a Bécsből irányított szervezkedésnek
nem a köztársaság kikiáltása, hanem Rudolf trónörökös magyar királlyá választása a célja. S végül
- Rudolf öngyilkosságával - ez a lehetőség is meg-
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A regény olvasmányos, s Ifjú olvasol számára
bőven nyújt hasznos ismeretanyagot Is.

KRÚDY Gyula:
Történelmi
alá rend.,
szó: Fábri
Magvető.

Kossuth fia.
regény. Sejtő
jegyz. és utóAnna. Bp. 1976,
'

A Icatetet az író két tárcaregényéből állította íissze a kiadó. Az első - A Kossuth-fiúk vagy
nemzeti küzdelem regénye - 1931-ben jelent meg
folytatásokban ez Ssti Kurír e. napilapban, s benne Kossuth Lajos nagyobbik fiának, Ferencnek 53 ••
éves korában történt hazatértét, itthoni fogadtatását és politikai pályájának első, bizonytalan
lépéseit beszéli el Krúdy.
A másik tárcaregény - A Kossuth-fiúk Ferenc .
József árnyékában és fényében - az író életében
nem jelent meg nyomtatásban. Ez a mu Kossuth Ferenc politikai karrierjét mutatja be képviselővé
választásától kereskedelmi miniszterré való kinevezéséig.
A Kossuth fia sajátosan "krúdys" tényregény.
Az író egyenrangú alkotóelemként egyesít benne
pontos adatokat, hiteles korabeli feljegyzéseket,
történeti tényeket és kedélyesnek tűnő, de metszőén szatirikus tartalmú anekdotákat sőt pletykákat.
Krúdy iróniával vegyes szeretettel ábrázolja hősét
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ée híí képet rajzol a millenniumi Magyarország társadalmi, politikai életéről.

KRÚDY Gyulai Rezeda Kázmér
íizép élete. Eegény. Utószó: Szabó Ede. Bp. 1973,
Szépirod. Kiadó. ..
/Olcsó könyvtár./

"Olyan korszakban éltünk - vallja a regény
hőse, Eezeda Kázmér -, amikor a Szerelem művésze
meghatározás talán még pw"ái ±B magasabb rangot
jelentett, mint a királyi tanácsosság, vagy más
efféle békebeli rang, amelyért törték magukat az
úriemberek."

Rezeda Kázmérban csakugyan alig fe-

dezhető fel törtetés. Regényét ugyan megküldi A
Hét című folyóiratnak közlésre, de ezen kívül éli
az "utolsó békeév" Ferenc József-i Budapestjének
"szép" életét: az Ó-utcai "Barátságos ház", a szivarfüstös kávéházak, a ligeti tó sétánya és az
óbudai randevúk által határolt életet, mely egy
kissé polgári változata a móriczi "boldog ember"
boldogságának, k

válságai elől háborúba szédülő

ország fővárosé a szerző írásművészete révén varázsos fényeket kap,de anagy író becsületességét tükrözi, hogy e fények talmi ragyogását is megérezteti.
Rezeda Kázmér az író alteregója, szerelmi kalandjai során feltárul az olvasó előtt az 1914—es
Pest különös levegőjű élete, valós és álombéli
alakok népesítik be a regény lapjait költőiségük122
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k
ben is úgy gyönyörködtetve, hogy az olvasó megborzad a polgári világ haláltánca láttán.
.
;

KRÚDY Gyula: A tiszaeszlári
Solymosi Eszter. Regény.
Bp. 1977, Magvető.
/Tények és tanúk./
"Egy abszurd vád és világszenzáció története.
A kor autoszuggesztiója. Egy nagy emberi igazságtalanságot kell jóvátenni" - ezekkel a vastagbetíís
címekkel hirdette meg 1931»februárjában a Magyarország című" napilap egész oldalas előzetesében
Krúdy új regényét. Március 1-től kezdve 101 folytatásban jelent meg a lap hasábjain a tiszaeszlári cselédlányka alakja köré fonódó sötét előítéletekből táplálkozó koholt vád története, amelyből
a "boldog békeidők" Magyarországának leghírhedtebb pere fejlődött ki.
Krúdy a korabeli sajtótudósítások és jegyzőkönyvek alapján híven rekonstruálja a per lefolyását, hátterét. Regényének legfőbb értéke azonban
nem a dokumentaritás, hanem a századvég nyírségi
életének remekbeszabott ábrázolása. Számos anek- • .
dotába ágyazva elevenedik meg a vidéki icurtaneme—
sek pusztuló világa, s a magyar vidék provinciális kedélyessége mögül groteszk démoniság sejlik
elő: omladozó kúriákban hamis Ügyek Icótyagos Don
Quijotéi tanyáznak, a csendbiztosok vadszőlős há-
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zaiban az ugrásra kész erőszak lapul, a kvaterkázó úri társaságokban fojtott hisztéria lappang. Az
író mélyen átélt hiteles és gyilkosán ironikus képet ad gyermekkora Nyírségéről, arról a korszakról
éa környezetről, melyben maga is nevelkedett*
A regény könyv formában 1975-ben jelent meg
először.

EOTCZ Aladár: Fekete kolostor. Feljegyzések a francia
internáltsagból. Utószói
Ács Margit. Bp. 1975, SzépÍrod. Kiadó.
A szerzőt az első világhábord kitörése Franciaországban érte, ahol öt évet töltött politikai
internáltként. Könyvében fogsága megrázó történetét írje le. Müve Kosztolányi szavaival "maradandóan tükrözteti a kort, mely létrehozta, s híven,
biztosan őrzi «nnnV nevét, aki írta".
Kuncz Aladár a különböző francia internáló táborokban e kiszolgáltatottság, reménytelenség és
megelázottság kálváriáját járta meg. Életre szóló
élményét sokáig hordozta magában, amíg végül megírta.
A Fekete kolostor külső kerete egyszerű. Az
elaő, világháború kitörésének pillanata, egy sikeri«ien hazatérési kisérlet, az internálás, az intfernáltak belső életének rajza, a kiszabadulás és hazatérés. A mÜ* belső tartalma már bonyolultabb; egy
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ember drámai fejlődésének pontos rajza, azt követi
nyomon, hogy az eseményeket miként éli át a regény
bőse, hogyan lesz kozmopolita világpolgárból igaz
humanistává. : "
:' '
Eszköztelen, puritán stílus jellemzi a művet,
amely megrendítő erejdí olvasmánya

LEHGYEL Dénes: tfj élet hajnalán. Történelmi mondák. Bp.
1979 t Móra Kiadó.
Lengyel Dénes mondakönyveinek záródarabja a
kötet. Szerves folytatásaként az előzőknek az 1849től 1919-ig terjedő időszak anyagából, hetven év
mondakincseiből válogat.
A történelmi sorrendben közölt anyag nagyobb
egységei: a Kossuth-emigráció, a szabadságharc
utáni magyarországi élet, a kiegyezés és a dualizmus, a paraszt- és munkásmozgalmak^végezetül az
első világháború, majd a Magyar Tanácsköztársaság.
Érdekes színfoltja a kötetnek a Nagy magyarok
életéből c. fejezet, amely többek között egy-egy
Deák Ferenc, Liszt Ferenc személyéhez fűződő rövid
mondát, Mikszáth Kálmán "házasságainak" történetét,a
Laborfalvi Róza pályafutásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett jubileumi előadás viszontagságait eleveníti meg.
Mint előző müveiben, a szerző most is források nyomán beszéli el a mondákat, forrásait híven
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követre. Történeti népmonda, emlékirat, tudományos
cikk, monográfia, levél, szónoklat és visszaemlékezés egyaránt szerepel a források között.
Színes és fekete-fehér dokumentumfotók, időrendi tájékoztató, a szövegben előforduló ritkább
szavak, helynevek magyarázata és utószó egészíti
ki a kötetet.

HAJOH Ottó: Magyar Atlantisz.
Regényciklus. 2. kiad. Bp.
Magvető. 1. köt. Isten békéje. 1964. 2. köt. Egi és
földi háborá. 1965.
A Magyar Atlantisz első két kötete egy hoszszabb ciklus része, melyben a millenniumi Magyarország, az első világháború, az utána következő
forradalmi korszak,a Horthy rendszer és a második
világháború történetét eleveníti meg a szerző.
Az Isten békéje a millenáris Magyarország
rajza. A korszak sajátos, ellentmondásokkal teli
légkörét idézi, - azt a látszólag nyugodt, megelégedett társadalmat, amely már magában hordja a
bomlás jeleit, a forradalom csiráit. A szereplők
széles köre - a legalsó rétegektől az arisztokráciáig - lehetőséget ad a különböző helyzetű és
gondolkodású emberek életmódjának, eszmevilágának
bemutatására. Az egyéni sorsok alakulásán keresztül kibontakoznak a társadalmi, politikai mozgalmak, az első világháborút megelőző évek szelleme,
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hangulata.

; ...

.
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Az Égi és földi háború az első világháborúról
szól. Szereplői azonosak az első kötet nőseivel.
A két főalak: Brandt őrnagy ée Kovács Benedek káplár kalandjain, élményein keresztül tárul elénk a
szerbiai, lengyelországi front és a hátország, Budapest élete. A cselekmény a háború kitörésétől az
őszirózsás forradalomig tart.
Mindkét kötet meseszövése fordulatos, érdekes
szituációkban gazdag,s a sokoldalúan jellemzett
szereplők mellett a kor valóságos történelmi személyiségei közül is sokat megismerünk.

MÉLIUSZ József: Város a ködben.
Regény. Bp. 1982, Szépirod.
Kiadó.
.
.
A regény egyes részletei még a harmincas évek
végén megjelentek a Korunk címíí folyóiratban, de
a teljes mfí csak jó harminc évvel később látott
napvilágot. /A regényt kiegészítő írás számot ad a
kiadás körüli kálváriáról, s általa ezeknek az
éveknek különleges kulturhistóriáját is adja./
A regény az író emlékeit tartalmazza gyermekkora első napjaitól. Ez a korszak egybeesik az első világháború éveivel, a színhely a szerző szülővárosa, Temesvár. Méliusz családja történetén keresztül az anyagi gondtalanság csúcsaira - csúcsocskáira - felkapaszkodó hivatalnoki-polgári réteg, a
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háborús konjuktura pünkösdi királyságát élvezSk
természetrajzát írja meg. A város újgazdagjai, háborús szállítói, panamázői mellett azonban - az
újgazdag apa
kevésbé szerencsés proletár-rokonainak portréin keresztül - a város szegényelt, a '
fekete lisztért sorban állókat is megismerjük.
A regény különleges .varázsa az apró hangulatok - ízek, szagok, nevetések - megejtsen érzékletes visszaadása. Olvasói szinte wingiiir is részeseivé válnak egy pusztuló világ utolsó, szerelemben,
peesgőben tobzódó, csillámló napjainak, s végóráinak.
....'..•
.: ./.. ,'.;.-..:.....í.- •-

MIKSZÁTH Kálmán: A gavallérok.
Kisregény. Bev. Szász Imre.
Bp. 1951. Szépirod. Kiadó.
/Szépirodalmi kiskönyvtár./
Színes, pompázó, mégis lehangoló képek sorozata A gavallérok az illúziók urairól, a városi
dzsentri hivatalnokokról: a valamikor még történelmi szerepet vállaló nemesség hanyatlását felmutató Mikszáth Bővek első remeke. Egy társadul mi
rétég önáltatásának művészi megragadása.
Meséje tulajdonképpen nincs : egy esküvő leírása maga a történet. Az író a látottakat, tapasztaltakat egyes szám első személyben, mint jelenlévő beszéli el. Kezdetben kedélyes meghittseggel
veszi szemügyre a nagyzolő kisurakat, mintha még
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őt magát is átmelegítené szemet gyönyörködtető,
szinpompás felvonulásuk. Majd fokról fokra fakulnak a színek; az író éles szeme mind többet és többet láttat a pompával eltakart szegénységből, az
elleplezett valóságból.
Az esküvőt követő, ködöt foszlató hajnalon
azután végleg eloszlik a hamis káprázat. A nagyzoló gavallérok kopott kishivatalnokokká vedlenek,
a kölcsönkért díszes fogatok, a libériás inasok
visszakerülnek gazdáikhoz. Szemfényvesztés volt
minden: a szerepek eljátszol maguk is tisztában
vannak ezzel, de úgy érzik ősi jussuk van erre a
- hamis - ragyogásra. Egyikük meg is fogalmazza:
e ragyogás minden kelléke "csak szét van osztva,
és ha azt bizonyos alkalmakkor mesterségesen egy
rakásra hordjuk, kinek mi köze hozzá?" A történet
szereplői kisszerő, fajsúlytalan emberek. Lecsúszásukban semmi tragikusát nem érzünk, csak nevetni
tudunk rajtuk.

MIKSZÁTH Kálmán: Két választás
Magyarországon. Regény.Utószó: Király István. 2. kiad.
Bp. 1980, Szépirod. Kiadó.
/Olcsó könyvtár./
A regény főhősének, Katánghy Menyhértnek az
alakja csaknem egy évtizeden át foglalkoztatta
Mikszáthot. Parlamenti jegyzeteit a Pesti Hírlapban 1893-tól új formában jelentette meg: a költött
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nevű* képviselő számol be pesti politikai élményeiről vidéken él6 feleségének. A levélsorozat sikere után két év múlva megszületett Katánghy élettörténetének és első megválasztásának regénye,majd
újabb két év múlva A ESrtvélyesi csíny címmel a
második, még agyafúrtabb képviselő-választás históriája Í B .
4. hangsúly nem a történésen: a jellemrajzon
van. líenyus kevély és hetyke dzsentri, aki ipszilonos őseitől már nem örökölt eltartó birtokot,
csak az úri gőgöt, a megvetést mindenfajta polgári munkával szemben. így a szemfényvesztés, a csalás lesz a fegyvere* Szélhámosságra épül már a házassága is, az érvényesülésbe, a képzelt vagyonba
szeret belé. Hint orvos, egy egész fürdőváros közönségét sikerül átejtenie serény sürgölődésével,
pedig valójában betegei sincsenek. Legfőbb tette
azonban a két csalafinta képviselő-választás zseniális cselének kidolgozása.
A rendkívül szórakoztató, anekdotákból fűződő
regény igazi értéke kesernyés, fanyar realizmusa,
a százedvégi félfeudális magyar társadnimi rend
találó bírálata.
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MIKSZÁTH Kálmán: 1 Hoszty
fiú esete Tóth Maxival.
Regény. Bp. 1979, Szépirod. Kiadó.
A regény cselekményéhez az alapötletet egy
korabeli újsághír adta. Könyvében a szerző mintegy összefoglalja mindazt, amit korábbi dzsentriábrázolásaiban, vármegyei képeiben, országgyűlési
karcolataiban megvillantott.
Anekdoták laza sorában különböző dzsentri famíliákkal, megyei viszonyokkal ismertet meg. A míf
inkább egy osztály regénye mint egy emberé: a címéből is kiderül, hogy a család itt a főhős.
A dzsentri Noszty Peri huszárhednagy hozományvadász házassággal akarja jövőjét biztosítani. Ehhez a tervhez az egész dzsentri-társeság minden
"ötlettel" hozzájárul. Tóth Marit szemelte ki feleségnek, aki a környék leggazdagabb polgárának
leánya. Hoszty Peri cselszövésekkel, kompromittáló helyzet teremtésével igyekszik elérni, hogy Mari a felesége legyen. Tóth Mihály, az Amerikát
járt apa azonban felismeri a Noszty-család igazi
szándékát, és az utolsó pillanatban megakadályozza a házasságot.
Anekdotikus hang, könnyed, szellemes elbeszélő stílus jellemzi a regényt, mely 1908-ban jelent
meg könyvalakban először. Mikszáth művészete ezzel
a művel lép át a kritikai realizmusba.
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MHiLOK Éra: Fogoly a vártoronyban. Ady Endre életregénye. 2. kiad. Bp. 1977.
Móra Kiadó.
/Kozmosz könyvek./
Az írónő Ady Endre életét dolgozza fel regényéé formában. Mintha a költő emlékezetében jelennének meg az események 1918 őszén, a csúcsai kastély toronyszobájában, egy álmatlan éjszakán.
Mialatt a kastély aletti sínpályán csikorognak a szerelvények, felvillannak a költő életének
főbb állomásai: Zilah, a Debreczeni Hírlap szerkesztősége, a^Körös-parti Párizs", Kegyvárad s az
igazi Párizs is a Szajna partján, Budapest és természetesen Ady szülőhelye, a szilágysági Érmindszent.
Szerelmek, barátok, tanítók, hívek és kiátkozok utaznak együtt a képzelet szárnyvonalán. Viszontlátjuk Ady irodalmi és politikai szövetségeseit a Holnap költőin, a Byugat táborán át a Huszadik Század és a Galilei kör radikális társadalomtudósaiig, ugyanígy a gyűlölt ellenfeleket ia
Bákosi Jenőtől Tisza Istvánig.
Átéljük a költővel a Léda-szerelem éveit, a
háború megrendülését, betegségét, Csinszkával kötött házasságát. Megismerjük dacos, nyugtalan,
büszke egyéniségét, s ez alkotás gyötrelme* folyamatát is megpróbálja megfejteni a könyv szerzője.
A képzelt utazás lehetővé teszi, hogy az írónő száraz dokumentumok helyett élethelyzetekre ópítse regényét. A kötet értékes képanyagot is tartalmaz.
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MÓRA Ferenc: Ének a búzamezőkről. Regény. 3. kiad.
Bp. 1978, Magvető.
A regény cselekménye az első világháború idején játszódik. Hem a harcterekről szól, hanem az
otthonmaradottakról, a gyermeküket elvesztett szülőkről, az özvegyekről, azokról a tragédiákról,
amelyek a "hátországban" játszódnak le.
Valahol egy alföldi faluban - két szomszéd
portán - magára maradt két asszony. Az egyik, Stel
kitartó hűséggel hisz abban, hogy férje, Rókus i?
egyszer mégis hazajön. A másik asszony, Piros viszont összeáll a nála dolgozó orosz hadifogollyal.
Piros gyermekszülésben meghal, nem éri meg férje,
Ferenc visszatérését.
A visszatérő Ferenc Rókus halálhírét hozza.
Etel és Ferenc összemelegednek, házasságot kötnek,
gyermekük születik. Közben Ferenc megtudja, hogy
Rókus él, de leveleit elrejti felesége elől. Az
egyik mégis
Etel kezébe kerül, aki az események
súlya alatt megzavarodik, szent asszonyként bolyong,
majd a halastóba fulled. Ferencnek álmában gyakran megjelenik Etel, s végül - mintegy a szellemasszony sugalmazásara - felakasztja magát.
A szuggesztív erővel megírt míf a magyar irodalom egyik legszebb háborúellenes alkotása.
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MÓRICZ Zsigmond: A boldog
ember. Regény. Bp. 1979,
Szépirod. Eladó.
A regény alapjául az író marosligeti parasztrokonának, Fapp Mihálynak az élettörténete szolgált, aki pesti útja alkalmával 1932-ben elbeszélte az írónak gyermek- és*legénykorát egészen az
első világháború kitöréséig. Lázadás, harag és elkeseredés nélkül mondja el a gyermekkor apró &rö- .
melt és'csalódásait, első szerelmeit, házasságának történetét, a hétköznapok megpróbáltatásalt
és nyomorúságát, a falusi élet színpompás kavargását.
Joó György - a regény hőse - félárva lett,
kénytelen a felnőttek életét élni, az anyján, ma- i
gán segíteni. Cselédkedlk, alkalmi munkákat, végez,
rövid ideig a fővárosban is dolgozik. Kesertf élettapasztalatai lassanként bizalmatlanná teszik a világgal, az emberekkel szemben. Megtanulta, hogy a
ssegényembernek mindenkitől félnie kell. 1932-ben,
a gazdasági világválság mélypontján Joó György megelégedetten tekint vissza fiatalkorára.
Joó György sorsában a magyar paraszt reális,
őszinte képe bontakozik ki. Az író mintha szóról
szóra jegyezné hőse szavait, érezzük, szereti hősét. A regény egyben vádirat is, hiszen a Horthykorszak valóságával szemben a hős sokká] boldogabbnak látta azt a szegényvilágot, amelyben fiatalságát leélte.
líóricz A boldog ember-ben a valóság regényesítés nélküli bemutatását tűzte ki célul, s e
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regényével 6 emelte a magyar irodalomban a dokumentum Irodalmat modern epikává.

MÓRICZ Zsigmond: A fákly*.
Regény, utószó: Horváth
Zsigmond. Bp. 1979 j Szépirod. Kiadd.
'*• /Olceó könyvtár./
A regény 1917-ben jelent meg könyvalakban.
Móricz ebben a könyvében megírt mindent, ami a háborús évek alatt felsuriísödött a nép, a falu életében. Sőt a teljes magyar élet megfogalmazására
törekedett.
Azt írja meg benne, hogy miért nem tudott az
értelmiség a nép vezetője lenni, ha meg is volt
benne a jószándék. A regény hőse Matolcsy Miklós,
fiatal, kitűnő képességű" református lelkész, aki
lelkes tettvággyal érkezett egy Szatmár megyei parókiára. Lobog benne a tenniakarás, mint világító
fáklya akarta az utat mutatni a falu lakóinak.Csakhamar azonban olyan erőkkel találta magát szemben,
amelyek felmorzsolták erejét, ellenállását.
A lét, "a mindenség titkaival birkózva eljut a
társadalom bajainak felismeréséig. Kénytelen belátni, hogy felkészültsége, lelkiereje nem képes megbirkózni ezekkel a feladatokkal. Már-már teljesen
összeroppan, majdnem áruló lesz, amikor a falut
sújtó tűzvész segítségére jön. önfeláldozó munkával részt vesz az oltásban, tüdőgyulladást kap, s

135

rövidesen meghal. "Elvégeztetett, de semmi sem
tisztáztatott" - mondja utolsó szaraival.
Bebizonyosodott, hogy e Matolcsy-féle magányos fálclyák nem tudnak világosságot gyújtani,ahhoz az egész társadalomnak kell megváltoznia. A
regény & modern magyar irodalom egyik legkeserőbb
a l k o t á s é .

,.'...•.
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MÓRICZ Zsigmond: üri muri.
Regény. Utószó: Vargha Kálmán. 2. kiad. Bp. 1979»
Szépirod.Kiadó.
/Olcsó könyvtár./ .
Móricz egyik legnépszerűbb műve. Vad szenvedélyek, izzó nyugtalanságok, reménytelen nagyot
akarások regénye ez a könyv. Témája: a pusztuló,
szétzüllő dzsentrivilág.
Szakhmáry Zoltánnak, egy különös, társai k5- ,
zött magányos földbirtokosnak a tragédiáját írja
le e szerző. SzalEhmáry Zoltán az egyetlen dzsentri, aki felismeri, hogy a régi életforma felett
az idő eljárt. Háromszáz holdas birtokából mintagezdaeég-ot aker teremteni, tudományosan akar gazdálkodni. Személyes életében is változtatni akar
a régi parlagi életformán. Két asszony között vergődik: felesépe, a gőgös és hideg Bhédey Eszter,
és a bájosán romlott kis parasztlány, Eozika között.
Á négy napba sűrített történetben Móricz kö136

nyörtelenül lerántja a leplet a különböző dzsentri figurákról, akik már csak a "büszkeségükre
büszkék." A négyv napig tartó tivornyázás utolsó
reggelén a terveibe belebukó Szakhmáry Zoltán
"igazi úri murit" rendez; saját kezével gyújtja
fel tanyáj-át, majd szíven lövi magát. "A túz ropogott, az állatok, emberek veszettül bőgtek, or- ;
dítottak. A hajnalban az Alföld közepén egy tuzfáklya mutatott az égre, a tuz, a tuz, a szent tuz,
amely minden rosszát megemészt..."
Móricz ebben a müvében mondja ki legkíméletlenebbül ítéletét a dzsentri életformáról.

MIJRÁiryi-KOVÁCS Endre: Garibaldi dobosa. Ifjúsági r e ., gény. 3. kiad. Bp, 1973»
Móra Kiadó.
A világosi fegyverletétel után a szabadságharc vezetői és katonái közül sokan Törökországba
emigráltak. Menekülnie kell a regény főhősének,
Török Zsigmond honvéd százados- Inzsellérnek ie.
Családját - az öt éves Palikát és feleségét - Medve Jóska bajtársára bízta.
Hamarosan mindhárman Török Zsigmond keresésére indulnak. A mege.rősített határokon lehetetlen
átkelniük, s egy halász segítségével a veszélyes
Vaskapu szoroson keresztül próbálnak szerencsét.
Csak ketten maradnak életben, a kis Fali és Medve
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Jóska. Hosszú és kalandos tíz év telik el , míg
epa és fia újra találkozik, majd együtt harcolnak Garibaldi szicíliai seregében az olasz szabadság ügyéért.
£ hosszú évtized alatt bejárjuk hőseinkkel az
akkori Dél-JIagyarországot, Szerbiát, Törökországot,
Szíriát, Olaszországot, Franciaországot. Ismert
történelmi személyek és névtelen, izgalmas sorsú
kisebb szereplők révén feltárul az idegen földön
is a szabadságért harcoló magyar emigránsok sorsa.
A kalandokban bővelkedő ifjúsági regény nagyon olvasmányos, szórakoztató.

NAGÍ Lajos: A tanítvány. Regény. Utószó: Gordon Etel.
Bp. 1969, Szépirod.Kiadó.
A regény, Nagy Lajosnak talán legjobb szépirodalmi munkája személyes élményből fakadt. Joghallgatóként alapvizsgára készített elő egy arisztokreta fiatalembert, s a kastélyban töltött hónapok oly maradandó nyomot hagytak benne, hogy csaknem negyven évig érlelte a témát - többször is nekifogott megírásának -, míg végleges formába öntötte.
A történet a századforduló körül játszódik.
A fiatal és pénztelen üagyrévi egyik ismerőse ajánlásáre elfogadja egy grófi család meghívását, s
leutazik Earlangvárra. Tanítványa, a vele egykorú
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András gróf értelmes ember, csak éppen tanulni
nem akar. Előző jogkorrepetítorával könnyen elbánt,
ha kellett bezárta egy kuckóba, de az izmos Nagyrévivel szemben már nincs erőfölénye. Ebből származik a regény alapkonfliktusa is: a szegény jogász nem hagyja magát bezárni, hanem plebejus gőggel a fiatal grófot gyömöszöli be az odúba. Ezt a
szégyent aa öreg gróf nem túrheti: gávallérosan
kifizeti Hagyrévit és elbocsátja.
A sztori alkalmat ad az Írónak egy nagyúri
család életének és az uradalmi cselédség különböző rétegeinek bemutatására, a feudális berendezkedés fonákságainak, az arisztokraták életidegen gondolkodásmódjának, a kasznárok embertelen módszereinek feltárására. Legnagyobb leleménye azonban,
hogy bemutatja az ember és ember közt tátongó szakadékot, amely olyanokat is elválaszt egymástól,
akik normális társadalmi' berendezkedésben barátok
lehetnének.

REMEUYIK Zsigmond: Por és hamu. Regény. 3. kiad. Bp.
1978, Magvető. ••.-,."•
Az író korrajznak és vallomásnak minősítette
regényét, melyben írói emlékek és vallomások korabeli dokumentumokkal szövődnek egységes művé.
A Por és hamu a századvég Magyarországának bűnügyi
regénye, amelyben a bűnözők a hatalom birtokosai,
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az áldozatok pedig a nekik kiszolgáltatottak.
Tőhőse Lénárt György szegénysorsú árvagyerekből küzdötte magát csendőrtisztté. Élete egy válságos pillanatában az osztálytársadalom szemszögéből megbocsáthatatlan vétket követ el: az ónodi
vásáron a vásorosok mohóságán felháborodva feldúlja sátraikat, s portékájukat a nép közé szórja.
A hetalom őreként megsértette a magántulajdont:
rangjától megfosztják, előbb elmegyógyintézetbe
zárják,imajd eltávolítják a csendőrség kötelékéből.
Kálváriáját betetőzi az a fordulat,-mikor egy-,
kori cimborája, később kérlelhetetlen ellensége
lopás és emberölés gyanújába keveri. Az erkölcsileg teljesen összeroppant, mindinkább elzUUő egykori csendőrtiszt a volt tiszttársai által asztalára helyezett pisztollyal vet véget életének.
A porrá vált, kegyetlen kor ártatlan áldozatainak állít emléket Remenyik Zsigmond regénye.

SOBOR Antal: Heten a hídon.
Regény. Bp. 1972, Magvető.
A regény az első világháború idején játszódik, színhelyei egy garnizon-kisváros s egy eldugott falu, tanya ős vasúti állomás valahol a hegyek mögött, fegyverzajtői távol.
főhőse, Kelemen szakaszvezető hat társával
nérní szerencse és protekció révén nem a frontra,
hanem a vasútbiztosításhoz kerül, majd egy straté1 4 0
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giailag kevésbé fontos h/d védelmére vezénylik
őket. Egy tanyán kapnak szállást s idővel el is
felejtkeznek róluk, a hét katona így három éven
át szabályszerű gazdálkodásra rendezkedhet be.
Közben egymástól függetlenül veszik észre, hogy a
tanyán illetéktelen lakó is él: a fiatalasszony
katonaszökevény férje. A kölcsönös félelem miatt
agyonlövik a szökevényt, de magok is az esztelen
pusztítás áldozatai lesznek.
A regény valamennyi alakja tulajdonképpen az
értelmetlen vérontás, a parancsra elkövetett emberölés elől menekül, próbál félrehúzódni a maga
módján, de a világméretű" embertelenség mindenüvé '
elhat, mindenkit kiforgat, s végül acsargó, esak
önmaga menekülésével törődő, esztelenül gyilkoló
dúvaddá tesz. Ezt sommázza a szerző fordulatos,
közvetlen stílusban megírt kisregénye.

SZABÓ Pálj Anyafölds Eegény.
Bp. 1963, Szépirod. Kiadó.
A történet a századfordulón kezdődik. A magyar
paraszti világot eleveníti meg. Szereplői uradalmi cselédek, akik a közös tanyai lakásokban tengetik életüket. A közös tűzhelyek vitáit, a pattanásig feszült hangulatot eleveníti meg az író.
A béresek vágya: menekülni innen, ha lehet.
Csontáék sorsán a bérescsaládok vergődő életének
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keresztmetszetét rajzolja meg döbbenetes erővel.
Csontáék vágyai bekerülni a faluba. Bz vágül le
sikerül, de micsoda áron* A családfő szemérmetlenül lopja az uraságot, löt éve magát annak, hogy
bármikor caendőrkésr* kerülhet. A feleség assxonyi
becsületét adja el rendszeresen, líegdöbbentő réssé
a regénynek a béreslányok sorsának ábrázolása, •
a fiatal kulcsár drámája.
A regényben együtt találjuk a nagybirtok válságát, a, kapitalizmus előretörését a faluban, a a
mezőgazdasági munkásság nyomorát. Az olvasmányos
att a e*á«edeleji paraastság két évtiaadénak hltalas rajzát adja.

SZABÓ Páli Snberek. Kisregényak.
Bp. 1962, Sséplrod. Kiadó.
Hössör 1930-ban jelent meg azfinberek.Szabó Iái slső regénye. Története a századforduló ldaJén kezdődik és 1918-ban ér véget.
A regény elsőnek mondja ki a régi paraszti
életfoma csődjét. Bgy sivár falusi reggelen nem
bír talpra <T»T»< Bp.rwa Gáspár egyik lova. kz, apa a
fiát hívja, hogy segítsen felállítani. Próbálgatják, de az apa az erőlködéstől aegseakad, s 46 éves
korában meghal, k fiú, Bertalan, apja temetése utás elkótyavetyéli a reá maradt pár lovat* Az ostornyelet pedig a földbe szúrjat "Ha kihajt - sut-
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togja - erre járok majd, és alatta megpihenek".
Barna Bertalant a mozdulatlan, reménytelen világból az első világháború szakítja ki. X Harctéri csatákkan érik meg benne a gondolati a parasztnak jussa van az igesseágra. A fronton a rajvonalban harcoló katonákról rendkívül hiteles i:ép«t
rajz-ol az író. A regény azzal fejeződik be, hogy
a sokat próbált főhős megtalálja szerelmét és tennivalóit. A becsapott, kisemmizett parasztot, a
nyomorúságba szorított falut mutatja be a regényben az író.

SZÉKELT Júlias Elindultam
szép hazámból. Bartók Béla élete. Eegény. 3. kiad.
Bp. 1980, Kora Eladó.
Az irónő, Bartók hajdani tanítványa, az ifjúság számára igyekszik felidézni Bartók emberi és
művészi alakját. A hangsúly a nagy zeneszerző életének korábbi éveire. esik. A könyv első felében
megismerkedünk Bartók családjával, gyermek- és taQUIóéveivel. Az életrajzi regény műfaji sajátoseágainak megfelelően regényszeríí, kitalált, vagy a
szerző képzeletében átszíneződő epizódok, párbeszédek mutatják be a főhőst.
Hasonló eszközökkel eleveníti meg az írónő
Bartók sikertelen szereplését az 1905-ös párizsi
Rubinstein-versenyen, s első népdalgyííjtő útját is.
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A második réez máe műfaji szabályokat követ.
Csak vázolja Bartók életének további állomásalt,
ismerteti népzenetudományi tevékenységét és néhány
művét. Részletesen foglalkozik Bartók tanári működésével, amelyet a szerző személyes tapasztalatai alapján is jól ismer, leírja óráit, tanítási
' módszereit. Ide -kapcsolódva Bartók pedagógiai vonatkozású műveit, a Gyermekeknek és a Mikrokozmosz
ciklusait ismerteti legalaposabban.

SZENCZEI László: Korom és
karona. Regény. Bev.Szem;{ lér Ferenc. Bukarest, 1973»
' Kriterion..
•;-. Uagyar-román közöe kiadás.
1 regény Erdélyben, egy Beszterce-környéki
falucskában játszódik, is. első világháború vége felé huszár-osztagot kell éjszakára elszállásolnia a
háborlB Ínségben élő román és magyar parasztoknak.
lííg a szerencsétlen emberek a kiéhezett katonák
elől vagyonuk maradékát mentik, a falu földesuránál kaviáros-pezsgős, hajnalig tartó mTiX&tozás zajlik.
•:.'}-•'%.;!'
Következő éjszaka kipakolják a kastély éléskamráját, s a tettesek felkutatására csendőrök jelennek meg a faluban. A nyomorgó parasztok elégedetlensége lázadásba csap át. Vezérük a hegyi szénégetőkhöz menekülő, később fegyverrel visszatérő
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hadirokkant Blendea lesz.
A szerző az elnyomottak mellett a parasztokkal szembenálló úri társadalom képviselőit is bemutatja: a földesurat, a tiszttartót, jegyzőt,papot és tanítót. Hango*t ad az Erdélyre annyira jellemző nemzetiségi problémáknak, s az események során érezteti, hogy a két nemzetiség szegényei öazszetartanak, az ellentéteket a gazdagok, a falu
vezetői élezik és használjak ki céljaik elérésére.
A fordulatokban gazdag, érdekfeszítő cselekmény
során hiteles képet kapunk egy erdélyi falu társadalmi összetételéről, feszültségeiről az első viV
lágháború éveiben.

SZÉP Ernő: Lila akác. Regény.
Utószói Réz Pál. Bp. 1976,
Szépirod. Kiadó.
/Olcsó könyvtár./
Szép Ernő legjobban sikerült, legnépszerűbb
regénye. Hőse könnyelmű', kedves, tehetséges pesti
bankfiú, aki e századeleji aranyifjak színes, változatos életét éli.
Legfőbb vágya, hogy meghódítsa a gazdag szépasszonyt, Bizonyosinét, akivel, ha kettesben marad,
mindig félszeg kisfiúvá válik. így meg kell elégednie Tóth Manci, a mulatságos, kedves kis orfeumi táncosnő szerelmével.
A műben érdekes, korhű képet kapunk a század145

eleji Pest viszonyairól. Hangulatos a Liget, a
Vigadó, a Casino, a romantikus kis utcák, az éjszakai élet ábrázolása. Az író stílusa a témának
megfelelően könnyed és színes. A nagy közönségsiker hatására a regényből a húszas években színdarab, majd film 1 B készült.

TAKÁCS Tibor: Csalánruha.
Történelmi regény. Utószó:
Borús József. Bp. 1981,
Móra Eladó.
A magyarság történelmének szomorú korszakát
megidéző, ex önkényuralom éveiben játszódó regény
cselekménye valóságos történelmi tényekre épül.
A szabadságharc bukása után a megtorlás elől
menekülő miniszterelnök, Szemére Bertalan 1849
augusztus 23-án Orsova mellett, a Cserna patak
árterében negyedmagával elásta a magyar koronázási ékszereket tartalmazó nagy vasládát. Az ifjú
-s bosszúvágytól fűtött - uralkodó, Ferenc József
parancsára az az osztrák hetalom sokáig kerestette
ezt a ládát, amelyet azután több mint négy évvel
az elrejtése után, 1953* szeptember 8-án találtak
meg.
Bnnek az izgalmas "nyomozásnak", főbb állomásai <5TinRir a cselekmény központjában. A szerző híven érzékelteti a korona elrejtésének súlyos titkát őrző - s egymásban sem bízó - magyar főurak
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vívódásait, de megrázd képet fest az önkényuralom
zaklatásának éppen úgy kitett, magukra maradó családtagokról is.
A két szemben álló fél - Szemere és Krager
hadbíró százados - mellett a regény szereplői közt
a kor sok jelentős politikusa felbukkan. Kiemelkedő szerep jut Batthyány Kázmérnak, Teleki Lászlónak, Kossuth Lajosnak és Klapka Györgynek.
A lenyűgözően érdekes történelmi regény színes, eleven képet fest nemcsak a gyötrelmes büntetésekkel sújtott, megalázott országról, hanem a
párizsi és londoni Kossuth-emigrációról, továbbá
a bécsi udvarról is.
-
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TEESJÍHSZKT Józsi Jenő: Viszontlátásra drága... + A margccrétás dal. Regények. Utószói
Kerékgyártó István. Bp.1970,
Szépirod. Kiadó.
/Magyar elbeszélők./ .
A kötet Tersánszky két kisregényét tartalmazza. A Viszontlátásra drága az író első jelentékeny '
szépirodalmi müve, s egyúttal az első magyar regény,
mely hitelesen, művészien szól a világháborúról.
1916-ban jelent meg, előbb a Nyugat hasábjain; s
szerző frontkatona -volt, amikor írta*
Tersánszky regényében nincsenek csatajelenetek, lövászárkok, sebesültek. Csak annyit mutat
meg a háborőból, amennyit a frontvonal melletti
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városkában élő úrilány, Hella érzékel belőlei elvonuló katonákat, fegyverropogást, lódobogást.miközben cserélődnek a katonák, barát és ellenség
váltja egymást, s a jómódú, művelt lány lába alól
kicsúszik régi társadalmi bázisa, elzüllik a háborús erőszak, a nélkülözések és a halálfélelem
hatására* "A kis lengyel lány alakja önkéntelenül...
a háború erkölcsi romboló hatásának szimbólumává
válik, líint ez a lengyel leány: az egész emberiség
ie épeafl egészségesen, becsületesen ment bele a
háborúba, és torzán, betegen, prostituáltán került
ki belőle." - summázta tömören Schöpflin Aladár
kritikájában a regény tanulságát.
A tizenhárom évvel később íródott második kisregény, A margarétás dal ezintén világháborús erkölcsrajz. Főszereplőjét - Hatását - ugyancsak a
háború sodorja számtalan tiszavirág élettí kalandba,
d« 6t "aki sűrűbben bukott le életében.mint ahány
csillag nyárutói éjeken leesik az égről", számtalan, eokszor már rosszízíf viszonya sem zülleszti
el; felszínen tartje egy fiatal tiszt, von Thallódy
iránt érzett szerelme. A kisregény voltaképpen
azoknak a tragikomikus mozzanatoknak a füzére,amelyek Hatását szerelmének beteljesülésétől sorozatosan elütik.
Tersánszky két regénye kitűnő, a amellett szórakoztató, élvezetes olvasmány.
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TOLNAI Lajos: Az új főiepán.
Regény. Sajtó alá rend. és
bev. Vajda Miklós. Bp.l955«
7
Szépirod. Kiadó.

Az Író a századvégi prózairodalom egyik jelentős képviselője,aki élenjárt kortársai köüött
a társadalmi visszaélések kegyetlen leleplezésében. Ez a müve 1886-ban jelent meg először.
A megyei közigazgatás elleni vádirat a regény.
Eövid cselekménye: egy képzeletbeli erdélyi megye
székhelyén lázas izgalmat vált ki, hogy a kormány
egy közönséges parasztember fiát nevezi ki főispánnak.
A megye urainak nem sikerül engedelmes eszközükké tenni az új főispánt, bár mindent felhasználnak ellene. Élősdlség, korrupció, érdekházasság, intrika, sikkasztás, gyilkosság, törvény előtti csalás, ostobaság, korlátoltság és minden elképzelhető aljasság felvonul ebben a képzeletbeli megyében.
A szerzőt a magyar realista regény megteremtőjének tartják.

TÖEÖK Gyula: A porban. Regény.
Bev. Sőtér István. Bp. 1964j
Szépirod. Eladó.
A regény a tizes években jelent meg először
folytatásokban a Magyar Hírlapban. Lapjain Kender
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Pálnak, a nagyvárosi élet után vágyódó dzsentrinek tragédiája bontakozik ki.
A főhőst e azázadeleji Budapesten eltöltött
jogáazévek döbbentik rá a kisvárosi idill mögött
meghúzódó sivárságra, és ellentmondásokra. Anyja
kérésére hazamegy ugyan-a porvárosba, de sivár és
kietlen világából kiábrándul.
Szelleme és szerelme a fővárosi szabadabb,
felvilágosultabb légkörhöz kötik. Kényszert érdekházasságából is próbál kiszabadulni. A fojtogató
dzsentri környezetben a liberális értelmiség barátságát keresi. Ebből a számára kietlen világból kiábrándul, azonban mincs bátorsága kitörni belőle,
ezért az öngyilkosságot választja, éppen akkor,
amikor fia BzUletik.
A szerző négy megjelenítő erővel ábrázolja a
ds»entrivilág vergődését és kiúttalanságát e legjelentősebbnek ítélt müvében.
;
•

Gyula: A zöldköves gyuru.
Regény. Utószó: Diószegi András. Bp. 1973i ^Szépirod.Kiadó.
/ISagyar elbeszélők./
A regény ez író halálának évében, 1918-ben
jelent neg először. Az életrajzi vonatkozású családregény E dssentrivilág pusztulását mutatja be
egy nemesi család két nemzedékéaak sorsán keresztül a kiegyezés utáni években.
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Főhőse Cz József, birtokát vesztett dzsentri,
aki nemesi rangjáról lemondva igyekezik a polgári
életbe beilleszkedni. Felesége halála után egy
polgárnőt vesz feleségül. Hemsokára 6 ia meghal*'
özvegye szeretné visszaszerezni a régi családi birtokot, nagy pereket indít. Sorsa jelképes: ujján
a nemesi címerrel ellátott gyűrűvel a birtokper
iratai közt éri a halál. A három gyermek már a józan, polgári életet választja, és a munkáben találják meg életük célját.
A szerző a dzsentri élet ábrázolása mellett
éles bírálatot mond a sznob polgárságról is. Müvének egyik fő érdeme a jellemek rendkívül árnyalt,
hiteles rajza.
.

TUEI András: Rabszolgák ezredese* Történelmi regény
Prágay Jánosról. Bp. 1974,
Zrínyi Kiadó.
A regény főhőse, az egykori magyar honvéd alezredes Kuba spanyol ellenes szabadságharcában
vesztette életét. Nevét Havannában emlékoszlopra
vésték.
Prágay János Komárom eleste után két társával
szökött külföldre. Sikerült eljutniuk az Újvilágba,
egy ideig New Yorkban éltek Prágey szabadságharcról írt munkáinak díjaiból. A forradalnár tisztet
azonben nem elégíti ki ez a meddőnek érzett tevá-

kenység, B aalnt elér hozzá a kubai nép szabadságharcának híre, magyar barátaival azonnal segítségükre siet.
Hegiamerkedik Lopez tábornokkal és elvállalja a felkelők hadvezetését. Kezdeti sikereik igen
biztatóak,a bevehetetlennek tűiS fellegvárat, Varrást is elfoglalják. A felkelők hősiessége mégsem
•legendC az Idegen elnyomók kiűzésére. A várt amerikai segítség nem érkezik meg. A spanyolok előbb
laopez felítélőit verik szét, majd a Varrásban védekező Prágayék ellen vonulnak. Nehéztüzérségükkel a
vízhiánnyal küszködő várbeliek nem tudják felvenni
a harcot.
. .
,•
1 dokumentumokra épülő történelmi regény érdekfeszítő. Izgalmas és romantikus olvasmány.

TAS Zoltán: Kossuth Lajos
élete. Életrajzi regény.
3. kiad. Bp. Magvető.
1. köt. Esik eső karikára
- Ha még egyszer azt üzeni..
1976.
2. köt. "Olaszhoni magyar
sereg". - Annyi áldás szálljon raja... 1977.
A négy kötetre tagolt nagyszabású míí a dokuaentm és az életrajzi regény mezsgyéjén áll. Első
kiadása a hatvanas években jelent meg három kötetben. Később a szerző újabb adalékokkal bővítette
könyvét, « változtatott a szerkezeten is.
Az elaő rész - Esik eső karikára... - Kossuth
életútját a szabadságharc bukásáig mutatja be. A
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Ha még egyszer azt üzeni... címet viselő második
kötetből üossuth emigrációjának első évtizedét ismerjük meg: a Törökországban töltött időt éfl az
angliai és egyesült államokbeli nagy sikeröí előadói körutat, az 1852-1859 közötti londoni szervezőmunkát egészen a reményeket meghiúsító villafrancai békéig. A szerző egyaránt figyelmet fordít az
államférfira és a magánemberre, s a magyar emigráció életének bemutatása mellett a hazai társadalmi-politikai viszonyokat is feltárja.
í harmadik kötet - Olasz honi magyar sereg. a biográfia szerkezetileg új része: a Londonból
Turinba települt Kossuth újabb reményeinek feléledését, majd ezek szétporlását és a Dunai Szövetség
Konföderáció tervének kidolgozását, hazai fogadtatását beszéli el.
" • . • " -- ; •
• .
Az utolsó rész - Afinyi áldás szálljon raja a forradalmi remények távolba tunésének, Kossuth
eljnagányosodásának okait, a kiegyezés hatását elemzi. Az utolsó fejezetek meggyőzően bizonyítják-,
hogy s "turini remete" romantikus alakja valójában
nem létezett, a forradalom eszméihez htf Kossuth '
tragikusan magára maradt, nevét és nimbuszát saját érvényesülésük érdekében, de politikáját meghamisítva kisajátították a hazai pártok.
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V3HB3 Páter: A Balogh család története. Regenytri' lógia. Bp. 1978, Szépirod.
.. Kiadó.
1. rész: SzolgEság.G.iied.
Yeraa Péter legnagyobb epilois vállalkozása
elő3Z'dr Hároa nemzedék címen Jelent meg. A míí" egy
ozegényparaast család történetén keresztül a századfordulótól a felszabadulásig terjedő, csaknem
fél évszázad magyar paraszti világát cutatja be.
Az első kötet, a Szolgaság a századforduló
Időtlenségéből indít, s a huszadik század első évtizedét öleli fel. Balogh Jani gyermekkorával kecdődik, serdülése befejezésével végződik. A szolgeság ideje, az uradalmi tanyavilág éppúgy első életfázisa Balogh Janinak, mint Teres Péternek. A paraszti társadalom legmélyebb világa ez.
Az első fejezet címe A tiszttartó szíjostora.
Téréssel kezdődik az uradalmi cseléd gyerekének
élete, s koránkelés, kicsiny étel, kemény sző,
szeretet híja. A tanya után a falu, Aradalmi cselédsor után a zsellémyomorúság következik. A második évben Balogh Jancsi már kisbojtár, s minden
évben raás-más munkát vállal, a szolgai életre készül fel: nincs itt szakma, a szükség diktál, a
megélhetésért mindent meg kell tenni.
Az £rő részletesen ír a paraszti munka minden mozhanatáról, s rendkívül eleven, pontos képet kapunk az Alföld világáról, es ott élő paraszttársadalmi ás gazdasági szo—
f
fcéseiról, hiedelmekről*

154

A regény e néprajzi éa történeti szociológia
szinte kiiaeríthetetlen kincsesbányája, ugyanakkor
különös "fordított" önéletrajzi ez lett volna az
élete a paraszti sorban rekedt Veres Péternek is.

ZALKA Máté: Doberdó. Regény.
Bp. 1979, Móra Kiadd.
A regény írója a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom ismert hőse,_az első világháborúban
maga is harcolt Doberdónál. A kia szlovén falunalt
- mely a kopár, sziklás olasz front.gyűjtőnevévé
vált - még a neve is emlékeztet a szüntelen, dobpergéehez hasonló, kartácstüzzel borított csatatérre.
Ide érkezik négyéVeö frontszolgálat után a regény fiatal bőse, L^trei hadnagy, s arait itt áiél
tainden eddigi véres tapasztalatát meghaladja.
Csepatteste már tónepok óta ostromolíe, majd ro-i bevessi líonte Klárát, a mindössze 105 néte—
magaslatot, nire az olaszok aláaknázzák az
erődítményt. Kátrainak ezt előre jelsik eatxerei,
de a felaő paraacanokság az utolgó pillanatig neirr
hisz neki. ícy csak az odalátogatni készülő Károly
főherceg életét sikerül negnenteai, bejtársaiét,
nem. líage ia megsebesül és eiílyos lelki válságba
esik. Amikor felépül, barátai segítségével új harcba kezd, de r.astaáx az. antiailitaristák oldalán, a
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:

;

háború ellen.
. ' " **
A dokumentumértéku alkotás a magé valóságában mutatja Heg az imperialista hadvezetés igazi
arcát. Találóan festi meg a front mögött üzletelő
dőzsölő tiszturakat, s azt is bemutatja, hogy a
lövészárokba naiv lelkesedéssel induló egyszeríf
emberek az események hatására hogyan válnak forradalmárrá.
.•••...-••

Huszár a karos hadseregből
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