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Történelmünk fordulói cimmel indított ajánló bibliográfiai sorozatunk ?-8. számát tartja kezében az olvasó. Az első füzetek
anyagát máris kiegészíthetnénk a tárgyidőszakra vonatkozó, t
újabb müvekkel. Célszerűbbnek látszott azonban az a megoldás,
hogy sorozatunk legutolsó füzetében adjuk közre minden korszakhoz az időközben esedékessé vá't kiegészitéseket.
Nem szükségtelen talán megismételnünk néhány, k i adványunk céljával, szerkesztési elveivel kapcsolatos tudnivalót
azok kedvéért, akik a korábbi füzeteket nem ismerik. Sorozatunkat azoknak az olvasóinknak szántuk, akik - akár tudományos-ismeretterjesztő, akár szépirodalmi müvek formájában - szívesen
olvasnak a magyar történelem eseményeiről. Anyagunkat népünk
történetének egy-egy sorsdöntő fordulata, kiemelkedő eseménye
köré csoportosítjuk.
Igyekezvén eleget tenni a hozzáférhetőség követelményének, csak olyan müveket ajánlunk, amelyek a felszabadulás
után jelentek meg, vagy új kiadásban állnak olvasóink rendelkezésére. Itt, a bevezetőben szeretnénk felhívni figyelmüket a magyar történelmet összefoglalóan tárgyaló müvekre, melyről az
egyes korokat bemutató füzetek nem tesznek említést. Gondolunk
itt elsősorban a más-más mélységig, és különböző terjedelemben
feldolgozott "Magyarország történeté"-re, a korabeli dokumentumokat , tárgyi emlékeket bemutató képes kiadványokra /Magyarország története képekben, Magyarország történetének képeskönyve/ .
Összeállításunk ismeretterjesztő részében szükség szerint "könnyebb és nehezebb fajsúlyú" olvasmányok szerepelnek együtt, ám mindig csak a szélesebb érdeklődésre is
számottartó müvek. Ugyanígy nem lehetett egységes - történelemszemlélet, stilus, színvonal szempontjából - a történelmi

regények csoportja sem. /Hosszú fejlődése során maga a műf a j is sokat változott./ Ugy gondoljuk, hogy a történelmi múltat
kalandos történetek révén megismertető ifjúsági regények éppoly szép számú érdeklődőt vonzanak, mint a történelmi regény
rangosabb vá If aja i . Olvasóinkra bizzuk tehát, hogy tetszésük
szerint, ízlésüknek megfelelően válasszanak.
Jelen füzetünk az előzőeknél bővebb, hiszen a reformkor és a szabadságharc igen gazdag irodalmából kellett válogatnunk. Terjedelmi okokból igy is elhagytunk müveket, amelyeket
szívesen felvettünk volna: áthidaló megoldásként néhányukról
más művek annotációi közben teszünk említést. A főszereplő
történelmi személyekről mutató is készült /tételszámozás híján
az oldalszámra utalunk/, ezt is a nagyobb s igy nehezebben áttekinthető választék indokolja. Munkánkban felhasználtuk az un.
fülszövegek és az Uj Könyvek ismertetéseit is.

Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
források

ÍI

Az aradi vértanúk. Dokumentumgyűjtemény.
Összegyűjt., bev. és jegyz.: Katona
Tamás. Ford. Görgey István, Katona
Tamás stb. 1-2 köt. Bp. 1979, Szép<irod.Kiadó.
/Magyar századok./
A könyv megjelenésekor múlt 130 esztendeje, hogy
a győztes császári reakció halálra Ítélte és kivégeztette az aradi vértanúkat, szám szerint nem is tizenhármat, ahogy az iskolában tanitják, hanem tizenötöt, a történettudomány újabb kutatási eredményei szerint. A kétkötetes gyűjtemény célja, ahogy
az összeállító Katona Tamás írja, hogy a vértanúk sorsával kapcsolatos naplók, feljegyzések, levelek és dokumentumok segítségével a tényekkel ismerkedjünk meg " . . . ne érjük be a költészetből és a szóvirágokból egybevegyitett legendákkal." A bevezető tanulmány vázlatosan ismerteti a világosi fegyverletétel
után kialakult helyzetet, az aradi vértanúk életrajzát, perüket,
kivégzésüket, az aradi perben elitélt, de ki nem végzett tisztek
további sorsát.
A gyűjtemény első kötete az elitéltek Írásait - emlékirat, börtönnapló, levelek -,s a szemtanúk visszaemlékezéseit teszi közzé. A második kötet az aradi vértanúkra vonatkozó
hivatalos iratokat tartalmazza. Teljességre törekedve közli az
osztrák minisztertanácsok és perek anyagát, és más fontos dokumentumokat. Az iratok többsége először jelenik meg magyarul,
s jelentős részük még nem jelent meg nyomtatásban. A függelékben olvashatjuk Kazinczy Lajos honvéd tábornok ál utólagos önéletírását. A kötet bő jegyzetapparátust, számos korabeli ábrázolás és dokumentum hasonmását tartalmazza.

A borzasztó torony. Képek a magyar vándorszínészet világából. Vál,szerk.és
jegyz.:Kerényi Ferenc. Bp. 1979, Mag-

•

veti.

/Magyar tallózó./

Az antológia a magyar vándorszínészet hat évtizedét, a magyar színjátszás 1790-tól 1849-ig tartó hőskorát idézi
fel. A szöveg gerincét vándorszínészek visszaemlékezései adják: ma is élvezhető, érdekes Írások olyan szerzők tollából,akik
életük és pályájuk egészét vagy zömét vándortársulatoknál töltötték /Balog István, Déryné, Szilágyi Pál, Szuper Károly és
mások/.
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Szerepelnek a kötetben a szinészmesterségbe belekóstolt nagy magyar irók is /Katona , Arany, Petőfi, Vajda/, s
olyanok^akik mint szerzők, birálók, színházi szakemberek vagy
a színjátszás kedvelői kerültek kapcsolatba a hajdani vándorszínészekkel /Kazinczy, Bajza, Jókai, Fáy András, Gyulai Pál,
Szigligeti Ede/.
Az emlékezések szövegébe korabeli szinlapok,
ssebkönyvadatok, darabrészletek, kritikák, versek, levelek ékelődnek. Sok érdekes dolgot megtudunk a kötetből: például, hogy
hogyan szerepeltek nagy Íróink, költőink "a világot jelentő deszkákon", s mindenfélét a vándorélet hétköznapjairól.
A kötetet szinészarcképek illusztrálják, a szövegek megértését jegyzetek, az előforduló idegen szavak forditása,
tárgyi és névmagyarázatok, a kötet szerzőinek rövid bibliográfiái, a drámák és szerepek mutatója segitik.

Életképek a reformkor világából. Összeáll.
Lukácsy Sándor. Bp. 1958, Magvető.
/Magyar könyvtár./
Lukácsy Sándor irodalomtörténész a múlt század
közepének legdivatosabb műfajából, az ún. életképekből válogatott össze egy kis kötetnyit. Az életkép a harmincas évek végefelé, az állandó magyar olvasótáborral egyidőben gyökeresedett meg hazánkban. Egyetlen műfaji szabálya az volt, hogy
"anyagát az életből kellett meríteni, méghozzá frissiben... Az
életképekért a pesti utcára kellett kimenni, boltokba és polgárlakásokba bekukucskálni, téblabirákkal és háziurakkal parolázni, nyitott szemmel, és hegyezett füllel járni-kelni a világban...
ezt követelte az olvasó, aki az életképben a maga és szomszédai képére akart rácsodálkozni." /Lukácsy Sándor/
Igazi újságíró-műfajról van tehát szó, s az életképekből legjobban megismerhetjük a korabeli élet mindennapjait, tipikus alakjait. A rövid írások a negyvenes években, a
korabeli lapokban, az Athenaeumban, a Budapesti Életben, a
Pesti Divatlapban, a Honderűben, az Életképekben stb. jelentek meg. Szerzőik is ismerősök: Garay János, Nagy Ignác,
Pálfy Albert, Pákh

Albert, Vas Gereben és társaik. A gyűj-

teményt a szerzők legfontosabb adatai és bibliográfiai jegyzetek egészítik k i .

EÖTVÖS József: Reform és hazafiság.
Összegyűjt., szerk., bev. és jegyz.:
Fenyő István. 1-3.köt. Bp. 1978, M.
Helikon - Szépirod.Kiadó.
/Eötvös József müvei./
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.
+\lohs liberális eszméinek jelentős része illúziónak bizonyult,
ugyanakkor mindenfajta elnyomás elleni tiltakozása, a haladás
feltartóztathatatlanságába vetett hite, az államhatalom önkormányzattal való demokratizálása, a nacionalizmus visszaszorítására, a Duna menti népek megbékélésére való törekvése a mi
gondolkodásunkba is beépült.
A gyűjtemény első kötete az 1838 és 1648 között
keletkezett politikai tanulmányokat, röplapokat tartalmazza, a
második hírlapi cikkeit ugyanebből az időből. A harmadik kötet
irásai már a szabadságharc utáni időből valók. Eötvös a kornak
szinte valamennyi égető kérdéséhez hozzászól, s ha néha téved
is, minden sorát őszinte meggyőződés hatja át.

1846-1849 Szolnok megyében. Válogatott
dokumentumok. Összeáll. Cseh Géza,
Havassy Péter stb. Szerk. Tóth Tibor.
Kiad.a Szolnok Megyei Levéltár. Szolnok, 1979, Soksz.
A kiadvánnyal a Szolnok Megyei Levéltár munkaközössége a megye történelme iránt érdeklődők: elsősorban az
iskolai oktatás, a honismereti szakkörök és ifjúsági klubok
igényeit kívánta kielégíteni. Félszáznál több megyei dokumentumot
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bocsátott közre a szabadságharc idejéből, s közöttük igen érdekeseket is találunk. A dokumentumokból értesülünk, hogyan r e agáltak a Jászkun, Nagy- és Kiskun Kerületek lakói az országos
eseményekre /például Jászberény lakossága a 12 pontot saját
javaslataival egészítette ki, a Nagy- és Kiskun Kerületek új országgyűlési követek választását, s a nemzetőrség felállítását
indítványozzák, Kisújszállás pénzt, gabonát, arany-és ezüstnemüket ajándékoz az országnak/, olvashatjuk Kossuth köszönőlevelét Jászberény lakosaihoz, akik őt országgyűlési követüknek kívánták választani, Széchenyi levelét a Szolnok-DebrecenSzatmár vasútvonal ügyében, a Jászkunságban általános népfelkelést elrendelő iratot stb. Igazi csemegékre is bukkanunk,
mint Batthyány Lajos miniszterelnök levele a kerületi főkapitányhoz, melyben tudatja, hogy egy lengyel származású vivómestert
küld a kerületbe "a lakosok kaszával való vívásának oktatására."
A dokumentumok házi sokszorosítási eljárással
készültek, külön lapokra, hogy szemléltetésre, kiállításokhoz
is felhasználhatók legyenek.
A forradalom és szabadságharc levelestára. Összeáll., bev. és jegyz.: V.
Waldapfel Eszter. 1-4. köt. Bp. 19501965, Közoktatásügyi Kiadó-Müveit
Nép - Gondolat.
A négykötetes forrásgyűjtemény a szabadságharc
vezetőinek, résztvevőinek a megjelenés idejéig kiadatlan /vagy
más okból hozzáférhetetlen/ magánleveleiből közöl bő válogatást.
Az összeállítás időrendi: az első Wesselényi Miklós 1646 augusztusában kelt levele Kossuth Lajoshoz, az utolsót Teleki
László irta Pulszky Ferenchez 1849 októberében, már az emigrációban. Igy a forradalmat előkészítő időktől a bukás keserű
11

napjaiig kirajzolódik előttünk a forradalom és szabadságharc
kora, tükröződnek a gazdasági-társadalmi változások, s a levélírók eltérő reagálásán keresztül az időszak legfontosabb
problémái.
Az első három kötet még az ötvenes évek első f e lében jelent meg, a negyedik tiz évvel később. Ezért függeléket is ad: kiegészíti az előző kötetek anyagát az időközben előkerült, főleg vidéki, s néhány külföldi levéltárból származó dokumentumokkal. Mindegyik kötetet bevezető tanulmány előzi meg
a tárgyidőszak történetéről, s a végén idegen szavak jegyzéke,
név- és tárgymutató található - a 4. kötet a jelentősebb neveknél a négy kötet összesített előfordulási adatait közli. Az idegen nyelveken irt levelek eredetiben szerepelnek, rövid magyar
nyelvű tartalmi összefoglalóval.
A közzétett anyag nemcsak elsőrendű történelmi
forrás, de olvasmánynak is érdekes, hiszen szemtanúk tollából,
közvetlen, elbeszélő stílusban ismerhetjük meg belőle történelmünknek egyik legizgalmasabb, legtanulságosabb fejezetét.
Föltámadott a tenger... Az 1848-49-i magyar forradalom, és szabadságharc i r o dalmából. Antológia. Vál. és jegyz.:
Lukácsy Sándor. Bp. 1976.
/Kozmosz könyvek./
/Fiatalok könyvtára./
A fiatal olvasóknak szánt antológia a forradalom
és szabadságharc szinte már áttekinthetetlen irodalmából ad
válogatást. Két részre tagolódik; első fele egykorú cikkeket,
riportokat, s kortársi emlékezésekből kiszemelt részleteket
tartalmaz történeti sorrendben, a magyar 48 előzményeiről s a
forradalom legfontosabb mozzanatairól. Az írások hiven adják
12

vissza a "tüneményes idők" semmihez sem hasonlítható hangulatát, bemutatják az 1847-es pesti követválasztást, személyes é l mények alapján a 48-as francia és bécsi forradalmat, majd a hazai főbb események felidézése következik a pesti forradalomtól
Kossuth toborzó útján át a hires csatákig.
A második rész a szépirodalomé, a korszak eszmevilágának tükröződése az azóta eltelt korok íróinak müveiben.
Regényrészletek az antológiában nem szerepelnek, kitűnő írók
/Jókai, Eötvös Károly, Mikszáth, Tömörkény, Krúdy, Móricz,
Kaffka, Móra Ferenc és mások/ elbeszéléseit olvashatjuk, s
Illyés Két férfi cimü forgatókönyvét, amelyből a népszerű film
készült. A kötet végén a szerkesztő utószava és a kötet szerzőit néhány adattal bemutató tájékoztató található.
GÖRGEY István: 1846 júniusától novemberéig. + Okmánytár. /1848.szeptember
23 - 1848.október 16./ Sajtó alá rend.,
bev., jegyz. és mutatók: Katona Tamás. Bp. 1968,M.Helikon - Európa.
/Bibliotheca historica./
Görgey István fiatal ügyvéd, bátyja, Görgey Artúr
oldalán végigharcolta a szabadságharcot. A bukás után a volt
honvéd századost közlegényként besorozták egy Haynau nevét
vizelő osztrák gyalogezredbe. Súlyos betegség után megszabadult a katonaságtól, s bátyjához sietett, aki neki mondta tollba
emlékiratait.
Görgey István maga is megírta visszaemlékezéseit.
A háromkötetes munka a múlt század nyolcvanas éveiben jelent
meg. A szenvedélyes vitairat Görgey Artúrt igyekezett tisztázni az árulás vádja alól. A szerző fő érdeme, hogy kortársai
többségével ellentétben gyűjtötte és felhasználta 1848/49 okira13

tait: sok értékes és részben még ma is feltáratlan dokumentumot
köszönhet neki a magyar történelemtudomány.
Halála után még két müve jelent meg: "Görgey Arthur
ifjúsága és fejlődése a forradalomig" és "Görgey Arthur a száműzetésben." Az előbbi kötetnek mintegy száz oldala - mely a szabadságharc kezdetéiek időszakát idézi fel - a kor katonai történetének egyik legfontosabb forrása. Középpontjában három fontos esemény áll: az áruló Zichy Ödön gróf kivégzése, az 1648.
október 7-i ozorai győzelem és az október 30-i schwechati vereség.
Katona István ezt a nehezen hozzáférhető forrásanyagot rendezte sajtó alá. A memoárt csaknem másfél száz darabos Okmánytár egésziti ki. Bevezető tanulmány, jegyzetek, névés helymutató teszi teljessé a néhány korabeli dokumentum fényképével illusztrált, érdekes könyvet.
JÓKAI Mór: Emléksorok. Napló 1848-49ből. Sajtó alá rend. és utószó: Nemeskéri Erika. Bp. 1980, Magvető.
/Tények és tanúk./
Jókai számos alkalommal hangoztatta, hogy közvetlenül a szabadságharc után lejegyezte élményeit, de ezeket az
emlékezéseket sehol sem találták. Nemérgiben nagy szenázicót
keltve Caracasból került elő a rejtélyes kézirat, amelyeket
ereklyeként őrzött meg a Vladár család.
Az Emléksorokat feltehetően 1850-ben irta Jókai,
Heckenast ki is szedette, de a cenzúra elkobozta. Az előkerült
kézirat négy egymást követő hónap eseményeit tartalmazza,
1648. december 31-től, a móri csata napjától 1849. április
14-ig, a trónfosztás kimondásáig. Az időrend azonban nem mindig következetes, az iró a tényeket magyarázva

sokszor, az

előbb történteket is felidézi. Feljegyzi személyes élményeit
14

s azokat is, amelyek hallomás útján jutottak tudomására. Nem
históriai teljességre törekszik, tapasztalatait és a saját élményét irja meg újságíró módjára, szabad folyást engedve érzelmeinek, indulatainak.
Ugyanakkor a regényíró is felsejlik a jegyzetek
olvastán. Hiszen az Emléksorok Jókai valamennyi szabadságharcra emlékezd Írásának ősszövege,nem eo/olyan történetre
ismerünk benne, amelyet később más müvében feldolgozott, nemegyszer szó szerint idézett az Emléksorokból. Az előkerült mii
nagy jelentősége éppen ez: az iró azon frissiben rögzítette benyomásait és az eseményekkel kapcsolatos reflexióit, s a szembesítés és szembesülés szándéka avatja hitelessé a későbbi müvekben legendává magasztositott emlékeket.

•

KAPOSVÁRI Gyula: Szolnok az 1848/49es forradalom és szabadságharc időszakában. /A szolnoki csata./ 2. bóv.
.
kiad. Szolnok, 1973,Damjanich János
Múzeum. Soksz.
/A Damjanich János Múzeum Közleményei 31-32./

1849 tavaszán az eddig csak védekező honvéd sereg lendületes ellentámadásba csapott át. Megindult a dicsőséges"tavaszi hadjárat", melynek első jelentős sikere Damjanich
és Vecsey tábornokok győztes csatája 1849.március 5-én
Szolnoknál. A győzelem hire futótűzként járta be az országot,
s Kossuth maga számolt be róla a Közlöny hasábjain.
A szolnoki csata történetével számos cikk, történelmi munka, szépirodalmi és képzőművészeti alkotás foglalkozik.1949-ben, a szabadságharc századik évfordulójára,a város
múzeuma és közkönyvtára közös kiadásában jelent meg
Kaposvári Gyula összeállítása, A szolnoki csata, melyben a
15

csatira vonatkozó, Szolnokon fellelhető kéziratos anyagot gyűjti
össze

s kommentálja a szerző. Szolnok város egykori jegyző-

könyvei, a város történetét megörökítő kéziratos feljegyzések,
egykori naplók, újságok szavaiból, szemtanúk leírásából ismerhetjük meg a városunk történetében kiemelkedő eseményt.
A rotaprintes formában megjelent füzetet az érdeklődők egykettőre elkapkodták. 197£-ban - az újabban előkerült
forrásanyaggal és egy Oamjanichről szóló fejezettel kibővítve második kiadásban jelent meg a szolnoki csata történetével foglalkozó, érdekes és olvasmányos munka.
KÁSZONYI Dániel: Magyarhon négy korszaka. Visszaemlékezések. Ford. Kosáry Domokos. Bev. és jegyz. Márkus
László. Bp. 1977, Szépirod.Kiadó.
/Magyar századok./
A forradalmi lelkületű, kalandos életű szerző emlékirata 1868-ban jelent meg Lipcsében német nyelven. A szakemberek azóta 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 kívánta kifejteni a k i egyezéssel és a megalkuvókkal szemben.
A könyvben három műfaj keveredik, a regényes
forma, a történeti oknyomozás és az emlékirat. Az első rész
érdekesen számol be Kásronyi felvidéki családjának életéről, az
1832-36. évi pozsonyi országgyűlés eseményeiről. A második
rész a forradalom és szabadságharc epizódjait eleveníti f e l .
A szerző elbeszéli bécsi küldetését, a császárváros forradalmáról, majd kalandos futárszolgálatairól ad szines leírást.és a
korabeli politikusokról rajzol sokszor találó, máskor személyes
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elfogultságai által befolyásolt portrét. A következő részekben
már az emigrációiról, majd 186l-es hazatéréséről esik szó.
Az olvasmányként is érdekes, izgalmas emlékirat elé irt bevezetőben Márkus László mutatja be Kászonyit, az embert és politikust. A kötetet jegyzetek,'mini,életrajzok és számos korabeli
kép fakszimiléje egészíti ki.
..

KOSSUTH Lajos: Fel mindannyian a hon
védelmére! Válogatott cikkek, beszédek és egyéb írások. 1848-1849. Sajtó
alá rend. Barta István, Spira György.
Kiad. a Magyar Történelmi Társulat.
2.kiad. Bp. 1952, Müveit Nép.
Kossuth Lajos küzdelmes életének legragyogóbb .

szakasza 1848 szeptemberében kezdődött, amikor a magyar nemzet alig kivivott szabadsága védelmében fegyvert fogott a fegyveres ellenforradalmi támadással szemben. Kossuth a forradalmi hatalom legfelsőbb szerve, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként ennek a szabadságharcnak lett a vezére, legfőbb szervezője.
A gyűjtemény Kossuth 54 cikkét, beszédét, levelét,
kiáltványát és rendeletét tartalmazza 1848-49-ből: valamennyi
a honvédelem kérdéseivel kapcsolatos. Közülük több ebben a
kötetben jelent meg először. Terjedelmi okokból az egyes írásokat rövidítve közlik a kötet szerkesztői, vagy csak a honvédelmi kérdésekkel kapcsolatos részeket ragadják ki.
A kötet nemcsak tanulságos, hanem gyönyörködtető olvasmány is, hiszen Kossuth a magyar politikai szónoklat
máig legnagyobb mestere. Szónoki képességei éppen a forradalom korszakában bontakoztak ki a maguk teljességében, s számos beszéde a magyar irodalom klasszikus szövegei közé tartozik.
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Sajnos, olyan 1945 után megjelent válogatás,amely
az egész életművet venné alapul, nem áll rendelkezésre. A Korda Miklós összeálUtasában 1848-ban megjelent Kossuth breviárium inkább csak rövid idézetek gyűjteménye. Az alaposan érdeklődők figyelmét viszont felhívjuk a "Magyarország újabbkori történetének forrásai" cimü sorozat keretében megjelent, gazdag
jegyzetanyaggal, mutatókkal is ellátott "Kossuth Lajos összes
munkái" c. kiadvány köteteire: 1-5. Országgyűlési tudósítások,
6. Ifjúsági iratok. Törvényhatósági tudósítások, 11-15. Kossuth
Lajos 1848/49-ben.

Kossuth. írások Kossuth Lajosról, összeáll, bev. és jegyz. Lukácsy Sándor.
Bp. 1952, Szépirod.Kiadó.
Egy-egy nagy történelmi személyiség életét másképp látja a kortárs, a szemtanú s másképpen a történész vagy
az iró. Kossuth Lajosról már életében sokat és sokfélét írtak,
s alakjával a mai napig szüntelenül foglalkozik történeti- és
szépirodalmunk.
Lukácsy Sándor gyűjteménye az ötvenes évekig
megjelent legfontosabb emlékezéseket idézi fel. Mikszáth Kálmán Különös házasság cimü regényének első fejezetében kedves
történetet mesélt el a gyermek Kossuthról, egy szöszke, keksz emu, vézna fiúcskáról. Kazinczy Ferenc a diétái követet f i gyelhette meg, aki "oly tűzzel, mintha kezében volna a zendités
szövétneke, két kezét csípejére rakván, képzelhetetlen vakmerőséggel tartá beszédét."
Pongrácz Lajos a Pesti Hírlap első huszonkét számát elemzi, s benne a szerkesztő 22 lángoló vezércikkét. Sűrűn
találkozunk "Kossuth Lajos levelesládá"-jának legfontosabb da18

rabjaival, melyek barátoktól, ismerősöktől, a 48-as forradalom
híveitől és harcosaitól érkeztek. Jókai Mór "Egy dal keletkezésének története" címmel lángbetükkel, gyújtó szavakkal beszéli
el a Kossuth-nóta, a magyar szabadságharc Marséi Ilaise-ének
születését. A bujdosót pedig olyan nevezetes státusférfiak, közéleti emberek és művészek mutatják be mint Eötvös Károly,
Pulszky Ferenc, Rónay Jácint, Halász Imre, és Lyka Károly.
KÖLCSEY Ferenc válogatott müvei. Vál.,
sajtó alá rend. és jegyz.: Fenyő István. Bp. 1975, Szépirod.Kiadó.
' /Magyar remekírók./
"A maga Írói generációjában egyedül tartozott ahhoz a költői tipushoz, mely népének szolgálatában elválaszthatatlan egységbe forrasztja a költészetet és a politikai cselekvést" - jellemezte a Himnusz költőjét Révai József.
A magyar remekírók sorozatban megjelent KJ' csey-válogatás fő szempontja, hogy a reformpolitikus Kölcsey
alakját állítsa reflektorfénybe, aki "a megújulásnak egyik legnagyobb erejű kezdeményezője", "a szó mai értelmében vett első közéleti emberek egyike" volt.
A kötet a szokottnál kevesebb verset, s csak néhány elbeszélést közöl. Nagyobb súllyal szerepel Kölcsey k r i tikai, pedagógiai-filozófiai és politikai munkássága. Levelei,
a Parainesis, a politikai beszédek - a szatmári adózó nép, a
katonaállitás, a magyar nyelv, a vallás, a szólásszabadság,
az örökös megváltás ügyében -, feliratai - az országgyűlési
ifjak, a letartóztatott Kossuth ügyében -jS mindenek fölött Országgyűlési naplója a reformkor történetének nélkolözhetetlen
forrásanyaga.
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A kötetet jegyzetek, név- és szómagyarázatok, a
költő életrajzi adatai és a szerkesztő Fenyő István utószava egészíti ki.
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok,
naplók az 16A8-49-es forradalom és
szabadságharc végnapjairól. Felkutatta, vál., szerk., bev. és jegyz.:Tőth
Gyula. 1-2. kőt. Bp. 1979, Szépirod.K.
/Magyar századok./
A sorozat szerkesztői "Szabadságharc és abszolutizmus. Emlékiratok 1848-1667" címmel az egész korszakot átfogó emlékirat-gyűjtemény kiadását készítik elő.
Az elsőnek megjelent kötetben legelőbb a szabadságharc politikai és katonai vezetőinek emlékiratrészletei szerepelnek. Szerzőik között egyaránt találunk radikálisokat, l i berálisokat, az emlékiratokban sürün felbukkannak az egymással folytatott viták, vádak és védekezés is. Vukovics'Sebő, Mészáros Lázár, Dembinski, Görgey, Klapka, Kossuth, Madarász
József memoárjainak közös érdeme, hogy az egész ország történetét befolyásoló tényeket irják le, tapasztalataik összegező
jellegűek.
Az emlékírók másik csoportját a szabadságharcos
hadsereg tisztjei, közkatonái és egyszerű szemtanúk alkotják.
Közöttük is találunk neves embereket, pl. Degré Alajost, az
írót, Lebstück Máriát /Mária főhadnagyot/, aki nő létére a szabadságharc egyik legvitéz*b katonája volt,vagy a nagy bibliográfust .Szinnyei Józsefet, aki főhadnagyként szolgált a komáromi várban.
A második kötetben a túloldalon állók emlékezései, a megtorlásról, menekülésről, az emigráció kezdetéről szóló Írások
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kaptak helyet.
A kiadványt gazdag jegyzetapparátus, szó- és személynév magyarázatok egészítik k i , s minden egyes'memoár előtt
információkban gazdag bevezetést olvashatunk.

t

MAJOR István: Honvédélményeim 1848-49böl. Sajtó alá rend.jeg/z. és bev.
Szőcs Sebestyén. Bp. 1973, Magvető.
Major István emlékezése ú j , "életizü" mozzanatok-

kal gazdagítja az 1848-49-ről szóló irodalmat. Az egykori honvéd hadnagy leányának diktálta az emlékezéseit, a kéziratot
unokája őrizte meg. A szerző egyike azoknak, akik "kisemberként" vettek részt a harcban, s később feljegyezték emlékeiket,
kiemelkedik azonban közülük meghökkentő tárgyilagosságával,
ami olykor a szabadságküzdelem és forradalom nemesi vezetésének bölcs itéletü, ma is helytálló bírálatába csap át. Pedig
nem a "nagy dolgokról" elmélkedő alkat ő , ellenkezőleg: csak
azt Írja le, amit személyesen átélt, megtapasztalt. S pontosan
ebből fakadnak sete-suta prózájának tartalmi erényei. Nemzetőrként, majd honvédként, később tisztként a háború "fő vonalában" harcolt. Pákozd, Schwechat,Komárom, Buda, Temesvár e nevezetes helyek jelzik a könyv hősének a "nagy történelem"
lapjain föl nem jegyzett tettei színhelyeit; e tettek és események
leírása most méltán válik a történelem iránt érdeklődő olvasók
közkincsévé.
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MARX és ENGELS Magyarországról. Cikkek, levelek, szemelvények. Szerk.
Kálmán Endre, Lissauer Zoltán. Bp.
1974, Kossuth Kiadó.
Az összeállítás célja, hogy a magyar olvasó megismerhesse Marx és Engels gondolatait a magyar forradalmi
helyzetről, a magyarországi munkásmozgalom fejlődéséről.
A közölt Írások első legterjedelmesebb csoportja
az 1848/49—es magyar forradalom és szabadságharc időszakára
vonatkozik. /További fejezetek: A magyar emigrációról, Magyarországról és az osztrák birodalomról, A magyarországi munkásmozgalomról./
"Magyarország nagyszerű" - irta lelkesen Marx
Engelsnek 1848 augusztusában. Engels "A magyar harc" cimü
1849. januárban kelt Írásában pedig ezt olvashatjuk: "Az 1848as forradalmi mozgalmakban 1793 óta először meri megtenni egy
nép, amelyet körülzárt az ellenforradalmi túlerő, hogy a gyáva
ellenforradalmi dühvei a forradalmi szenvedélyt, a terreur
blanche-sal a terreur rouge-t állítsa szembe".
Marx és Engels azonban nem úgy tekintette a magyar forradalmat és szabadságharcot, mint egy kis nép életének
nagy, ünnepi eseményét, hanem mint az akkor napirenden lévő
európai demokratikus forradalom egyik fontos részét, amely kihatásaival a szocialista forradalom felé vezető utat is egyengetheti. Ez az oka annak a fokozott figyelemnek,melyet a magyar
eseményeknek szentelnek.
írásaik legnagyobbrészt a Neue Rheinische Zeitungban jelentek
meg, mely "minden más újságnál többet tett a magyar ügy németországi népszerűsítéséért". De leveleikben is élénken visszavisszatérnek a magyar szabadságharchoz, a fegyverletétel után
is. Engels komolyan tervezte, hogy megírja az 1848—49-es ma-
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gyarországi és itáliai forradalmi háborúk történetét. Érdekes
megtudnunk azt i s , hogy a New

Yorkban megjelent Uj Ame-

rikai Enciklopédia számára ők Írták - a kötetben is olvasható "Bem" és "Buda" szócikkeket.
A kötetet a kiadó előszava,jegyzetek és névmutató
egésziti k i .

Petőfi életútja. Összeállította és kommentálta Martinkó András. Bp. 1972, Kossuth Ki adó.
A kötet a költő születésének 150. évfordulójára

jelent meg. Szerzője a tudományos fokú és igényű ismeretterjesztés nehéz feladatára vállalkozott. Célja, hogy összeállítása
a "biológiai, társadalmi és művészi ember" teljes életét tükrözze,
hogy a gondosan válogatott dokumentumok minden oldaláról megvilágítsák ezt a rendkívüli pályát, a huszonéves költőét,"aki
16-17 éves korának kalandja után soha külföldre nem jutott e l ,
ugyanakkor láthatatlan ereken közlekedik kora európai irodalmának és társadalmának legprogresszívebb tartományaival, kortársa, egyenrangú müvésztársa kora legnagyobb iró-müvészeinek, eszmeiségében, forradalmár tisztaságában pedig felette
áll mindegyiküknek."
A gyűjtemény Petőfi naplójegyzeteiből, levelezéséből, a rokonok, barátok, ellenségek és közömbös megfigyelők
visszaemlékezéseiből merit, úgy.szelektálva, hogy a képen
"semmi szépítés, semmi - bármily megemelő - retusálás ne legyen."
A fakszimilékkel, korabeli rézkarcokkal, fényképvázlatokkal dúsan illusztrált kötetet a kevésbé tájékozottak éppoly haszonnal forgathatják, mint az életmű avatott ismerői.
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PETŐFI Sándor összes prózai müve és
levelezése. Sajtó alá rend,utószó és
jegyz.:Martinkó András. Bp. 1974.
Szépirod. Kiadó.
A kritikai kiadás eredményeit is felhasználó, rövid
utószóval és tömör, de jól tájékoztató jegyzetekkel ellátott kötet
Petőfi szépprózai Írásain és két drámai müvén kivDI vegyes irások cim alatt időrendben közli Petőfi leveleit és minden prózai
Írását, a legapróbb feljegyzéseket is beleértve.
Ezek között a különböző írások között a reformkor
és szabadságharc éveinek fontos forrásaira találunk, különösen
az 1848-49-es évekből. Ilyenek elsősorban a szabadszállási választással kapcsolatos nyilatkozatok, az Egyenlőség! Társulat
proklamációja, a Históriai jegyzetek 48 eseményeiről, különböző hírlapi cikkek, és legfőképpen a költő levelei, melyekben
maradéktalanul nyilatkozik meg Petőfi egyénisége is: kedélye,
eredeti humora éppen úgy, mint meg nem alkuvó irói—emberi elkötelezettsége.
A kötet közti a válaszleveleket is, melyek szintén
hozzájárulnak a korabeli magyar történelem küzdelmes hétköznapjainak felidézéséhez.

.

PULSZKY Ferenc: Életem és korom. Sajtó
alá rend., bev., jegyz.: Oltványi András. 1-2. köt. Bp. 1958, Szépirod.K.
/Magyar századok./
Pulszky Ferenc a XIX.század magyar történelmének,
közéletének, tudományának és irodalmának legérdekesebb, legkalandosabb sorsú alakjai közé tartozik. Sokoldalú ember: politikus, diplomata, szépirő, régész, műtörténész, gyűjtő, újságíró, kitűnő szervező - s legfigyelemre méltóbb memoárjaink egyi-
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kének szerzője.

,
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Az Életem és korom a pálya végén irt hatalmas emlékirat, a múlt század valóságos enciklopédiája. Hatvanadik évén
túl kezdte irni Pulszky,s a teljes mü 1880-ban meg is jelent.
Nehéz kiemelni a memoár fontos vagy érdekes részleteit: az 1830-asés 1840-es évek társadalmi - s ezen belül saját családjának irodalmi - leírása éppolyan forrásértékű, minta
XIX. századi Magyarország sok államférf iának portréja, a latin
klasszikusokhoz méltó jellemrajzok. A szabadságharc bukásával
vesződik az első kötet, a második rész már az emigrációs esztendők és a kiegyezés utáni Magyarország rajza.
Az Életem és korom sokáig szinte hozzáférhetetlen
könyvritkaság volt; a Magyar Századok sorozatban megjelent
szöveg sokak régi érdeklődését elégitette k i . Oltványi Ambrus
bevezetője kitűnő pályaképet ad Pulszkyról, s a kötetet alapos
jegyzetanyag s képek egészítik k i .
RÓZSA György - SPIRA György: Negyvennyolc a kortársak szemével. Képek,
nyomtatványok és iratok. Bp. 1973j
Képzőmüv. Alap.
A hatalmas album összefoglaló nemzeti történelmi
képeskönyveink

sorába illeszkedik. A közel kilencszáz kép az

1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásait nyújtja. A forrásanyag középpontjában a múltszázadbeli
képzőművészeti ábrázolások állnak: litográfiák, metszetek, festmények fekete-fehér reprodukciókban, melyek az események vezetőit, jeleneteket, a forradalmi népfelkelők alakjait mutatják
be. A szerkesztők nagyszámú szöveges dokumentumot is iktattak
a képek közé; a röplapok, cikkek, költői kéziratok, magánlevelek, hivatalos iratok, hadparancsok kiválasztásánál az olvasha25

tóság szempontját is figyelembe vették. /Az idegemyelvü szövegek fordítását a függelékben adják./A kötetet Rózsa György tanulmánya egészíti ki az 1848 körüli magyar művészetről, továbbá jegyzetek és mutatók, melyek az események színhelyei, szereplői, ill. ábrázolói szerinti visszakeresést teszik lehetővé.
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A szabadságharc kilenc nagy csatája. Vál.
Katona Tamás. Utószó: Cermerné Wilhelmb Gizella. Képanyag: BárczyZoltán. Bp. 1978, M. Helikon - Európa.

A szép kiállítású kötet Than Mórnak a szabadságharc csatáit bemutató festményeit és Görgey Artúr, Görgey István, Klapka György, Leiningei-Westerburg Károly és Máriássy
János csataleirásait tartalmazza.

'"-"
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Than Mór a honvédsereg főseregrészének 1849
tavaszi és nyári csatáit örökítette meg. A képek többsége a tisztek és közkatonák hőstetteit örökiti meg.csak néhány esetben esik
a hangsúly Görgeyre, a fővezérre. A kötet kisérő tanulmánya
megállapítja, hogy a kompozíciókat valószínűleg sokszorosítási
céllal készitette a művész, s a képek együttesét olyan sorozatnak szánták, mint a császári sikereket megelevenítő, a hadijelentések szövegét kisérő Armee-Bulletin litográfiáit.
Az eredeti elgondolás tehát több mint egy évszázaddal az események illetve a csataképek elkészülte után megvalósult. A képekhez, az egyes ábrázolt csatákhoz a hivatalos lapban megjelent hadi jelentések csatlakoznak, és minden ütközetről
egy-egy magyar szemtanú leírását is közli a kötet. A könyvet
jegyzetek s a szereplő személyek legfontosabb adatait összefoglaló névmutató egészíti ki.
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SZÉCHENYI István: Hitel. Pest 1830,
Trattner - Károlyi. Hasonmás kiad.
Bp. 1979, Közgazd. és Jogi Kiadó.
A "legnagyobb magyar" könyvei "furcsa" müvek,
"... nincs rendszeres áttekintésük, egy ember körülményeiből,
olvasmányaiból szőttek. A hitel például csak földhitel; a kereskedés: terményértékesités nálaja kereskedők hitelével nem is
foglalkozik. Könyvének szerkezetén az iró ütődhet meg: előszók,
utószók, kitérők, ide—oda ugrálások... S a Hitel, Világ és
Stádium mégis rendkívüli könyvek" - irta Németh László.
A két évig tartó reformországgyülés bezárása után
Széchenyi új teret keresett alkotóereje kibontakoztatására:
írásban fejtette ki reformelgondolásait. A Hitel nem csupán közgazdasági mii: Széchenyi a magyarországi hitelviszonyok fejletlenségéből indul ki, ebben látja fő okát a mezőgazdaság elmaradottságának, majd tovább megy: munkamegosztáson alapuló
korszerű gazdaságot követel,ehhez elengedhetetlennek tartja a
robot, a dézsma, a céhek eltörlését, egyszóval a feudalizmusba
ragadt Magyarországon a "század vallásának" a kapitalizmusnak
a megvalósítását sürgeti. Emellett azonban más, fontos elgondolásait is kifejti, például a "kiművelt emberfő"-ről szólva a
társadalmi-gazdasági fejlődés legfontosabb előfeltételét a nemzet egyetemes művelődésében látja.
A Hitel már megjelenése évében három kiadást ért
el, konzervatív körökben megbotránkoztatást, a reformok híveinek sorában nagy lelkesedést keltve. Nem véletlenül, hiszen
e sajátos szerkezetű és stilusú könyv ma is érdekes olvasmány,
s nagyban hozzájárul Széchenyi István bonyolult és ellentmondásos géniuszának megértéséhez.
A mü hasonmás kiadása az első megjelenés 150.
évfordulójának tiszteletére jelent meg.
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SZÉCHENYI István: Napló. Valószer*,
jegyz. és utószó: Oltványi Ambrus.
Ford. Jékely Zoltán, Györffy Miklós.
Bev. Sőtér István. Bp. 1978, Gondolat.
Széchenyi a napóleoni háborúk hadszintereiről hazatérve, 1814 júliusában kezdi vezetni német nyelvű naplóját,
amelybe - kisebb-nagyobb megszakításokkáI - haláláig feljegyzi
életének legfontosabb eseményeit, gondolatait.
Kezdetben inkább ismerősöktől hallott történetek, olvasmányaiból vett idézetek dominálnak, majd terjedelmes önelemzések következnek, s a szerző filozófiai, vallási, politikai nézeteinek
tisztázása. Közéleti szerepének növekedésével a feljegyzések
egyre tömörebbé válnak, Sőtér István találó megállapítása szerint a Napló immár "csak széljegyzet a megtalált élet margóján,
de olyan széljegyet, mely néha fontosabbat árul el mint a korábbi esztendők terjedelmes elmélkedései."
A Napló kalandos sorsáról, eddigi kiadásairól a
Függelékben olvashatunk. Magyar nyelven csak töredékek jelentek meg belőle a 11. vi lágháború éveiben, s még ez a terjdelmes, másfélezer oldalt megtöltő kötet is csak egyharmadát tartalmazza az eredetinek. Összeáliitéi a válogatás során arra törekedtek, "hogy a szemelvények folyamatosan kövessék nyomon
Széchenyi pályafutását, tükrözzék közéleti /politikai, irói,gazdasági, közlekedésszervezói/ tevékenységének, világnézeti fejlődésének és magánéletének lényeges mozzanatait, valamint a
személyiség belső drámáját: önmagával vivott állandó lelki küzdelmeit".
A hfapló anyagában való tájékozódást megkönnyiti
a "Széchenyi István életrajzának főbb adatai" c. kronologikus
összeállítás, a lábjegyzetek és az életrajzi adatokat is közlő
névmutató. 38 érdekes kép is i llusztrálja a régen várt, szép
kiállítású kötetet.
2B

SZÉCHENYI István válogatott írásai.
Szerk.,magy.(és bev. Barta István.
1959, Gondolat.
Minden történelmi időszak próbálta megalkotni a
maga Széchenyi képét, s életművéből, legfontosabbnak itélt
munkáiból antológiaszerű összeállítások is készültek. A felszabadulás utáni időben Barta István történész gondozásában jelentek meg Széchenyi válogatott Írásai. "Széchenyi müveiből sokféle szempontból lehet válogatni, s a hozzáértőnek minden válogatásról az lehet az érzése, hogy nem teljes, hiányzik belőle
sok minden, ami fontos és jellemző. A korábbi Széchenyi-gyűjteményekre talán az volt a legjellemzőbb, hogy elsősorban
Széchenyi eszmevilágát tükrözték, elvont elmélkedéseit hetyezték előtérbe... az általunk kiválogatott anyag jóval erősebben
kapcsolódik közvetlenül Széchenyi nagy gyakorlati terveihez és
alkotásaihoz..." - írja előszavában Barta István.
A kötet időrendben haladva Széchenyi 1815-ös
angliai feljegyzéseitől utolsó, 1660-ban kelt Habsburg-ellenes
röpiratáig szinte minden fontosabb írásából közöl szemelvényeket. Az egyes szemelvényeket bevezető sorok az irásmü keletkezésének körülményeit magyarázzák, s tartalmára utalnak,
Barta István rövid tanulmánya pedig Széchenyi életpályájának
főbb mozzanatait foglalja össze. A kötetet jegyzetek is kiegészítik.
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TÁNCSICS Mihály: Életpályám. Visszaemlékezések. Sajtó alá rend. és jegyz.
Czibor János. Bp. 1978, Magvető.
/Tények és tanúk./
Táncsics önéietirásainak első kötete 1873-ban j e lent meg először, a további három kötet csak halála után, 1885ben került kiadásra.
Az Életpályám politikai és önéletrajzi szempontból teljes anyaga
a jelen kiadásban vált először mindenki számára hozzáférhetővé.
Könyvének körülbelül a fele esik a reformkor és a
forradalom idejére. A jobbágyfaluban eltöltött gyermek- és ifjúkor leirása hitelesen, belülről ábrázolja a XIX. század első két
évtizedének falusi viszonyait. Ifjúságom célpontja

cimen elbe-

széli, hogyan lépett ki a jobbágyi sorból, s lett belőle takácsinas.Azután hamarosan új pályát kezd, segédtanító lesz, s kezdetét veszi a halálig tartó tarulás. Hatalmas utakat tesz, van
olyan nyár, hogy 1200 kilométert jár be, többnyire gyalogosan.
Izgalmasan zajló élete folyásának leírását gyakran félbeszakítja akkori gondolkodásmódjának rekonstruálása: tanulmányútjai
s magyar gondolkodókkal, politikusokkal való vitái során hihetetlen sok élményt szívott magába. Azután jön első lefogatása
és elitélése, 1648.március 15., kiszabadításának csodálatos
napja, a forradalom és szabadságharc izgalmas másfél esztendeje.
A könyv második felében életének a szabadságharc
utáni másik felét beszéli el: a sok szenvedés balsors nem törte
meg, élete szüntelen lobogás volt, mindig tenni akart másokért,
hazájáért,a munkásokért.
Önéletírása nemcsak őszinte, elemző önarcképként
érdekes, hanem a XIX.század bő nyolc évtizede Magyarországának is sokszínű történetírása és gazdag portré-gyűjteménye.
30.

mindvégig izgalmas olvasmány. A kötet jegyzetei Táncsics életének egy-egy fordulata mögött felvázolják a társadalmi hátteret,
s röviden bemutatják a kevésbé ismert szereplőket.
TÁNCSICS Mihály: Mik a vörös republikánusok és mit akarnak? Válogatott
irások. Jegyz.:Geréb László. Bp. 1978,
Magvető.
/Gyorsuló idő./
A könyv néhány-hirlapcikk és a terjedelmesebb
cimadó írás bemutatásával ad izelitőt Táncsics életmüvéből. Ez
utóbbi kivételével valamennyi 1848-ban Íródott és a Munkások Újságában látott napvilágot. A lapot Táncsics már két héttel a börtönből való kiszabadítása után, 1848.ápr. 2-án megindította. A
dolgozók, elsősorban a parasztság szócsöve volt,s radikális
irányvonala miatt betiltották: utoljára 1848. dec. 29-én jelent
meg. Olyan kormányférfiak intézkedtek igy, akik a baloldalhoz
tartoztak, de nemesek lévén a társadalmi követelésektől irtózva
nem vették észre, hogy Táncsics félreál utasával a tömegeket
szigetelik e\ a szabadság ügyétől. A szabadságharc leverése
után Táncsicsot - elsősorban a Munkások Újsága szerkesztéséért halálra Ítélték és távollétében jelképesen felakasztották.
A közreadott cikkekben a szerző március 15-e
eszméinek következetes megvalósítása, a nemesi kiváltságok
eltörlése, a királyság felszámolása és a köztársasági államforma bevezetése mellett száll sikra. Politikai hitvallását összefoglalóan a cimadó Írásban fejti ki. Ez 1851-ben Íródott, amikor
az osztrák rendőrség elől a háza alá ásott veremben bujkált.
A "vörös republikánusok" a forradalmi demokraták, akik akkortájt - nemzetközi emigrációjuk révén - kapcsolatba kerültek a
szocialistákkal, igy a magát "kommunistának" nevező Táncsics
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is. A sok tekintetben utópista irés éle elsősorban a monarchia
ellen irányul, ennek megdöntésétől várja az igazságosabb társadalom megteremtésének kezdetét. A bőséges jegyzetanyag a
közölt Írásokhoz és a szerző világnézetének alakulásához fűz
magyarázatokat, néhány fontos életrajzi vonatkozást is megemlítve.
TELEKI Sándor emlékezései. Vál.,sajtó
alá rend., előszó, jegyz: Görög Livia.
Bp. 1958, Szépirod.Kiadó.
/Magyar századok./
Teleki Sándor az 1848—49-es nemzedék egyik legérdekesebb, legkalandosabb életű képviselője.
Négy ország csataterein harcolt: a szabadságharc alatt Bem
intendánsa, részt vesz a krimi háborúban, 1859-ben az északolasz hadszintéren Garibaldi ezredese, 1860-ban Szicíliában
harcol. Keresztül-kasul bejárta Európát: élt kastélyokban,
könnyelmű jómódban, de lakója volt az adósok börtönének is;
királyoknál járt követségben és bujdosott betyárok oltalmában.
Barátja vagy jó ismerőse volt a X I X . század egész sor szellemi nagyságának: Lisztnek, Petőfinek, Vjctor Hugónak, a két
Dumas—nak - hogy csak a legismertebb neveket említsük.
Jóízű humorral, talpraesett könnyedséggel megirt
emlékezéseit nem foglalta egységes memoárba. A szétszórva
megjelent tárcacikkekből s a még Teleki életében megjelent
kötetekből válogatott gyűjteményt szerkesztője az elbeszélt események történeti sorrendje szerint csoportosította. A könyv
anyagának körülbelül fele esik a szabadságharc idejére, ill. az
azt megelőző időre. Az Írásoknak nemcsak korrajzi érdekessége van, Teleki tehetséges elbeszélő. Szórakoztató modorban
megirt visszaemlékezései szinte tapintható közelségbe hozzák
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a kor szereplőit, emlékezetesen idézi fel Petőfivel való barátságát, s minden kortárs közül talán ő örökiti meg a legmeghittebb közelségből, a legelevenebben Bem alakját. A rendkívül
olvasmányos könyvet bevezető tanulmány,bőséges jegyzet- és
képanyag egésziti ki.
:**

VAJDA János: Egy honvéd naplójából.
Előszó és jegyz.:Szigethy Gábor. Bp.
1981, Magvető.
/Gondolkodó magyarok./
Vajda János,a költő, a márciusi ifjak egyike, Pe-

tőfi jóbarátja önként jelentkezett 1846-ban a honvédseregbe, s
előbb közlegényként, majd tisztként harcolt a szabadságharc
csatáiban. Visszaemlékezései húsz évvel később a Nép zászlója
és a Vasárnapi Újság hasábjain jelentek meg, majd könyv formájában is napvilágot láttak.
Az események az 1847-es pesti követválasztás
felidézésével kezdődnek. Nem mindennapi választás volt ez, hiszen "... az egész ország nagy fontosságot tulajdonit annak,
vajon az 1847-ipozsonyi országgyűlésre sikerül-e Kossuthot
megválasztani követnek..." Egy fejezetben számol be a forradalmi ifjúság márciushoz vezető útjáról, majd nosztalgikus humorral meséli el, hogyan "hódította meg" néhány magyar fiatalember a bécsiek szivét.
Kitér a nemzetiségi viszály okaira, lelkesedve
ecseteli Kossuth szónoki erejét, elsiratja Petőfit, de vigasztalja magát: "... őrá nézve bizonnyal istennek különös kegye
volt, hogy elesett, mert csak ki e rendkívüli ember természetét ismerte, tudhatja, hogy itt csak a iegszörnyübb vég: az öngyilkosság vagy megőrülés várt volna raja! "
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Bemutatja a honvédsereg születését, összetételét,
hangulatát, majd a bánsági harctér személyesen megtapasztalt
eseményeit beszéli el, s portrét rajzol szeretett vezéréről, Damjanichról. Beszámol a fegyverletételről és bujdosásról is. Az
utolsó fejezet azonban nem a csüggedésé: újra visszakanyarodik
az időben, s Pest 1849-es égését, Budavár dicsőséges ostromát
beszéli el, ahol a honvédek ilyen benyomást tettek a szemlélőre:
"ezek az emberek jó vezérrel keresztülmennének a világon."
Varga Katalin pere. Dokumentumgyűjtemény. Vál,bev., és jegyz.;Kiss András.
Bukarest, 1980, Kriterion.
Magyar—román közös kiadás.
A mü "bujtogató", lázitó hőse egy egyszerű székely asszony, aki hat éven át súlyos fejtörést okozott a kormányhivataloknak, a kincstárnak és a helyi hatóságoknak azzal,hogy
három kis román falu jobbágyságával szövetkezve szószólójukká, vezetőjükké vált.
Varga Katalin életpályája 1840 táján véletlenül keresztezte a Zalatna környéki falucska, Bucsum lakóinak útját.
Hogy hol, miként fogant "elkötelezettsége", a bányászfalvak lakóinak igaz ügye iránt, pontosan nem tudjuk, annál hívebben rekonstruálható - a későbbi periratokból-Varga Katalin küzdelme
a jobbágy sérelmek orvoslásáért. Hat éven át vívja harcát az
uradalommal, a püspökséggel, míg el nem fogják s börtönbe nem
vetik iázitás cimén.
Évekig tart a vizsgálat, melyet az 1848-as szabadságharc elnapol /de Varga Katalint nem szabadítja ki börtönéből/.
Csak a forradalom bukása után, 1650-ben folytatják a pert,
amelynek végeztével államrend elleni izgatás cimén háromhavi
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elzárásra Ítélik. Az ítélet után megnyílt ugyan börtöne kapuja,
de már a magány felé: élete hátralevő részét visszavonultan éli
le, további sorsa alig ismert. A jobbágyság igazáért tett szolgálatainak történetét azonban -mely nemzedékeken át szájhagyomány útján élt tovább - megörökíti a kötetben közreadott periratválogatás.

•
A könyvet Varga Katalin életét és működését ismer-

tető tanulmány vezeti be, és bő jegyzetanyag egészíti k i . A jegyzetekből arról is értesülhet az olvasó, hogy hogyan került elő
az ötvenes években a kolozsvári levéltár rendezése közben a
kiadványban közzétett dokumentumanyag. Az iratok között a legérdekesebb "Varga Katalin tulajdon kézivel tett életirása",
melyről Varga Katalin első életrajzirója I. Tóth Zoltán is tudott, de 1951-ben megjelent munkájában még nem hasznosíthatott.
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VASVÁRI Pál válogatott Írásai. Szerk. és
bev. Fekete Sándor. Kiad.a Magyar
Történelmi Társulat. Bp. 1956, Müveit
Nép.
A márciusi ifjak egyik vezére volt, tehetséges f i -

atal történész, s mindössze huszonhárom éves, amikor a Rákóczi szabadcsapat zászlajával elesett a szabadságharcban. Müveinek tanulmányozása azért is szükséges, mert Vasvári személyén
keresztül pillanthatunk leginkább be a szabadságharcot közvetlenül megelőző időszak forradalmi ifjúságának gondolkodásmódjába,
hangulatába.
Válogatott Írásainak gyűjteménye Zrinyi-tanulmányát tartalmazza /alig ifjú még, amikor a Kisfaludy Társaság
pályadiját elnyerte vele/, részleteket egyetlen életében megjelent könyvéből a Történeti Névtárból, különböző kisebb tanulmá-
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ttyokat a magyar és egyetemes történelem köréből, beszédeket és
leírásokat az 1648-49-es forradalom idejéből. Különösen figyelemreméltóak az Iranyeszmék fejezeteim alatt összegyűjtött irások, mert fontos erkölcsi és forradalmi gondolatokat tartalmaznak, s máig érvényes felismeréseket. Példaként és Ízelítőül a
könyv néhány sorát idézzük: "Világnézetet kell szereznünk. Emberre nézve a he lyes vezér eszme az, mi madaraknál a repülő
szárny. E szárnyak segélyével a világ fölébe emelkedhetünk.
Egy pillanattal beláthatjuk a föld nagy részét. Ki világnézettel
nem bir, az egy szűk völgy rejtekéhez van láncolva, s keskeny
látkörén túl nem látnak szemei, mert magasabbra emelkedni nem
bír, nem képes."
A kötetet Fekete Sándor rövid Vasvári-tanulmánya
vezeti be.

'
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WESSELÉNYI Miklós / i f j . / : Balitéletekről.
Vál.,bev. és jegyz.: Veress Dániel.
Bukarest, 1974, Kriterion.
. /Téka./
Magyar-román közös kiadás.
A Balitéletekről cimü mü a reformpolitikus Wesselényi Miklósnak, az "árvízi hajósnak" legjelentősebb írása.
1831-ben fejezte be, de csak két évvel később, sok herce-hurca
után jelenhetett meg illegálisan, külföldön. A szerzőt, aki a
harmincas évek elején a reformellenzék egyik vezetője, Erdélyben pedig fővezére volt, politikai perekkel próbálták elnémítani,
s végül három évi fogságra ítélték. A vád pontjai közt megtogalmazatlanul ott volt - a terhelő bizonyítékok között - a Balitéletekről is.
Müvében Wesselényi teljes liberális reformprogramját fogalmazza meg." A nemzet hátramaradásának", a számta36

lan rossz kútfejének okát a tájékozatlanságból, eltorzult gondolkodásból eredő előítéletekben látja. A "születés s polgári
helyzet körüli előítéletek" fejezetben a legsúlyosabb következményekről így ir: "szinte kilencmillió embernek kell munka alatt
görnyedni, erejét felülmúló adót fizetni s a katonafogás vad
szokása félelmei közt rettegnie, azért, hogy nyolcszázezer tökéletes bátorságban henyélhessen." Legégetőbb feladatnak a
jobbágykérdés megoldását tartja. Riasztó jelzéseket ad a jobbágyok nyomoráról, az ország politikai, gazdasági elmaradottságáról. A reformkori eszmei kérdések egész sorát veti fel, köztük a nemzeti tudat fontosságát, a polgári átalakuláshoz elengedhetetlen művelődési feltételek megteremtésének szükségességét
s kereskedelmi-politikai javaslatokat.
A kiadványt bevezető tanulmány, szómagyarázatok
s a szerző rövid életrajza egésziti ki.

Védegyleti tagsági Jegy
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Ismeretterjesztő
és tudományos müvek
Feldolgozások

A Lamberg feletti népitélet

ANDICS Erzsébet: Metternich és Magyarország. Bp. 1975, Akad.Kiadó.
Andics Erzsébet számos kérdést új megvilágitásba
helyező tanulmánya először 1973-ban német nyelven jelent meg,
s nagy elismerést hozott szerzőjének. Párizsi kritikusa szerint
a monográfia "értékes hozzájárulás Európa XIX. századi egyetemes történetéhez is."
A bevezetőben a szerző először munkája célját
tisztázza. Bár a Metternich-irodalom korunkban valóságos reneszánszát éli, az államkancellár magyar politikáját összefoglalóan még nem dolgozták fel. E kérdés elemzése számunka e l sősorban az 1846-49-es forradalmat elökészitő magyar társadalmi áramlatok, eszmék teljes megértéséhez szükséges. Másrészt
/az egyetemes történet szemszögéből/ Metternich történelmi szerepét

alapvetően minősíti magyarországi politikája, melynek

lényege a polgári átalakulás megakadályozása volt.
A szerző végigkíséri Metternich majdnem fél évszázados politikai pályafutását, részletesen elemzi Magyarország és Ausztria társadalmi-gazdasági fejlődését, bemutatja a
gazdasági kérdések jelentkezését a reformkor politikai küzdelmeiben. Különösen érdekesek a magyar konzervatív reformpolitikát és Széchenyi törekvéseit, a reformellenzék nemzeti önállóságért és a polgári átalakulásért vívott küzdelmét bemutató
fejezetek.
A kötetet tudományos apparátus, - magyar és idegen-nyelvü irodalomjegyzék, név- és tárgymutató - egészíti ki.

AVERBUCH, R.A.: A magyar nép szabadságküzdelme 1848-49-ben. Szerk. és
bev. Andics Erzsébet. Bp. 1970 Akad.
Kiadó.
•

Van abban valami meglepő, sőt rendkívüli, hogy

nem magyar szerző, hanem egy széles érdeklődésű egyetemes
történész - a XVI 11—XIX. század európai társadalmi mozgalmainak elismert szakértője, aki ráadásul kutatásai kedvéért tanult meg magyarul is - évtizedek óta foglalkozik az 1848/49-es
magyar szabadságharc politikai, diplomáciai, hadtörténeti és
egyéb vonatkozásaival.
A moszkvai egyetem tudós professzorasszonya az
1849-escári intervencióval foglalkozó müvével, tehát magyar
tárgyú munkával nyerte el a történettudományok doktora tudományos fokozatot is. Sok tanulmányt, köztük két monografikus j e l legű művet publikált a magyar szabadságharcról. Munkáinak különös érdeme, hogy bőven merit a - magyar kutatók előtt korábban ismeretlen — szovjet levéltárak magyar vonatkozású forrásanyagából.
Különösen jelentősek számunkra a moszkvai Hadtörténeti Levéltárban felkutatott hadbirósági iratok, melyek a
magyar-orosz kapcsolatok történetéhez adnak kiegészítést. Egyszerű orosz katonáktól nemesi származású tiszteken át Bakunyinig, Herzenig, Csernyisevszkijig terjedt azoknak a sora, akik
a magyar nép harcával rokonszenvezve elitélték a cári intervenciót.
A gyűjtemény Andics Erzsébet előszavával és válogatásában öt tanulmányt /illetve részletet/ közöl a szovjet történész magyar tárgyú munkáiból. A kötetet jegyzetapparátus,
név- és tárgymutató egészíti ki.
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BARTA István: A fiatal Kossuth. Bp.
1966, Akad. Kiadó.
"A polgári reform zászlaját magasra emelő, majd
az 1846/49 forradalmát és szabadságharcát szervező és vezető
Kossuth alakját, szerepét a tanulmányok egész sorában tisztázta már új történetírásunk; itt az ideje, hogy világosabban lássuk
azt az utat i s , amelyen Kossuth eljutott addig, hogy a nagy átalakulás vezérévé, ideológiájának legtisztább megfogalmazójává
válhatott" - irja könyve bevezetésében Barta István.
A tanulmány új kutatások, addig ismeretlen dokumentumok alapján vázolja fel Kossuth pályájának korai, zempléni
szakaszát, szinte mozzanatonként világítva meg, hogyan emelkedett ki az ismeretlenség homályából, s hogyan vált polgári r e formerré, loen érdekes a Kossuth elleni sikkasztási vád hátterét vizsgáló fejezet. Barta István az ügy elveszettnek hitt aktái
segítségével tisztázza a való tényállást, hantja le róla a rágalom
elemeit, s bizonyítja be, hogy a képmutató érvekre alapozott
hajsza nem más célt szolgált, mint "hogy az aulikus konzervativizmus egyre veszedelmesebbé váló ellenfelét eltávolítsa a megyei
politikai küzdőtérről."

•••---• ,-j r.-. : -•,:••

Nem kevésbé érdekes a könyv utolsó fejezete,amely
Kossuth országgyűlési pályájának első heteiről ad képet, és Kossuth egy, ebben az időben i r t , addig ismeretlen politikai munkáját
ismerteti.
A kötetet név- és tárgymutató egészíti k i .

BENEDEK Elek: Nagy magyarok élete. Válogatás. Bev. Páskandi Géza. Bp. 1979,
Gondolat.
Benedek Elek 1905-ben kezdett bele nagyszabású
vállalkozásába, a magyar történelem és szellemi élet nagyjainak
életrajzi gyűjteményébe. A 18 kötetre tervezett munkából 13 meg
is jelent 1914-ig, amikor a világháborús évek félbehagyni kényszeri tették a " nagy magyarok Pantheonjának" felépítését.
A kötet öt személyiségportrét tartalmaz, közülük
négy kapcsolódik a reformkor és szabadságharc idejéhez. A szei—
ző felfogásában a kiválasztott nagy magyarok egy-egy nemes emberi tulajdonságot testesítenek meg, igy Körösi Csorna Sándort
és Wesselényi Miklóst a törhetetlen akarat, Kölcsey Ferencet a
testi gyengeséget legyőző hazaszeretet, Széchenyi Istvánt pedig
a nemzet felvirágoztatásának SZÍVÓS és céltudatos szolgálata
jellemzi elsősorban.
.

Benedek Elek müvével tudatosan a magyar ifjúságot

kívánta tanítani, a jóra, nemesre, alkotásra ösztönözni. A szép,
olvasmányos könyv stílusa, romantikus hangvétele is e példaképteremtő szándékhoz igazodik. Megszerettetni, közel hozni kívánta hőseit az olvasóhoz, s szándéka sikerrel járt: portréi ma is
frissek, elevenek.
BERTÓK László: így élt Vörösmarty Mihály.
Életrajz. Bp. 1977, Móra Kiadó.
/Igy é l t . . . /
Bertók László könyve nemcsak Vörösmarty életét
és pályáját mutatja be, hanem történelmünk egyik legváltozatosabb korszakáról, a reformkorról, annak irodalmi és nem iro— •
dalmi harcairól is eleven, érdekes képet rajzol.

Arányosan tagolt életrajza öt nagyobb fejezetben
vázolja fel a hatalmas ivü pályát a költő gyermekéveitől a legmozgalmasabb, reformkori esztendőkönjmajd a szabadságharcon
át annak utolsó szakaszáig. Az utolsó fejezet, "A vén ciqány"
a bukás fölött érzett elkeseredés, a testi-lelki romlással vivott
küzdelem szorongató felidézése.
A könyvből teljes Vörösmarty-kép bontakozik k i ,
melyből az eposzok szerzője éppúgy megismerhető, mint a r o mantikus drámáért, a "magyar játékszin"-ért vivott küzdelem
vezéralakja. A szerző gyakran idézi forrásait, elsősorban Vörösmartyt. A kötet
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gazdag illusztrációs anyagot is tartalmaz.
BORÚS József: Dembinski fővezérsége és
a kápolnai csata. Az ellentámadás prob.
lémája 1849 februárjában. Bp. 1975,
Zrínyi Kiadó.

1849. február 26-án zajlott le Kápolnánál a fiatal
honvédhadsereg első nagy csatája, amely az egész ország várakozása ellenében vereséggel végződött. A szerző, aki harminc éve foglalkozik az 1848/49-es szabadságharc kérdéseivei,
monográfiáját a kápolnai csata és következményei elemzésének
szentelte.
Az előzmények vizsgálatát az osztrák főerők 1848.
decemberi támadásával kezdi,és szinte teljes körképet nyújt a
magyar forradalom katonai helyzetéről. Bemutatja Dembinski k i nevezésének előzményeit és azt a feszült helyzetet, amelyben
az új főparancsnok átvette a fősereg vezényletét. A haditervek,
a hadsereg és tisztikar, az Országos Honvédelmi Bizottmány
szervező munkája és a csata napjainak részletes bemutatása
segitségével plasztikusan bontakoznak ki az olvasó előtt 1849.
február végének súlyos napjai. Az események sokoldalú elemzése

világosan megmutatja, hogy miért végződött a kápolnai csata immár egyenlővé vált erők ellenére is — magyar visszavonulással, miért léptek fel Görgey és társai a fővezér ellen 1849. március 3-án, s hogyan lett Görgey a legfontosabb magyar sereg fővezére.
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Számos olyan eseményt, r é s z l e t e t , problémát t á r gyal új megvilágításban a mü, a m e l y r e az eddigi kutatás nem f o r ditott gondot vagy tévesen é r t é k e l t . I lyen például Dembinski e l szigetelődésének k é r d é s e , a Görgey-hadtestnél jelentkező "nyugt a l a n s á g " e l e m z é s e ; E r b a c h kapitány elfogásának, Klapka és G ö r gey f ő v e z é r elleni megmozdulásba t o r k o l l ó magatartásának bemutatása.
A s z e r z ő a s z a k i r o d a l o m , a h a z a i és bécsi l e v é l t á r a k anyagának f e l h a s z n á l á s á v a l , tudományos alapossággal és
mégis érdekesen dolgozta f e l t é m á j á t , könyve joggal tarthat igényt
a szabadságharcról szóló és hadtörténeti müveket kedvelő o l v a sók é r d e k l ő d é s é r e .

D I E N E S A n d r á s : Az utolsó é v . Petőfi és
a s z a b a d s á g h a r c . B p . 1 9 6 2 , Móra Kiadó.
"f/int katonai Í r ó t , a szabadságharcok katonai t ö r ténete vonzotta leginkább,mint s z é p i r ó nemzeti nagyjaink,szabadsághőseink életét választotta t é m á u l . Igy futhatott össze végül
munkásságának k é t ága s találkozhatott P e t ő f i b e n . " / D i e n e s n e k rológjából, ltk,1962./
Dienes András szenvedélyes, fáractiatatlan Petöfi-4ajtató volt, aki élete nagyobb felét áldozta a költő emlékének.
Beutazta mindazokat a helyeket, ahol Petőfi j á r t , egy-egy ada tért levéltárak anyagát böngészte végig,s sok tévedést,homályos
pontot tisztázott. "Az utolsó év" cimü müvében az 1848 júliusától
46

1849. j ú l . 3-ig /a segesvári csata napja/ terjedő időszak történelmi eseményeit, illetve Petőfi szerepét, tevékenységét tekinti
át. Az utolsó fejezet a segesvári csatatéren kalauzolja az olvasót, s Petőfi végső napjának történetét, halálának körülményeit
rekonstruálja.
Igen érdekes a könyv képanyaga, melyben több f e l vételt találunk a segesvári csatatér különböző pontjairól - a f e l vételek 1960-ban, az utolsó pillanatban készültek, mielőtt a r é gi helyszint az építkezések megváltoztatták volna. A kötetet eseménynaptár egésziti ki: a szerző azokat a "mérföldköveket" tünteli fel,"amelyek jelentősek, vagy éppen döntően fontosak a költő
szabadságharcos útjának követésénél".
EGYED Ákos: Háromszék 1848-1849.
Bukarest 1978, Kriterion.
Magyar-román közös kiadás.
f
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"A történelem számos példája tanúsítja, hogy k i magasló történelmi tetteket kis népek, kis közösségek is képesek véghezvinni... Háromszék 1848-as Habsburg-ellenes harcának legbecsesebb történelmi hagyományaink között van a helye." - szögezi le előszavában a könyv szerzője. Egyed Ákos
erdélyi történész.
Munkája lényeges hiányt pótol: bár a szabadságharc
erdélyi vonatkozásainak szinte áttekinthetetlenül nagy háromnyelvű irodalma van, a forradalom helytörténetének kevesebb figyelmet szenteltek a kutatók. Az egyetlen korábbi összegző történeti munka Háromszék forradalmi eseményeiről még a XIX. századvégén készült.
A szerző - az összefüggő kép megalkotása, és az
eddigi irodalom által nyitva hagyott kérdések megoldása érdeké-

í

ben az eredeti történeti források felkutatását és feldolgozását
tekinti elsőrendű feladatának. Bár az önvédelem levéltárának .
nagy része még 1849 nyarán és a második világháború idején
megsemmisült,sok értékes és először használt forrásanyagra bukkan elsősorban családi levéltárakban és a korabeli sajtóban.
Az első fejezetekben bemutatja az Erdély keleti
szögletében fekvő Háromszék társadalmát a forradalom előtti
időkben, majd az 1646-as tavaszi mozgalmakkal foglalkozik, végül a kolozsvári országgyűlés és az agyagfalvi székely nemzeti
gyűlés háromszéki hatását elemzi.
Külön fejezet foglalkozik a Habsburg-ellenes önvédelemre való
felkészüléssel, Gábor Aron,Berde Márton és az un. Kiskomité
szerepével. Legrészletesebben az 1848.november-decemberi ön*
védelem politikai és hadi történéseit, majd a Bem erdélyi hadjáratához való csatlakozás utáni katonai eseményeket tárgyalja,
végül Gábor Áronnak a forradalom hadiiparáért tett erőfeszítéseit majd Háromszék 1949 nyaránvivott védelmi harcát eleveníti
fel.
A munka nagy érdeme, hogy Háromszék történéseit
mindig a nagyobb összefüggésekbe - Székelyföld sőt a forradalom
egésze - ágyazza.
Jegyzetek, név- és helymutató egésziti ki az olvasmánynak is nagyon izgalmas kötetet.
,
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FEKETE Sándor: Haza és haladás. A reformküzdelmek kora. 3.kiad. Bp.1974,
Móra Kiadó.
/Képes történelem./
'

A magyar történelem fél évszázadáról ad átfogó és
szemléletes képet a szerző, bemutatva a reformkor szereplőit
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és alkotásait. A könyv első része 11. József uralkodását, a
Martinovics összeesküvést tárgyalja. Napóleon bukása után
Európa szerte a reakció hosszú uralma következik, s az a r e akció Magyarországon is tombol. Fekete Sándor okok és okozatok összefüggéseit tárja fel, bemutatva a magyar törvényhozási
és kormányzati szervek félreál Utasának folyamatát. Hangsúlyosan foglalkozik a cenzúra sorvasztó hatásának érzékeltetésével,
értékeli a magyar nyelv megújításáért folyó küzdelmeket, a Magyar Tudományos Akadémia és az 1832-36-os pozsonyi országgyűlés jelentőségét. Tények, adatok tükrében mutatja be a magyar újjászületés hatalmas erejét, számot adva a gazdaság, az
építés, a kultúra minden területén megszülető korszakos jelentőségű müvekről. Közelről, élő mivoltukban ismerjük meg a
kor vezető egyéniségeit, Kölcseyt, Széchenyit, Kossuthot, az
ifjú Petőfit. Az olvasmányos, versidézetekben is bővelkedő krónika a pesti forradalom kitörésével zárul. Időrendi táblázat, s
mintegy kétszáz korabeli metszet és kép gazdagítja a kötetet.
F

EK£TE Sándor. Igy élt a szabadságharc
költője. Petőfi Sándor élete - saját müveiben, kortársi emlékezésekben és
egykorú képekben. Bp. 1973,Móra Kiadó.
• •"- •' /így élt.../
A Fetőfi-évforduló alkalmából megjelent, ifjúságnak szánt kötet Petőfi pályájának jelentős állomásait vázolja fel
a költő müveinek, a kortársak visszaemlékezéseinek, leveleinek
és a korabeli sajtó cikkeinek tükrében.
A szülői ház, az alföldi táj, az iskolás évek, a
múlt századi Pest, az aszódi három esztendő, a "színésszé lenni akarás", egy kamaszszerelem, majd a selmeci líceum - a

"boldog gyermekség" gyorsan múló évei után a viszontagságos
vándorlások több, mint fél évtizedes időszakának bemutatása
következik.

.'...•
Az alkotói pálya kevésbé látványos, de nem kevés-

bé fontos szakaszainak értékelése - a pápai "zsengék"-től az
országos dicsőséget hozó müvekig- egy lázadó alkat,igazságszeretö természet és törhetetlen jellem formálódásának folyamatát
rajzolja ki.
Az életrajz sodró erejű zárórésze már Bem szárnysegédjének alakját idézi, s egyben a szabadságharc drámai záróakkordjának, a segesvári csatának a krónikája.
A kötetet gazdag képanyag disziti: képek a kortársakról, régi szinlapok Petőfi nevével, apró grafikái fiáról,
Aranyról, Bemről, szépirásfüzetének egy oldala stb.

•
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: FEKETE Sándor: A nemzet prókátora.
Emlékezés Deák Ferencre. Bp. 1976,
Magvető.
/Gyorsuló,idö./ .
. .

Fekete Sándor tanulmánya, mely a "haza bölcse"
halálának századik évfordulója alkalmából Jelent meg,régi adósságot törleszt, hiszen mig "Kossuthnak népe van, Széchenyi emlékét makacs hivek őrzik. Görgeyért egy kicsiny /bár ennál zajosabb/ szekta csatázik, Deák emléke körül feltűnést sem keltő
csend honol. Több mint negyven éve, hogy utoljára adtak ki válogatást müveiből."

•
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A szerző éppen ezért bőven idézi Deákot - "hadd
érveijenő maga mellett, legalább ennyiben hadd pótoljuk... azt
a régóta esedékes válogatást, amely müveinek javát lesz hivatott felmutatni korszerű felfogásban."
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A tanulmány az életrajzi időrendet követi, a szülőfalutól és a gyermekkor színhelyétől. Kehidától járja végig az
életút főbb állomásait: a győri jogakadémián töltött éveket, a zalai hivatalnoki időszakot, a reformországgyüléseket, a forradalom és a szabadságharc idejét, az önkényuralom alatt vállalt öszszefogó-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 46-at,
s még 49-cel szemben sem bontott zászlót, megőrizte a lehetőségét annak, hogy a továbbra is polgári átalakulást és nemzeti függetlenséget óhajtó nemesi, polgári, sőt részben népi tömegek
változatlanul bizalmat táplálhassanak iránta. Azzal viszont,
hogy a forradalom radikalizálódásának szakaszában csupán a
csendes támogató, majd szemlélő pozíciójába vonult, egy későbbi
szakaszban tárgyalóképessé tette magát a győztesek szemében."
Fekete Sándor tanulmánya gondolaiébresztő s egyúttal igen igen érdekes Írás.

;

.

FEKETE Sándor: Vasvári Pál. 1626-1849.
Kiad.a Magyar Történelmi Társulat.
Bp. 1951, Müveit Nép.

Vasvári Pál a radikális márciusi fiatalok egyik
vezére és legrokonszenvesebb alakja. Népszerű életrajzát Fekete Sándor tollából olvashatjuk, aki a fiatal történész válogatott írásait is közreadta, s több tanulmányában is foglalkozott
Vasvári szerepével, munkásságával.
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Az első fejezet /A forradalmár tanulóevei/ az ifjú
forradalmár gyökereit vizsgálja: görög-katolikus pap fiaként egy
rónán, görög, szerb, zsidó és magyar vegyes lakosú községben
alapozódott meg nála az a tisztult hazafiság "amely a magyarságot nem a vérben,hanem a közös nyelvben és kultúrában, a közös
történelmi múltban s « jövőért vívott közös harcban fogja fel."
A nagykárolyi piaristáknál kezdte tanulmányait,majd
1643-tól a pesti egyetemen filozófiát tanult, s itt kezdett történekemnél foglalkozni. Itt alakultak ki forradalmi nézetei, amelyekkel - a Teleki Blanka által alapított nevelőintézet tanáraként,
a Pilvax-kör egyik vezéralakjaként — kortársaira is nagy
hatással volt. A következeié fejezetek - Föltámadott a tenper.
Föl,föl magyarok, harcolni vitézül! — Vasvári 48-49—es szereplését tekintik át a március 15—• megmozdulásoktól hősi haláláig.
Az utolsó fejezet Vasvári eszméit,történetfelfogását vizsgálja,
melynek kialakulására elsősorban a francia felvilágosodás gondolkodói és az utópista szocialista tanok gyakoroltak hatást .
Fekete Sándor könyvének nagy vonzereje, hogy sokat idéz Vasvári írásaiból, lelkes és magávalragadó gondolataiból, melyek minden kommentárnál hitelesebben idézik elénk a f i atal forradalmár vonzó alakját.
GERENCSÉR Miklós: l'gy élt Táncsics Mihály. Életrajz. 2. kiad. Bp. 1976,
Móra Kiadó,
/így é l t . . . /
A szerző az ácsteszéri szülőháztól, a gyermekkor
később mesévé szépülő eseményeitől kezdődően idézi fel Táncsics
életútját. Színesen, érzékletesen rajzolja meg a húszéves koráig nehéz jobbágymunkát végző fiú hétköznapjait, a küzdelmes
inas-, segédtanító- és tanulóéveket, a Pestre érkező öregdiák
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megpróbáltatásait. A világképet oly nagymértékben kitágító utazások - az első erdélyi körút, s az azt követő utak - együtt elevenednek meg a szellemi "kalandozásokkal"; Táncsicsnak olvasmányai segítségével nyert élményeivel.
A szerző nyomon követi az első hires mü - Sajtószabadságról nézetei egy rabnak - és a további jelentős elméleti
munkák megszületésének előzményeit és sok vihart kavaró további sorsát. Bemutatja a szabadságharc,a világosi fegyverletétel
utáni idegfeszi tő rejtőzködés nyolc esztendejét, melynek nyomorúságát családi tragédiák - a Táncsics gyerekek halála - fokozták. Végül drámai képet fest a nyomorgó, könyveit árusító öregember utolsó éveiről.
A kötet megrázó dokumentum, egy tiszta jellem hányattatásainak története, aki minden korban a bátorság és küzdeni tudás példaképe lehet. Fotókkal, korabeli metszetekkel gazdagon illusztrálva jelent meg.

' '

ILLYÉS Gyula: Petőfi Sándor. I I I . Borsos
Miklós. Bp. 1971, Szépirod. Kiadó.
/Illyés Gyula munkái./
I Ilyés munkája egyik legszebb Petőfi-monográfiánk.
Több, terjedelmében is különböző kiadásban jelent meg, különböző olvasórétegek igényeihez alakítva. Az eredeti munkát
1936-ban, a Petőfivel válialt eszmei és sorsközösség ösztönzésére irta a szerző. A kor irodalomtudománya igyekezett elmosni Petőfi költészetének forradalmi tartalmát. Illyés a szoborrá
merevített Petőfiből eleven egyéniséget teremt, élet és költészet
összhangját mutatja fel a nagy előd életmüvében. Alakja mögött
hatalmas történelmi tablókon elevenedik meg a forradalom és szabadságharc kora, Kossuth, Görgey, Bem személyisége.
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Az életmii-sorozat részeként megjelent kiadás csaknem egyharmaddal bővebb az elsőnél, s gazdagabb történelmi hátteret rajzol
az események köré. Előszavában Illyés elmondja, hogy a sok
nyelvre lefordított munka francia kiadása előtt - a kevésbé tájékozott francia olvasók kedvéért - bővítette munkáját, s ez a változat jelent meg 1971-ben magyarul is.
Illyés Petőfijének az ifjúság számára átdolgozott,
J-v rövidített változatát is olvashatjuk Tüz vagyok címen.

_^

. .

KOVÁCS Endre: Bem a magyar szabadságharcban. Bp. 1979, Zrinyi Kiadó.
A széles forráskutatásra támaszkodó monográfia

szakszerűen, de olvasmányos stílusban dolgozza fel Bem magyarországi tevékenységét.
A szerzőt régóta foglalkoztatja Bem alakja,a legendás hirü tábornok teljes életrajzát is megírta, s könyvéért
Kossuth-dijjal tüntették ki. /Kovács Endre: Bem József. Bp.
19SA, Hadtörténeti Int./ Ennek a munkának a magyar szabadságharccal foglalkozó fejezeteit adja közre az újabb monográfia,
kiegészítve a közben eltelt idő új kutatási eredményeivel.
Az első tiz fejezetben az erdélyi hadjáratot ismerteti a szerző. Elöljáróban bemutatja Erdély politikai és katonai
viszonyait a téli hadjárat megindulása előtt, majd Bem Erdélybe
vezető útját Írja le. Az akkoriban már ötvenen felüli lengyel
hadvezér a bécsi felkelés leverése után ajánlotta fel szolgálatait Kossuthnak. Erdélybe érkezve késedelem nélkül nekilát
a szétvert hadsereg újjászervezésének, s december 19—én kezdetét veszi a téli hadjárat, melyet győzelmes befejezéséig részletesen, csatáról-csatára ismertet a szerző.

A kötet második fele a bánáti hadjárat lefolyását
dolgozza fel, ismerteti Erdély helyzetét a cári intervenció előestéjén, majd Bemnek a túlerővel szembeni aktiv védekezését
mutatja be, végül részletesen elemzi a temesvári csatavesztést.
A kötetet részletes térképek illusztrálják, s bő
jegyzet- és képanyag egészíti ki.
LACZKÓ Mihály: Széchenyi és Kossuth
vitája. Bp. 1977, Gondolat.
/Magyar história./

.1,,.

A magyar történelem két óriásának vitájában csaknem minden történelem iránt érdeklődő magyar ember állást foglal, de a vita értelmezéséről kevés elfogulatlan történelmi tanulmány jelent meg. A szerző célja, hogy hiteles képet nyújtson
Széchenyi és Kossuth vitájának lényegéről az utolsó rendi országgyűlés kezdetéig. Azért addig, mert a továbbiakban "1848
vihara elsöpörte ezt a zárt, sok szempontból még régies "játékos"
politikát. Eddig a reform mikéntjéről volt szó, azután azonban
már így tették fel a kérdést: átalakulás vagy anarchia. Széchenyi
is, Kossuth is az előbbi védelmében csatlakozott a forradalom
első kormányához".
A tanulmány három fő részre tagolódik.A vita előtt
cimü fejezet részletesen ismerteti a reformkor világát, a két
politikus addigi életútját. A vita cimü rész szokatlan megoldású:
alapanyagát egy korabeli irodalmár, Bártfai László Naplója adja.
Ezeket a jegyzeteket a szerző saját megjegyzéseivel s időről
időre más dokumentumokkal is kiegészíti, például Erdélyi János
levelezéséből, Vörösmarty egy felszólalásából.Az utolsó fejezet röviden összefoglalja Kossuthnak és Széchenyinek az 1847es országgyűlésre történt megválasztásának eseményeit. A szerző szellemes módszerével jellemző képet nyújt a reformkor politikai gondolkodásmódjáról. Bemutatja a Széchenyi-Kossuth pár55

harc hatását a*orabeli közéletre, ugyanakkor nem mond le a
történettudományi elemrésről sem.
LENGYEL Dénes: Igy élt Jókai Mór. Életrajz. Bp. 1975, Móra Kiadó,
/így é l t . . . /
Bár Jókai magas kort ért meg, s még a XX. szá-'*ó első éveiben is alkotott,igazából a reformkor és a szabadságharc korának irója. Nemcsak azért, mert újra és újra viszszatért ennek a kornak az ábrázolásához, hanem mert akkor alakult ki költői világképe, melyet élete végéig következetesen megőrzött, s mely minden müvében hiven tükröződik.
Lengyel Dénes életrajza a kor, az iró és az életmű
szoros egységében vázolja fel Jókai pályaképét. Felidézi az
Árvái Jókayak, az ősök alakját, a gyermekkort s annak színhelyét, a korabeli Komáromot. Bemutatja a pápai kollégiumi diák, a
kecskeméti jogakadémista s a szülővárosába visszatérő joggyakornok életének hétköznapjait, beszámol a fiatal Jókai irói próbálkozásairól, barátságairól.
A továbbiakban a márciusi események kerülnek középpontba. Március 15. napjának részletes krónikáját követően
megrázó drámaisággal idézi fel a szerző a folytatást; a szabadságharcot, annak bukását, s a világosi fegyverletételt követő bujkálás négy hónapját.
Jókai-levélrészletek felhasználásával jeleniti meg
az 1853-ban kezdődő utazások élményéit, a korabeli Erdély képét. A könyv zárórésze az iró, a politikus és a lapszerkesztő
Jókai sikereiről számol be, az 1870—es évektől kezdődő ünnepléssorozatról

és a mindezt betetőző 1893-as jubileumi ünnepsé-

gekről. Az öreg Jókai utolsó éveinek leirásával zárul az életrajzi rész.
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Lengyel Dénes nyomon követi a Jókai-müvek keletkezéstörténetét, méltatja - a terjedelem megszabta kereteken
belül -jelentőségüket. Bőséges idézetanyag, az iró rajzai, kéziratai, a róla és környezetéről készült fényképfelvételek illusztrálják -az olvasmányos, szép kötetet.

LENGYEL Dénes: Kossuth Lajos öröksége.
Mondák a XVI 11. és XIX. századból.
Bp. 1977, Móra Kiadó.
A cim megtévesztő: a kötetben a szatmári békekötéstől a szabadságharc bukásáig terjedő korszak mondái szerepelnek. A leggazdagabban azonban a reformkor és a szabadságharc kora elevenedik meg az elbeszélések tükrében. Egymás után
lépnek színre történelmünk jeles személyiségei: Wesselényi Miklós, Széchenyi István, Vörösmarty, Deák Ferenc, Körösi Csorna Sándor, Petőfi, Táncsics és mások. A szabadságharc idejéből a legtöbb monda Kossuth, Damjanich és Bem alakját villantja
fel, de az igazi "főszereplő" maga a szabadságáért küzdő nép.
A feldolgozás a népmondákból, katonatörténetekből, diáktörténetekből, Tóth Béla: A magyar anekdotakincs cimü
müvéből és Orbán Balázs székelyföldi anyagából merit a legtöbbet.
A kötetet gazdag illusztrációs anyag, térkép, időrendi tájékoztató és magyarázó jegyzetek egészítik k i .
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MÁRKUS István: Forradalom és szabadságharc. 1848-49. 4.kiad. Bp. 1978,
Móra Kiadó.
/Képes történelem./
A Képes történelem szabadságharcról szóló kötete
szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Hangsúlyozza, hogy a 46-as
forradalom kirobbanását fél évszázados haladó törekvések előzték meg és tették szükségszerűvé, ugyanakkor megvilágítja azt
is, hogy ez a fejlődés összeurópai jelenség is volt. Végigvezeti
az olvasót a forrongó Európán,

lepergeti a Pesten, Budán,

Pozsonyban, Bécsben lezajlott mozgalmas eseményeket. Képet
ad az akkori Magyarország népeinek életéről és törekvéseiről.
Bemutatja a fő szereplőket: a forradalmár ifjakat, a szabadságharc nagyszerű és névtelen hőseit, mellettük az ingadozókat, a
megalkuvókat, a nagy ügy győzelmét akadályozó embereket is.
A hősök és árulók mögött: a nagyobb mozgató erőket, amelyek a
szereplők szándékát megszabták vagy befolyásolták. A sorozat
jellegének megfelelően ez a kiadvány is rendkivül gazdag illusztrációkban, fényképekben, metszetekben, reprodukciókban stb;
neves művészek és névtelen haditudósító rajzolók korabeli alkotásai elevenítik meg történelmünknek ezt a mozgalmas korszakát.

MÁRKUS László: Guyon Richárd. Bp. 1955,
Müveit Nép.
/Magyar Történeti Társulat 2./
A kiváló honvédtábornokról Jókai rajzolt felejthetetlen képet Csataképek című novelláskötetében. Alakjával gyakran találkozunk más, a szabadságharcról szóló müvekben i s , az
első összefoglaló, életének és pályafutásának szentelt történeti
munka azonban Márkus László könyve.
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Guyon Richárd angol nemesi családból származott.
Katonai pályáját egy angol légióban kezdte, majd kadét lett az
osztrák császári hadseregben. Igy kerül kapcsolatba Magyarországgal; Splényi Ignác altábornagy leányát vette feleségül.
1840-ben kilépett a hadseregből, s családjával mint gazdálkodó
Bars vármegyében maradt.
1848 nyarán csatlakozott a honvédséghez, s mint
nemzetőrségi őrnagy, kitüntetette magát a pákozdi és a Schwechati csatákban. A téli hadjáratban - már ezredesként - a branyiszkói győzelemmel tette szabaddá a honvédség útját a debreceni kormányhoz.
Kossuth Komárom parancsnokává nevezte ki tábornoki rangban.Részt vett Komárom felszabaditásában és megerősítésében, Görgey azonban politikai ellentétek miatt leváltotta.
Ezután a délvidéki harcokban a szabadságharc utolsó győzelmét
aratta Nagyhegyes mellett, majd Bem vezérkari főnökeként részt
vett a temesvári csatában.
A vereség után átverekedte magát a határig és Törökországba emigrált. A török hadseregben altábornagy, a k r i mi háborúban az ázsiai török hadsereg parancsnoka, amikor udvari intrikák miatt leváltották és megmérgezték. Igy ért véget e
nem mindennapi életút. A Márványtenger partján a szkutari angol temetőben egyszerű síremlék emlékezik meg Jókai hőséről:
"Itt nyugszik gróf Guyon Richárd török főtábornok, Frankhon
ivadéka, Angolhon szülötte, Magyarhon vitéze."

NEMESKÜRTY István: "Kik erted haltak,
szent Világszabadság!" A negyvennyolcas honvéd hadsereg katonaforradalmárai. 2. kiad. Bp. 1979.
/Magvető zsebkönyvtár./
"Olyan hősök előtt szeretnek tisztelegni, akik a
világ első internacionalista hadseregének /vagy óvatosabban:
egy ilyen hadsereg csirájának, palántájának/ harcosaiként a
magyar függetlenség ügye mellett a világszabadság eszméiért is
küzdöttek - Írja a szerző könyve bevezetőjében. Hangsúlyozza,
hogy nem a magyar szabadság hadtörténetét kivánja megírni.
Azt nyomozza, honnan, kikből szerveződött ez a hadsereg, melynek összetételét, belső viszonyait, mindennapjait kevésbé ismerjük, mint győzelmeinek, vereségeinek részleteit. Nemeskürty
új, a hadtudomány hagyományos módszereitől elütő megközelítése merész új gondolatok, következtetések levonását teszi lehetővé..Sok forrás felhasználásával, meggyőzően bizonyít ja,hogy
a magyar honvédség felállításában, ütőképes hadsereggé szervezésében döntő szerepet játszottak a császári hadsereg hivatásos tisztjei, mégpedig nemcsak a magyar születésűek, hanem
németek, osztrákok, és más nemzethez tartozók is.
A nem magyar tisztek /köztük számos vértanú/ forradalmi hűségét republikánus gondolkodásukkal magyarázza. Klemeskürty megvilágításában "1848/49-ben Magyarországon nem
nemzetek harcoltak egymás ellen, hanem a magyar haladó erők
vezetésével forradalom és ellenforradalom vívta egymással nagy
csatáját, mindkét részről nemzetközi összetételű hadseregek
részvételével." Érvelése során a szerző emlékezetes portrékat rajzol a K.u.K.

hadseregből jött tisztekről; Mészáros

Lázár hadügyminisztertől kezdve az aradi vértanúkig. Ezeknek
a katonaforradalmároknak, emléküknek ajánlja a szerző elejétől végig érdekes, gondolatébresztő munkáját.
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PÁSZTOR Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Kazinczy Lajos. Dokumentum-életrajz. Bp. 1979, Kossuth Kiadó.
A magyar történelmi köztudat tizenhárom "aradi
vértanút" tart számon, holott Haynau tizenöt magasrangú honvédtisztet végeztetett ki Aradon a világosi fegyverletétel után.
A tizenötödik - akit néhány héttel az október 6-i kivégzések után
az aradi vár sáncában lőttek agyon - Kazinczy Lajos ezredes
volt, a nyelvújító Kazinczy Ferenc iró fia.
Róla szól a mü, amely a k i z i n c z y család és Kazinczy Lajos ifjúkorának megrajzolása után részletesen foglalkozik katonai pályafutásával. Leirja, hogyan vált az egykori
osztrák főhadnagyból segédtiszt a pákozdi csatában, később hadosztályparancsnok Klapka, majd Görgey oldalán. Vitéz katona
volt, a nagysallói csatában tanúsított példamutató bátorságáért
kitüntetést is kapott. Budavár visszafoglalása után az északkeleti megyék katonai parancsnokává nevezték k i , itt érte a Paszkievics vezette cári seregek betörése.
Kazinczy a cári seregek hátában tevékenykedett
tovább: újoncokat szedett és jelenlétével nyugtalanítani igyekezett az orosz seregeket. Megpróbált nagyobb magyar egységekhez csatlakozni, ez azonban az oroszok előrenyomulása miatt
már nem sikerült. A világosi fegyverletétel után ő is letette a
fegyvert, a cári hadvezetés azonban kiszolgáltatta az osztrákoknak. A Haynau által összehívott rögtönitélő bíróság formális
tárgyalás után halálra ítélte. 29 éves korában 1849. október
25-én kivégezték.
A könyv nagy érdeme, hogy emléket állit a méltatlanul elfelejtett aradi vértanúnak. A müfajmegoldás - "dokumentum-életrajz" - arra utal, hogy minden részletében valósághü61

ségre törekvő élet- és korrajzot kap a kezébe a könyv olvasója,
amely a felkutatott forrásanyag és a szakirodalom sokoldalú
felhasználásán alapul. A kötetet gazdag jegyzetanyag és irodalomjegyzék egészíti k i .

Petőfi és kora. Szerk. Lukácsy Sándor,
Varga János. Kiad.a Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 1970, Akad.Kiadó.
Irodalmárok és történészek közös munkája hozta
létre ezt a kötetet, amely új nézőpontból foglalkozik Petőfivel.
Az értekezések jelentős része csak közvetve kapcsolódik a költő életmüvéhez: a középpontban Petőfi irodalmi és közéleti szereplése á l l , mely a reformkor és az 1848—as forradalom kulcsfontosságú tényezője.
Elsősorban a politikus Petőfit vizsgálják tehát a tanulmányok századának "hü gyermekét", ahogy önmagát nevezte, új adatokat
kutatva fel szellemi formálódásáról, egy-egy müve társadalmi
hatásáról. Képet kapunk az 1848 körüli Pest kispolgárságának
életfelfogásáról, a korabeli cenzúraviszonyokról, foglalkozik a
kötet Petőfi szinészpályájával, második felvidéki útjával, barátai, küzdőtársai közül Teleki Sándorral,'Pál ff y Alberttel, Lukács Sándorral.
Petőfit és a korabeli politikai történelmet egységesen ragadja meg a Dicsőséges nagyurak c. vers históriai hátterét elemző Írás, a szabadszállási követválasztás körülményeit
nyomozó tanulmány, illetve Spira György kitűnő esszészerü Írása 1848.márc. 15. részíetes eseménytörténetéről, mely önállóan
is megjelent / I d . Spira György: Petőfi napja/.
A kötetet névmutató egészitl k i .
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SPIRA György: A magyar forradalom 184649-ben. A nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó fejezeteket Arató Endre irta.
Kiad.a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézete. Bp. 1959,
Gondolat.
A forradalom és szabadságharc történetének kézi-

könyve. Sok tanulmány és részmonográfia után elsőnek értékesiti a felszabadulás utáni kutatások eredményeit és a történelmi
materializmus módszerét a feldolgozásban.
A forradalom "előestéjének", a feudalizmus XVI11.
század végi és XIX. század eleji válságának bemutatása után a
szerző, Spira György, kronologikus sorrendben vezeti végig az
olvasót az eseményeken, miközben összefüggésükben tárgyalja a
forradalom szerteágazó politikai, katonai, szervezési stb. problémáit és elemzi alapvető kérdéseit. A nemzetiségi kérdések történetét Arató Endre állította össze a kötet számára.
A széleskörű ismeretanyag bemutatását a szerző
sikeresen egyezteti össze a mindvégig élvezetes, feszült előadásmóddal. A könyvet korabeli illusztrációk és térképek szinesitik, s gazdag apparátus egészíti ki: irodalomjegyzék, időrendi
és színhelyek szerinti mutató, valamint a szereplők fontosabb
életrajzi adatainak felsorolása.
SPÍRA György: Petőfi napja. Bp. 1975,
Akad. Kiadó.
/Sorsdöntő történelmi napok. 1 . /
A kiadvánnyal egy új sorozat indult útjára ,hogy
kötetenként rövid tanulmányok formájában tegye közzé történelmünk "sorsdöntő napjainak" részletes eseményrajzát.
Spira György könyve 1648. március 15. budai és
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Pesti eseményeit Írja le minden eddiginél részletesebben. Az
előzményekkel - ismertnek tekintve őket, illetve alkalomadtán
utalva rájuk - nem foglalkozik, rögvest a nevezetessé váló nap
reggelén, a budai Helytartótanácsnál, a Vármegyeházán, a pesti
Városházén, az "izgatott helyzet" elkerülésére foganatosított intézkedésekkel nyitja meg az események sorát.
Petőfiék csak a délelőtt közepén jelennek meg az egyetem előtt,
majd Heckenast nyomd-''3ban, ahol az ijedt tulajdonos - vígjátékba illő szcéna közepette - segédeivél kinyomtatja a híres 12 pontot és a Nemzeti dalt. A közismert Múzeum kerti nagygyűlés csak
epizód, ahová a tömeg ebédjének elköltése után sereglik vissza,
majd a 12 pont elfogadtatása érdekében a Városházához

s fel

Budára özönlik, ahol végül a reakciós Zichy Ferenc némi formális fenntartással jóváhagyja a követeléseket. A kiadvány bőségesen tartalmaz dokumentumszövegeket, sok képet, s az események topográfiájának megértését a kötethez mellékelt korabeli térkép segíti.

SPIRA György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Bp. 1979, Akad.K.
/Korunk tudománya./
Halálának százéves évfordulóján, 1960-ban kezdte
meg a magyar történettudomány s egész szellemi életünk a perújrafelvételt a "legnagyobb magyar" ügyében. Ekkor Íródott Spira György könyve is, amely először "1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a" cimmel jelent meg. Ezt a kiadást egészítette ki a szerző néhány újabban kiderített adattal.
A korábbi Széchenyi-irodalom rajongás és az ellenszenv végletei között mozgott.Spira György elfogultság és egyoldalúság nélkül közelit Széchenyihez, s a maga összetettségében idézi elénk
ezt a bonyolult jellemet pályafutásának legválságosabb fordulóján.
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A könyv olvasója szinte közvetlen szemtanúja lehet annak az 1846 folyamán Széchenyi körül és benne magában
végbement föl indulásnak, amely előbb a forradalmi módszerek
ellenzőjéből a forradalom cselekvő részesévé tette, majd felőrölte e tragikus sorsú magyar államférfit, míg 1846 szeptemberében bezárult mögötte a döblingi elmegyógyintézet kapuja..
A tanulmányt lezáró utóhangban - anélkül, hogy a
további eseményeket részletezné - markáns vonalakkal befejezi
a félbehagyott portrét a szerző. Megpillanthatjuk még Széchenyit, amint továbblépve arról a pontról, ahol 1648-ban megtorpant, gyilkos erejű támadást intéz a Habsburg-abszolutizmus e l len, bár életével firet érte. "A negyvennyolcas forradalom
Széchenyijének a döblingi betegszoba küszöbén félbemaradt története igy fejeződik be csak egy évtizeddel a forradalom leverése után" - szögezi le a rendkívül érdekes, drámai élezettségü
tanulmány utolsó mondata.
SZABAD György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Bp. 1977, Kossuth Kiadó
- M. Helikon.
Kossuth születésének 175. évfordulójára jelent
meg a kötet, hogy megkönnyítse "az élő nemzedék találkozását
az igazi Kossuthtal." Szerzője nem szokványos életrajzot vagy
pályaképet nyújt: amennyire csak teheti, átadja a szót magának
Kossuthnak, s a hatalmas megjelent és kiadatlan irathagyatékra támaszkodva rajzolja meg a nagy államférfi politikusi és emberi portréját.
Bevezetőben ismerteti a Kossuth család történetét, mely folyamatosan a XI11 .század derekáig göngyölíthető
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vissza, majd bemutatja a gyermek és ifjú iskoláztatását, az őt
ért hatásokat. Idéz a fiatal Kossuth első ismert beszédfogalmazványából, melyben politikai tevékenységének egyik legfontosabb
alapelvét fogalmazza meg: "az erő s hatalom félelmének, a tetszés... vadászásának félretételével megmondani azt, amit igaznak lenni vallunk, polgári legszentebb kötelesség, s ahol a meggyőződés szerént való szólás polgári kötelesség, ott a hallgatást
polgári véteknek tartom."
A továbbiakban időrendben haladva mutatja be a
reformnemzedék sokra hivatott tagját, a státusfoglyot

s a re-

formokért küzdő űjságirót, a forradalom kormányának miniszterét,
az önvédelmi háború vezetőjét s a távolból is az ország sorsát
szivén viselő emigránst.
A kivételesen szép kivitelű könyvet forrás-, irodalomjegyzék, s jó minőségű képanyag egészíti ki.
SZÉNÁSSY Zoltán: Klapka György. Bratislava-Bp. 1977, Madách Kiadó Kossuth Kiadó.
Csehszlovák-magyar közös kiadás.
A szabadságharc merész stratégája és legendás
bátorságú katonája, a már 29 évesen tábornok Klapka György
egyike az utókor és az európai közvélemény előtt legnépszerűbb
hősöknek.
Liberális családból származott, ősei között is több
magasrangú katonatiszt szerepelt. A testőrtiszti iskolán alapos
katonai szakképzettségre tett szert, ami átlagon felüli általános
műveltséggel párosult. Kivételes tehetsége mellett a forradalom
vihara emelte fiatalon a legmagasabb katonai vezetők közé. Szervezőképessége, katonai bátorsága és becsületessége révén ka-

tonái és a nép szeretete mellett Kossuth bizalmát is el nyerte.Koma rom hősi védelmével és okos feladásával ért véget pályájának
első, ragyogó szakasza.
A könyv második része Klapka emigrációs tevékenységét ismerteti, aki tovább folytatta a harcot az osztrák és a cári reakció ellen, fáradhatatlanul dolgozott a dunai népek összefogásán, Katonai szervezőként pedig az olasz és lengyel szabadságharc magyar légióit szervezte. A harmadik rész a kiegyezés
után hazatért veterán békés polgári életét, műszaki, gazdasági
tevékenységét tekinti át.

.

•

Klapkát nemzeti hősként temették el, s neve megőrződött az egymást váltó nemzedékek emlékezetében. Nemcsak
Magyarországon: Genfben is emléktábla őrzi a nevét.
A szerző gazdag forrásanyag alapján, az eddig elfogadott nézetekkel gyakran vitázva, érdekesen rajzolja meg Klapka pályaképét. A könyvet gazdag illusztrációs anyag - képek, térképekegésziti ki.
SZILÁGYI Ferenc: Igy élt Körösi Csorna
Sándor. Életrajz. Bp. 1977, MóraK.
/így élt.../
Ki is volt igazából a legendás székely-magyar:
merész Ázsia—utazó, nagy talentumú nyelvtudós vagy a magyar
őstörténet kalandos sorsú kutatója? Egy regényes régi álomkép
kergetője vagy a tudomány addig ismeretlen tartományának meghódítója? Erre válaszol a könyv, a nagy vándor életútjának r e gényes története.
Körösi Csorna, a hazájától távoli tájakra vetődő
tudós tipikus képviselője a reformkor nemzedékének és a kor
művelődéstörténetének: Jókai is róla mintázta Barkó Pál alak-

*•

ját az "És mégis mozog a föld"-ben.
Már a nagyenyedi kollégium növendékeként fejébe
vette, hogy felkutatja a magyarok őshazáját. Úgy járt mint Kolumbusz: mást fedezett föl, mint amiért voltaképpen elindult. T i zenhárom élő és holt nyelvet tanult meg, hogy kideríthesse a magyarság származásának titkát, mely akkoriban már élénken foglalkoztatta a szélesebb közvéleményt is. Hatalmas nyelvtudása
volt legfőbb "útravalója", mikor "könnyüszerüleg öltözve, mintha csak mezőre indulna felfrissülés végett", elindult napkeletnek,
az évekig tartó vándorútra.
A szerző Körösi Csorna életrajzi vázlata és a későbbi útleírások - főleg Vámbéry Ármin tapasztalatai - alapján
megpróbálja rekonstruálni a vándorút részleteit, mely sok viszontagság után végül a zaglai lámakolostorba vezetett, ahol
"Szkander bég" a tibeti nyelvjárásokat és a szent iratokat kezdte tanulmányozni. Még ekkor sem tudta, hogy ez lesz élete fő kutatási területe. Több mint egy évtizedes munka eredményeként,
mint a kalkuttai Ázsiai Társaság tagja jelentette meg az első tudományos igényű tibeti—angol szótárt és grammatikát, valamint
több tanulmányban ismertette az addig "titokzatos" kultúrát.
Az olvasmányosan, érdekesen megirt könyvet korabeli dokumentumok gazdagítják.
TRÓCSÁNYI Zsolt: Wesselényi Miklós és
világa. Bp. 1970, Gondolat.
A magyar olvasóközönség többségének emlékezetében Wesselényi Miklós alakját az 1838-as pesti árviz idején tanúsított hősies helytállása őrizte meg. A pesti árviz azonban csak
epizód Wesselényi életében, s szinte eltörpül politikai pályafutásának jelentősége mellett.
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A szerző hosszú évekig foglalkozott Wesselényi
tevékenységével és történeti szerepével. 1965-ben jelent meg
nagy monográfiája: annak rövidített, ismeretterjesztő igényű
változata ez a kötet.
A könyvből megismerkedünk Wesselényi családjával, neveltetésével, a zseniális fiatalember első szereplésével
a közéletben, mellyel a "magyar ifjak fejedelme" megtisztelő
címet érdemelte ki. Előbb Széchenyihez hasonlóan a magyar gazdálkodást kívánja fellendíteni, majd az 1630-as évek elejére a
magyar reformellenzék vezérévé válik. Pályájának csúcspontja
ez: vezeti a magyar nyelvért, Erdély uniójáért, a jobbágykérdés
megoldásáért folytatott harcokat. Tragikusan rövid, összesen
négy esztendő ez a korszak. Hütienségi pert indítanak elfene,
elitélik, s bár betegsége miatt korábban szabadul, cselekvőképességét súlyosan megbénitja látásának elvesztése. A szabadságharcban már nem vállal szerepet, külföldre távozik, s csak
meghalni tér vissza á bukás után.
Trócsányi könyvében megelevenedik előttünk a
kortársak működése, s a magyarországi élettől oly sokban eltérő erdélyi világ is. Wesselényi két perének ismertetése bepillantást enged az elszánt küzdelembe, amellyel a kormány el akarta
hallgattatni egyik legveszélyesebb ellenfelét. A publicisztikai
müvek ismertetése pedig meggyőzi az olvasót arról, hogy Wesselényi nemcsak mint politikus, hanem mint teoretikus is jelentős alkotással gazdagította a politikai irodalmat.
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ÚRBAN Aladár: Európa a forradalom f o r gószelében. 1848-1849. Bp. 1970,
Kossuth Kiadó.
/Népszerű történelem./
A magyar forradalom és szabadságharc szerves
része volt annak a forradalmi hullámnak,mely a múlt század derekán egész Európán végigsöpört. Urbán Aladár könyve összefoglalóan és összefüggéseiben számol be a "népek tavaszának"
nagy mozgalmairól.
Elöljáróban Európa 1815-1848 közötti politikai-gazdasági helyzetét elemzi, s megmutatja a csendes felszín alatt é r lelődő változásokat. Az első fejezet francia, a második a német
forradalmakkal foglalkozik. A harmadik fejezet - Harc a nemzeti önállóságért - tárgyalja a magyar forradalom és az itáliai foi—
radalmak eseményeit. Részletesen foglalkozik a magyarság és
Bécs viszonyával, kijelöli a magyar események helyét a századközép európai történetében. Leírja a függetlenségi harcokat, a
Habsburg birodalom szláv népeinek törekvéseit, állásfoglalásukat a magyar szabadságharccal kapcsolatban. Külön rész tárgyalja a Havasalföld és Moldva forradalmát, az erdélyi románok
1848-49. évi mozgalmait. A negyedik fejezet a forradalmak által
nem érintett két nagy európai ország - Anglia és a cári Oroszország-külpolitikájával, állásfoglalásával foglalkozik. A szerző
végezetül összegzi a függetlenségi harcok eredményeit, következményeit.
A kötetet a legfontosabb események időrendi táblázata, irodalomjegyzék és néhány korabeli metszet egesziti k i .
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URBÁN Aladár: A nagy évek sodrában.
Tanulmányok 1848-ról. Bp. 1981,
Magvető.
/Elvek és utak./
A forradalom és szabadságharc kérdéseiről természetesen nemcsak monográfiák jelentek meg, hanem olyan gyűjteményes kötetek is, melyek egy vagy több szerző kisebb tanulmányát, előadásait, cikkeit teszik közzé. Ilyen volt Andics Erzsébet 1848-1849 cimü kötete 1968-ban, Spira György 1973-as tórayve: A negyvennyolcas nemzedék nyomában és a Magyar Tudományos Akadémia 1973—as tudományos ülésszakának anyagát összegyűjtő kötet i s ; A negyvennyolcas forradalom kérdései.
Legújabban Urbán Ernő tanulmánykötetét ismeHnették meg az érdeklődők. Az eredeti, friss szemléletről tanúslhodó írások gyakran új tényeket és összefüggéseket hoznak napwü —
lágra. Behatóan elemzik 1848 sokszor tragikus belső problémáit: mindenekelőtt a "nagy év" döntő fordulatokat rejtő két hónalját, májust és szeptembert. Ezek a mélyfúrások hihetővé teszik
a szerző számára, hogy olyan történelmi személyiségek valóságos helyét vizsgálja, mint Batthyány Lajos, vagy István nádor,
akiknek szerepe eddig - talán épp mert igen bonyolult volt - homályban maradt. Igy kerülhetett a szerző kutatásainak középpontjába a radikális baloldal hasonléképp ellentmondásos helyzete is.
A könyv végén tájékoztatót találunk a kötetben közreadott irások első megjelenéséről.

71

URBÁN Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán- Bp. 1973,
Akad. Kiadó.
Történetírásunk mostohán kezelt témakörét dolgozÍ

za fel a monográfia. Noha a "nemzeti őrség" létrehozása a márciusi 12 pont követeléseiből csaknem elsőként valósult meg, az
addigi forrásmunkák csak utalnak az eseményre.
Urbán Aladár apró mozaikokból illeszti össze az
adatokat. Mindenekelőtt tisztázza a polgárörségből kinőtt intézmény funkcióját, majd nyomon követi a szervezést a fővárosban
és vidéken. A honvédség toborzásával és az első alakulatok társadalmi bázisával is foglalkozik, s bő teret szentel Batthyány
Lajos miniszterelnök hadszervező munkásságának.
A monográfia egyes fejezeteit jegyzetapparátus,
egészét tárgyilagos összefoglalás teszi teljessé. Alapos kronológia, irodalomjegyzék, táblázatos létszámkimutatások, tiszti
névsor és néhány dokumentum reprodukciója található a kötet vé-

•--•..•

VÁR ADY Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag. Bp. 1-976, Gondolat.
/Magyar história./

A bécsi Szent Szövetség megkötésének dátumától,
1815-től indítja könyvét a szerző. Alapos tanulmányában a hazai
előzmények mellett az európai összefüggésekre is kitekint: Franciaország, Itália, Poroszország, Ausztria és Oroszország gazdasági-társadalmi jellemzői kerültek fel a jól megrajzolt tablóra.
A francia polgárság törekvései meghódították a szomszédos országokat. A konzervatív Ausztria egyre nehezebben tartja fenn
hatalmát a szétaprózódott német és itáliai államok felett. Ebben
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a történelmi szituációban indul meg Magyarországon is a gazdasági-társadalmi erjedés. A reformnemzedék koncepciói akarvaakaratlanul a forradalom útját egyengetik. A 48-as francia, itáliai és bécsi események megerősítik az ellenzék radikális szárnyának helyzetét, Pesten kitör a forradalom. Várady kitűnő
elemzést ad a szeptemberig tartó közjogi kettősség fonákságairól, a nemzetiségi politika buktatóiról, a katonai és politikai
vezetés belső ellentmondásairól, a bukás okairól. Érdeme a kemény szókimondás. Nem ismer "tabu"-kat és tekintélyeket. Nem
mond újdonságokat, de újraértékel bizonyos tényeket.
A kötetet irodalomjegyzék, kronológiai áttekintés,
térképek, korabeli metszetek és képek egészitik k i .
VARGA János: A jobbágyfelszabadítás k i vívása 1848-ban. Bp. 1971, Akad.Kiadó.
"Mi lesz ezzel a néppel itt?" A kérdést Kossuth
tette fel így először ország-világ előtt, amikor nemestársait
zendülö parasztok kaszáit emlegetve igyekezett meggyőzni a
jobbágyfelszabadítás halaszthatatlan voltáról. 1848 viharos tavaszán már maga a történelem adta fel a leckét a hatalom birtokosainak.
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A szerző hatalmas forrásanyagra /levéltári adatok,
parlamenti jegyzőkönyvek, rendőri jelentések, stb./ és korábbi
tanulmányainak eredményeire támaszkodva mutatja be a magyar
jobbágyrendszer sok évszázados történetének utolsó hónapjait,
az 1848 február végétói április közepéig terjedő időszakot.
A párizsi, bécsi és pest-budai forradalmak adták
az utolsó -lökést, hogy a félévszázaddal korábbi eredetű reformgondolat, a jobbágyfelszabadítás - annyi éves parlamenti huzavona után - a pozsonyi országgyűlés határozataként törvénnyé

váljék. Különösen érdekesek azok a fejezetek, amelyek a törvények hatályát szűkíteni próbáló kísérletekről számolnak be, s
bemutatják, miként értelmezték a törvényeket az érintett felek:
a jobbágyok és • nemesek. A szerző helyenként óráról-órára
követi az eseményeket, ezáltal is érzékeltetve, hogy ez a néhány
hét jelentőségében egész történelmi periódussal ér fel.
A kötetet jegyzetek és névmutató egészíti ki.

A független magyar állam pecsétje

7A

Regények

ABA Iván: A vásárhelyi remete. Bolyai
János életregénye. Bp. 1955, Ifjúsági
Kiadó.
A legnagyobb magyar matematikusról szól az érdekes ifjúsági regény. Arról a tudósról, aki a császári hadsereg
egyenruháját hordta, pedig egyetemi katedrán lett votna a helye,
s aki a tudományos világtól elszakadva, pletykák és torzsalkodások között hányódva jutott nagy felfedezésére.
Mi ennek a híres - kétezer évig senki által meg
nem közelitett - felfedezésnek a lényege? A könyv nem magyaráz
és nem oktat, a nem-euklidészi geometria alapgondolata mégis
világossá és érthetővé válik benne.
A szerző azonban elsősorban hőse emberi arculatát igyekszik megrajzolni. A regény első fejezetében a kis Bolyai János alig ötesztendos korában geometriai ábrákkal játszik,
tizenkét évesen pedig apja helyett megtartja a matematika órát a
marosvásárhelyi kollégium felsős diákjainak. Veleszületett rendkivüli tehetsége mellett páratlan szorgalma, akaratereje, munkaés hazaszeretete azok a jellemvonások, amelyek minden akadály
s kedvezőtlen körülmények ellenére nagy tudössá, igaz emberré
teszik. Életének ezt a nagy tanulságát fogalmazza meg Aba Iván
olvasmányos, érdekes regénye.

. .

BÁRDOS László: A dzsidás kapitány. Történelmi regény az ifjúság számára. 3.
kiad. Bp. 1974, Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./

A regény főhőse valós történelmi személy, Rulikowski Kazimierz lengyel származású kapitány, aki a magyar
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szabadságharc leverésére küldött cári intervenciós sereg tagjaként átállt a honvédsereg oldalára. A világosi fegyverletétel
után elfogták és kivégezték. Nevét Nagyváradon sírkert és utca
ő r z i . Életéről kevés adat maradt fenn. A váradi szájhagyományon kívül a korabeli kevés számú dokumentum felhasználásával
rajzolta meg alakját a szerző.

.'
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Regényében nyomon követi a rövid életút jelentős
állomásait. A történet kezdetekor 1849-et Írunk. Rulikowski
már a Woznieczenski - ulánusezred fiatal kapitánya, aki elindul
Magyarországra I. Miklós cár hadseregével, de már akkor is
azzal a céllal, hogy Kossuth katonája legyen. Tragédiáját egy
levél okozza,amelyben bejelenti átállási szándékát. Az események drámaian követik egymást; hadbirósági tárgyalás, s bár
maga Paszkevics ezredes jár közbe a húszéves lengyel tiszt életéért - hiába.
A szerző a kort és történelmi hőseit - köztük Gör-

• 'J

geyf is - a romantikus történelmi regények módszereivel idézi
meg: izgalmas leírások, drámai párbeszédek, kalandos események tartják ébren az olvasó érdeklődését.

.
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BARNA,Vlaicu: Varga Katalin regénye.
Ford. Korda István. Regény. 2. kiad.
Bukarest, 1977, Albatrosz.
Magyar-román közös kiadás.

A román szerző életrajzi regénye olyan magyar

asszonyról szól, aki személyében összefogta a magyar és r o mán népet, hiszen a román jobbágyok ügyének szentelte életét,
s értük szenvedett hosszú rabságot.
Varga Katalin, aki tízéves korától " . . . szegény
rokon, rosszul fizetett cseléd volt" nagybátyja, Brédy Zsigmond
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földbirtokos búcsúm! kastélyában, fiatalon megismeri a jobbágyok
életét, kiszolgáltatottságát. Titokban Voltaire-t, Rousseau-t,
Schillert olvas. Nagybátyja érdekből egy bécsi bankárhoz akarja
feleségül kényszeríteni, ő azonban Bécsből Halmágyra, szülőfalujába szökik, ahol egyedül viaskodik egy elhanyagolt házzal és
a földdel, majd nőül megy segítőtársához, az írástudatlan, kétgyermekes özvegy Kelemen György kerékgyártóhoz.
Kilencévi házasságután elfogadja Brády Zsigmond
fiának meghívását, akinek Irma leányát nevefi. Hamarosan szembekerül azonban Brády Alberttel i s , aki állatként bánik jobbágyaival. A nevelőnő elhagyja a kastélyt, éveken át román parasztoknál lakik, s felveszi a harcot a román jobbágyok és bányászok
törvényes jogaiért. Az erdélyi magyar nemesasszony, aki a magyaron kívül románul, németül és latinul tud, Bécsbe is elmegy
a császárhoz, aki pecsétes irattal erősiti meg a román parasztok igazát.
Katalin a nép között é l , a jobbágyok és bányászok
szinte szentként tisztelik, óvják az életére törő merénylőktől,
mindenhova harminc lovas kiséri. Vízkeresztkor Andrei Saguna
püspökhelyettes csellel mégis elrabolja. Katalin négy évet tölt
börtönben - a magyar szabadságharc idején. Testben és lélekben összetörve, rendőri felügyelet alatt éli le utolsó éveit Halmágyon,
A szép és tanulságos regényt szerzője elsősorban
az ifjúságnak szánta.

n
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BÖLÖNI György: Hallja kend Táncsics!
Regényes életrajz. Bp. 1956, Táncsics
...
Kiadó.
. ••"
/Táncsics könyvtár./
BBlöni könyve, Táncsics Mihály első életrajza,

először 1946-ban jelent meg. A szerző párizsi emigrációja idején gyűjtötte anyagát s dolgozott munkáján Ady-könyvével egyidöben. Saját korához is akart szólni Táncsics példájával, híven
ars poeticájához, melyet müve utószavában is megfogalmaz:
" . . . amit egyszer az iró megir, azon rajta kell legyen az akkori
kor bizonyító pecsétje, enélkül irása nem hiteles, nem tökéletes
és igy félrevezetheti még a jóakaratú olvasót i s . "
A rendkívül érdekes, olvasmányos életrajz egyben
kitűnő korrajz i s , a szerző írói szándékának megfelelően: "Nemcsak Táncsics életét kívántam megírni. Olyanformán, mint Az
igazi Ady-ban tettem, érzékeltetni akartam a kort, melyben élt,
a XIX. század magyar világát, és mögötte megérinteni azt a v i lágklimát, me

ÍZ európai forradalmi megmozdulásokkal és tár-

sadalmi küzdelmekkel megszabta Táncsics fejlődését."

CSERES Tibor: Én,- Kossuth Lajos. Levelek Turinból. É letrajz. Bp. 1981,Maovető.
Cseres Tibor regénye nem elégszik meg az önmagában is érdekfeszitő élettörténet elmondásával: belülről akarja
megérteni a kort, melyben Kossuth és társai cselekedtek, a szobor mögött álló hús- vér, érző és sebezhető embert kívánja megmutatni.
A választott forma a képzelt önéletrajz: az öreg
Kossuth idézi fel turini magányéban kivételes sorsát. Az a Kossuth, aki 1867. június 8-tól /Ferenc József budai koronázása-

nak napja/ abbahagyta a hazája sorsáért " tevékenyen küzdő
foglalatosságot", s akinek a "sikertelenség tudata boritja gyászba élete végszakaszát", s aki 86. életévében puszta emlékezőtehetségére utalva elmondja egyszeri életét, panaszkodás és dicsekvés nélkül. "Csupán az a szándékom, hogy a mai szemmel,
mostani /öreg és hideg/ szemléletemmel mindent felidézzek,amit
csak lehet és érdemes."
Az iró nagyszerűen érzékelteti, hoay az öreg Kossuth magára erőszakolt^hüvösen tárgyilagos stilusa hogyan izzik fel, amikor az elbeszélésben a haza sorsával kapcsolatos
fordulóponthoz ér, s hogyan vall szemérmes szavakkal, mégis
férfias nyíltsággal az életét vénségéig betöltő másik nagy érzésről: a szerelemről.
A szerzőnek nagy művészi beleéléssel sikerül valóban úgy irnia, ahogy Kossuth Írhatott volna. Születésétől
1667-ig szoros időrendben idézi fel az eseménytörténetet, őszinteségre törekszik apológia és önvádaskodás nélkül. A balul k i ütő tetteket önkritikusan magyarázza, s alig folyamodik a "ha"
kezdetű eszmefuttatásokhoz. Felemlegeti a Kossuthoz fűződő
adomákat, anekdotákat is, de nem a szórakoztatás, hanem a jellemzés és a legendáktól való megtisztítás igényével. Az izgalmas, szép könyv maradandó élményt nyújt olvasóinak.
DÉKÁNY András: Kossuth Lajos tengerésze. Kalandos reqény az ifjúság számára. 2\ kiad. Bp. 1969, Móra Kiadó.
A hiteles történelmi tényekre épülő, romantikus
lendületű kalandregény az 1848-as szabadságharc egyik kevéssé ismert mozzanatát eleveníti fel.
A forradalmi hadseregnek volt egy tengeri hajója,
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a tervezett, de soha meg nem valósult magyar tengeri flotta e l ső egysége. Kossuth parancsára Monostory Balázs főhadnagy
szerzi meg a hadifregaíot Fiume város védelmére. A tenger meghódításáról ábrándozó Monostory lelkesen kezd nehéz feladatához, mely az osztrák hatóságok erős ellenkezésébe ütközik.
Szövetséget köt az olasz szabadságharcosokkal, a "karbonárikk a l " , ők segítenek a hajó megszerzésében. A császáriak engedélye nélkül elhagyják a trieszti kikötőt. A karbonárik

felrob-

bantanak két osztrák hadihajót, tűzharcba kerülnek az osztrákokkal s ezt már nem éli túl a magyar hadihajó sem, igy végző-

A

dik a különös, ágyúk nélküli tengeri csata, amelyben a magyar

<

hadifregatt egyszerre ad és kap halálos sebet.
A harcban Monostory kapitány is megsérül és hü
kísérőjével, Porkoláb Péterrel egy török hajó fedélzetén talál
menedéket. A történet további része már Törökországban, három évvel később játszódik. A hajótöröttek még utazás közben
barátságot kötnek Kucsuk basával, a kapitánnyal. Uj hazájában
Monostory Tahar bej néven számtalan tengeri csatában tűnik k i ,
teljesül nagy ábrándja: a tenger meghódítása.
A fekete herceg és a Mexikói legények cimü regényekben Monostory Balázs további kalandjait követi nyomon a
szerző.
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DIENES András: Négy nap. Történelmi
regény. Bp. 1961, Szépirod.Kiadó.

"Trilógiát akartam írni az erdélyi hadseregről.
Az első könyv, egy hadmüvelet regénye; a Kiégy nap valójában
csak nagy eposzi seregszemle. A második, egy nép tavaszának
regénye -talán Európa csendes... lett volna a címe, mint annak a Petőfi-versnek, amelyben a költő egy elsötétedő kontinens82
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ről szól... Nyárutó - ez volna a cime a harmadik könyvnek,
egy összeomlás regényének."
Dienes András a Négy nap megjelenését követő évben meghalt, igy a trilógiát nem Írhatta meg. Az ejsó könyv azonban önmagában is lebilincselő olvasmány. Mint cime is elárulja,
annak a négy napnak a történetét beszéli el. míg Bem serege a
teljes megsemmisülés szélén. Vízaknáról Déváig visszavonult.
/Ez a négy nap, amiről Petőfi is irt./
A történeti anyag feldolgozásában mindenekelőtt az
ismeretek biztonságát érezzük. A kiváló Petőfi-kutató regénye
minden részletében hiteles, a szereplők a történelemben és irodalomtörténetben feljegyzett szavaikat mondják el, a szerző
"Nemcsak azt tudja, hogy hol, ki esett el, sebesült meg, milyenek voltak a harcállások - ezeket különösen erőteljes plasztici—
tással ábrázolja - ,hanem még azt is, hol, hogyan tört össze
egyik vagy másik ágyúnak a kereke" /Lengyel Balázs/.
A mü mégis regény, érdekes, nagy jellemző erővel,
nör, érzékletes nyelven írott szépirodalmi alkotás, ahogy a
|szerző maga vallja: "... ha kutatás és irodalom segített is ah—
z, hogy megismerjem a négy nap eseményeit, minden percét —
: a könyv akkor is látomás!"
FÉJA Géza: Visegrádi esték. Történelmi
regény. 2.kiad. Bp. 1976, Szépirod.K.
"A tábornok felállóit, főt hajtott és helyet mutatott
vendégének, az pedig egész otthonosan foglalta el a karosszék
hívogató öblét.
- Elölről kezdjük ismét ? - kérdezte".
A regény mindegyik fejezete nagy lélegzetű, drámai feszültségű dialógus a szabadságharc két szemben álló vezető egyénisége, Kossuth és Görgey között - az izgalmas párbeszéd az agg Görgey képzeletében pereg, kezdődik újra nap mint
1
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A szerző célja a történelmi eseményeknek, a szabadságharc belső küzdelmeinek árnyaltabb, elfogultságtól mentes ábrázolása, szembefordulva a közvélemény olykor szubjektív, szenvedélyes Ítélkezésével.
"Szenvedélyes viták folytak, olykor a történelmi
hitellel mit sem törődve - irja Féja Géza.(1A kor hőseit nem viszonyították az egész történéshez, inkább kiemelték és kedvenc
eszményeik vagy vérbő ellenszenvük sugalma szerint alakítgatták. Igy azután eljutottunk a tündöklő hérosz és a sátáni bűnbak
legendájához és megfeledkeztünk a felelősség igazságos megosztásáról. A másik mulasztás az előbbi édes gyermeke: a hősben és
a bűnbakban egyaránt nem látták meg az embert, a humánum természetes fényeit és árnyait. Regényem ezeket a mulasztásokat
igyekszik jóvá tenni."
FEKETE Sándor: Kossuth Lajos. Életrajzi
regény. 2. kiad. Bp. 1978, Móra Kiadó.
Fekete Sándor müve, amely első kiadásában a Nagy
emberek élete sorozat darabjaként jelent meg, tudományos hitelű életrajz. Szerzője felhasználta a tárgykörhöz kapcsolódó különféle műfajú írások /tudományos értékű munkák, szépirodalmi,
népszerűsítő feldolgozások/ legjobbjait, hogy Kossuth Lajos politikai, irói és emberi arculatát a teljesség igényével rajzolhassa meg. Átfogó képet nyújt az életpályáról, annak három szakaszára koncentrálva: a forradalom előkészítésének időszaka, a
forradalom és szabadságharc évei és az emigráció.
A kossuthi életmű felvázolását szerencsésen egészítik ki a korabeli dokumentumok, többek között Kölcsey, Wesselényi, Széchenyi, Deák, Petőfi, továbbá Metternich, Jellasics
BA

és Ferenc József Írásai, levelei. A kiválasztást dnfcusmenturodk egy kivételével, amely Kossuth utolsó kézirataiba! közöl részieteket - a kortarsi vélemények (Ökrében jgyWkeznek ímegnuttatmi
Kossuth alakját. Az életrajz egyanártt ímegjeítenUi a magyar (pol5tikai szónoklat klasszikusát, a t«nme£»et tudományos és humán
önművelés megvalositójál és mindeneWlátit a ipoIittakuSt, a közéleti magatartás nagy X I X . századi példázalál. Fefeeíe Sándor drámai tömörsépge! fogla Ija össze e hatásában nencIkwXilü ei
A kiadványt értékes dotaamenturaifoto-aniyag ül
FEKETE Sándor: Széchenyi István. Életrajzi regény. Bp. 1968, Móra Kiadó.
/Nagy emberek élete./
Fekete István regényes életrajza sokoldalú képet
rajzol Széchenyi István szellemi kibontakozásáról és történelmi
tevékenységéről.
A könyv kezdetén a tiszti pályán babérokra törekvő tizennyolc éves mágnásifjat ismerjük meg a győri vereség é j szakáján, s a haza legsúlyosabb gondjait magáénak valló, miattuk szenvedő férfitól búcsúzunk félévszázad múltán Döblingben.
Közben megelevenednek Széchenyi életének legfontosabb eseményei, barátságok, szerelem, politikai összecsapások, s megismerkedünk az iró, a politikus, a társadalmi reformer munkájának gyümölcseivel.
Az élet- és jellemrajz hitelességét az eredeti naplórészletek sora biztosítja. A könyv megjelenésekor Széchenyi
naplójának teljes anyaga még nem jelent meg magyarul, Fekete
Sándor érdeme vqJt , hogy a könyv olvasói megismerhették a
csak szaktudósoknak hozzáférhető vallomásokat.

•

A kiadványt néhány térkép,korabeli metszet diszití.
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FÖLDES Mihály: Ha.irwl Pákozdbn. Törlénelmi regény. 5p.196S; Zrínyi Kiadó.
"A nagy év nagy hónapja, 1848 szeptembere, a
márciusi forró idők méltó folytatásaként vonult be a magyar történelembe." A regény ezeket a sorsdöntő heteket eleveníti meg.
Szereplőinek egy része hiteles történelmi személyiség - Kossuth, Batthyány, Széchenyi, Móga,

István nádor, Jellasics -

a történelem irányitói és a regény igazi hősei azonban a népi
a lakok.
1848 nyarán a bécsi kamarílla ellentámadásba kezdett. A magyar kormány - akár engedmények árán is - el akarta
kerülni a nyílt összetűzést. Bécs szándéka azonban nem a tárgyalás, hanem a támadás volt. Jellasics, a horvát bán jó eszköznek bizonyult, szeptember 11-én negyvenezer emberével
átlépte a magyar határt.
A magyar hadsereg vezérei, az áruló Teleki és
társai ellenállás nélkül egész a Balatonig engedték a dúló, a
fosztogató sereget. A teljes összeomlás veszélyében - a Batthyány-kormány lemondott, I stván főherceg és társai Bécsbe szöktek stb. - a nép megmutatta erejét és hazaszeretetét. A fővárosból, a Dunántúl és az Alföld faivaiból ezrével álltak be honvédnek. Eleinte csak portyázásokkal gyengítették az ellenséget,
de az ellenforradalom utolsó rohamánál már ütőképes hadsereggé váltak. Számban és forradalmi elszántságban annyira megerősödtek, hogy szeptember 29-én Pákozd és Sukoró között
győzelmet arattak a kétszeres túlerővel szemben.
A regény a valóságos és költött hősök sorsán keresztül nemcsak az első magyar néphadsereg megszületésének
körülményeivel, a nemzet radikalizálódási folyamatával ismertet meg, hanem bepillantást nyújt az udvar kétarcú politikájába
és érdekes képet fest a korabeli Pest sajátos világáról is.
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GÁL György Sándor. Hazám, hazám, te
mindenem. Erkel Ferenc életregénye.
5.kiad. Bp. 1976. Móra Kiadó.
Gál György Sándor regénye Erkel Ferenc küzdelmes életét eleveníti meg. Erkel a magyar himnusz zeneszerzője,
a nemzeti muzsika egyik megteremtője, úgyszólván elődök nélkül
hozta létre a magyar operát. Mint karmester és szervező egyéniség is rendkívül sokat tett a magyar zenei életért, vezetésével
alakult meg a Filharmóniai Társaság, a Zeneművészeti Főiskola
alapkőletétele is az ő nevéhez fűződik.
A regény csak 1861-ig, a Bánk bán opera bemutatójáig követi nyomon Erkel életét. A hangsúlyt nem az életrajzra,
hanem a korrajzra fekteti: regényes formában részletesen bemutatja a reformkor, a szabadságharc, majd az önkényuralom éveinek politikai és színházi életét .Megelevenednek 18A6—49 forradalmi küzdelmei, a magyar nép csodálatos önvédelmi harca,
mellyel nyelvét, kultúráját, létét s forradalmának vívmányait
védelmezte.
GERENCSÉR Miklós: Aradi napló. Regény.
Bp. 1981, Szépirodalmi Kiadó.
Gerencsér Miklós regénye fiktív napló. A szerzőt
gyermekkora óta foglalkoztatta, hogy mi történt Aradon 1849
őszén. Felnőve húsz esztendőn keresztül élt benne a szándék,
hogy Írjon "... valamit a helyróT, ahol végbement vértanú tábornokaink tragikus apoteózisa... valami hiánytalan, lehetőleg
pontos, elfogulatlan krónikát..."
A szándék megvalósítását nagyban segiti Ignaz
Böhm személye, aki a másik táborhoz tartozott, de - talán orvosi hivatásából eredően - mély igazságérzettel, éleslátással, s
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a magyarok ügye iránt egyre inkább éledező szimpátiával szimol
be az eseményekről.
A napló első fele a magyar forradalomról és szabadságharcról tudósít, ahogy arról egy Aradon állomásozó osztrák tiszt tudomást szerezhetett. A beszámoló a harcok közeledésével egyre személyesebb hangúvá válik, s a könyv legizgalmasabb része akkor kezdődik, mikor - bár Damjanich a? oroszoknak adta meg magát - az osztrák csapatok bevonulnak a várba.
Ettől kezdve Böhm közvetlen értesülések alapján
vall naplójának. Feljegyzi a csupa seselyböl kivégzett foglyok
neveit, borzadva szól a börtönbeli állapotokról, a megszállók
vad, értelmetlen bosszúvágyáról. Érzékletes, árnyalt portrékat rajzol az elfogott honvéd tábornokokról, különösen sokat
foglalkozik Damjanicncsal és Lenkeyvel, akiket páciensként köíelről ismer. Leírja a hadbirősáoi komédiát, szemtanúként az
aradi hősök kivégzését. A parancsot teljesítő katonát az események hatására legyőzi az érző, gondolkodó <enJber, aki le is vonja a keserű következtetést, elbocsátását kéri a haditok hadseregéből, és elhatározza, hogy soha többé new> tér vissza Magyarországra "... ahol nálunk különb férfiakat akasztottak."
GYŐRY Dezső: ViharvSráo. Regény a szabadságharc koriból. 7". kiad. Bp. 1973,
Magvető.
A regény a szerző "Száz esztendő" cimü trilógiájának első kötete, folytatása: "Sorsvirág", "Tüzvirág".
A Viharvirág eseményei a szabadságharc előkészületeitől a bukásig játszódnak. A könyv hőse az iró nagyapja,
az egykor építésznek tanuló pallérfiú, Miska. Az ő naplója,
visszaemlékezései,családja elbeszélései szövik át a hiteles
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történelmi eseményeket. Győry szűkebb pátriájából, Gömörból
indul a történet és oda kanyarodik vissza. A regény mellékalakjai főleg ennek a tájnak a szülöttei. Mellettük feltűnnek a kor t ö r ténelmi személyiségei: Kossuth, Batthyány, Perczel Mór, Bem,
Petőfi és sokan mások.
Miska származásánál fogva sem az urakhoz, sem a
szegényekhez nem tartozik, de ösztönösen az elnyomottak pártjára áll. Ezért kell 1847 nyarán rövid időre elhagynia az országot. Idegenben éri a március 15-i események hire. Hazasiet és
beáll a honvédek közé. Tiszti rangig emelkedve, csaták megpróbáltatásai közben érik férfivá.
Az író az ő szemén keresztül láttatja a hibákat:
A könnyelmű liberális engedményeket, a rossz nemzetiségi politikát, a jobbágyok és a zsellérek szembeállításába vezetőkbe
vetett naiv hitet, melyek együttesen a belső front összeomlását
siettették. Sok apró epizód - Miska bátorsága, leleményessége,
a George Sand-on nevelkedő lány, Katinka iránti szerelmének
mozaikjai -teszik a regényt olvasmányossá.

HORVÁTH Árpád: A reformkor mérnöke.
Vásárhelyi Pál. Regényes életrajz.
Bp. 1956, Ifj,Kiadó.
A legnagyobb magyar vizimémököt, a XIX. század első fetének nyugtalan szellemű alkotóját ismerjük meg Horváth Árpád regényéből. Nevéhez nem kisebb alkotások fűződnek,
mint az Alduna szabályozása, a Vaskapu hajózhatóvá tétele,
a Tisza és vízrendszerének térképezése, az első dunai állohid,
a Lánchíd tervének elkészítése és a hidmunkálatokban való részvétel. Törekvései egybekapcsolódtak korának,
nak nagyszerű harcaival,

a reformkor-

Széchenyinek közvetlen munkatársa,
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legfőbb segítője volt.
A regényes életrajzból megismerjük Vásárhelyi Pál
életének és pályájának állomásait - korán mutatkozó matematikai
és műszaki érdeklődését, gyakornok éveit Losonczy József mellett, majd mérnöki feladatait: az életrajz irója az utóbbira helyezi a főhangsúlyt. De megismerjük * rosszakaratú császári tisztviselőkkel és a szűklátókörű, pillanatnyi érdekein túl nem látó
birtokos nemességgel való harcait is. Halálát is ez az értetlenség okozta: a tiszavidéki birtokosság közgyűlése elvetette tiszaszabályozási tervezetét, s a felindulástól Vásárhelyi szivszélhfidést kapott.
A szabadságharc után sorra valósultak meg elgondolásai. Tervei alapján szabályozták a Dunát s a Tiszát is,
nem egy gondolatával a későbbi nemzedékek munkáját segitette.
IGNÁCZ Rózsa: Névben él csak. Történelmi regény. Bp. 1977, Móra Kiadó.
Ignácz Rózsa regénye megkapó részletességgel ábrázolja a napóleoni háborúk utáni életet a Felvidéken.
A megelevenedő családi krónikák -pletykák, szerelmek, intrikák mellett - sorsfordító történelmi epizódokat is felidéznek,
mindenek előtt az 1830-as lengyel felkelés magyarországi visszhangját és következményeit.
Ezekben az években - nem először és nem is utoljára történelmünk folyamán - számos lengyel menekültet bújtattak, eleinte a határmenti vidékeken, majd távolabbi rezidenciákon, Erdélyben is. A szereplők: hazát, nemzetiséget, nevet cserélő bujdosók, szeszélyes nagyúri dámák, derék eperjesi polgárok, romantikus szerelmesek, valódi és álhősök - egy tovatűnt
kor érdekes árnyai. Közülük is kimagaslik a dúsgazdag felvidéki
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földesúr, Haller Ferenc, aki menedéket adott számos menekültnek, igy Martin Ostrowskynak, a felkelést kirobbantó varsói
zászlósiskola egykori növendékének is. A cselekmény a jósefstadti várbörtönben fejeződik be, itt raboskodnak a volt szabadságharcosok s a konspiráció bűnével vádolt ifjak. Haller Ferenc
is az elitéltek egyike.
Az Írónő müvében sok történelmi dokumentumot felhasznál, a várbörtön leírásához például Deák Farkas: Fogságom
története cimü emlékiratát. A könyv elme - Kölcsey Zrinyi dala
c. híres verséből vett idézet - az emlékeket elmosó történelmi
folyamatot jelképezi. A könyvet korabeli metszetek diszitik.
JÓKAI Mór: Csataképek a magyar szabadságharcból. Vál.jegyzetek és előszó:
Szemlér Ferenc. Bukarest. 1956, Ifjúsági Kiadó.
/Tanulók könyvtára ./
A szabadságharc leverése és a véres megtorlás
után, amikor a nemzet vigasztalást és reményt várt Íróitól, megjelent egy növel lagyüjtemény, amelynek minden elbeszélése a
48-as honvédek hősiességéről szólt. Ezt várta és ezért lelkesedett a közönség, amely először nem is tudta, hoo»- kinek köszönheti a nagyon várt, de alig remélt ajándékot. A Forradalmi és
Csataképek /185O/ irója Sajó álnéven adta ki müvét, de stitusáról a beavatottak hamar felismerték az akkor már népszerű ifjú
írót: Jókai Mórt.
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Jókai novelláiban igazi nemzeti hősöket teremtett.
Minden sorával azt sugallja: nem pusztulhat el az a nép, amely
ilyen fiákat szült, s ilyen elszántan küzdött szabadságáért. Megemlékezik mindazokról, akik sokat áldoztak a hazáért: elvesztették hozzátartozóikat vagy nyomorékok lettek. Novelláiban em9J

beriességre int és költői igazságszolgáltatásával megbünteti
azokat, akik nem tisztelik a szabadságharc áldozatait.
A novellák tematikája változatos. Nagyrészük valóban mozgalmas csatakép, s a patetikus stilusú novellák mellett
derűs elbeszéléseket is találunk. A "Csataképek" novellái természetesen Jókai Válogatott elbeszélései között is megtalálhatók és egyéb antológiákban is, más 48-as témájú írásokkal, regényrészletekkel együtt /pl: A tűzön át az égbe, 1956, Szépirod.
Kiadó/.

JÓKAI Mór: Eppur si mouve. És mégis mozog a föld. Regény. Bp. 1970, M. Helikon - Szépirod.Kiadó.
/Jókai Mór regényei./
A regény címe szimbolikus: Galilei mondását a haladás mottójaként idézi az iró. Az ábrázolt ifjú hősök a mozdulatlan magyar föld, az alvó nemzet felébresztését tűzték célul,
arra szövetkeztek, hogy haladó szellemi életet teremtsenek Magyarországon.
A regény első jelenetei a debreceni diákokat mutatják be, akik egy kocsmában a titokzatos Csittvári krónikát szerkesztik, a megcsontosodott áligazságok ellen lázadoznak. Kizárják őket a kollégiumból, s akkor tesznek egymásnak fogadalmat
a haladás szolgálatára.
A középpontban Jenőy Kálmán áll, alakját több reformkori költő vonásaiból és saját életének epizódjaiból teremtette Jókai. Jenőy egész életét tette fel céljai megvalósítására,
ezért nem fogadhatja el dúsgazdag nagyanyja támogatását, aki
azt kívánja tőle: légy úr! Lemondva a családi boldogságról, vagyonról, hivatali érvényesülésről a magyar nyelvű színházért,
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irodalomról áldozza életét.
Tunyaság, közömbösség, a nemesség tiltakozása
veszi körül, társai se mind tartanak ki mellette. De azért néhányan vele küzdenek - Ciliké, aki szintén elhagyja a családi otthont a színészetért. Barkó Pali, aki messze idegenben keresi
felez ősmagyarokat, mások megértik és támogatják a törekvéseit - Tseresnyés uram, az egyszerű csizmadiamester és egy
gazdag földműves.
Mindez keveset enyhít a szomorú képen: a nádor
nem ad engedélyt a színház megnyitására, a közönség sem támogatja a haladó törekvéseket. Csak a költő látomása ígér jobb jövőt: a homokpusztára palotákat és'gyárakat képzel, a tudomány,
művészet, ipar fejlődni, virágozni fog, a Duna tükrét hidak szelik át, a köztereken a hősök szobrai.
A regényt fordulatos meseszöyése s tiszta eszményeket sugalló ábrázolásmódja teszi változatlanul népszerűvé:
romantikus beállítottsága ellenére hiteles képet ad a korabeli
társadalomról, emberekről, szellemi életről.
JÓKAI Mór: Egy az Isten. Regény. Bp.
1979, Szépirod.Kiadó.
Az 1848-49—es év erdélyi eseményeiről szóló r e gény az iró legolvasmányosabb müvei közé tartozik, romantikus
meséjével, gyönyörű tájaival.
Jókait 1876-os itáliai és erdélyi útjának élményei
ihletik a regény megírására.A cselekmény első része az "örök
város"-ban játszódik. Itt talál egymásra a történet két hőse: a
fiatal, szép Blanka grófnőt hatalmas, cselszövő ellenségei s a
római "forradalmi anarchia" veszélyei elől Torockóba, a férfi
szülőföldjére menekíti szerelmese, Adorján Manassé.
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A torockói, bányamunkából élő, unitárius közösség
egy parányi békés és boldog sziget a vérző tengeren. De ezt a
szigetet is megostromolja a vihar: a nemzetiségi gyűlölet, hátterében a népeket egymás ellen uszitó ellenforradalommal, a kapitalista társadalom korrupciója és a bécsi bürokrácia.
Adorján Manassénak végül is sikerül megszereznie
a békességet a maga kis népe számára a láng- és vértengerré változott Erdély közepén. A regény utolsó cselekményrésze már a
szabadságharc után játszódik, s szervesen illeszkedik a nemzeti kapitalizmust eszményítő Jókai-müvek sorába. A kis "holdsziget" jóléténak, harmóniájának titka a munka. Ezt bizonyítják a
torockói táj legfigyelemreméltóbb szépségei, "az emberkéz legszebb remekei", a sziklás talajon kemény munkával termővé tett
szántóföldek, s ezt hivatott bizonyítani a torockói vasmüvesség is.
JÓKAI Mór: Egy magyar nábob. Regény.
Bp. 1980, Móra Kiadó.
/Diákkönyvtár./
Méltán népszerű regényében az iró a reformkor
társadalmát eleveníti meg. Széles körképet rajzol, s bár csaknem valamennyi szereplője magyar, az események egy részét
Párizsba helyezi.
Lényegében egyetlen nagyszabású anekdotát beszél
el epizódfüzéreken keresztül. A nábob, Kárpáthy János,a régi
nemesség tipikus képviselője, egy durva, kegyetlen születésnapi tréfa hatására megpróbálja levetkőzni régi önmagát, s szakit
kicsapongó, a társadalomra haszontalan életével. A reformkor
fellendítő ereje, a kiváló kortársak példája s fiatal feleségének, a szép és gyöngéd Fannynak megható egyénisége segítik,
hogy elinduljon a haladó nemesség útján, s élete végén megtisz94

tulva, mindenki által tisztelt aggastyánként jelölhesse ki újszülött fiának az egyedül méltó hazafiúi pályát.
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A magyar arisztokrácia haladó csoportja és a vele
szövetséges hazafias érzésű

polgárság törekvéseivel értetlenül

í l l szemben János úr egykori cimboráinak műveletlen és zabolátlan tábora. Még élesebben itéli el az iró a hazáját megvető, k ü l földön dorbézoló, léha arisztokrata aranyifjakat, Kárpáthy Abellino körét. A költői igazságszolgáltatás Abellinót meg is semmiSiti: rossz tréfája és a nábob megtérése következtében elesik hatalmas örökségétől, egy egyszerű polgárifjú győzi le párbajban,
S nemcsak hogy nem sikerül Mayer Fannyt elcsábítania, hanem
[még mindenki előtt nevetségessé is válik.
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A regényt a régi és újabb Jókai-kritika egyaránt
íaz iró egyik legjobb müvének ismeri e l , melyben a haladó t a r t a flom mellett irásmüvészetének legnemesebb értékeit is megtaláljuk.
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JÓKAI Mór: Kárpáthy Zoltán. Regény.
1-2.köt. Bp. 1979, Móra Kiadó.
/Diákkönyvtár./
Kárpáthy János végrendeletének szavai Zoltán f i ához szólnak. A két regény szervesen összefügg egymással,
voltaképpen egy családregény két kötetéről szólhatunk.
A cselekmény középpontjában egy hatalmas birtokper áll, amelyet Kárpáthy Abellinó indit unokaöccse ellen. Amikor Zoltán megismeri a per tárgyát átengedi a hatalmas vagyont,
hogy anyját meg ne rágalmazhassák. Abellinót kijátssza

ravasz

ügyvédje,őt pedig a nála is ravaszabb üzletember, aki azonban
haldokló lánya kivánságára visszadja a birtokot jogos tulajdonosának.
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A regény fő érdeme a mellékalakok realisztikus»szi—
nes ábrázolása s a reformkor néhány jelentős politikai és társadalmi eseményének megörökítése. A követválasztási harcok szinte
egy hadjárattal érnek fel. A haladó párt iparkodik becsületes
eszközökkel megszerezni a mandátumot, ezzel szemben a reakciós a legaljasabb fogásokat alkalmazza. Végűi orgyilkost bérel
fel, aki a haladó politikusokat provokálja. A párbaj Zoltán nevelőapjának életét követeli, magát ZoltántWesselényi menti meg,
aki egy órával előtte megviv a bérgyilkossal és legyőzi.
A könyv kiemelkedően legszebb, megrázóan érdekes
része az 1838-as pesti árvíz leírása. A közös szerencsétlenség
egy táborba szólít minden derék embert. Az árviz elleni küzdelemben jelentős szerep jut Zoltánnak, s az iró felejthetetlen portrét fest Wesselényiről az "árvízi hajósról". De bemutatja a mások szerencsétlenségét a maguk javára kihasználó üzletembereket,
hajósokat, rablókat s a katasztrófában csak kalandot, könnyelmű moiatságot kereső aranyifjúságot is.
JÓKAI Mór: A kőszívű ember fiai. Történelmi regény. 6.kiad. Bp. 1975, Móra
Kiadó.
A kőszivü ember fiai a szabadságharc hőskölteménye. Ez a romantikus próza—eposz azonban a valóságban fogant:
a forradalmi pillanatok, csaták, tömegjelenetek egy nemzet gigászi küzdelmét tanúsitják. Az iró hőseinek jellemét élő személyek
után formálta, s a regény számos epizódja személyes élményt
tükröz: Jókai járt a forradalmi Bécsben, látta a rommá lőtt Pestet, s mint újságíró minden eseményről közvetlen forrásból értesült.
A cselekmény középpontjában a Baradlay-család
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története á l l . A regény kezdetén a haldokló családfő a maga konzervatív politikai és erkölcsi meggyőződésének szellemében j e löli ki fiai pályáját. A végrendelet teljesítésével megbízott özvegy azonban arra esküszik meg, hogy férje végakaratának e l lenkezőjét hajtja végre, s fiait a haladás szolgálatába állítja.
Baradlay Ödön anyja hívására elhagyja a pétervár i udvart s az orosz téllel dacolva azonnal hazatér. Egyszerű
papleányt vesz nőüljS a szabadságharc alatt kormánybiztosi tisztséget tölt be. A Bécsben szolgáló huszártiszt, Richárd, ezer veszély között szökteti haza bajtársait, hogy csapatával a magyar
kormány szolgálatába álljon. A legkisebb f i ú , a szelíd, ábrándos Jenő lemond a neki szánt fényes hivatalról, szerelméről,s
végül életét is feláldozza: bátyja helyett ő vállalja a vésztörvényszék halálos Ítéletét.
Az önzetlen hazafiak áldozatvállalásával szemben
a haza ellenségeinek táborában korrupt pénz- és hatalomvágyó,
kíméletlen jellemek sorakoznak f e l . Hiszen Jókai szerint az emberi sziv nem ismerheti a haza gyűlöletének érzését, de eladni
még a hazát is lehet. Plankenhorsték és társaik önzése, hitványsága emberi kapcsolataikban is megnyilvánul, mig Baradlayék
szülőt, hitvest, testvért, barátot

mélyen szerető, melegszívű

emberek.
Jókai eszményíti hőseit, de a romantikus eseményeket, tetteket ezúttal a kor történelmileg igazolja. A regény
sikerének titka éppen az, hogy a valóságot a költőiség magas
fokán mutatja be.

97

JÓKAI Mór: Mire megvénülünk. Regény.
Bp. 1979, Szépirod. Kiadó.
Ez a regény is a reformkorban játszódik, de borongós, elégikus hangulata megkülönbözteti Jókai hasonló tárgyú müveitől. Visszatükrözi a kiábrándult időszakot, melyben
Íródott: 1860-6l-ben rövid időre felcsillant a 46-as alapokon
való kibontakozás reménye, de azután feloszlatják az országgyűlést, megújult dühvei támad fel az abszolutizmus, lapszerkesztőként maga Jókai is börtönbüntetést szenved.
A történet egy tragikus sorsú család két utolsó f i ú gyermekének életútját kiséri végig, akikre családi átokként
nehezedik őseik sorozatos öngyilkossága. Az Áronffy-ősöket a
jozefinista törekvések és a jakobinus eszmék bukása kergette
halálba. A fiúk sorsát is döntően meghatározza a reformkori
országgyűlési ifjak mozgalmában való részvétel, különösen Lorándét, az idősebbiket, akinek el kell hagynia Pozsonyt.s évekre rokonánál, egy különc szokásairól hires gazdánál temetkezik
e l . Bár ellenfele lelepleződésével megszabadul az amerikai párbajban önként vállalt öngyilkosság kötelezettségétől, nem találja élete célját, s véletlen baleset okozta haláláig mostmár ezért
fenyegeti a hagyományos családi végzet.
A regény legjobb része a fiatalabb testvér, Dezső
naplója a pozsonyi évekről. Realista képet kapunk a városról
és társadalmáról az okos, nemes érzésű gyermek üde, bájosán
közvetlen impresszióin keresztül. Jókai saját gyermekkori élményeit eleveníti fel ezekben a fejezetekben: tízéves korában ő is
"cseregyermek" volt, akit "német szóra" küldtek Pozsonyba.
Megható és kitűnően ábrázolt alakja a regénynek
Cipra, a cigánylány i s , akit különc nevelőapja a cigánysorról
vett a házába, teljes tudatlanságban tart, de úri ruhában járat.
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A fiatal leány megszereti Lorándot és végigszenvedi mindazt,
amit a társadalmi előítélet és neveltetése rámér. Őszinte és
tiszta érzése szimbóluma annak a szerelemnek, amely a társadalmi előítéleteknek áldozatul esik.
JÓKAI Mór: Politikai divatok. Történelmi
repény. Bp. 1979, Szépirod. Kiadó.
Könyve "utóhang"-jában Jókai részletesen beszámol a regény keletkezésének körülményeiről. 1661-ben kezdte
irni, de mire elkészült vele, véget ért a rövid alkotmányos korszak:"jött az átokterhelt Schmerling-éra, százszorta rosszabb
a Bach-korszaknál". Jókai saját, keserves áldozatokkal fenntartott lapjában kezdi közölni a regényt. A cenzúra azonban lépten-nyomon beavatkozik, s az írónak minduntalan törölni, változtatni kell. "Igy készült, foltokra szaggatva, újra összefoltozva a Politikai divatok."
"Regényem nem élő személyeket, hanem a kort igyekezett hiven visszadni" - figyelmezteti olvasóit előszavában Jókai. Az ízig- vérig romantikus regényt mégis az teszi leginkább
érdekessé, hogy alakjaiban Petőfire, Szendrey Júliára, Laborfalvi Rózára s magára az íróra ismerünk.
A Pusztafinak nevezett Petőfi ábrázolása a regény
utolsó harmadában döbbenetes fordulatot vesz.Jókai - aki nem
hitt Petőfi halálában, de emigránsként sem tudta barátját elképzelni - hosszú rabságból szabadult, elkeseredésében lezüllött,
cinikus csavargónak ábrázolja a szabadságharc bukása utáni
költőt.
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A regény kiemelkedő, eszményitett alakja a Hargitay Juditnak nevezett Laborfalvi Róza. Szerelméért emberfeletti
erővel folytatott küzdelme végigvonul a regényen: álruhában bejut az ostromgyürűbe szoritott komáromi várba és a havas, farkasok járta Bükk erdein át tör férje megmentésére.
Az edzett férfi számára is nehéz fizikai megpróbáltatásokon túl még az erkölcsi megbélyegzést is vállalja. Miközben férjét lakásán rejtegeti, gyermekük születik,és emiatt azzal
vádolják, hogy egy nagy úr szeretője lett. Judit végül elnyeri
önzetlenségének, bátorságának jutalmát, boldog lesz, s az öt keményen vádoló anyósa is elégtételt szolgáltat neki.
A Politikai divatok szubjektív regény, az iró nem
az események hü visszadására, inkább érzéseinek regényes bemutatására törekszik.
,
*

:

KERTÉSZ Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben. Jósika Júlia életregénye. Bp.
1974, Móra Kiadó.
/Csikós könyvek./
Az izig-vérig romantikus életrajzi regény hősnője

Podmaniczky Júlia, Jósika Miklósnak, a magyar regényirodalom
első jelentős képviselőjének a felesége.
A történet kezdetén még csak menyasszony, mátkaságának hét esztendeje szülei aszódi otthonában kiemelkedő események nélkül múlik el. Majd változik a helyszin; az esküvő után
Júlia férje szurdoki kastélyába költözik, s gyakran vendégeskednek Zsibón is, Wesselényi Miklós baráti hajlékában.
Az események békés egyhangúságát a történelem
változtatja meg. Hamarosan a pozsonyi országgyűlés, az Unió
megalakítására irányuló törekvések, Lamberg megölése - az
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184&-as forradalom, majd a szabadságharc további eseményei
kerülnek előtérbe. A házaspárra küzdelmes évek várnak. Hamis
útlevéllel, álruhában menekülnek a világosi fegyverletétel után.
A történet utolsó állomása Brüsszel, ahol az emigránsok - bízva a jövőben — ismét összetalálkoznak.
kertész Erzsébet fiatal lányoknak szánt regényében inkább a nőalakok állnak előtérben, de a történelmi háttér
is jól kirajzolódik, s a műben megjelennek a kor nagyjai, köztük
Kossuth, Teleki Sándor, Wesselényi, Petőfi.
KERTÉSZ Erzsébet: Szendrey Júlia. Életrajzi regény. Bp. 1969, Móra Kiadó.
/Csikós könyvek./
Szendrey Júlia emberi magatartása, jellemének
megítélése körül a mai napig heves vita folyik. Kortársai, hajdani barátnői, Írók és irodalomtörténészek szóltak hozzá az e l lentmondó véleményeket, sok pletykát és valótlan rágalmat is felsorakoztató vitához. Sokan dicsérték, kitűnő embernek tartották, mások elitélték, főleg második házassága miatt.
Szendrey Júlia a segesvári csata után nem hitt férje halálában, hónapokig járta a csatatereket, az erdélyi városokat, majd visszatért Pestre, hogy útlevelet szerezzen Törökországba, abban reménykedve, hogy ott megtalálja Petőfit. Tiz
nappal a hivatalos gyászév letelte előtt mégis házasságot kötött
Horváth Árpád egyetemi tanárral.. A közvélemény főleg emiatt
fordult ellene, noha - mint leveleiből, naplójegyzeteiből kiderült második házassága boldogtalan volt.
Az irónő Petőfi eltűnéséig kiséri Júlia életét. Bemutatja a nevelőintézetből kikerült, nagy szerelemről ábrándozó, tipikusan XIX. századi nemeslányt, aki a kalandjairól, kü101

lönös viselkedéséről ismert költővel való találkozás után szinte
teljesen átalakul, s a közvéleménnyel, apja tiltakozásával sem
törődve feleségül megy hozzá. A házasságról, a fiatal, majdnem
nyomorgó házaspár életéről - rosszindulatú mende-mondákkal
nem törődve — a legkedvezőbb képet festi: Júlia odaadó, kizárólag férje előrehaladását segítő asszony. A regény Petőfi búcsújával, hadbaindulásával ér véget, Szendrey Júlia későbbi sorsát nem irja meg a szerző. Könyve olvasmányos, és hitelesen
érzékelteti a környezetet, a korabeJi légkört is.

KERTÉSZ Erzsébet: Teleki Blanka. Életrajzi regény. 2. kiad. Bp. 1978, Móra
Kiadó.
/Csikós könyvek./
Az életrajzi regény a magyar nőnevelés egyik lelkes úttörőjéről szól. Teleki Blanka erdélyi arisztokrata családból származott, édesanyja Brunszvik-lány volt. Nagynénje,
Brunszvik Teréz, Beethoven feltételezett "halhatatlan kedvese".
ö alapitotta 1828-ban az első magyar óvodát, s ösztönözte Teleki Blankát is a pedagógusi pályára.
A regény jól érzékelteti, mennyi akadályt kellett
leküzdenie a gőgös mágnáscsalád lányának, milyen megrögzött
előítéletek ellen kellett harcolnia, még végül 1846-ban Pesten
megnyithatta az első magyar nyelvű nőnevelő intézetet. Az iskolának az első évben csak egyetlen növendéke volt, de a gúnyolódok és a főúri intrikusok ellenére két év múlva már alig győzte
a munkát a buzgó tanári kar. Az intézet első tanárai között találjuk Vasvári Pált, a márciusi ifjak egyik vezetőjét és Leövey
Klárát, a magyar nőnevelés másik nagy úttörőjét.
Teleki Blanka lelkesen üdvözölte a 48-as forra-
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dalmat, a bukás után bújtetta az üldözötteket. Emiatt LeöVey
Klárával együtt bíróság elé állították és Kufstein hírhedt börtönébe zárták, ahonnan csak hat év múlva szabadult.
Az írónő elemzőén és érdekesen mutatja be Teleki
Blanka szellemi fejlődését, áldozatos életét a hosszúfalvai grófi
kastélytól a börtönből való szabadulásáig. Hitelesen idézi a r e formkor és a szabadságharc napjait, a Világos utáni terrort,
s hősnője nemes al akját emberi közelségbe hozza.

.

KERTÉSZ Erzsébet: Úttörő asszonyok.
Életrajzi elbeszélések. Bev. Kovács
Endre. Bp. 1979, Gondolat.
Úgynevezett lázadó asszonyokról szól Kertész Erzsébet könyve, amely történelmi-életrajzi elbeszélések formájában idézi fel az elmúlt századok hires asszonyainak életútját.

"

Sorsuk annyiban közös, hogy hivatásukkal kiríttak a kortárs
asszonyok közül, s életútjuk nem volt küzdelmektől mentes.
Tizennégy életrajzot találunk a köretben, vegyesen külföldiekét és magyarokét, köztük Varga Katalir^Brunszvik
Teréz , " Teleki Blanka és Kossuth Zsuzsanna életrajzát. Az
előbbiekről más szépirodalmi és ismeretterjesztő munkák is megemlékeznek, Mész lény iné Kossuth Zsuzsannáról azonban 1944
után csak Kertész Erzsébet könyvéből olvashatunk.
Pedig Kossuth Lajos húgának, a szabadságharc táI bori főápolónőjének portréja nem hiányozhat a kor arcképcsarnokából. Kertész Erzsébet gyermekkorától tekinti át Kossuth
Zsuzsanna életét. Az 183l-es kolerajárvány idején a 14 esztendős gyermeklány bátyjával - aW akkor a Zemplén megyei kolerabizottság jegyzője - együtt látogatja a betegeket .orvosságot,
élelmet visz <a rászorulóknak. ~
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A testvérek között végig szoros és szeretetteljes a
kapcsolat. Zsuzsanna jogot és alkotmánytant tanul, segit a Törvényhatósági tudósítások másolásában, s közben megismerkedik
Kossuth bajtársaival, a reformifjúság vezetőivel.
Házassága után is részt vesz az aktuális eseményekben, az Országos Védegylet első vidéki szervezetének megalakításában.Az 6 védnöksége alatt rendezik meg az első védegyleti
bált Székesfehérvárott, ahol a hölgyek "pöttyös" kartonruhában
jelennek meg drága selymek helyett.
1846-ban özvegyen marad. Bár gyásza nagyon f á j dalmas, lelkes híve a forradalomnak. 1849 áprilisában nevezik
ki az összes tábori kórházak főápolónőjévé. Fáradhatatlanul j á r ja az országot, szervezi, ellenőrzi a kórházakat, felhívást

in-

téz a nőkhöz, hogy ápolják a sebesülteket. Világos után bíróság
elé állítják. Bár bizonyítékok hiján kénytelenek felmenteni, a
hatóságok tovább zaklatják, s 1851-ben ismét vád alá helyezik.
Mostmár csak azzal a feltétellel bocsátják szabadon, ha elhagyja
az országot. Kossuth húga is emigrációba kényszerül, Brüsszelbe, majd Amerikába megy, ahol hamarosan meghal.

KOVÁI Lőrinc: Fáklya'tánc. Történelmi r e gény. 4. kiad. 1-2.köt. Bp. 1966, Szépirod. Kiadó.
A regény 1948—ban jelent meg először, az 1848-as
forradalmak századik évfordulóján. Kovái könyve nemcsak a magyar szabadságharcról szól: a kor Európájáról kivan hatalmas
tablót nyújtani.
A történet szálai Párizstól Oroszországig húzódnak, s a sok színhely is érzékelteti, hogy először a XIX. században, de különösen a forradalmak időszakában vált széles
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néptömegek élményévé, hogy sorsuk össze van kötve más népekével, hogy világtörténelemben élnek. Ezt a regény egyik - osztrák barátaihoz beszélő - orosz forradalmár hőse igy fogalmazza
meg: "Valóban, mindnyájunk sorsa a forradalom sorsa... Csodálatos, hogy ismeretlenül is mennyire összefüggött az életünk minden, még a legegyszerűbb eseménye i s . "
A regény cselekménye a párizsi forradalomtól a
magyar szabadságharc leveréséig, sőt a mü végén fölsejlő Garibaldi mozgalomig ivei. A legsikerültebb - és terjedelemben is
legnagyobb - része azonban a magyar parasztmozgalam majd a
szabadságharc ábrázolása.

KŐRIS Emil: Vakmeleg. Történelmi regény.
Bp. 1970, Magvető.
1849 augusztusában, a szabadságharc bukásának
napjaiban játszódik a regény cselekménye. A Debrecen környéki csatában Nagy Sándor tábornok hadtestének egyik huszárszázada elszakad ezredétől. A felderítő század parancsnoka, Borgói Tamás százados tájékozódni próbál, bár maga is érzi, hogy
úttévesztésük az országos káosz része.
Végül két menekülő vezérkari tiszttől értesülnek
aviláposi fegyverletételről, a kormány meneküléséről, Görgey
tárgyalásairól. A csapat nem oszlik szét: még reménykednek,
hiszen a várak a magyar hadak kezén vannak, s talán a kormány
is tehet még valamit. Önként engedelmességet fogadnak kapitányuknak, s Erdélybe készülnek, hogy ha lehet, tovább harcoljanak a hazáért, becsületért.
Az író erőteljes vonásokkal, rövid, drámai párbeszéddel, sűrítéssel kitűnően érzékelteti az országos közérzetet,
a szabadságharc végnapjainak hangulatát.
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KÓRIS Emil: Forgószél. Történelmi r e gény. Bp. 1974, Magvető.
A Forgószél a Vakmeleg c. regény folytatása. Az
előzményben a szabadságharc utolsó napjain kisértük végig a
Miklós-huszárok Borgói Tamás kapitány vezette századát. Az
új regény a világosi fegyverletétel utáni első hetek története.
Az elcsüggedt, kimerült huszárszázad fegyveresen, élelemben is szűkölködve bujdosik a történelem "senki
földjén", a Fekete-Körös erdeiben és a Gyula környéki falvakban. Utoljára a pákászok, majd a Gyulaváriban székelő elöljáróság jóvoltából kapnak meleg ételt, s a legfontosabbat: a meneküléshez szükséges civil ruhát. A század sorsát eldönti Borgói kapitány értesülése: a Gyulán inkább vendégként, mintsem
fogolyként tartott tiszteket, főtiszteket mégis átadja a cár az
osztrákoknak. A kapitány a reménytelen helyzetben feloszlatja kicsiny csapatát.
A drámai helyzet szorításában vergődő emberek
lelkiállapotát az iró változatosan, nagy hatással ábrázolja, az
olvasó szinte közvetlen részese a történelmi ée irói szemléletében Ízig-vérig modern történetnek.

KRÚDY Gyula: Rózsa Sándor. A betyárok
csillaga Magyarország történetében.
Regény. Sajtó alá rend., utószó és
jegyz.: Tóth Lajos, Udvarhelyi Dénes.
Bp. 1971, Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./
"A legendákból, mesemondásokbői nem volt könnyű

dolog kihámozni az igazságot, amikor Rózsa Sándor hiteles életrajzát irtam. Sokszor álltam meg tűnődve hivatalos ügyiratok
állításai és a mesemondások felett. Oe végre elkészült a történet: Rózsa Sándor első hiteles életrajza."
Krúdy hiteles életrajznak nevezi könyvét, s nem
alaptalanul. Csakhogy nem a jegyzőkönyvek hitelességét tekinti
legfontosabbnak, nem a részletek pontosságára ügyel, hanem a
kikerekedő kép művészi teljességére. A múlt század derekának
hires és hírhedt "ponyvahöséből" új Rózsa Sándort teremt,aki
útonálló és népi hős egyszerre.
"Ő hajtja el a makói határból a legelésző tehéncsordát, de ugyanakkor tinót ajándékoz egy útban talált szegény embernek... O állt be Kossuth honvédseregébe 150-ed magával
küzdeni a magyar szabadságért, de ugyanakkor kirabolja azokat
a falvakat is, amelyek a csatatértől távol vannak."
Krúdy úgy ábrázolja sokarcú hősét, hogy jellemét
mégis hitelesnek érezzük. Felejthetetlen képet kapunk az emberi és természeti környezetről is: kóborló pusztaiakról, a zsiványi nak is beálló parasztokról s asszonyaikról, a nádasok,csobogó
terek, mezők, tavaszi rétek életéről. A regény minden sorából
[sugárzik az a mélyről jövő élmény, melyet az író a szabadságI harcról gyermekkorában, a szülői házban kapott.

...

Felfogása, ábrázolása nyilván Móricz Zsigmondra
Ms hatással volt. /Figyelemre méltó ebből a szempontból egyik
fejezetének cime: Kossuth Lajos összevont szemöldöke./ Az izgalmasan szép regény Krúdy életmüvében, művészete történetében is fontos helyet foglal e l .
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KUBINYI Ferenc: Harmincan a császár e l len. Történelmi regény. Utószó: Kovács
Endre. Bp. 1971, Gondolat.
Közismert mondás, hogy a legizgalmasabb történeteket nem az irodalom, hanem maga az élet produkálja. Kitűnően
példázza ezt Noszlopy Gáspár sorsa, melyet a tényeknek megfelelően elevenít meg regényes életrajzában a szerző.
A kisnemesi sorból származó fiatalember a pápai
kollégium neveltje, Petőfi barátja volt. Rajongott a francia f o r radalomért, a jakobinus terror szükségességét vallotta. 1848
szeptemberében, mikor Jellasics csapatai betörtek a Dunántúlraj
népfelkelést szervezett s ütőképes szabadcsapatot alapított.
1849-ben kormánybiztosként vezette a dunántúli népfelkelést.
Az ellenséggel szemben nem ismert kegyelmet, az árulást habozás nélkül halállal büntette. A megalkuvó békepártiak gyűlölték
a Saint-Just szerepét vállaló fiatal gerillavezért.
Noszlopy és számban megfogyatkozott csapata méa
Komárom kapitulációja után is harcolt a császáriak ellen. Elfogták, halálra ítélték, de a börtönből megszökve újra kezdte a szervezkedést. Megpróbálkozott a lehetetlennel: a bitófák tövében
mégegyszer kicsiholni a fáradt nemzetből acz ellenállás tüzet.
Hősies de utópisztikus küzdelme kudarccal végződött. 1852 végén elfogták, s a következő év március 3-án Pesten kivégezték.
Egy teljes élet, egy minden részletében következetes, meg nem alkuvő pálya rajzolódik elénk Kubinyi könyvéből,
összefonódva a néprnozgalmak eseményeivel, a somogyi, zalai, vasi nemzetőrök, paraszti tömegek forradalmi harcával.
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H. LÁNYI Piroska: A rézmetsző háza.
Regény. Bp. 1969, Móra Kiadó.
/Csikós könyvek./
Karacsné Takács Évának, a nemzeti és polgári nő-

nevelés megteremtéséért vivott küzdelem előharcosának regényes
életrajzát irta meg a szerző, felhasználva hősnője Írásait és leányának emlékiratait.
Takács Éva nagy csaiádú református lelkész gyermeke volt. Apja halála után neki kellett vállalnia öreg édesanyja
és kiskorú testvérei eltartását. Karács Ferenc neves rézmetszőhöz és térképészhez ment feleségül. Pesti házuk a kor íróinak,
művészeinek egyik találkozóhelyévé vált. Gyakori látogatóik többek között Virág Benedek, Kölcsey, Vörösmarty, Ferenczy István, Déryné. Évekig náluk lakott Katona József is.
Karacsné - miközben példamutatóan nevelte hat
gyermekét - állandóan érdeklődött a közügyek iránt. Már elmúlt
42 éves, amikor írónőként a nyilvánosság elé lépett. Három értekezést adott közre a Tudományos Gyűjteményben: a nőnevelésről, a házasságban élő asszonyok kötelességeiről és a földmüveló nép állapotáról. Bátor hangú, a korabeli állapotokat merészen
bíráló írásai hosszú évekig tartó vitát váltottak ki.
A szerző romantikus, fiatal lányoknak szánt regénye érdekes tükre egy kiváló asszony ma is példamutató pályafutásának, s egyúttal a környező világnak, a reformkornak is.
LENGYEL Balázs: A szebeni fiúk. Történelmi regény az ifjúság számára. 5.
kiad. Bp. 1980, Móra Kiadó.
/Delfin könyvek./
A népszerű ifjúsági regény a szabadságharc idején játszódik. A szerző egy-egy gyermekfigurába sűríti a for109

radalmi idők jeiegzetes társadalmi típusait. Elekes Pali a r e formokat akaró magyar nemességet, Czinege Bódi a polgárosodásra váró kézműveseket, Pintye Miska a kizsákmányolt nemzetiséget, a román zselléreket képviseli.
1848 őszén Nagyszeben városában báró Puchner
csázári generális "uralkodik". Szebeni fiúk kicsiny csapata,
dacolva a gárdisták szigorával, játszani indul a várfalakon túlra. Bigézés közben a játszó csapatok vezérei - Elekes Pali és
Czinege Bódi - barátságot kötnek.
•

A gyerekek játékába hamarosan beleszólnak a tör-

ténelmi események. Erdélyi menekültek érkeznek Paliék házába,
nem sokkal később pedig a császáriak. Az üldözötteket pedig el
kell rejteni. A fiúk játékvára — a néhai borospince - valódi búvóhellyé válik.Az ott bújtatott asszony később Bem apó felderitőjeként tér vissza. Felfedi titkát a gyerekek előtt, akik segitik
hirszerő munkáját. A császári vezérkar kihallgatott haditervéről Elekes Pali és Pintye Miska tudósítja Bem apót, aki egy remek hadicsellel visszafoglalja Szebent, s a dicsőségben osztoznak a szebeni fiúk is.
LENGYEL József: Hiöépitők. Történelmi
regény. 3.kiad. Bp. 1971, Magvető.
/Lengyel József összes müvei./
Budapest egyik legszebb épitészeti alkotását a
Lánchidat mutatja be a regényben egy müveit, öreg idegenvezető
a hazánkba látogató külföldi muzsikusnak.
A könyv egyetlen rendhagyó dialógus. Tulajdonképpen a monológot formálja úgy a szerző, hogy a párbeszéd
változékos feszültségével tölti fel: csak az idegenvezető szavait
olvashatjuk, a beszélgető közbevetett kérdéseire is az ő vála110

szaiból következtethetünk.
A könyvből megismerjük a hid épitésének történetét, először az iniciátort,Széchenyi Istvánt, majd a másik két
épitőtjTierney Clarkot és Adam Clarkot. Szóba kerül Kossuth
és Széchenyi konfliktusa s minden, ami a reformkor és 1848 lényege, értéke.
Mindezt nagy tárgyismerettel, meleg pátosszal, é l vezetesen, művészi igénnyel közvetíti a szerző. Talán a legszebb, legtárgyi tagosabb Széchenyi regényt kapjuk tőle, bár
hangoztatja, hogy csak a hídépítés szempontjából fontos eseményeket, jellemvonásokat emeli ki a "legnagyobb magyar életéből.
Azért mindenütt szó kerül a máról is, s a tapasztalt, nagymüveltségü iró okos véleményei összekapcsolják az 1945 után kezdődött forradalmi időt 1848 forradalmiságának értékelésével.

MILLOK Éva: Gyertyafények. Regény Kölcsey Ferenc életéről. Bp. 1962, Móra
Kiadó.
A magyar reformkor úttörője nem élt kalandos,
romantikus életet, ám ifjúságának önmagát gyönggyé formáló belső küzdelmeivel, férfikorának következetes, egyre radikálisabb
irodalmi és politikai harcaival, elvhüségével, a haladó eszmékhez igazodó életvitelével mégis kiválóan alkalmas regényhősnek,
emberi példaképnek egyaránt.
Miliők Éva gondos kortörténeti tanulmányok alapján ezt a Kölcseyt állítja olvasói elé. Lélektanilag vonzó hitelességgel rajzolja meg hőse jellemének alakulását, eszméinek
érését, mindvégig a kor és a társadalom mágneses erőterében.
Igy - a rendkívül gyér életrajzi adatok el lenére - színesen elaveniti meg a költő magánéletét i s , kiragadva a leglényegesebb
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drámai-epikai csomópontokat*
Eközben szemléletes képet kapunk a reformkor
problémáiról, a költő életében szerepet játszó környezetről,
helyszínekről, a nevezetes kortársakról - közülük különösen
emlékezetes marad Virág Benedek, Kazinczy, Szemere és Berzsenyi alakja .

*•••

MOCSÁR Gábor: Gyémántper. Történelmi
regény. Bp. 1972, Szépirod.Kiadó.
1848 szeptemberében a Csepel szigetén állomásozó

nemzetörök parancsnoka, egy fiatal és még ismeretlen őrnagy
- név szerint Görgey Artúr - kivégeztette az ország egyik leggazdagabb arisztokrata családjának rettegett hatalmú sarját,
flróf Zichy Ödönt. A hazaáruló gróf kocsijában talált kincsek,
köztük néhány nagy értékű gyémánt sorsa hosszú időn át foglalkoztatta a nemzet politizáló közvéleményét. A debreceni országgyűlés képviselőinek egy csoportja a Honvédelmi Bizottmány legradikálisabb tagját, Madarász Lászlót vádolta az elkobzott vagyon
hűtlen kezelésével.
De vajon igaz volt-e a vád, amelyet a vádlók is inkább hangulatkeltéssel támasztottak alá, nem kézzelfogható bizonyítékokkal? S ha nem volt igaz, miért nem tudott Madarász hatékonyabban védekezni? És Kossuth miért nem állt ki nehéz küzdelmeinek hűséges támogatója mellett? Vagy lehet, hogy a gyémántoknál nagyobb értékek forogtak kockán, és a per csak része volt
egy sokszorta nagyobb szabású politikai hadjáratnak?
"

Mocsár Gábor történelmi dokumentumregényében

megidézi a szereplőket - a szabadságharc vezetőit —, feleleveníti az előzményeket Zichy kivégzésétől a per kirobbanásáig. Maga a gyémántügy csak vezérfonala a regénynek: az író erre a
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szálra füzl fel a szabadságharc hires és kevésbé ismert epizódjait, a regényes fejezetek közötti "beszélgetésekben" pedig egy
képzeletbeli olvasóval vitatja meg a máig ható tanulságokat.
MÓRICZ Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát
ugratja. Életrajzi regény. Bp. 1978.
Móra Kiadó.
/Diákkönyvtár./
• '
Ifjúkora óta készült Móricz Zsigmond Rózsa Sándor - regényére: egyaránt vonzotta a legendás alak és a szegénylegény-élet romantikája. Egy-egy epizódot, betyáradomát
beleszőtt már ifjúkori elbeszéléseibe is, majd a Barbárokban
és a Betyárban

járta körül a témát. Végül 1940-ban irni kezdi

a regényt, s folyamatosan teszi közzé a Kelet Népében.
"Ez a regény 1836-ban történik" - írja a könyvhöz
fűzött jegyzetében:HAkkor indult el Rózsa Sándor arra a hosszú
útra, amelyen egész életében maradt: a betyáréletre. Ebben az
évben lett V. Frdinánd a király... A magyar falvak és puszták
népe rendkivül nagy szegénységben és elhagyottságban élte csöndes életét. Jobbágyok voltak, szolgák, akiknek se birtokuk nem
volt, se szabad mozgásuk... De ebben az évben fejeződött be az
országgyűlés, mely előkészítette az ország közvéleményét a jobbágyfelszabadításra."
A nagy történelmi idők előszele a mélyben még csak
ösztönösen érződik. "Itt még nem tudja szelíd jobbágy, sem betyár, hogy a világban, az országban mi van, mi készül. Csak
érzi az előrengéseket, a természetben, a természettel együtt
éló ember tévedhetetlen szimatával..." /Belia György/
A feszültségek robbanásra készen halmozódnak a
népsorsot megtestesítő hősben is, Rózsa Sándorban. A húszon-
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négy éves fiatal legény kénytelen-kelletlen csap fel betyárnak.
Körülötte megelevenednek a korabeli paraszti világ tipikus képviselői: a Vésze lkak, Pisze Matyi, Maradék Pál, Rózsa Bandi,
Sándor öccse. A regény szerelmi szála Sándor és Veszelka Juliska, "a csúnya lány"

gyönyörűen motivált egymásratalálását

ábrázolja.
Az első könyv a szegedi tűzvész képével zárul.
Rózsa Sándor már igazi eposzi hős: élete kockáztatásával menti
a szegények holmiját az égő házakból. De a tűzvész elmúltával
hiába keresik a bátor legényt.Rózsa Sándor - aki álnéven szegődött csikósszámadónak - lovára kap Juliskájával, s maga mögött hagyva a füstölgő várost nekivág az új életnek.

. . .
.j ^-

MÓRICZ Zsigmond: Rózsa Sándor összevonja szemöldökét. Regény. Utószó:
Béli a György. Bp. 1971, Szépirod.K.
/Magyar elbeszélők./
A szegedi tűzvész óta tizenkét esztendő telt e l . Az

a tűzvész egy nagyobbnak az előjátéka volt, 1848-énak, amikor
a láng mindenbe belekap, országok, népek fognak tüzet. Móricz
hatalmas körképet fest a Burgtól Pozsonyon, Pesten és Szegeden át Röszkéig: " . . . mindent elmesélek, amit megtudtam a korr ó l " - irja 1942 áprilisában, amikor az utolsó fejezeteket rója
papirra.
A nagy történelmi földrengés az eddig mozdulatlan
jobbágyságot is kiveti mozdulatlanságából. De az urak világával
való leszámolást el kell halasztani. Az ellenség betör a déli határokon. Szegedet és az egész magyar forradalmat fenyegeti.
Rózsa Sándor csapatával együtt beáll a forradalmi honvédseregbe. "A gazda" kapitányi rangot kap és az első időkben kitűnően
verekszik. Később azonban szembe kerül a hadsereg gyanakvó
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nemesi vezéreivel, s attól kezdve hol a magyar tisztek, hol a
császáriak ellen vezeti gerillacsapatát.
Móricz nagyszerűen érzékelteti, hogy Rózsa Sándor és betyárai félig a saját, félig pedig a feudális gondolkodású
nemesi vezérkar hibájából nem tudnak élni a nagy lehetőséggel,
visszasüllyednek a kóborlók sorába. A regény végén Rózsa Sándor kiábrándultán indul a pusztába második feleségével. Miközben a szegediek még Damjanich szolnoki győzelmét ünneplik, ezt
mondja^Mindönnek vége lösz, csak a szegénység marad örökké."
Móricz tulajdonképp saját korához is szól regényével: 1942-ben történelmi példával figyelmeztet a küszöbön leselkedő katasztrófára. Ezért érték mindkét kötetet - különösen a
másodikat - olyan heves, elkeseredett támadások. A harmadik
kötet az iró halála miatt megiratlan maradt.
•

NÉMETH Imre: Az ősi szó nyomában...
Reguly Antal regényes életrajza. 2.
kiad. Bp. 1970, Móra Kiadó.
A regény Reguly Antalnak, a finnuoor nyelvészeti

és őstörténeti kutatás úttörőjének kalandos életpályáját dolgozza fel. Nem sokkal azután, hogy Körösi Csorna Sándor Tibetbe
indult a magyarság ősi nyomait kutatni, a fiatal jogász Finnországban, majd Karéliában és Lappföldon próbált szerencsét.
Nagyszerű eredményei további tudományos kalandokra csábították. Szentpétervárra utazott, hogy felkészüljön a keleti finnugor
néptörzsek felkutatására. Azután átkelt az Uralon, hosszabb
időt töltött a chantik és mansik között, Kazanyban megismerkedett a csuvas néptörzzsel. Olyan vidékeket keresett f e l , ahol
előtte európai utazó még nem j á r t .
Népdalokat, népmeséket gyűjtött, összehasonlító
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szójegyzékeket és térképet készített. Utjain f i m és orosz társai segítették. A Magyar Tudományos Akadémia 1843-ban levelező tagjává választotta, de kevés anyagi áldozatot hozott a fontos nemzeti ügyért. A nehéz körülmények között végzett megfeszített munka felemésztette Reguly egészségét. 1848-ban tért
haza értékes gyűjteményével, amely több mint egy évszázadra
adott rendeznivalót kiváló magyar nyelvtudósainknak.
Az izgalmas életrajz bővelkedik egzotikus tájak,
emberek és szokások, kalandos utak leírásában.
,

•

NYÁRÁDY Gábor: A láng fellobban. Regény. Bp. 1954, Ifj.Kiadó.
Irinyi János nevét hallva többnyire eszünkbe jut,

hogy ő találta fel a foszforos gyújtót, de életéről, küzdelmeiről
általában keveset tudunk. Nyárády Gábor életrajzi regénye előtt
lelkiismeretes tanulmányokat folytatott, mint maga is írja: "Közel egyéves kutatás után ismertem meg az igazi Irinyit, az embert, tudóst, hazafit, feltalálót, forradalmi szerepét az ország
iparosítása, a természettudományok népszerűsítése terén és a
szabadságharcban. Ennek a munkának eredménye ez a könyv is."
A regény Irinyi életének három szakaszát mutatja
be. Az első rész arról szól, hogy az alig húszéves fiú politechnikumi tanulmányai során hogyan jön rá a zajtalan és ártalmatlan biztonsági gyújtó titkára, s - megkapó szépségű lánya segítségével -hogyan szerzi meg találmányát Romer bécsi gyújtógyáros.
A regény második része Irinyi pesti gyárának és
annak az ádáz közéleti harcnak történetét mondja el, amelyet
Kossuth oldalán az iparositás érdekében folytatott. Bár Irinyi
gyára áldozatául esett az ellenséges erőknek, a magyar ipar
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kibontakoztatásáért vivott harc eredményes volt.
A harmadik rész a nagy magyar vegyészt és iparositót a szabadságharc hősi erőfeszítéseinek napjaiban mutatja meg.
Kossuth egy salétromsavgyár megszervezésével és vezetésével
bizza meg. Irinyi hazafias tűzzel lát az adott viszonyok között emberfeletti feladat megoldásához, s amikor a végső erőfeszítésre kerül sor fegyverrel védi munkásai élén a gyárát.
Az ifjúságnak szánt, romantikus regény meseszövése érdekes, hőséről és koráról eleven képet fest az író, Irinyi
kissé idealizált alakjában a tettekben megnyilvánuló hazafiság vonzó példáját adva.
ORDAS Iván: Damjanich tábornok. Történelmi regény. Bratislava - Bp. 1971,
Madách Kiadó — Móra Kiadó.
"Damjanich pályafutása gyermekkorom óta érdekelt,
részben mert magam is szerb származású vagyok, részben mert
néhai nagyapám - aki hivatásos tiszt volt - katonaideálját tisztelte benne. Alakjának irodalmi feldolgozására azonban csak akkor
gondoltam először, amikor Haynauval való összeütközéséről o l vastam - ezt középiskolai történelemóráinkon a harmincas években elfelejtették említeni, és gondolom, ma sem tanítják" - írja
utószavában a szerző, aki müvében kulcsszerepet szán ennek a
drámai párbeszédnek. Az akkor századosi rangban szolgáló
Damjanich bátran szembefordul a rettegett altábornaggyal: magyarnak vallja magát és visszautasítja, hogy jelenlétében nemzetét gyalázzák. A feldühödött Haynau azonnal az itáliai harctérre küldi a renitens tisztet.
A szerző regényében nyomon követi egy dicsőségben gazdag életút jelentősebb állomásait, megrajzolva az 164849-i magyar szabadságharc honvédtábornokának, a tavaszi had-

járat legsikeresebb hadtestparancsnokának élethü portréját.
Milyennek látták a főhőst az alakját felidéző krónikások? Deák András, a 3. számú honvédzászlóalj volt őrmestere hazáját szerető,bátor embernek. De van akinek a szemében a
szerb származású császári tiszt csupán törtető, akinek egyetlen célja, hogy kihasználja a forradalom nyújtotta lehetőségeket.
A személyes bátorságával kitűnő, rettenthetetlen katona szerepében jeleníti meg egy - a szolnoki ütközetről tudósító - szemtanú.
I lyen - egymásnak ellentmondó - beszámolók után
teljesedik ki a portré és válik egyértelművé a regény utolsó f e jezeteiben, ahol Damjanich életének tragikus állomására, Aradvárra é r .

SARKADI Imre: Száz éve Segesvárnál.
Egy diáktüzér naplója. Történelmi r e gény. Bp. 1980, Magvető.
/Rakéta regénytár./
i

Sarkadi korai müve; 1949-ben folytatásokban közölte a Szabad Szó. A kisregényből. 1849 nyarának eseményeit i s merjük meg, ahogyan azt egy egyszerű fiatalember, egy diáktüzér elbeszéli, aki sebesülése után Marosvásárhelyen ismét j e lentkezik Bem seregébe.
Előbb Fehérváry ezredes tisztiszolgájaként tapasztalja, hogy a nemesi származású ezredes inkább saját biztonságával, kényelmével törődik, mint a honvédsereg újraszervezésével, s a mielőbbi fegyverletételt várja. Majd Petőfi őrnaggyal
hozza össze a véletlen, aki segit a harcpróbálta tüzérnek ágyú
mellé kerülni.
A szerző teljesen azonosul hőse érzés- és gondolatvilágával; az ő szemével láttatja a drámai vég felé pergő ese-
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menyeket, a legendás Bem apót, az egyszerű harcostársakat,
a honvédok közt sürün felbukkanó Petőfit, s végül a segesvári
csatát, a költő halálát. A végső tanulságot is ő fogalmazza meg,
ami nem más mint az alkalomra várás,hiszen: "A mag nekünk
kél, a nyár nekünk érlel, fenjük a kaszát az aratáshoz. A történelem lép egyet, fogódzkodjunk bele, hogy vele lendüljünk előre."
SÁRKÖZI György: Mint oldott kéve. Regény. Utószó: Belia György. Bp. 1979,
Szépirodalmi Kiadó.
A mártírhalált halt szerző, a népi irók mozgalmának eayiK vezéregyénisége a harmincas évek elején irta regényét. Fóoóst, Mednyánszky Cézár, a szabadságharc tábori főlelkésze valóságos történelmi személy volt. Az ő kalandos sorsú emlékiratait - melyek angolból fordítva 1930-ban magyarul is
megjelentek, az eredeti elveszett - használta Sárközi müve forrásaként,

A regény három kötete: három korszak az ország

és a főhős életében. Az elszegényedett főnemesi család sarját
már gyermekkorában papnak szánják. Cézár rajongó, romantikus szerelme unokanővére iránt igy beteljesületlen marad. Az
utolsó rendi országgyűlés idején már felszentelt pap, érdeklődése ekkor fordul a politika felé. Kossuthot, Batthyányit, Széchenyit és különösen Teleki Lászlót csodálja, s konzervatívból
hamarosan az újat akarókhoz pártol.
A márciusi napokat Pesten tölti, a forradalmi láz
őt is elragadja, de ekkor még nem vesz részt az eseményekben.
Egy trencsén megyei faluban plébánosi szolgálatot vállal, de
csakhamar követi két bátyját, akik már Görgey seregében harcolnak. Görgey őt bízza meg a hadsereg lelkészsége megszer-
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vezésével, majd törzslelkész! rangban tiborkarába osztja. A kápolnai csatában egy veszélyes helyzetben ezüstkeresztjével halálra sebez egy osztrák tisztet. A menekülő kormánnyal tart, s
bukás után a kivégzendők listájára kerül. Megszökik s kalantos
körülmények között jut ki Franciaországba, ahol kapcsolatba kerül Telekiek emigrációs körével.
Az iró remekül ábrázolja az emigrációs élet net ézségeit és buktatóit. Cézár végképp megrendül papi hivatásaiban,
újabb szerelem, kiábrándulás, kincskereső ausztráliai vállalkozás után megtörtén tér vissza Európába és öngyilkos lesz.
A kitűnő és mindvégig érdekfeszitó regény címe
Tompa Mihály allegóriájára utal: "Mondd meg neki, hogy pusztulunk, veszünk, Mint oldott kéve, Széthull nemzetünk..." Sárközi
a húszas évek társadalmi kiúttalanságát érezve fordult a világosi
tragédiát követő időkhöz, saját korának fogalmazva meg annak tanulságait.
.-., ,.:,:/

SARLÓS Béla: Igazságkereső: Életrajzi
regény. Bp. 1971, Magvető.

Az igazságkereső: Vukovics Sebő, az 1848/49-es
forradalom Szemere-kormányának radikális gondolkodású igazságügy-minisztere. Politikai szerepének fontosságáról mind ez
ideig keveset tudhatott az olvasó. Rendkivüli politikai tehetségét,
a kompromisszumokat visszautasító, bátor magatartását, a forradalom igazságszolgáltatásáról alkotott koncepcióját inkább csak a
korszak szakkutatói ismerték.
Sarlós Béla - a regény irója - jogtörténész. Levéltári adatok, kéziratok feltárásával derítette fel Vukovics Sebő
történelmi alakjának jelentőségét.
A szerző rámutat a korszak egyik súlyos ellent120

mondására: a hatalomra jutott forradalmi kormány nem tudja hiánytalanul intézményesíteni a forradalom eredményeit, az igazságszolgáltatástól elidegenitett jogszolgáltatást nem képes teljesen felszámolni, megváltoztatni. A hatalmát, rangját, birtokát
féltő nemesség a jogi mechanizmus rejtett ösvényeit kihasználva
megmentheti a hazaárulók nagy részét, és továbbra is Ítélkezhet
a szegények és kiszolgáltatottak felett.
Vukovics ezt a folyamatot ismeri fel, rendelkezései
ezen az állapoton kívánnak változtatni. Ő törölteti el a nem-nemeseket sújtó botbüntetést. Fő reformja, az általános jobbágyfelszabadítás megsemmisül, mielőtt megvalósulhatott volna.
A regény lényegében régi periratok dramatizálása:
éppen ebben rejlik legfőbb érdekessége.
SOMBORI Sándor: Gábor Áron. Regényes
krónika. 2. kiad. Bukarest, 1966, I f j .
Kiadó.
Magyar-román közös kiadás.
Sombori Sándor regénye Gábor Áron életútját beszéli el csiksomlyói iskolaéveitől hősi haláláig.
Olvashatunk az ezermester diák kisebb találmányairól /csiga, vizipuska^séplőgép/, a katonaságnál töltött keséi—
ves időkről, majd az asztalosként eltöltött hányatott vándorévekről hűséges élettársával, Justinával az oldalán.
A könyv a továbbiakban részletesen tudósit a 48-as
eseményekről, a székelyek szervezkedéseiről és hősi harcáról,
melynek meginditója éppen Gábor Áron a hires ágyúöntő mühelyek
felállításával. Az író azt a folyamatot tárja elénk, melynek során az egyszerű mesteremberből a szabadságharc áldozatkész
katonája lesz. Áldozatos munkája jutalmaként Bem őrnaggyá és
• tüzérség főparancsnokává nevezi ki.
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Gábor Áron cselekedeteit sohasem a hiúság, hanem az önfeláldozó hazaszeretet hajtja, ahogy 6 kifejezi: "Bizom
abban, hogy az aki ágyút öntött, ágyúlól hal meg a csaták lángtengerében." Jóslata beteljesedik: ellenséges ágyúgolyó ontja ki
életét. A regényt gördülékeny párbeszédei, lirai természetleirások, s a drámai feszültségű részletek teszik élvezetes olvasmánnyá.

SOMLAY SZABÓ József: A státusfogoly.
Regény Táncsics Mihály életéről. Bp.
1979, Kossuth Kiadó.
Táncsics Mihály XIX. századi történelmünk egyik
legérdekesebb egyénisége valóságos jelkép: az 1848-as márciusi
nemzedék életben maradt tagjainak egyike, aki forradalmi elveit
a szabadságharc bukása és a kiegyezés után sem adta f e l , s a
korai magyar munkásmozgalomnak ugyanúgy legendás alakjává
vált, mint az 1848—as pesti forradalomnak.
Somlay Szabó regényében rendithetet len, de élete
végéig magányosságra itélt forradalmár küzdelmes sorsát rajzolja meg. A mü az események közepén indul: alig tér haza Táncsics
/eredeti nevén Stáncsics/ angliai, németországi útjáról, máris
le akarják tartóztatni A nép szava Isten szava cimü könyvéért.
Megpróbál elrejtőzni, vidéken bújdosik, végül mégiscsak elfogják. Még tart az ellene indított pör, amikor 1848.
március 15-én a pesti forradalmi ifjúság kiszabadítja börtönéből.
A forradalom idején képviselő és lapot szerkeszt. Az osztrákok
előrenyomulásakor családjával Szolnokra, majd a kormánnyal és
képviselőtársaival együtt Debrecenbe menekül.
A regény a világosi fegyverletétel után is tovább
követi Táncsics pályáját: bujdosását, újabb - majd 10 éves 122

fogságát, mialatt majdnem teljesen megvakult, részvételét a
bontakozó munkásmozgalomban. Kalandokban és megpróbáltatásokban egyaránt bővelkedő életútnak lehetünk tanúi, s egy olyan
tiszta jellemet ismerünk meg^aki müveinél is inkább magatartásával, kompromisszumokat elutasitó,következetes forradalmiságával lett egy új radikális nemzedék példaképévé.

SZÁVA István: Apa és f i a . Bolyai Farkas
és János élete. Regény.Bp. 1967,Móra
Kiadó.
/Nagy emberek é l e t e . /
Száva István kettős életrajza dokumentumok f e l használásával, hitelesen mutatja be a két nagy matematikus é l e tét.
A regény első színhelye Göttinga, ahol a fiatal Bolyai Farkas matematikát tanul, s barátságot köt a vele csaknem
egykorú Gauss-szal. S míg a német matematikus pályája a világhírig emelkedik, a zseniális magyar tudós hazajön, s mintegy
félévszázadon át az erdélyi Marosvásárhelyen forgácsolódik el
a tehetsége.
A kollégiumi tanári munka, hamvábaholt tudományos
tervek, szüntelen anyagi és családi gondok háromszögében vész
el a fiatalkori ígéret. S mig az apa nemcsak tehetséges matematikai elme, hanem — matematikai^enei, növénytani, irodalmi k í sérleteivel - egyike a kiváló magyar polihisztoroknak, addig a
fiú céltudatos tehetségéből megszületik a korszakalkotó mü, az
Appendix, az újkori matematikatörténet egyik nagy felfedezésével, mely Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria néven vált i s mertté.
Kettőjük tragikus életútját olvasmányosan és tárgy123

szerűen dolgozza fel a szerző. A könyvet korabeli metszetek,
képek illusztrálják.
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SZILÁGYI Ferenc: Mintha pásztortüz é g . . .
Arany János élete. Regény. Bp. 1965,
Móra Kiadó.
/Nagy emberek élete./
.
.
A köztudatban Arany Jánosról sokáig az a félreve-

zető kép élt, mintha a költő alapvetően visszahúzódó, korától e l forduló művész lett volna. A fiatal irodalomtörténész-szerző
ve ezzel

köny-

az egyoldalú szemlélettel vitázva elsősorban a fiatal

Arany alakjába Toldi íróját idézi meg.
A regény első fejezetében a szülőföld, a szalontai
gyermekkor meghatározó emlékei kelnek életre: a meseszó mellett töltött téli esték, a hamuba irt betűk, lakodalmak, mezei munkák, népdalok és - az első vers, amelyet a nyolcéves, másodosztályos grammatista Dévai Bálint uram köszöntésére szerzett.
A második rész a debreceni diákról szól, aki egyelőre csak a tehetségét érzi, de sehogysem találja helyét a világban. Szobrászattal, festészettel, sőt színészettel is próbálkozik, sőt sikertelen kísérletek után már-már, a falusi nótárius sorsába is beletörődne, mielőtt igazi útjára talál.
A legterjedelmesebb harmadik fejezet mutatja be a
Toldi íróját, Petőfi barátját, a Nép Barátja szerkesztőjét, Arany
életének legboldogabb szakaszát. A negyedik, A tölgyek alatt c i met viselő rész epilógus^z utolsó évek hangulatát villantja fel.
A szerző bőven közöl részleteket, leveleket és más irodalomtörténeti dokumentumokat, ezek logikája viszi előre a cselekményt,
teszi érdekessé a könyvet, s hitelessé, meggyőzővé a költő portréját.
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TAKÁCS Tibor: Klapka katonái. Történelmi regény az ifjúság számára. Bp. 1972,
Móra Kiadó.
1649 őszén Komáromban, a szabadságharc utolsó szigetén játszódik a regény. A magyar szabadság ügye elveszett már. Görgey
letette a fegyvert Világosnál, az utolsó előtti erődítmény, Pétervárad is kapitulált. Egyedül Komárom várát őrzi még mindenre
elszánt, hősi harcra, akár halálra is kész honvédsereg.
Fővezérük Klapka György, a fiatal tábornok mindaddig helytáll, amig csak a hazaszeretet, a katonabecsület és a
józan emberi ész engedi. Pedig ellenfele, Haynau, a "bresciai
hiéna", attól sem riad vissza, hogy orgyilkosokkal törjön Klapka életére. Hiszen Ausztriának komoly politikai presztízsveszteséget jelent, hogy még mindig áll a magyar szabadság utolsó
fellegvára.
A rendhagyó történelmi szituáció helytállás mellett
reális helyzetmegítélést is kíván: hiszen a történelmi lehetőségek
hibás megítélése nemcsak politikai ballépésekre, hanem erkölcsi
válságra is vezethet. Ezt példázza a "csallóközi köztársaságot"
kikiáltó Thaly Zsigmond zsákutcája: Klapka ezzel szemben a forradalom szellemét a várat védők menlevelének kieszközlésébe, a
szabad eltávozás biztosításának tervébe menti át. Nem kis dolog
ez, amint az egyik szereplő megfogalmazza: "Igaz, hogy elveszett
a háború de nyertünk harminckétezer életet és megmentettük a becsületünket." A komáromi vár védői megtartják kardjukat, nem
vonhatók felelősségre, útlevelet kaphatnak külföldre. A regény
szereplői közül is többen választják ezt az utat, s az emigrációban igyekeznek a forradalmi elkötelezettséghez méltó foglala- .
tosságot találni.

'•..'•
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TAMÁSI Áron: Haiai tükör. Krónika.
1832-1853. Történelmi regény. 6.kiad.
Bp. 1978, Móra Kiadó.
A szerző a reformkor és szabadságharc erdélyi
eseményeit eleveníti fel, azt az időt, amikor a "világ megtelik
jövendővel." A regény "krónikája" Madár Vince sorsa köré fo—
oódik, aki apjától tanulja meg Kossuth nevét, a vásárhelyi kollégiumba már a szabadságeszmékre fogékony lélekkel érkezik,
s mint Tamási leghíresebb regényhőse, Ábel, nyilt értelmével
mindenütt feltalálja magát.
Visszaemlékezései nyomán események, szereplök
sokasága vonul el előttünk, megismerkedünk Gábor Áronnal s
az egyszerű székely parasztokkal, hazafias erőfeszítéseikkel,
gondjaikkal, a nemzetiségi ellentétekkel, s emlékezetes képekben bontakozik ki a székely falu színes, mozgalmas élete. Valóság és mese összefonódása, históriai távlatok és gazdag költőiség jellemzik Tamási müvét, melyben a környezetrajz a történelemmel egyenrangú elem: a székely táj, a havasok, jéghidegvlzü patakok, tiszta parasztházak szinte fizikai közelségbe kerülnek az olvasóval. Különös szépséget kölcsönöz a regénynek
Tamási nyelvmüvészete, mely tisztán őrzi meg a székely tájnyelv izeit, szókincsét, hangulatát.

""-"

VAS 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 mü a dokumentum

és az életrajzi regény mezsgyéjén áll. Első kiadása a hatvanas
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években jelent meg három kötetben. Később a szerző újabb adalékokkal bővítette könyvét, s változtatott a szerkezeten is.
Az első - Esik eső karikára... - történeti hűséggel mutatja be Kossuth életútját az első reformországgyülések tói a szabadságharc bukásáig. A szerző számos kordokumentumot illeszt a seövegbe, s ezzel hitelessé, egyszersmind izgalmassá teszi a kivételes életpálya legmozgalmasabb szakaszának felidézését.
A Ha még egyszer azt üzeni... címet viselő második kötet Kossuth emigrációjának első évtizedét mutatja be: a
Törökországban töltött időt és az angliai és egyesült államokbeli
nagy sikerű előadói körutat, az 1852-1859 közötti londoni szervezőmunkát, egészen a reményeket meghiúsító villafrancai békéig. A szerző egyaránt figyelmet fordit az államférfira és a magánemberre, s a magyar emigráció életének bemutatása mellett
a hazai társadalmi-politikai viszonyokat is feltárja.
A harmadik kötet — Olasz honi magyar sereg... - a
biográfia szerkezetileg új része: a Londonból Turinba települt
Kossuth újabb reményeinek feléledését, majd ezek szétponlását
és a Dunai Szövetség Konföderáció tervének kidolgozását és hazai fogadtatását beszéli el.
Az utolsó rész - Annyi áldás szálljon raja - a forradalmi remények távolba tünésének, Kossuth elmagányosodásának okait, a kiegyezés hatását elemzi. Az utolsó fejezetek meggyőzően bizonyítják, hogy a "turini remete" romantikus alakja
valójában nem létezett, a forradalom eszméihez hü Kossuth tragikusan magára maradt, nevét és nimbuszát saját érvényesülésük érdekében, de politikáját meghamisítva kisajátították a hazai pártok.
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Cikkek

Könyvekből szerzett ismereteinket tovább gyarapithatjuk, ha
a különböző folyóiratokban megjelent "friss anyagot" is figyelemmel kisérjük. A sajtó hasábjain gyakran izgalmas tudományos viták bontakoznak ki, melyek nemcsak a szakember számára lehetnek érdekesek, s frissiben értesülhetünk az új kutatási eredményekről is.
Az utóbbi évek sajtóterméséből néhány cikket, tanulmányt
izelitoül az érdeklődők figyelembe ajánlunk.
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NEMESKÜRTY István: A világszabadság katona-vértanúi. Emlékezés az aradi vértanúkra. = Élet és Irodalom, 1974. okt.
5,15. I. és Látóhatár, 1974, 11. sz. 91-95. I.

I

GERGELY András: Az európai haladás élvonaIában. 1B48. márc.
15-e évfordulóján. » Népszabadság, 1975. márc. 15. 3. I.
DIÓSZEGI István: Magyar forradalom - európai forradalom.
1848-1849 nemzetközi helyzetéről. = Magyar Nemzet, 1976.
márc. 7. 9. I.
VARGA János: Jobbágyfelszabaditó március. = Népszabadság,
1976. márc. 14. 9. I.
SPIRA György: Szeged jegyében. A nemzetiségi kérdés rendezését célzó tervek és lépések 1849-ben. = Történelmi Szemle, 1976, 3. sz. 479-495. I.
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TÜSKÉS Tibor: "Nagy öröm és világitások történtek. " Egy
szemtanú 1848-49-ről. = Uj Tükör, 1978, 11. sz. 16-19. I.
BONA Sándor: Az aradi vértanúk. = História, 1979, 3.sz. 1516. I.
BAJOMI LÁZÁR Endre:"Frankhonivadéka." Uj adatok Guyon
Richárdról. = Magyar Nemzet, 1979. febr. 11. 9. I.
MISKOLCZY Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó
erdélyi rendi országgyűlésen. = Századok, 1979, 5. sz.
651-884. I.

.
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ANOICS Erzsébet: A konzervatívok tervei és tervezetei a forradalom és szabadsásharc fegyveres felszámolására 1848/49ben. « Századok, 1980, 5.sz. 752-780. I.
JESZENSZKY Géza: Uj szellem szabadságharcunk külföldi megítélésében? .Valóság, 1980, 8.sz. 112-117. I.
SPIRA György: Perez el próbálkozása a délvidéki szerbek megbékilésére 1849 tavaszán. •= Történelmi Szemle, 1981. I.sz.
114-126. . 1 .
KOVÁSSY Zoltán: Adalékok Gábor Áron életrajzához. « Hadtörténeti Közlemények. 1961, I.sz. 117-124. I.
KOMLÓS, John: A Védegylet. « Történelmi Szemle, 1981. I.sz.
51-57. I.
ALFÖLDY Jenő: Élet - színház, 1846. márc. 15. - Étet és Irodalom, 1961. márc. 14. 14-15. I.
SZÁRAZ György: A "pálcaház". Táncsics börtönéről. - Élet
és Irodalom, 1981. márc. 14. 6. I.
PAPP Gábor: 1848 trikolorja. A magyar nemzeti loboqó több évszázados története. = Népszabadság, 1981. márc.15. 11. I.
NAGY Ferenc: Egy ismeretlen forradalmár: Bolyai János. « Magyar Ifjúság, 1981. nov. 13. 32-33. I.
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KÖLT A László: Perczel Mór eszméinek időszerűsége. = Honismeret, 1981, 4. sz. 29-31. I.
KENDI Mária: A címzett: Haynau altábornagy - a feladó Guyon
Richárd honvédtábornok = Élet és Irodalom, 1981. dec. 3.
15. I.
SÁNDOR Pál: A pályakezdő Deák portréjához. = Századok,
1981, 3.sz. 522-556. I.
DEÁK István: Guyon Richárd délvidéki hadjárata a szabadságharc utolsó heteiben egy kiadatlan hadtest-napló tükrében.
= Századok, 1981, 3.sz. 557-586. I.
URBÁN Aladár: Batthyány Lajosné visszaemlékezései férje fogságára és halálára. = Századok, 1981,3.sz. 587-620. I.
HERCZEGH Géza: Görgei. Vázlatok egy arcképhez. = Történelmi Szemle, 1981, 3. EZ. 411-429. I.
URBÁN Aladár: Az első magyar miniszterelnök. Batthyány születésének 175. évfordulójára. «= Magyar Nemzet, 1982. febr.
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Petőfi rajza Bemről

I»

J
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TÖRTÉNELMI SZEMÉLYNEVEK MUTATÓJA
Arany János

124

Kossuth Zsuzsanna

Batthyány Lajos

133

Kölcsey Ferenc

Bem József

54, 118

Bolyai Farkas
Bolyai János

123
77, 123, 132

'

103

19,44,111

Körösi Csorna Sándor 44, 67
Madarász László

112

Mednyánszky Cézár

119

Brunszvik Teréz

103

Metternich, Klemens

Clark Ádám

110

Noszlopy Gáspár

117

Petőfi Sándor 2 3 , 2 4 , 4 6 , 4 9
53, 62, 63,101,118

Damjanich János
Deák Ferenc

50, 133

Dembinszky Henrik
Eötvös József
Erkel Ferenc
Gábor Áron

10

Pulszky Ferenc

87

Reguly Antal

13, 83,
133

Görgey István

' 13
58, 131, 133

Irinyi János
Jókai Mór

Perczel Mór

47, 121, 132

*Görgey /Görgei/ Artúr

Guyon Richárd

45

116
14,

Jósika Mikiósné, Podmaniczky Júlia

56
100

Karács Ferencné,Takács
Éva

109

Rózsa Sándor

132,133
24
115
106, 113, 114

Széchenyi István
27, 28
29, 44, 55, 64, 85,
110
Szendrey Júlia

101

Táncsics Mihály 30 , 3 1 , 52,
80 , 122 ,132
Teleki Blanka

102, 103

Teleki Sándor

32

Vajda János
Varga Katalin

33
34, 78, 103

Vásárhelyi Pál

Kászonyi Dániel

16

Vasvári Pál

Kazinczy Lajos

61

Vörösmarty Mihály

Klapka György
66, 125
Kossuth Lajos 1 7 , 1 8 , 4 3 , 55,
65, 80, 83,84', 126

41
108

Vukovics Sebestyén

89
35,

51
44
120

Wesselényi Miklós, i f j .
36,
44, 68

"Görgey Artúr nevének Írásmódja nem egységes a szakirodalomban. Ö maga nem használta az y - t , öccse nyomán mégis az ipszilonos forma vált általánosabbá.
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