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A Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága 
Rákóczi születésének 300. évfordulójára 
emlékezve, 1976-os évkönyvében tudományos 
dolgozatok és egyéb tanulmányok mellett kiadta 
a Szécsényben, az elsó' kuruc országgyűlés szín
helyén 1975. november 22-én rendezett 
emlékülés anyagát. 

Köpeczi Béla Néhány gondolat Rákóczi 
államáról c. vitaindító előadásában arról szólt, 
hogy a kuruc állam átmenetet jelentett a decent
ralizált rendi állam és a központosított monarchia 
között. Felhívta a figyelmet a központi hatalom 
és a vármegyék ellentmondásos viszonyára. 
Vizsgálta, hogy milyen szerepet játszottak a 
külföldi példák, és legfőképpen mi volt Rákóczi 
államelméleti koncepciója. 

Benda Kálmán hozzászólásában A kuruc állam 
diplomáciai szervezetéi bemutatva szólott 
azokról a nehézségekről, amelyeket Rákóczi 
igyekezett leküzdeni, amikor a semmiből meg
teremtette a nemzeti állam diplomáciai 
szervezetét. Véleménye szerint a magyar szabad
ságharc Rákóczi erőfeszítései ellenére sem tudott 
európai üggyé válni, hiszen a spanyol örökösödési 
háborút lezáró béketárgyalásokon 1714-ben 
Magyarország sorsa szóba se került. 

Wellmann Imre Rákóczi államának kérdéséh&z 
szólva sorra vette Rákóczi államszervező munká
jának eredményeit. Felvetette azt a kérdést, hogy 
a szécsényi országgyűlésen kinyilvánított kon
föderáció núlyen tartalmat kapott Rákóczi 
országának megszervezése során. Hopp Lajos A 
szécsényi konföderáció és a lengyel példa 
viszonyát kutatva arra keresett választ, miért vált 
1705 őszére sürgetően szükségessé az ország
gyűlés összehívása, melyek voltak a szécsényi 
szervezet magyar előzményei, esetleges külföldi 
példái és a szécsényi konföderáció miben tér el 
ezektől. Hangsúlyozza, hogy „a példaszerű hivat
kozások vizsgálatán és tisztázásán túl valóban 
fontosabb feladat a konföderáció tartalmi tanul
mányozása, társadalmi bázisa, mire épült és mivé 
vált a konföderációs példa". Mezey Barna Jog
források a Rákóczi-szabadságharc államában 
(1703. június 6 - 1705. szeptember 12.) 
áttekinti és tartalmi szempontból elemzi a jog
források csoportjait, a törvényt — mely csak a 
szécsényi országgyűlés idején jelent meg és került 
a jogforrási hierarchia élére, a fejedelmi pátenst, 
a privilégiumot, a gazdasági és katonai jellegű 
utasítást és a körlevelet, mely csupán formájában 

tér el a többi jogforrástól. A jogalkotás területén 
végzendő további kutatást azért tartja fontosnak, 
mert ezek feltárása lehetővé teszi a hatalmi 
viszonyok elemzését. 

Takáts László A „kuruc állam" egészségügyi 
szempontból c. előadásában a Rákóczi-szabadság
harc katonai egészségügyének helyzetét és 
viszonyait foglalta össze. N. Kiss István Hadsereg, 
adó és társadalom a kuruc államban — 
Rákóczinak az ónodi országgyűlés 1707/VL 
articulusában megteremtett új adórendszerét 
ismertette, szólva az 1707. decemberi kassai 
gyűlés határozatáról, az adókivetés arányairól és 
módozatairól. 

R. Várkonyi Ágnes Rákóczi állama és Nógrád 
vármegye c. előadása gondosan jegyzetelt tanul
mánnyá növekedett az évkönyvben. Hang
súlyozza: „Az állam formája a konföderáció volt, 
amely az érdekegység megvalósítását szolgálta. 
Kialakítói és gyakorlati megvalósítói.. . köz
nemesek voltak". Részletes fejtegetést találunk a 
tanulmányban a konföderáció előzményeiről, 
mely Várkonyi véleménye szerint már kezdetben 
közjogi alapvetése volt a szabadságharcnak. Az 
országgyűlésen — írja — a fejedelmi hatalom, a 
központi erős államszervezet hívei és a rendi 
érdekek képviselői csaptak össze. Feltételezi, 
hogy éppen azért tette Rákóczi az országgyűlés 
helyét a nógrád megyei Szécsénybe, mert koncep
ciójának legerősebb támogatója Ráday és Kajaü 
nógrádi köznemesek voltak. Újszerű Kajali Pál 
tevékenységének rajza Rákóczi szolgálatában 
(39-62). 

Leblancné, Kelemen Mária értékes adalékokat 
közöl a szabadságharc Nógrád megyei hadsereg
ellátási és adózási kérdéseihez. Ezek révén 
mélyebb bepillantást nyerünk a jobbágy
katonaság helyzetébe, a kuruc hadsereg problé
máiba (63-100). 

Az MTA Történettudományi Intézet I. 
Magyar osztálya és az Irodalomtudományi 
Intézet XVIII. századi osztálya által rendezett 
szécsényi vitaülés Köpeczi Béla összefoglaló 
válasza szerint ösztönzést adott a Rákóczi-kori 
államelméleti kutatásokhoz. 

Esze Judit 

Fejér megyei történeti Évkönyv 10. Székes
fehérvár, 1976. 315 1.; Új Forrás. Komárom 
megyei antológia 1977/3. 170 1. 

A Fejér megyei Levéltár történeti Év
könyveinek 1976-ban megjelent 10. kötete 
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gazdag irodalmi anyagot tartalmaz: kétharmadát 
a humán tudományok körébe vágó közlemények 
töltik ki. 

Balázs Lászlónak Alsófokú oktatás a Vértes
alján 1-816-ban c. iskolatörténeti tanulmánya 34 
község református népiskoláját veszi számba, 
elsősorban Báthory Gábor püspöknek a Ráday 
levéltárban található egyházlátogatási iratai 
alapján. Nemcsak az oktatás anyagával, hanem a 
tanítók képzésével, alkalmaztatásával, az 
iskolázás anyagi föltételeivel is foglalkozik, s 
mivel megállapításai általában a debreceni 
„anyaoskola" valamennyi partikulájára érvé
nyesek, a reformkor iskola- és művelődés
történészei egyaránt haszonnal forgathatják. 

Glatz Ferencnek Szekfű Gyula a ciszterciták 
székesfehérvári gimnáziumában c. tanulmánya 
egykorú források alapján próbálja fölidézni azt a 
szellemi légkört, amelyben a fehérvári diák 
felnőtt, egyúttal tanárainak, a történelmet tanító 
Szilágyi Jenőnek és Vass Bertalannak történelem
szemléletét is vázolva. A tanulmány leg
érdekesebb, a századforduló irodalmi műveltsége 
s pedagógiatörténete szempontjából is figyelemre 
méltó része az önképzőkör 1897-1903 között írt 
dolgozatainak ismertetése, amelyekből kiemel
kedik a VIII.-os Szekfű Gyulának Miképp ápolja 
az irodalom a magyar nemzeti szellemet? című 
tanulmánya: a későbbi nagy hatású történész 
eszmélkedésére is érdekesen vet világot. Nagy 
érdeme Glatz tanulmányának, hogy az átlagon 
felüli érettségről, széles látókörről tanúskodó 
dolgozatot betűhíven közreadta. 

Az évkönyv következő tanulmánya már saját
ságosan irodalomtörténeti: Péterffy Ida Kováts 
Sámuel prédikátor és literátor címmel Csokonai 
költőbarátjáról, a kissé méltatlanul elfeledett 
csákvári költőről írt kismonográfiát, aki nem 
minden költői tehetség nélkül művelte a 
„deákos" időmértékes költészetnek azt a 
debreceni változatát, amely Fazekas, Csokonai és 
Földi tollán vált klasszikussá. Munkája volta
képpen folytatása a Studia Litteraria 1973. évi 
11. számában megjelent tanulmányának, amely
ben Kováts Sámuel, Csokonai jó barátja címmel 
nagyobb összefoglaló munkájának egy részletét 
adta közre. 

Különösen fontos - a kor irodalmi élete s 
kapcsolatai szempontjából is - verses levelezése s 
a kortársait megörökítő valóságos „irodalmi 
Pantheon", amelyben Virág Benedek, Horvát 
István, Kulcsár István, Döbrentei, Révai, 
Verseghy éppúgy helyet kapott, mint Baróti 

Szabó, Vitkovics, Kazinczy, Édes Gergely, 
Pálóczi Horváth, Csokonai. Péterffy Ida nagy 
érdeme, hogy gyakran kéziratból is közli Kováts 
Sámuelnek az írókortársakhoz intézett verseit, s 
külön-külön fejezetekben tárgyalja fontosabb 
irodalmi kapcsolatait, becses adatokat szolgál
tatva a kor irodalomtörténetéhez. 

Kilián István, aki már nemegy jelentős föl
fedezést tett iskoladrámáink körében Iskolai szín
játszás Székesfehérvárott a 18. században című 
színháztörténeti munkájában a püspöki levéltár 
anyagából három latin s három magyar nyelvű 
iskoladrámát ismertet, amelyek Fehérvár jó
formán ismeretlen iskolai - közelebbről: jezsuita 
- színjátszásának történetébe is bevilágítanak. 

A Kincs kapáló c. komédiát a szerző már 
korábban közreadta a Hermán Ottó Múzeum 
XII. Évkönyvében (Miskolc, 1973). A Jókedvű, 
s nem is színvonaltalan magyar komédia "-t 
1767-ben Sárospatakon is bemutatták (s egy 
változata megvan a gyulafehérvári Batthyány 
Könyvtárban is). 

A cím nélküli, s utólag „Imre és Konrád 
Esztoráz (Eszterházi)" címmel ellátott latin 
nyelvű iskoladráma, mint az „Esztoráz-drámák" 
általában: az Eszterházi család egyik tagját 
magasztalja. Az ugyancsak latin nyelvű dementia 
Davidis erga Semei bibliai tárgyat dolgoz fel; a 
magyar nyelvű Xumus viszont máshonnan 
ismeretlen témát visz színre. 

A magyar történeti tárgyú, de latin nyelvű 
S(anctus) Stephanus Rex Ungariae c. iskola
drámát a szerző bővebben tárgyalja, s egész 
terjedelmében közli is; talán tárgya miatt, mivel 
különben maga is megállapítja róla, hogy „cselek-
ménytelen, rendkívül gyenge dráma", amelyről 
föltételezi, hogy „nagyon fiatal magister vagy egy 
jobb diák pensumaként" készült. 

A magyar nyelvű Boldisár király c. dráma már 
igazán megérdemli a figyelmünket s a kiadatást. 
A Dániel könyve 5. fejezetében megírt jól ismert 
bibliai történetet dolgozza fel a falon megjelent 
„Mene tekel.. ." jóslatról s annak betehesedé-
séről. A vándortémát jó szerkesztő készséggel 
viszi színre az ismeretlen szerző, habár jellemei 
kevésbé sikerültek. Különös érdeme ízes, példa
beszédekben dúskáló magyar nyelve, amelyre a 
stílus- és nyelvtörténet is fölfigyelhet: „széleken 
horgász a király", ,jó helyre veted a hálót", 
ne mellezd a madarat, míg meg nem fogod" 
stb., stb. 

Az Üj Forrás címmel megjelent „Komárom 
megyei antológia" 1977. évi 3. száma „Múltunk" 
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rovatában közli Péterffy Idának Pálóczi Horváth hatás nélkül. A tanulmányt - amely egy Horváth-
Ádám, a „császári fi" c. tanulmányát, amelyben a monopáfia készülését sejteti - mintaszerű 
szerző a rá jellemző alapossággal, levéltári filológiai jegyzetek egészítik ki. Irodalom-
adatokat is felhasználva ismerteti az Ötödfélszáz történetünk nagy nyeresége lenne, ha a szerző 
énekek költőjének származását, atyjának, a valóban teljes Horváth-monográfiává fejlesztené 
könyvíró tudós Horváth György császári sokkal biztató kutatásait. 
(Komárom m.) prédikátornak életét és irodalmi 
munkásságát, amelyek a fiúra sem maradtak Szilágyi Ferenc 
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