
Sinkó Ferenc

A MAGYAR ROBINSON ÉS IRÚ JA
Szekér J oakim Alajos, akinek az elmúlt évben volt két évszá

zados születési jubileuma, egyike azoknak a magyar íróknak,
akikről a maga kárára feledkezik meg az utókor. Zaklatott életé
ben nem tudott sokat alkotni, de amit alkotott, máig is olvas
ható, érdekes és tanulságos.

Rév Komáromban született 1752-ben. Atyjáról, Szekér Pálról és anyjáról Orbanosles
:Katalinról annyit jegyeznek fel a szűkszavú tudósitások, hogy polgárok voltak a nagy
multú dunamenti városban. Iskoláit valószíníileg itt kezdte s mint rhetor 1768-ban be

'lépett a ferencrendbe. Itt szentelték pappá '1775-ben. Mint felszentelt pap folytatta ta
nulmányait Nagyszombatban, majd Pesten, ahol 1778-ban megszerezte a baccalaureusí
-címet. Nágyszombatban, .majd Pesten tanított, végül újoncmester lett rendje szombathelyi
házában. Itt írta meg első könyvét, a Magyarok eredetét, mely 1791-ben jelent meg és
az első nagyközőnséguek szánt történelem könyv .volt. A zamatos mederban írott mü
azonban nemcsak sikert hozott számára, hanem ellenségeket is támasztott ellene. Egyetlen
helyen bírálta a Bzenteaék, illetve VIn. Bonifác pápa politikáját s ez elegendő volt rá,
hogy eretnekséggel vádolja meg- az ismeretlen ellenfél, akit történelemkönyve második ki
adásában emleget, de nem nevez néven. Hogy megszabaduljon a zaklatásoktől. 1795-ben
átlépett a ciszterci rendbe, de rövidesen .ínnét is el kellett távoznia B felcsapott tábori
'lelkésznek.

Splényi ezredébe osztották be és azzal járta be Ausztriilt, fél Olaszországot és Ma
gyarországot. Részt vett a marengói csatában, könyvet Irt róla. A radstadti béke után
került haza ezredével MagyArors~gba, majd Erlélybe.' Pesten írta meg kétkötetes re
gényét, a Magyar Robinsont. 180S-ben már ismét Olaszországban járt ezredével.

A fáradtságos élet aránylag korán törte meg erejét, de munkássága nem csökkent:
'sorra jelentek meg mil vei a Hadi Tudomány, a Magyar Robinson (1808-9), majd tör
ténelemkönyvének második kiadása és még arra is ráér, hog~- németből könyvet fordít
son Franciaország történetéről. 1810 szeptemberében Kolozsvárt hal meg.

"Szekér Joakim. Alajos szerzetes volt .- írja róla Beöthy
Zsolt, a szépprózai elbeszélésekről szóló könyvében - .ogvike a
nemzeti ébredés buzgó apostolainak. Eg~Tike azoknak, akiknek
lelke elég gazdag volt, hogy két oltárnál áldozzanak kolostoruk
celláiban, a vallásén és a hazáén. Barótinak. Révainak, Rájnianak,
Dugoniesnak, Verseghynek utána következő, de nem méltatlan
társaságukra".

Hozzátehetjük: nemcsak, hogy nem inéltatlan társaságukra,
'<le méltatlanul marad el onnan. És nemcsak a buzgalom és a lel
kesedés jogán van közöttük helye, hanem tehetségéért, széles lá
tóköréért és az akkori jobb íróknál sem mindennapi képességei
<ért is. A Magyarok eredete előszavában maga tesz tanúságot
nemzetébre,szw'célkitűzéseiről:

"Nem irtam én ezt azon Bölts Emberek kedvéért, akik előtt ezen tudomány színte oly
-esméretes, mint a maguk tnlajdonábrázatja; sem azoknak kedvéért, akiknek mind érté
kek vagyon a sok és nagyobb Könyveknek megszerzésére, mind idejek azok olvasására,
mind pedig elégségesek azoknak értésére; hanem azokért, akik ezek nélkül szíikölködnek,
le~inkább, akik előtt a Deák-nyelv valamennyire eSJlJéreUellebb... Hasznosabb lészen,
vélem én, ha az Asszonyi rend más erkölts pazarló könyvek helyett Ilyetén elme tápláló és
okosságot élesitő dolgok olvnsásában tölti unalmas óráit. Éli ez volt, magvallom igazán,
második okom, hogy ezen Munkámnak rajzoláaát magamra vettem... Az Irásban esett
hibácskák és talán nem minden :olvasónak szája izihez készitett Magyar Kimondásaim
Munkámat valamennyire megazennyeaítfk ugyan, abban mégis bizonyos vagyok, hogy Ma
grarországon sokaknak minden unalom nélkül tetszésére lészen... Azomhan Kegyes 01
vaső l itéljed Munkámat valamint tetszik, arra mégis kérlek, hogy ulivel ennek irására
leginkább Hazámnak s Magyar nyelvemnek tiszta szeretetete vezetett, ha nem betsülőd

'is irásomat, betsü1jed legalább Hazámhoz, Nemzetemhez vaJó igaz szivemet; s Anya
myelvemhez valö szeretetemet... "

Annak az írónak a vallomása ez, aki Hem önmagát akarja

355



csíllogtatni, nem a szaktudóssal kíván versenyezni, hanem a kö
zősséget, főképpen pedig annak döntően fontos elemét: az asszo
nyi nemet óhajtja erkölcsileg felemelő és formailag szép írással
gazdagítani.

Még határozottabban vall szépírói szándékairól a Magyar
Robinson előljáró beszédében:

"Egy Költeményes Igazságot adok itt ~rdemes Olvasóimnak kezébe, amely történet-
béli valóságot költemén) cs körnviilá ldásokkal fogla! magában. Ezen Munka által réss
szerént tsinogatni ukart am . nyelvünket, r{::-~;l szerint pedig hasznos mulatságot sserzö
könyveinknek szűkít annyira-arnennvirc kipótolni... Ezon Munkám által gyönyörködtetni
is akarom az Olvasót, oktatni is. A túrgy, melly itt le ír-atik, valóságos történeten
van építve, de tobb költenréuyes környülállásokkal vagyon fölruhihva. Már az. írá15DIÓd
ját úgy alkalmaztattarn, 1Jog~' ne tsak unutkozúat ne okozzon az Olvasának, hanem azt
inkább gyönyörködtetve tovább való Olvasásra édesgessc : Ug-yanezér-t nom tsak f iiggőbau
tartom az Olvasönak a dolog véi;ét látni kívánó vágyó dását., de hellel-közbe ollyari
ollyan _dolgokkal, vagy monclásokkal jelenek meg, mclyek villám mosolgáara hozhattyák
a komor indulatot is",

Közönségéről pedig, melyhez szólni kíván, így ír:
"Tsodáltam sokszor, midön, mint Tábor-i Papnak, idegen Országokban utazván k ii

Iörnb-külömbféle Nemzetekkel besailgetni B' társalkodní alkalmatosságom. volt, tsodálkoz
tam, mondom, midőn K. népnek kőzép, sőt alatsenrabo reuu&böl! valók is olyan dolgokról,
s olly -kifejlett okoskodűssul tudtak szóllaní , aminőt egy tsinos eImétől szoktunk várni; és
pedig nem tsak a firjfi, hanem az Asszonyi rendből is, akik nem tsak ludr61, rétz6ről,
pujkár ól, Ieuröl, kenuerr úl, g,,"al;otról, búzáról. rczsró l, árpá ról vagy a Szotuszéd A,z
szony tehenének tölgyél'CI tudnak beszrllení , haneni egyéb fölségesebb dolgokrőf is. 01;y
ssép értelmességgel bcszillcttek, aminő értelmessózet ollyun renu MU emberekben soha
nem kerestem volna ... Nagvobb része a mi Magva rainknak ezen eszközök nélkü] szűköl-,

olvasása áIta}, meliyekben ill)'ettll el{jtU51~ csaueretlen dolgok rajzolva vannak... ezen
ködvén nem juthat sok emlékezetes dolognak eSlnéi cttre másképp, hanem olly könyveknek
tzélnak annyira-mennyire megfelel ezen könyv, mely sok olyan dolgoknak esméretét foh
l&llya. magában, melyek a közrendü embereknek, sőt az Asszonyi Nernnek p.jméjóhez van-.
nak szabva és mégis magokban otlynnok, amellyeknek tudása a tanultabb emberekben
is igen betsesnek lenni esmértetik. Ugyantsak oly értelmes szó kkal írom ezen Munkárnat,
hogy azt az Asszonyi reridenk tudatlanabb része is könnyen meg értheti".

Nemcsak jámbor szándék, honfiúi indulat buzog' tehát J oaki m
papban. Szeme nyilt, összehasonlít, bírál, céltudatosan akar szer
keszteni, írni; mesterségbeli szempontból is jó művet akar olvasói
kezébe adni. A népnek akar írni, az olvasni tudók akkoriban gya
rapodó táborának. l~s kitűzőtt céljúnak derekasan meg is felelt
mind történelemkönyvében, ruind regényében. Mindkottő máig' ol
vasható, nem egy helyütt ma i s érdekes es tanulságos. 'I'örténe
lemkönyvében is következetesen véghezvitte szándókát: hogy ta
nult és tanulatlan számára egyaránt hasznos könyvet Írjon. Anya
gát a korában fellelhető legjobb kútf'őkhől s történetírókból me
ríti - hazaiakból és külfölrliekből egyaránt, de úgy adja elő,

hogy abban az érdekességre áhítóbb egyszerűbb elme is megtalál
ja a magáét. Mondundó.iáuak gerincét II kritil.ui történetírás ál
tal is elfogadott események ad.iák: de ezt aztán kör ülrakia
anekdotával, legendával, ahol pedig ilyen u inos, "magyaros ki
mondásokkal", azaz zamatos megjegyzésekkel. Noe pntrin.rkú.ig
visszaviszi a, magyar nemzet eredetet, m iut a kiiz,épkori króni
kások, de kritikai meg-icgyzósekkel fűszerezve, mint modern tőr

ténetíróhoz illik.
"Nómellyek tudat.la nságbó lé, "Tl;:;Y a u.it kÖIlII ,'.·dl1H't1 el Id](,! ldun.i. II ],f".t~yarrd{

ellen való ID--iilöltf';(>~~h(íl nrvu n nz.on lHYinzp1.:ll'k (}l'('(:pj-í~J'~';1 oly ctnbr-t-t elon iil vélnkod tok ,
hogv azokat az ürdög-től ~;:.,;'il'Jl'.;vdnklla.k len II i rnonduu ák ... Ezen tS1l1 y(]d:~dp,l-'t IlHl.g<Í(.V:t
tette Orosius. akit. ezután K('ZH Simon ~lm~·y tu(\nl11:íllYÚ elllher riiviil ugvan , de uvornó:
'okoskodással botorkort... Kéxa, SinlOn (;zl~HiU majd kii,:tl1 ('L"''1.;lf. e~'í'.Lend:)vel. .. {\ J'.b,f.{.::a: 1'1-,
eredetérlH így beszéll: :Nenu-ód úgy mon-i , ~J,llla J1H!7 ()J'itl:-; 11 JJ ;,·(\1 vck .os.sxokevere, i'''·;~L·
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után Senaar mezejéről Evilat földjére... által ,költöze és Emeth nevezetű feleségétől nemze
két férfi magzatot. egyiknek neve vala Hunor, má.iknak. )!agor... Ezen Vlt;leménye
Kéza Simonnak oly szépen öszve vagyon füzve,· hogy abban magam is örömest vele tar
tanék, hla a Szent Lrűsból nem tudnám, hogy Nem.róll nem Jáfet, hanem Kám Nemzet
oBégéböl származott vala, a Magyarokat pedig... Jáfet Nemzetségi közott kell kere,;nünk".

Nem elégszik meg azzal, hogy a hunriokat és az avarokat .
röviden megemlíti a magyarok elei közötte majd száz lapot szen
IRI a keleti hunn birodalom történetének, ahogyan az kínai kró
nikákban fentmaradt. Balambérig és Attiláig- nem. kevesebb, mint
huszonegy uralkodot sorol fel, és ugyanazzal a közvetlen emberi
érdeklödéssol szemléli, uavanazzal 'az erkölcsi mártékkel méri éle
tüket, amivel a magyarság egész történetét. Mikor Tcietiche hunn
uralkodó két fiáról szól, akik kölcsönösen vetekednek, hogy egy
másnak adják át a főhatalmat, így dícséri őket:

"Ezen régi Magyar Eleink véréből származott két testvér halhatatlan érdemü tse
lekedete értelmes bizonyságot tesz azon időbeli Magyaroknak ditséretes erköltséről. Észbe
vesszük ; hogy d itsö ],laKYar Nemzct.iink nem tstrúzott. olyan vad ind'Ul\atú gyökérből,

mint némely irigyeink, hogy az érzékenyebb világ előtt Nemzetünket gyülölségbe hozzák,
áJirítják..."

Korholni is tud ez az erkölcsi indulat, ha kell. Mikor azt mond
ja el, hogyan öleti ;rneg Andrást Nápolyi Johanna, nem tudja
visszafojtani felháborodását:

"Ott egy a gyilkosok közül a haját megragadta Andrásnak, ez pedig még a taillgo
kat is hívta segítségül; hallotta is Johanna az. ő felesége siralmas esenkedését, de tsak
fülelt a gonosz Asszony... Más nap, nildön András iuegolettetésének híre fuarnodott,
Johanna kérdeztetett elsűnek az esetről, ez pedig elpiru)t, lesütötte a fe,j6t, de . tsak
-egy tsepp könnyet sem hullatott meaöletett. sze-rencsétlen Urű.ért., söt még testét is teme
tetlen hagyta a kertben rnegbüszhöuni az istentelen Asszony".

Ez az élénk szemléletes stil jellemzi mindvégig a Magvárok
eredetet: az a férfias papi magyar nyelv, mely a .refektóriumok
társalgásában, tréfúlban. eS7.lIleeR"réibt)ll és a hitvitákban alakult
és fejlődött ki. Szekér Joakim könyvei is a hitviták keserű fájá
nak édes gyümölcsét, a pázmányi nyelvet dicsértetik. Ennek a
nyelvnek jó ízei a nemzeti történelem legszomorúbb lapjait is
szíves olvasmányává teszik. Teuman hunn vezér "nyírott fejű"
cl lonui t "ma!,ryarosan megökWzi"; akkori eleink "többet murkolták
a nyilat, kardot buzogányt, hogy sem a könyveket"; Hiuli hunn
vezér "minek előtte az ellenség határihoz- jutna, meghalt és így
előbb elvégezte a vadászatot, hogy sem a nyilat kilőhette volna";
egy más hunn vezér, Vojenkuti alatt "a hízclkedőknek, akik a ró
kát jól tudták fejni, legjobban volt dolguk"; Henrik serege, mi
kor a magyarok kiéheztetik, "amennyire az éhség engedte, jobban
szaladna, hogysem lépne": Szent László idejében "a Kunok Hadi
Seregének első osztálya midőn a Magvarök Táborába véletlenül
ütközött volna, ijedtébe tsak nem egészen nyuIlá változott"; Cillei
Ulrikot "Magyarország l'észkébe motskoló verébnek" nevezi; .Má
tvás király "magyar tántzra" tanítja a törököt ... Garmadával
lehetne idézni a könyvből a jóízű, szemléletes magyar stílus pél
dáit. Egyáltalán nem csodálatos, hogy J oakim pap törtenelem
könyvét úgy szerették kortársai, hogy az akkori viszonyokhoz
mérten rövid idő alatt két kiadás is elfogyott belőle.

A Magyar Robinson tulajdonképen nem szeros értelemben
vett Robinson-regény. Defoe hőse a lakatlan szigetre kerülő hajó-
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törött matróz annak az embernek típusa, aki a semmiből puszta
kézzel ujból fel tudja építeni a kulturát és civilizációt. Hallatlan
sikerének is ez a titka. Örök emberi tulajdonságok megszemélve
sítője, akinek történetében a minden ember lelke legmélyén ott
lappangó szorongás oldódik fel: mi lenne, ha megszűnnék körü
löttünk az, amit civilizációnak nevezűnk'l Nos, Robinson azt bi
zonyítja, hogy akkor sem kellene kétségbe esnünk, Sőt, életünk
akkor is lehetne boldog, mert a béke, az idill megterem a lakatlan
szigeten is.

A Magyar Robinson másfajta embertipus története. Amint az
eredeti Robinsont csak tengerésznép tereinhette meg, úgy gyöke
rezik a magyar Robinson a magyar lélek mélyeiben. Kettős a gyü
kere. A mélyebbre, történetileg messzebbre nyúló a magyar ka
Iandvágy ; s e tekintetben Szekér Joakim Magy.ar Robinsouja
Pokoljáró Tar Lőrinc rokona, aki Zsigmond király idejében be
járta zarándokként Konstantinápolyt, a Szentföldet, s a Föld
közi Tenger környékét Cornpostelláig, Szent Jakab si rjá.ig, hogy
végül is Trorszagban, Szent Patrick Pokolba nyíló barlangjában
kössön ki. Másik gyökere a török idők és az utána következő sui
zad magyarjának lelke mélyébe nyúlik és e tekintetben a Magyar
Robinson Benvovszkv Móricz, Rontó Pál, Jelki András rokona.
De amíg ezek nagyobbára merő kalandorregények, Szekér J oakim
románja az akkoriban minden magyar lélek mélyén ott 'szorongó
kérdésre felel: mi történik azzal a magyarral, aki a török fog
ságába kerüH Hiszen ebben az időben a török még hatalmas te
rület felett uralkodik, ott áll a szomszédban , s a XVIII. század
magyarjának lelkében évtizedeken át ott lappangott az a másik
kérdés is, vajjon a tűzhányó, mely másfél századon át öntözte
lávájával az- országot, végkép kialudt-e, vagy csak pihen?

A felelet, amit Szekér J oakim ad, bíztató és feloldó. Ujvári
kapitány és Miskei káplárja - mind a kettő csallóközi polgár,
Miskei meg éppen borbély - 1716-ban Karlovitz alatt török fog-
ságba kerülnek. Előzőleg Pállfy generális táborában szolgálnak,
aki Szavojai Eugén utasítására figyeli arrafelé a "Török holdnak
a Magyar Ég környékin való mozdulását". A két vitéznek a fog
ságbau szerenceéde van: Ibrahim basa kezébe kerülnek. Életre
való ember mind a kettő. A törökök már fogságuk másnapján
szájtátva bámulják, hogyan rakja helyre Miskeí kapitánvának
kificamodott lábát. A basa Konstantinápolyba küldi öket. Utköz
ben - s ennek leírását Szekér Joakim felhasználja, hogy megis
mertesse olvasóival a belgrád-konstantinápolyi útat - több ér
dekes emberrel találkoznak. közöttük e'gy Pusztai nevű magyarral,
aki li kuruc háborúk után menekült Drínápolvba, A bajtársakat
Konstantinápolyban kiviszik ugyan a rabszolgapiaern, mégsem
adják el, mort megérkezik Ibrahim basa üzenete" hogy magának
akarja megtartani a magyar rabokat. Amíg visszatér, két vejére,
bízza őket. Ezeknél ismét csak ninc" rossz dolguk. Az olvasónak
alkalma nyílik belepillantani a korabeli török ház életébe és két
konstantinápolyi török gondolkozásába. A csinos Ujvári egyszer
kétszer kínos helyzetbe kerül, mert gazdája tiltja. hogy az asszó
nyai felé még csak nézni is merjen, ezek viszont, ahol csak te
hetik, udvarolnak neki. Ibrahírn hazaérkezése vet véget a hol
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mulatságos, hol veszedelmes napoknak. A hasát csúnyán elverték
Belgrád alatt, lába fejét is otthagyta. Keserű szájjal vonul haza
Anatolíába. A két magyart magával viszi. A Földközi tengeren
azonban viharba kerülnek és az elsodorja őket az afrikai partok
hoz. A hajó elsüllyed, a basa népével együtt a tengerbe vész, a
két magyart egy északafrikai kalózhajó szedi fel a puszta szige
tecskéről. Egyik rabságból a másikba kerültek. Elviszik őket egé
szen Marokkóig , itt a császár katonái lefülelik a társaságot, Mi
kor a császár megtudja, ki a két fogoly, szolgálatába fogadja őket.

Egy Pizzoli nevű olasz t.iszttel együtt bejárják Algir-t, 'I'uniszt,
'I'ripoliszt s térképre veszik az egész tenaerpartot, Tuniszban a
deynek megtetszik a két vitéz; felszólítja őket, álljanak szelgála
tába, Lovaskatonúi t akarja kiképeztetní velük. A két magyar
vállalkeznék is a dologra, annál is inkább, mert a dey számos
Iányn kőzül az egyik meghódítja Ujvári kapitány szivét. A ma
rokkói császár kölcsön is adja a két magyart a deynek, de előbb

a maga katonáit képezteti ki velük. Amikor azonban elindulnak,
viharba kerülnek, ismét hajótörést szenvednek. Az egész legénység
elpusztul, mert csak a két élelmes mag-yarnak van annyi esze,
hogy idejében hortlót kerítsen a hajó fenekéről. Lakatlan szigetre
vetődnek és ott tengetik életüket, mely bizony semmiképp sem
olyan idilli, m.int az eredeti Robinsoné. A t uniszi szép dey-Iány
szerelme szabadítja meg őket: addig rimánkodik apjának, amíg
az hajót küld keresésükre. De a két magyar kőzül csak Ujvári
kapitány kerül Tuniszba. Miskeit ugyanis egy kalózhajó szedi fel
és hurcolja ma eúval. Bejárja Egyiptomot, Nubiát, Szennárt.,
ügyessége és borbélyi tudománya megmenti minden veszedelern
között, sőt nagy orvos hírébe keveredik. Ujvári ezalatt boldogan
élne Tuniszban, ám hamarosan menekülnie kell, mert a török szul
tán hatósácai gvanúba veszik és halálra keresik. Vele menekül a
dev leánya is, akiről közben kiderül, hogy egy magyar kapitány
elveszett gyermeke. Hosszas kalandozás után Velencében 'akadnak
össze Miskeivel s Triesztben telepszenek le.

A történet egyetlen meeterkélt mozsanata a dey leányának
megrnagyar-ítása; egyébként az írás mindvéglg gondosan ügyel a
hitelességre és valószerűségre; ezért lehet ma is könnyen olvasni,
sőt élvezni. Szekér J oakim nem győzi hangsúlyozni, mennyire
fontos számára a valószerűség : "Aki mindent, ami ezen Munká
ban előfordul, tsupa költeménynek tartana, hibázna, de az, is hi
bázna, aki minden előforduló környülállásokat valóságos megtör
tént dolognak állítaná. Itt tehát egy történt dolog némely költe
ményes környülállásokkal előbeszéltetik", Valószínű, hORY Ujvári
és Miskeí mösrött élő személyek húzódnak meg. ha nem is történt
meg velük mindez, amit a regény elmond róluk.

Szekér Joakim nemcsak azt érdemelné meg, hogy "az iroda
lomtörténethen biztosíttassék számára egy szerény hely", ahogy
legkomolyabb értékelőie, Beöthy kívánta, hanem azt is, hogy a
Massvar Robinsont mai nyelvre és a modern meseszővésnekmeg
felelőbben átdoleozza valaki. Méltókénen sorakoznék a többi kora
beli magyar kalandreaénv, Rontó Pál, .Ielk i András története
mellé, amelyek megtalálták már a maguk átdolgozóít, Ifjúsági
könyvként méltóképp hirdetné azt. amit a román előszava oly ha
tározottan hirdet: "a Magyar mindenre alkalmatos".
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