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Kevéssé ismerjük a vidéki nyomdák tevékeny
ségét, amelyeknek ma már többnyire elavult 
monográfiáit rendszerint lelkes lokálpatrióták 
írták, nagy ügybuzgalommal, de kevés hozzá
értéssel. 

Annál nagyobb örömmel forgathatjuk Holl 
Bélának a váci nyomdászat két évszázadáról 
készített összeállítását. Meg kellett ugyan 
alkudnia a terjedelemmel, de a válogatás mögött 
tisztán érződik, az összegyűjtött hatalmas anyag 
helyes rostálása és az irodalomtörténeti, nyomda-
és művelődéstörténeti összefüggésekbe beillesz
tett helyes értelmezése. A bevezetésben világosan 
megfogalmazta célkitűzését: „Ez a könyv egy alig 
ismert, hazai viszonyok között is harmadrendű 
vidéki nyomda két évszázados, értékekben gazdag 
történetét kívánja írásban és képekben áttekinteni. 
Az olvasót nem akarjuk tudományos értekezéssel 
terhelni, bár ilyen irányú igényeinkről sem 
mondhattunk le egészen. A képeket kísérő tanul
mány a tudomány művelőinek sok indítást, 
ötletet adhat, de sem a történet előadásában, sem 
pedig a váci nyomtatványok bibliográfiai bemuta
tásában nem nyújthat teljes képet." 

Kezdődött 1772-ben az egri püspöki nyomda 
művezetőjének, Ambro Ferenc Ignácnak Vácra 
telepedésével, aki pár év múlva már királyi privi
légiumot kapott, hogy kizárólagos joggal gyako
rolhatja Vácott a nyomdászmesterséget. Mű
helyének felszerelését az 1792-ben készített 
hagyatéki leltár alapján jól ismerjük. Sajtójával 
elsősorban a püspököt kellett szolgálnia, de 
segítette a piaristák oktató munkáját is. A vállal
kozás anyagi biztonságát elsősorban a nyomdász 
„maga költségén" előállított „kelendős 
könyvek", például kalendáriumok, valamint a 
szerzők saját költségén a kiadói kockázat elől már 
eleve megváltott, ún. „váltókönyvek" biz
tosították. A sok egyházi jellegű nyomtatvány 
között Ambró sajtója alól került ki például Gyön
gyösi István két népszerű műve, a Palinódia és a 
Marssal társalkodó Murányi Vénus. Művelődés
történeti szempontból is nagyon tanulságos 
áttekintést kapunk az ország legtávolabbi városai
ban is megtalálható bizományosairól. 

Az üzlet érdeke és a kultúra szolgálata jel
lemzi a nyomda történetének Gottlieb Antallal 
folytatódó fejezetét is. Kalendáriumok, 
„ponyván" is árusítható bibliai és egyéb verses 
históriák mellett ő nyomja Kármán József iro
dalmi folyóiratát, az Urániát, Csokonai Dorottyá

éit, a Hármas kis tükör második kiadását, Katona 
István és Pray György történészek munkáit. 
Gottlieb kiadványainak jelentős csoportja a szép-
literatúra körébe tartozik. Nyomdája a 
XVIII-XIX. század fordulóján a bontakozó nem
zeti irodalom szolgálatába szegődött, s az iro
dalomtörténet kedvelője ezeket az évtizedeket 
tanulmányozhatja a legnagyobb haszonnal. 

Gottlieb után már az ő működése alatt is 
érezhető hanyatlás kezdődik. A könyv egyen
letesen számot ad ezekről az időkről is, majd a 
tőkés nyomdaipari vállalkozások kezdeteiről, és 
nyomon követi a váci nyomdászat egészét nap
jainkig. 

Végül a szerző filológiai gondossággal eleget 
tesz annak, amit a bevezetésben ígért: „A kutató 
és az érdeklődő Olvasó számára a Jegyzetekben 
közöljük az érintkező tudományágak legfontosabb 
irodalmát és egyik-másik újszerűnek látszó meg
állapításunk forrását." 

Ezt a jóminőségű illusztrációkkal gazdagon 
felszerelt munkát egyaránt haszonnal forgathatja 
laikus és szakember — mindenki, akinek köze van 
a könyvhöz. A „könyv" a legtöbb ember számára 
merően szellemi alkotás, valamilyen szerzőnek 
valamelyik műve, és keveset tudunk arról, hogy 
mi is történik - és főleg mi történt régen — az 
elkészült kézirattal mindaddig, míg mint keres
kedelmi árucikk lép a színre. Most haszonnal 
pillanthatunk be a nyomdászat manufaktúrás 
korába. Szinte nosztalgia támad bennünk, hogy 
korunk divatjának megfelelően utóiérjük még 
hajdani nyomdák felszerelésének valamilyen 
darabját. És ugyanígy nosztalgiát támasztanak a 
képek és könyvcímek. Nem az irodalom él
vonalának termékei, de vágy kél bennünk, hogy 
ezt is, azt is mennyire érdemes lenne elolvasni. 

Kelecsényi Gábor 

Kovács Endre: Szabadságharcunk és a francia 
közvélemény. Bp. 1976. Akadémiai k. 3311. 

1789 óta számos költőnk és írónk vetette 
Párizsra „vigyázó szemeit", arról azonban igen 
keveset tudunk, hogyan értékelték Francia
országban a magyar függetlenségi küzdelmeket. 
Éppen ezért hiányt pótol Kovács Endrének 
gazdag forrásanyagra épülő munkája, eredményei 
pedig hasznosak lehetnek az 1848/49-es szabad
ságharc időszakával foglalkozó irodalom
történészek számára is. 
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Nem könnyű feladatra vállalkozott a monog
ráfia szerzője: a magyarországi események 
visszhangjának elemzésekor igen sok szempontot 
kellett figyelembe vennie. A hivatalos francia kül
politika nemcsak a nemzetközi diplomáciai 
eseményekkel, hanem az ország belpolitikai hely
zetével is szorosan összefüggött: ez utóbbinak 
figyelembevétele nélkül nehezen érthető meg a 
Második Köztársaság felemás magatartása. A 
külső és a belső tényezők összefonódásának érzé
keltetésére talán elegendő egyetlen példa: 1848. 
május 15-én a lengyelek melletti rokon
szenvtüntetés a baloldal hatalomátvételi kísér
letévé fejlődött, ennek leverése pedig, Kovács 
Endre jogos megállapítása szerint, már a júniusi 
felkelést megelőzően halálos csapást jelentett a 
köztársaság intézményére (46.). Illúziók nélkül 
kell megítélnünk Lamartine szerepét is: kül
politikai akcióit elsősorban az új kormány kül
földi elismertetésének szándéka irányította, s bár 
szép szavakat mondott a népek szabadságáról, 
végeredményben mégis „a diplomata győzött a 
költőn". (35.) 

Teleki párizsi működésének eredményeiről 
ugyancsak indokolt óvatossággal beszél a szerző. 
A francia kormány ugyan udvariasan, tisztelettel 
bánt vele, de sohasem tekintette egy szuverén 
ország követének. Teleki jelentősége inkább a 
közvélemény formálásában mérhető le: sok új
sággal épített ki jó kapcsolatokat, főleg a bal
oldaliakkal, de a mérsékelt republikánus Le 
NationalhX is. 

A korabeli párizsi sajtó vizsgálata megerősíti 
azoknak a kutatásoknak a rendkívüli fontosságát, 
amelyeket Pándi Pál a szabadságharc nemzetiségi 
problémáival kapcsolatban folytatott. A francia 
lapok ugyanis hosszú ideig főként ebből a szem
szögbőlbírálták el a Kárpát-medencében zajló ese
ményeket. Még a baloldal is csak a magyarok 
hegemonisztikus törekvéseit látta a küzdel
mekben, s egyértelműen a nemzetiségekkel 
rokonszenvezett. Jelentős fordulat csak 1848 
második felétől következett be, főleg pedig 1849 
tavaszán, amikor a francia baloldal a lengyel-
magyar szövetségben látta a kelet-európai népek 
felszabadításának nagy lehetőségét. Mindvégig 
hangsúlyozta azonban, hogy tartós siker csak a 
többi nép követeléseinek kielégítésével érhető el: 
a magyaroknak le kell mondaniuk a nemzetiségek 
feletti uralomról. És itt egy számunkra szokatlan, 
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de vitathatatlanul jogos szempont is felvetődik: 
vajon egy esetleges magyar győzelem tényleg 
békét jelentett volna-e a Duna völgyében? A 
monográfia egyik nagy érdeme éppen az, hogy 
Párizs politikai színképében nem hanyagolja el a 
szláv és a román emigránsokat sem, hiszen az ő 
tevékenységüknek a magyarokénál nagyobb 
szerepe volt a közvélemény formálásában. A 
velük való kapcsolatok kialakítása során Teleki 
László Kossuthénál rugalmasabb álláspontot kép
viselt; figyelmeztetéseit, sajnos, későn fogadták 
meg Magyarországon. 

A könyv utolsó fejezetében érdeklődéssel 
olvassuk a tekintélyes Revue des Deux Mondes 
1851-ben közölt ismertetését Petőfi János vitézé
ről, a Stuttgartban megjelent német fordítás 
alapján (291-292.). A recenzensnek, Taillandier-
nek figyelmét megragadta a költemény derűs, 
egyszerű, naiv hangja, s nem utolsósorban az, 
hogy Franciaországról is szó van benne. Ami azon
ban Petőfi későbbi szereplését illeti, a cikkíró - a 
folyóirat konzervatív szellemének megfelelően — 
elítéli a költők forradalmi magatartását. Az „Héros 
Jancsi" szerzőjének (másodkézből szerzett érte
sülések alapján) azt is a szemére veti, hogy a 
francia irodalomnak nem a legjobb hagyományait 
követte, A hóhér kötelében például Restif de la 
Bretonne utánzóit választotta mintaképül, s 
melodramatikus történetet dolgozott fel. 

Kovács Endre könyvének kezelhetőségét 
nagyban elősegíti jól összeállított apparátusa: 
tájékoztató a kor francia politikusairól, esemény
naptár, bibliográfia, névmutató s egy olyan 
függelék, amelyben több más szöveg élén 
örömmel fedezhetjük fel Vörösmarty Szózatának 
1849. február 3-án megjelent, prózában készült 
francia fordítását. A monográfia szerkezetével 
kapcsolatban jegyezzük meg, hogy bár a pár
huzamos jelenségek egymást követő bemuta
tásakor elkerülhetetlenek bizonyos ismétlődések, 
ezeknek a számát megfelelő utalások révén csök
kenteni lehetett volna. A párizsi kormány 1848. 
március 2-i keltezésű körleveléről például a 36. és 
a 95. lapon is olvasható ismertetés, ugyanazzal az 
idézettel. És még egy, jelentéktelennek tűnő 
észrevétel - amelyet különben sok más kiadvány 
kapcsán megtehetnénk — : a francia szövegekben 
illő volna ügyelni a magyartól különböző elválasz
tási szabályokra. 

Vörös Imre 
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