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Adalék a m a g y a r r egény e lőzményeihez . 

1. Bacsáriyi János. 
Bacsányi Jánosnak első miire 1785-ben jelent meg Pesten Trat tner betűi-

vel e címen: A magyaroknak vitézsége régiek példáival meg-világosittva. 
E műről Bacsányi életrajzírói nem sokat mondanak; csak a tanítványá-

hoz, b. Orczy Istvánhoz intézett előszó érdekelte őket. A mű t a r t a lmá t a leg-
részletesebben Horányi Elek ismertette a Nova Memoria I. kötetének 
320—21. lapjain. Szinnyei Ferenc is „jelentéktelen kis" könyvnek mondja, ? 
köz!i róla magának Baesányinak vallomását: ,.sem nem egészlen eredeti munka _ 
sem nem egészlen fordítás". (Bacsányi János. 1898. 7. 1.) À forrás meghatáro-
zásában Petrik Bibliográfiájának engedi á t a szót : „Akai Jánosnak Epistolae-
heroum c. munkája után fordítva". Pintér Jenő (Magyar Irodalomtörténete, 
IV. 673. 1.) szerint: „latin eredetije névtelenül jelent meg: Nagyszombat, 1745". 
Ez a hivatkozással meg nem erősített, forrásmegjelölés nélkül idevetett meg-
határozás helyes: Bacsányi művének eredetije valóban 1745-ben jelent meg-
Nagyszombatban e címen: Bellica Hnngarorum Fortitudo, Aliquot Veterum 
Er emplis Adumbrata. 

Bacsányi híven fordít, de nem szolgai módon. Latin forrásában talált 
anyagát teljesen átülteti, de a Hunyadiról szóló részekben — ezzel a jelzés-
sel: .Huny. Ján. Élet." — Bessenyei György megfelelő szövegrészét iktatja 
elbeszélésébe idézőjellel. ( Így az 59—60., 97—106., 125—132. lapokon.) 
Bacsányi toldása még az elmélkedés arról, hogy a magyarság nem sietett hősi 
tetteinek feljegyzésével; Zrínyi Miklós ünneplése; a befejezés. Egyebekben hü 
fordítást ad, szinte a fordításról írt fejtegetéseihez alkalmazkodót. Még az 
ilyesmik is megvannak eredetijében: „El annyira nem telbt-bé nálunk az, a mit 
egy Költő mondott hajdan, így énekelvén: 

Hit és jámborság nem igen vagyon a Katonáknál; 
M e r t : 

Betsi volt mindég és kelleti a Magyaroknál!" (42. 1.) 

A latin eredetiben: ,,Adeo contra quam olira cecinit Poéta: Casta fides 
pietasque vins militaribus apud Hungaros in usu et pretio fu i t . " (26. 1.) 

Bacsányi műve — és annak latin forrása •— történeti anekdótagvUjte-
mény. Hét fejezetben mesél el tanulságos töténeteket; fejezetei: Buzgóság az 
Égbeliekhez; Buzgóság, melyet Nagyasszonyunkhoz mutattak a magyarok: 
Vitézség, melyet az egyes viadalban muta t tak ; Vitézsége azoknak, kik mago-
kat hazájokért feláldozták; Vitézsége azoknak, kik őrálló helyeket el nem hagy-
ták mindhalálig; Hívség, melyet hazájak s királyakhoz életük veszedelmével 
muta t tak ; Vitézsége azoknak, kik bátran a veszedelmekbe mentenek. A, hét 
fejezetet keretbe foglalja egy találkozás: a költőé egykori iskolatársával. 
Bacsányi a szerkezeti beosztást híven megtar t ja , mindössze a hirtelen elénk-
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tűnő katonatár.-? alakjának leírásában gazdagítja a színeket és ad a bajnok 
ajkára egy történetet, amely „megíratik a Magyar Hírmondó 101-dik levelé-
ben, 1783. esztend." 

Ha György Lajos könyvében (A magyar regény előzményei, Budapest,. 
1941.) helyet kaptak a vándor-anekdóták gyűjteményei, méltán odaillesztendő 
a Hilariusok és Democritusok mellé Bacsányi prózai fordítása is, annál is 
inkább, mert szépprózai művészettel meséli el a magyar történelem hőseiről 
rövidebb-hosszabb színes történeteit. De van e műnek még egy jelentősége is: 
abban a korban terjesztette a magyar hősi múlt kultuszát, amikor magyar 
nyelven a magyar közönség alig olvashatott a magyar múltról. 

2. Pálóczi Horváth Ádám. 

Pálóczi Horváth Ádámnak csak egy regénye szerepel György Lajos össze 
állításában, a 435. lapon a 275. szám alatt , a Barrangóné és Zalád. E kéz-
iratban maradt regényén kívül azonban van még egy regénye, mely ezen a 
címen jelent meg: 

Felfedezett titok. Azaz vallás-tétele egy olyan tudós ifjúnak, aki 
sokáig igyekezett rajta, hogy frajmaurer lehessen: sokat kitanult; 
de el is ment feltett útjában a legutolsó pontig: minden próbákon 
átal esett: de czélját csakugyan el nem érhette, s miért nem, érhette? 
beszéli a vallás-tételt az ifjú, halála előtt kevéssel. Hely n. 1792. 

Ezzel a munkával műfaji szempontból Horváth életírói nem foglalkoz-
tak; részletesebben csak Hegyi Ferenc szól róla 1939-ben megjelent Pálóczi 
Horváth Adám-}& 26—28. lapjain, de megelégszik azzal, hogy a szabadkőmű-
vességre vonatkozó felvilágosításokat veszi számba bonne. Pedig a szabad-
kőművességnek ez az ismertetése nem száraz fejtegetés, hanem — amint a 
cím is jelzi — egy ifjú sorsának elmesélésébe van beleöltöztotve. A hangsúly 
tagadhatatlanul a szabadkőművesség díesőitése. A könyv haldokló hőse-
mondja: „Én azt számtalanszor megsirattam, hogy abba a társaságba be nem 
mehettem. Olyan oskola az, amelyet keresve kell keresni a legjobb erkölcsű 
embernek is." És nemcsak a szabadkőművességről hallott fejtegetések igazol-
ják ezt- a könyvben, hanem az emberek lelkülete is, akiket a mese fonalán 
megismerünk. Elismerem, hogy a mese nem valami bősoérú: de a. könyv mégis 
egy lélek regényes története, annál regényesebb, mert hiszen éppen a szerelem 
okozza benne a bonyodalmat. A hős elmondja, miikép gondolkozott a szabad-
kőművességről, mielőtt megismerte a mozgalmat; élete során kapcsolatba kerül 
a páholytestvérekkel, s egyre nagyobb érdeklődéssel kívánkozik közéjük. Élet-
történetének részletei a próbák, amelyeket, ki kell állania; nem egy valóságos 
kalandos história. Végre eljut a célhoz, de ekkor választania kell szerelme és 
a kőművesség között. Regényes az is, hogy a szerelem az erősebb benne; 
viszont a tendencia követelte meg. hogy a céljától való elesés boldogtalanságba, 
vigye. Célzatos regénnyel van tehát dolgunk, amelyben a hős lelki értékét 
ismételten próbára teszik, amely az ifjú sorsát a szabadkőművesség gondolatá-
hoz köti. Regénnyel, amelynek tehát ot t a helye a magyar regény előzményei, 
között. 
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Eredeti munka-e a Felfedezett titok? Az a benyomásom, hogy fordítás, 
xîrre vall a szereplő pénz (195. 1.); a hűtlen feleség роте (203. 1.); a hős 
bátyjának hatalmas könyvtára (425. 1.); a rézmetsző és peesétfaragó nemes 
ember (309. 1.). De magyar környezetben játszódik le és а XVII I . század 
végének olvasója az idegenszerűségeket nem ismerhette fel benne. Mint, tenden-
ciózus munka rendkívül ügyes; nem vitatkozik, hanem emberek és sorsok révén 
igyekezik meggyőzni. A szabadkőművesség mivoltáról szóló fejtegetések is 
szervesen beleszövődnek. a mesébe. Mindenesetre megérdemli, hogy a kor ten-
denciózus szépirodalmi termékei között a jobbak sorában említsük. 

3. Molnár Borbála. 
Gvadányi és Csizy István levelezőtársának, Molnár Borbálának 1804-ben 

egy kötete jelenít meg: Szerencsétlen indulat vagy Sarolta és Sándor. (Kolos-
várat't.) E munkáról már többen szólottak; Szigetvári Iván (IK. 1917. 51. 1.) 
valószínűnek t a r t j a , hogy benne Molnár Borbála „egy prózában í r t német 
regényt szedett versbe"; tehát felismerték regényszerűségét is. 

A mű ta r ta lma a rossz nevelés káros vol tára akar figyelmeztetni, ahogy 
azt a „Tanúság" kifejti. Am az is kiviláglik belőle, hogy az érzésen ural-
kodni kell, mert a mese hősnőjét éppen az teszi szerencsétlenné, hogy oda-
adja magát kedvesének. Az elmesélt történet meglehetősen naiv: a bárócsalád-
bói származó Sarolta megszereti Sándort, kit ,,a születés közsorsúvá te t t" , és 
noha anyja még kellő időben figyelmezteti arra, hogy a társadalmi rang 
mennyire elválasztja őket, t i tokban érintkezést keres az ifjúval; szobalányát, 
majd a kertészt használja, fel t i tkos küldöncnek. Az anya megtagadja lánya 
kezét Sándortól, aimdkor ez a bárócsalád egyik jóbarát ja útján a leányt meg-
kéri, eltil t ja az i f jú t házától. Sándor látván kedvese nagy szerelmét, elhatá-
rozza, hogy társadalmilag is ki fogja érdemelni Saroltát; eltí 'áozása előtt 
azonban egymáséi lesznek. Az i f jú szerelmének állhatatosságát és tehetségé-
nek érvényesülését látván, az anya is kezd megbékélni a gondolattal, hogy 
Sándor és Sarol ta házasságot kötnek, amikor megszületik a gyerek. A osalád 
szégyenét akar ja az anya eltitkolni, amikor most Saroltát sürgősen egyik 
kérőjéhez kényszeríti. Ez a házasságkötés azonban annyira lesújt ja a leány-
asszonyt, hogy hamarosan meghal, előbb természetesen mindent megír Sándor-
nak, sőt ar ra is módja van, hogy az utolsó nap megláthassa.. A 205 lapon át 
folyó verses történetéhez a szerző prózai megszerzést csatol; ebben elmondja, 
hogy Sándor mennyire megbecsüli az egykori hű szobalányt, és hogy a szíve 
miként vigasztalódik meg egy hozzákerülő árva Rozáliában. 

Az elbeszélésnek ehhez a részéhez jutván, szerzőnk ezt ír ja: „Ez a sze-
rencsés Pár tulajdon maga történeteit bizonyosan fogja olvasni tsekély mun-
káimban." Ezzel azt akarja elhitetni, hogy valóságban megtörtónt históriát 
dolgozott fel. A verses" rész megindulásában is hangsúlyozza: 

Egy szerentsétlennek énekeld esetét. 
Kit bátor a sírba fedez már a se té t . . . 
Azonban ez egyet kérlek ne felejtsd-el, 
Hogy tulajdon nevét világ előtt rejtsd-el! 
Tlogy a rágalmazás őtet fel-ne lelje: 
De az érzékeny szív könnyekkel tisztelje . . . 
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Az egyszerű mese valóban megtörténhetett, bár az is igaz, hogy a kor 
érzelmes románjaiban sok hasonló sorssal ismerkedünk meg. Ámde éppen a 
románokkal rokon téma figyelmeztet bennünket arra, hogy ezt a verses románt 
is beiktassuk a magyar regény előzményeiként felsorolt magyar elbeszélések 
sorába. Alszeghy Zsolt. 

Bod Péter és Teleki József. 
„Méltóságos Széki Teleki László római szentbirodalmi gróf azt vette 

elméjébe, hogy József fiát, egy igen szép tehetségű i f jú t , hozzám hozva, 
Igenbe, a theologiai és történelmi tudományokban képezteti. Sokáig ál lot tam 
ellen érvekkel önnek a szándéknak, de midőn céljától nem akart e l t é rn i . . . 
beleegyeztem. Így az 1753. év június 26. napján Igenbe jöt t ." Bod Péter 
Önéletrajzírásából idéztük ezeket a szavakat.1 Akiről az idézett szavakban 
szó van, nem más, mint gróf Teleki József, a későbbi koronaőr, korának egyik 
legműveltebb magyarja, aki az egykorú Európa vezető szellemeit (egyedül ál l t 
ebben honfitársai között) nemcsak műveikből, legtöbbjét személyesen ismerte. 

Hogy Teleki József tanítványa volt Bod Péternek, nem ismeretlen az 
irodalomtörténetben. Bod Péter pár esztendővel ezelőtt kiadott önéletrajza 
csupán néhány részletadattal bővítette eddigi ismereteiniket. A fenti idézetben 
foglaltak mellett még a kövekezőket tudjuk meg az önéletrajzból Teleki 
•Józsefre vonatkozóan: az ifjú gróf nem egyedül ment Magyar-Igenbe; elkísérte 
ide előbbi tanára, Magdeburg Frigyes Károly, aki o t t marad majd Telekivel 
és Bod Péter teológiai és történelmi oktatásával egyidőben francia és német 
nyelvre, valamint mennyiségtanra tovább tanít ja növendékét.2 Arról is tudo-
másunk volt már eddig is, hogy Bod Péter és Teleki József összeköttetése nem 
szakadt meg a tanár és a tanítvány három és félesatendei kapcsolatával. Ha 
másra nem gondolunk, elég hivatkoznunk Bod 1766-ban megjelent Magyar 
Atheiias-ára, amelyet a Cid-fordító Teleki Ádámnak, a könyvtáralapító Teleki 
Sámuelnek és Teleki Józsefnek a ján lo t t a szerző. 

A következőkben azonban nem a fentiekről akarunk szólni, hanem Bod 
Péter és Teleki József kapcsolatának néhány más a d a t á t óhajtjuk nyilvános-
ságra hozni. Az i t t következők Bod ée Teleki összeköttetésének egy másik, 
a tanár-tanítvány-évek és a Magyar Athenas megjelenése közötti időszakra 
az 1759. és 1760. esztendőre utalnak. 

Az ifjú Teleki József, miután hazájában befejezte studiumait, külföldre 
ment világot látni és ismereteit bővíteni. 1759. nyarán indult el és 1761. tava-
szán tért haza. Hosszabb időt t ö l t ö t t Svájcban, elsősorban Baselban, végig-
jár ta a rajnamenti német városokat, tanul t Hollandiában, végül utazása be-
fejezéséül félesztendőt tartózkodott Franciaországban. Utazása soTán részletes 

' Bevezetéssel ellátta Jancsó Elemér. — Erdélyi Bitltaságok 4. Kolozs 
vár, 1940. 

2 Magdeburg Frigyes Károly mint Siskovits báró adjutánsa került 15 
délybe. Később tábornoki rangra emelkedett. Teleki sokat köszönhetett » i ű 
franciás művelteégének. (V. ö. Fuhrmann Kamilla: Gróf Teleki József/<*& <V.V' 
magyar-francia szellemi kapcsolatok. Bp., 1929. Bibliothèque de l ' Inst i tut 
français à l'Université de Budapest No. 11.) 
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