
Nohát immár mindén ember 
Örüljön ez napon, 
Nagy jókedvet, víg örömet 
Mutasson ez házban : 
Az én szívem, mert hazajöt t 
Szerencsés órában!* 

* Az eddigi kiadásokban a két utolsó strófa sorrendje az itteninek a fordí tot t ja . Meg-
győződésem, hogy a fenti sorrend a helyes és a kiadás alapjául szolgáló kéziratban van a 
hiba. Logikailag és művészileg egyaránt a »Nohát i m m á r . . . « kezdetű szakasz képezheti 
csak a befejezést. 

IV. ESZE TAMÁS ELŐADÁSA 1 

A Rákócz i -kor publ ic iszt ikája 

A magyar irodalom történetével foglalkozó kuta tás csak az utóbbi esztendőkben kezd 
kibontakozni abból, a korábbi századok irodalmára nézve teljesen hasznavehetetlen szakmai 
elfogultságból, hogy az irodalom -— Szépirodalom. Ennek a korlátozásnak nagyon sok kárát 
vallottuk a múltban. Egészen jelentéktelen históriás-énekekről értekezések sora lá tot t nap-

# világot, de a mai napig még körvonalaiban sem ismerjük például az oráció magyar ízekkel és 
sajátosan magyar szellemmel telí tődött műfajának fejlődését. Ezt kell mondanunk a magyar 
publicisztikára nézve is. A XVII . század gazdag kéziratos politikai irodalmából irodalom-
történetírásunk tudomásulvet te Zrinyit, de sem előzményeivel, sem a belőle sar jadó érté-
kes és gazdag terméssel nem törődött . Kéziratgyűjteményeinkben nagy számmal vannak 
nemcsak hogy kiadatlan, de tudomásul sem vett , pedig a maguk idejében sokat olvasott, 
sőt saj tó alá készített művek, melyek függetlenségi harcaink Bocskaitól Rákócziig ter jedő 
időszakának nem csupán elsőrendű történeti forrásai, hanem irodalmunk történetének is 
jelentős emlékei. 

A Siralmas Panasz-szal a magyar publicisztika történetében új szakasz kezdődik, 
mert döntő változás állott be Bécs ellen vívott függetlenségi harcaink történetében is. A har-
cot korábban Erdély fejedelmei vívták a Habsburg-ház ellen, Erdély bukásával a Habsburg-
uralom alat t élő kis Magyarországra maradt a nagy feladat : megvédeni az ország függet-
lenségét, sőt életlehetőségét uralkodóházával szembén. Függetlenségi harcainkat a t udomány 
mindig egy síkon ábrázolja, a fegyverrel vívott harc területén, pedig nem kisebb erővel folyt 
a szellem világában is, az érvek fegyvereivel. A kurucz publicisztika teljesítményei nem-
kevésbbé jelentősek, mint a kuruc fegyver tényei. Míg a szellemi harc lefolyását, céljait, mód-
szerét, irodalmi megjelenési formáit meg nem vizsgáljuk, nem beszélhetünk függetlenségi 
harcaink teljes értékű és érvényű ábrázolásáról. A Ráday-munkaközösség jól látta a kuruc-
küzdelmek vázolt kettősségét, és a maga munkaterületén, II. Rákóczi Ferenc szabadság-
harcának forrásait gyűj tve és feldolgozva, igyekezett a szellem fegyvereivel v ívot t kuruc 
szabadságharc ábrázolására is. 

Rákóczival egészen új korszaka kezdődött a kuruc szabadságküzdelmeknek. Az új 
kuruc háborút már az egész Magyarország vívta, nincs többé török hódoltság, az Alföld 
tömegei részt kérnek és vesznek a nemzet háborújában. Többé nem kell viaskodni azon egy-
mással, hogy kell-e, lehet-e felhasználni a Portá t harcaink támogatására. Viszont összeszűkült 
a nemzeti felkelések közjogi alapja, az Arany Bulla ellenállási záradéka már a múlté, amint 
hogy 1687 óta történeti emlékké vált a szabad királyválasztás joga, miután már úgyis jogi 
fikcióvá szegényedett. Rákóczi publicisztikájára roppant feladat vár t : a tényleges jogi 
helyzettel szemben kellett igazolnia a nemzet harcának jogosságát uralkodó-házával szemben. 
A kuruc publicisztika történetében tehát 1687 nagy cezúrát jelent, műveit tartalmilag is két 
egymással lazán összefüggő csoportra osztja. Az új kuruc publicisztika a korábbi kuruc 
publicisztikából csak indí t tatásokat vehetett át, a Habsburg-zsarnokság leghatásosabb törté-
neti érvét, az eperjesi theá t rumot is a Thököly után következő idő szolgáltatta. 

Roppant érdekes ada tunk van arra, hogy Rákóczi milyen tudatosan szakít ja el az 
ú ja t az ótól, az új kuruc publicisztikát a régitől. 1705-ben Rádáy Pál ki akarja adni Bártfán, 
—• a kézirat már nyomdában is van, —• a kezdeti kurucság egy igen értékes és érdekes támadó-
védekező iratát, a Wesselényi-összeesküvésről, mely »hazájok nyomorult sorsán búslakodó 

1 E lhangzot t a Ráday-m un ka közösségnek a R e c r u d e s c u n t megjelenése 250. évfordulója alkalmából r e n d e z e t t 
nnepi megemlékezésén 1954. II. 23-án. 
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szívbiil lött és azok kedvéért, kikben valamely szikrája az igaz magyarságnak lengedez, 
Írásban fel t ö t t oktatások« — de a fejedelem megtil t ja kiaclását. Általában megfigyelhető : 
amilyen tudatosan akart szakítani a korai kurucság és Thököly hadviselési elveivel, olyan 
tudatosan mást akart a diplomácia és a ßublicisztika dolgában is. Hangja is keményebb, 
magatartása is következetesebb. 

Rákóczi publicisztikájáról szólva a történetírás hiányos és kéteshitelű ada tok között 
botorkál. A mai napig nem tisztázta a Rákóczi-szabadságharc történetszemléletének rend-
kívül jelentős kérdését, nem vet te számba a tel jes termést, az egyes műveknek egymáshoz 
és az ellenséges iratokhoz való viszonyát, s nem tisztázta a szerzőség kérdését sem, hogy ne is 
szóljunk olyan fontos kérdésről, mint a XVII. században kiteljesedő államjogi irodaíom és 
a magyar publicisztika összefüggése. 

A Ráday-munkaközösség nem dicsekedhetik azzal, hogy ezeket a fe ladatokat elvé-
gezte és az említett problémákat sorra megoldotta. Erre nem is vállalkozott, az ilyen kérdések 
vizsgálata messze meghaladta volna a forráskiadvány létrehozása által megszabott feladat-
körét. Vannak azonban olyan eredményei, amelyek szilárd és biztató kiindulás lehetőségét 
nyúj t ják a további kutatás számára. Két számottevő eredményünk van : az egyik a publi-
cisztikai iratok rendjének, összefüggéseinek megállapítása, a másik a szerzőség kérdésének 
tisztázása. E kettőhöz hozzávehetünk még egy harmadikat is : kutatásaink során hiteles-
nek- bizonyult a jezsuita-ellenes kuruc publicisztika is, melynek hitelét Katonától napjainkig 
olykor még azok is kétségbevonták, akiknek ehhez semmi érdekük nem fűződött . 

Távoláll tőlünk az a szándék, hogy valaki t többnek és nagyobbnak mutassunk be, 
mint amennyi és amekkora valójában volt, de nem kevésbbé súlyos hiba, valakit kisebbnek 
és kevesebbnek látni, csak azért , mert így tanul tuk , vagy azt szeretnénk, ha így volna. Tör-
ténetírásunknak, az irodalomtörténetnek tudomásul kell vennie, hogy Ráday Pál jelentősebb 
és nagyobb író, mint eddig gondoltuk, Zrínyi és Kossuth között a legnagyobb magyar 
politikai író. Bebizonyosodott, hogy II. Rákóczi Ferenc publicisztikájának valamennyi alko-
tása az-ő műve : ő írta 1704-ben a kurucok híres kiáltványát : a Recrudescunt-ot, az ő tol-
lából való a kurucok kiáltványainak hosszú sora, mindegyik továbbzengése, olykor tar ta lmi 
és érzelmi gazdagodása a Recrudescuntnak ; az ő munkája a Veratius Constantius, »a magyar 
fegyver igazságát és ártatlanságát« bizonyító védekező és vi tairat a nagyszombati béke-
tárgyalásokra, de egész Európának is ; a Responsio, amely a Habsburg-uralommal szövet-
kezett Jezsuita-repd kegyetlen, s a XVII. századbeli jeremiádköltészetre is emlékeztető 
ábrázolása ; ő szerzette a kuruc publiciszta legérettebb alkotását is Egy lengyel királyi 
tanácsos levele címmel, s végül a kurucok újságjának, az Igazmondó Magyar Mercurius-nak 
első három száma is az ő tollát dicséri. Le kell mondanunk arról a feltevésről, amely egy 
könyvtári katalógusban talált kéziratos bejegyzés alapján vált általánossá, hogy Rákóczi 
udvari marsallja, Vay Ádám a Veratius szerzője. Zrinyi Afiuma a példa arra, hogy az ily 
nyilvánvaló tévedések milyen hosszúéletűek. 

Ráday műveinek vizsgálata egy igen fontos és érdekes irodalomtörténeti kérdést 
vet fel : Rákóczi részvételének kérdését a kuruc publicisztikai művekben. Ráday az t írja 
Önéletírásában, hogy ő szerzette a Recrudescunt-ot, Thaly ismerte még a kiáltvány eredeti 
kéziratát, ra j ta Rákóczi igazításaival. Felmerült egy olyan vélemény is múltkori előadásunk 
után, hogy Ráday jelentőségét Rákóczi rovására emeljük ki s ezáltal el is túlozzuk, hiszen a 
művek voltaképpeni szerzője Rákóczi, Ráday megfogalmazza azt , amit a fejedelem tőle 
kíván, s írásművét a végén ellenőrzi és megigazítja. Akik ezt a véleményt hangoztat ják vagy 
elfogadják, megfeledkeznek arról, a művekben felhalmozódó történeti és jogi műveltség 
Ráday családi hagyományaiból, Ráday iskolázásából, nem pedig Rákócziéból következet t . 
A fejedelem hosszú évek során tanul ta meg a magyar közjogot és a magyar tör ténelmet , s 
még hosszú esztendők múltán is szükségét érezte annak, hogy tudásá t , értesüléseit ellen-
őriztesse. Ráday ban ezt a férfiút találta meg 1703 őszén a tokaji táborban folyta tot t beszél-
getéseik során," akire szüksége volt, aki műveltségénél, hagyományainál, íráskészségénél 
fogva alkalmas volt a szabadságharc igazának irodalmi bizonyítására, a kuruc publicisztika 
megteremtésére. Világos, hogy Ráday nem í rhatot t olyant, ami ellenére volt a fejedelemnek, 
de akart-e egyáltalán ilyeneket írni? Tudunk olyan eseteket, — elsősorban Rákóczi ország-
gyűlési propozícióira gondolunk, — amikor Ráday csak végleges formába öntötte a Rákóczi 
diktálta szöveget, de akinek van füle a hallásra, az ilyen fajta szövegeket első hallásra meg 
tudja különböztetni Ráday hűvösebb írásaitól, Rákóczi mondataiban forró retorika lüktet . 
Érdemes filológiai feladat megvizsgálni az író Ráday és az író Rákóczi egymáshoz való 
viszonyát, vagy például az Emlékiratok és az Egy lengyel királyi tanácsos rokonságát, az 
eredmény azonban nem lehet kétséges. Ki meri például közülünk a Responsiót, ezt az izig 
vérig protestáns írást Rákóczinak tulajdonítani? 

Sokkal gazdagabb eredménnyel fog járni az iratok tar ta lmi elemeinek vizsgálata. 
Mindegyikben jelen van, egyre erősödő tendejiciával a törekvés : minél erősebben élni a 
múltból, igazolni : a kuruc szabadságharc feladata folytatni a Mátyással megszakadt magyar 
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történelmet, s kiküszöbölni mindazt a nemzet életéből, ami közbeesik : a Habsburg-száza-
dokat. Az iratok mindig lírai feszültségűek, mikor a nemzet jövőjébe ve te t t reménység kerül 
szóba : »Szánom ezt a hajdan oly szépen virágzott nemzetet, hogy ez a szolgaságnak terhe 
alatt nyög, amely csalhatatlan kútfeje a bátor.szív elvesztésének és az erkölcsök megrom-
lásának. Nem pallérozhatta ki azokat a szép és nagyságos tulajdonságokat, melyekkel szüle-
te t t . Annál inkább szánakozom rajta, mert meg vagyok győződve arról, hogy a népek nem a 
végre teremtették, hogy a fejedelmek nagyravágyódásainak szomorú játékai és nevetséges 
mulatságai legyenek, hanem a fejedelmek a népeknek boldogságáért és békességéért állí-
ta tnak elő, és hogy mindenkikének csak az Istennek kell cselekedetei czéljául lenni, akármi 
féle vélekedéssel légyenek is efelől a magyarok ellenségei.« íme Hugo Grotius hangja! A író-
hevesen védi az Arany Bullához fűződő ellenállási fikciót, a belső garanciák követelésénél 
visszaállítására esik a nyomaték, de a kuruc publicisztika már túllépett a magyar közjog 
kerítésein, Európában jár, s a népek jogáról beszél, modern. 

Távol vagyunk még attól, hogy elmondhatnánk : birtokoljuk a kuruc politikai 
irodalom teljességét, hiszen például csak egy jegyzetből ismerjük a J u s armorum Austriae 
című kis könyvet, »a mely azt a feltételt próbálja meg, hogy a törököknek a szent földhöz 
való jussok nem olyan törvénytelen és emberséggel ellenkező, mint Ausztriának jussa Magyar-
országhoz«. De a jelentősebb iratok keletkezési körülményei és rendje tisztázott. Figyelnünk 
kell arra is, hogy kettős funkciójuk van : tájékoztatni a világot a magyar ügy érveiről, igazá-
ról, a szabadságharc okairól és céljairól, de egyben végezni idehaza is "a meggyőzés és a meg-
okosítás szolgálatát. A Recrudescunt például nemcsak Európa fejedelmeihez szól, hanem 
megküldetik a félparaszt ezereskapitányoknak is. Az Egy lengyel királyi tanácsos levele 
franciául lát napvilágot Mecsnikov közvetítésével, idehaza azonban magyar példánya is 
forog, latin szövegei ismeretesek, mert voltaképpen válaszirat a császáriak Camera Obscura 
című terjedelmes iratára, mely viszont a Veratius-sal vitatkozik. A Camera Obscura az 
egyetlen számbajövő publicisztikai irat a túlsó parton, a mocskolódó pamfleteket nem szabad 
ebbe a csoportba osztanunk. A kurucok szellemi erejét és éberségét bizonyítja, hogy 1710-ben,. 
mikor már mindennek vége idehaza, a pestis elől bujkálva, a Rákóczi leírta körülmények 
között, még választ írnak a Camera-ra, olyan választ, amely méltó befejezése, s mondhatjuk : 
a szellem területén győzelmes befejezése a félszázadra visszatekintő kuruc politikai irodalom-
nak. A Responsio külön ága, de nem új ága ; ha a protestáns fegyháztörténeti kutatások 
feltárnák e kor protestáns publicisztikáját, könnyű lenne bizonyítani, hogy egyik, legki-
emelkedőbb tagja a nemzeti függetlenség ügyével azonosuló protestáns publicisztika népes, 
s a Rákóczi-korban is virágzó családjának. Már a laikus-gondolat is megjelenik benne : 
»A hazaszeretet nemcsak türelmet parancsol, hanem létrehozza a felekezetek egységét is.« 
A józan ész és a hazaszeretet nevében érvel. 

Befejezésül egy idézet az egyik műből : »Nincs már egyéb hátra , hanem hogy Ítéle-
tedre bocsássam, amiket jólelkiismerettel mondottam. ítélj felőle és közöld azokkal, akik 
még róla nem tudnak.« 

S Z E B É N f l GÉZA 

JÓKAI ÉS A FEKETE GYÉMÁNTOK NÉHÁNY KÉRDÉSE 

A polgári irodalomtörténet nem tudta megérteni Jókai életművét, s még legjobb 
értékelői sem tudták megmagyarázni az író sajátos romanticizmusának és realizmusának 
gyökerét. Az alapvető ok egyrészt abban rejlett, hogy vele szemben elfoglalt politikai ál-
láspontjuk miatt nem is akarták (Gyulai pl.); másrészt pedig polgári szemléletük korlátai 
miatt nem is voltak képesek helyesen felmérni az író valósághoz való viszonyát (Mikszáth, 
Péterfy, Zsigmond pl.), s így művészetének épp a legfontosabb kritériumát nem tudták fel-
ismerni. Ezeknek megfelelően kialakult »a mesélő« Jókai-arc, az irracionális, a misztikus 
Jókai-portré. A valóság jelenlétének legfeljebb egy-egy részletét ismerték el legnagyobb 
műveiben is, de a mű ^egészét vagy annak legnagyobb részét pusztán a fantázia termékének 
tar tot ták. Gyulai álláspontját lát juk minduntalan visszatérni : »Jókai egészében nem írt 
sikerült regényt, de írt sikerült részleteket. . .« 

A felszabadulás óta sem foglalkozott marxista-leninista irodalomtörténetünk a 
Jókai-kérdéssel az író érdemének és jelentőségének megfelelő módon. Az eredmény mind-
össze pár részlettanulmányra — főként egy-egy regény kiadása elé írt bevezetőre — vagy 
utalásra szorítkozik. De ezek sem alkalmasak arra, hogy megnyugtatóan tisztázzák az író 
eltorzított képét, hogy elfogadható értékelést t á r janak népünk és irodalomtörténetünk elé. 
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