
Tardy Lajos e szövegek együvé rendelésével és 
eligazító tanulmányával, alapos jegyzeteivel 
jelentős és hézagpótló munkát végzett, századok 
mulasztását törlesztette. Komoly része volt ebben 
Boronkai Ivánnak és Kenéz Győzőnek is, akik 
Tardy val karöltve plasztikus, sohasem eről
tetetten archaizáló, ám a kor nyelvét, szövegeinek 
hangulatát, fordulatait remekül felidéző fordítást 
készítettek. 

Jankovics József 

A Zrínyi-nyomda mini-hasonmásai a magyar 
nyomdászat történetéről (A Budai krónika, 1973; 
M, Tótfalusi Kis Miklós Mentsége, 1974; Bod 
Péter és a magyar nyomdászat, 1975; Landerer és 
Heckenast urak metszvényei, 1976; a köteteket 
bevezette - a két utóbbi esetében válogatta is -
Haiman György, a tipográfia és kötésterv Erdélyi 
János munkája). 

Folyóiratunk örömmel regisztrálta már, hogy 
a mini-kiadvány ok divatja során a régi magyar 
kultúra és irodalom értékeinek ízléses nép
szerűsítésére is történnek kezdeményezések. A 
Pátria-nyomda, Földi Vilmos jóvoltából 1971 óta 
évenként a középkori magyar történeti irodalom 
alkotásaiból bocsát ki egy-egy kötetet (vö. ItK 
1976. 550-551). Most arról számolhatunk be, 
hogy a Zrínyi-nyomda 1973-ban, a magyar 
könyvnyomtatás ötszázéves jubileumának évében 
egy tudományos szempontból sokkal 
ambiciózusabb sorozatot indított el: évente egy-
egy hasonmás-kötetet szentel a magyar nyomda
történet valamely fontos dokumentumának. A 
60 X 40 mm nagyságú, könyvművészeti szem
pontból is mintaszerű könyvecskék a közölt 
szövegek, illetve képek kicsinyített hasonmását 
közlik, a vállalkozást - az évforduló jegyében -
az első hazai nyomtatott könyv, a Budai krónika 
reprodukálásával kezdve. 

A kötetek irodalom- és művelődéstörténeti 
értéke mindenekelőtt a közölt anyag kiválasztá
sának és a mintaszerű kis bevezető tanul
mányoknak köszönhető. Mindkettő Haiman 
György munkája, aki számos korábbi értékes 
kezdeményezése után e mini-hasonmásokkal 
újabb nagy szolgálatot tett a magyar nyomdászat 
egészében még megíratlan története ügyének. 
Tótfalusi Kis Miklós monográfusa érthetően a 
legnagyobb magyar nyomdásznak szentelte a 
második kötetet: megjelentette végre a Mentség 
hasonmás kiadását, bevezetőjében pontos át
tekintést adva a mű utóéletéről. 

Míg azonban a A/enrseg-kiadás inkább csak a 
hasonmás hiteles közzétételével jelent gyara
podást, hiszen Tótfalusi művének ezt megelőzően 
már öt modern kiadása jelent meg, addig a követ
kező, harmadik kötet minden szempontból 
hézagpótló újdonság. Bod Péter és a magyar 
nyomdászat címen Haiman összeválogatta Bod 
legkülönbözőbb munkáiból a nyomdatörténeti 
vonatkozású részeket s ezeket közli amolyan 
hasonmás-antológiaként. A gyűjtemény élére a 
Tótfalusi emlékének szentelt Erdélyi féniks 
került teljes terjedelmében, s ezt követik a más 
művekből vett szemelvények. Együtt tanul
mányozhatjuk így Bod Péter valamennyi 
nyomdatörténeti érdekű írását, melyekből a 
magyar nyomdászat-történet első jelentős 
művelőjét ismerhetjük meg. Kiderül, hogy mint 
annyi más esetben, Bod Pétert ebben a vonat
kozásban is kiemelkedő hely, sőt a kezde
ményezés érdeme illeti meg. Haiman bevezető 
tanulmánya pedig első ízben jellemzi és értékeli a 
nyomdatörténész Bod Pétert, idézve és 
hasznosítva Bod naplójának nyomda- és kiadás
történeti adatait is. Haiman kezdeményezése 
egyúttal újabb figyelmeztetés arra, hogy 
mennyire ideje volna már Bod Péter monográ
fiáját elkészíteni. 

Az 1976-ban megjelent, negyedik könyvecske 
már a XIX. századba vezet: a Landerer és 
Heckenast-féle nyomda fametszeteiből ad 
váSogatást. 1843-ban és 1845-ben adott ki egy-
egy mintakönyvet a két jeles nyomdász és kiadó, 
közölve 19, illetve 643 „metszvény-mintá"-t. 
Betekintést enged ez a kis kötet a képi kommuni
káció hőskorába, megismertetve az olvasót, illetve 
nézőt a magyar nyomdászat egyik fontos, múlt 
századi újításával. 

Az eddig megjelent négy kötet alapján csak 
azt kívánhatjuk, hogy a Zrínyi-nyomda áldozat
készsége tegye lehetővé a sorozat folytatását és 
hogy Haiman György további forrás-értékű kis 
hasonmás-köteteket tegyen közzé a magyar 
irodalom- és művelődéstörténet javára. 

Klaniczay Tibor 

Köpeczi Béla: „Magyarország a kereszténység 
ellensége" A Thököly-felkelés az európai köz
véleményben Bp. 1976. Akadémiai K. 384 1. 

Köpeczi Béla a kuruc szabadságmozgalmak 
második szakaszának, a Rákóczi-szabadság
harcnak az európai közvéleményben keltett 
visszhangját néhány évvel ezelőtt igen hasznos, 
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tanulságos könyvben ismertette. Jelen munká
jában hatalmas forrásanyag bemutatásával teszi 
ugyanezt az elsó' kuruc küzdelmekkel, Thököly 
felkelésével. Egykorú újságok, folyóiratok, 
pamfletek, történeti és földrajzi könyvek, szép
irodalmi alkotások mélyreható vizsgálatával 
mutatja be, milyen fogadtatásban részesítette 
Nuygat-Európa a Magyarországon 1664-tól 
1699-ig terjedő idó'k eseményeit, Habsburg
ellenes megmozdulásait, a politikai és vallási 
szabadságért vívott küzdelmeit. 

Meglepő a felderített dokumentumok nagy 
mennyisége, az a tény, hogy ezekben az év
tizedekben mennyire az érdekőlés gyújtópont
jában állott Magyarul szag, a magyar sorskérdés 
mennyire része volt a nagyeurópai problémáknak. 
Ennek az a legfőbb oka, hogy a magyar felkelés 
egyrészt kapcsolódott a török szövetséghez, és 
így szembekerült a keresztény szolidaritással, 
másrészt kapcsolódott az Ausztria és Francia
ország közti ellentéthez, és részét alkotta a 
francia-Habsburg hatalmi harcnak. A zsarnokság 
elleni felkelés jogossága, a protestánsok üldözése, 
az erőszakos katolizálás és még több más elvi és 
gyakorlati, gazdasági, társadalmi kérdés fel
vetődése is hozzájárult, hogy a magyarországi ese
mények izgatták az európai közvéleményt. 

Általános európai , érdeklődést keltett a 
Magyarországon az 1660-as évek táján meginduló 
török háborúzás, Zrínyi törökellenes harca, az 
1663-1664-i török hadjárat, a Szentgotthárdnál 
a nyugateurópai erők összefogásával aratott 
győzelem. Európai szenzáció volt a magyar fő
urak összeesküvése, ebben az irányított, francia
ellenes közvélemény szerint XIV. Lajos intrikus 
szerepe. Felháborodást keltett a protestánsok 
üldözése, bár ez nem változtatott a protestáns 
hatalmak politikáján, valamint az sem, hogy az 
angliai viszonyok között a magyarországi álla
potokat intő példaként emlegették. Fel
fokozódott az érdeklődés az 1680-as évektől a 
török várható újabb támadása, és ezzel kap
csolatosan Thököly szerepe miatt. Egy darabig az 
látszott előnyösnek, hogy Bécs kiegyezzék a 
magyarországiakkal. Egyre erősödött azonban a 
keresztény szolidaritás propagálása, és Bécs fel
mentése után, majd a felszabadító háborúk 
sikereivel Európában - Franciaország kivételével 
- általánossá vált a magyar felkelés, Thököly 
elítélése. Ez azonban nem jelentette az érdek
lődés megszűnését. Az még hosszú évekig tart, 
elsősorban Thököly személye iránt. 

Köpeczi mérhetetlen mennyiségű publi
cisztikai, politikai írást vizsgált meg részletesen és 

mélyrehatóan; könyve az egykorú újság-, folyó
irat-szemelvények, pamfletek, történeti és föld
rajzi könyvek kommentált repertóriuma, szak
bibliográfiája. „A Thököly-felkelés a korabeli 
európai szépirodalomban" című fejezete pedig 
irodalomtörténeti vonatkozású. Betekintést 
nyerünk itt a kor irodalmi életébe, jellegzetes 
műfajaiba, Hőstetteket dicsőítő dalok, az ellen
séget csúfoló rigmusok, történeti énekek, verses 
pamfletek, a törökellenes költészet alkalmi vál
fajai: rövid buzdító dalok, népi énekek, dicsőítő 
hó'sköltemények, eposzok, szatírák keletkeztek 
nagy számmal latin, olasz, francia, spanyol, 
német nyelven szerte Európában a korabeli köz
vélemény dokumentumaiként, melyekben (álta
lában negatívan, azaz a Habsburg, katolikus 
propaganda értékelésének megfeleléen) helyet 
kapott a magyar kérdés, a kurucok és császáriak 
harca, a török elleni háború, Thököly Imre, a 
magyar összeesküvők. A kuruc király élete tele 
volt kalandokkal; tragikus hős volt, aki bátran 
tűrte a megpróbáltatásokat, minden bajnak ellen
állt. Méltó társa volt a Munkács védelmével egész 
Európában híressé vált Zrínyi Ilona. Életük a 
korabeli szépprózai termékek kedvelt témájává 
vált. Esztétikailag nem volt ugyan kimagasló 
E. W. Happel regénysorozata, de izgalmas olvas
mányt jelentett éveken át az az öt kötet (a fia 
fejezte be a sorozatot egy hatodikkal!) „hadi 
román", mely a bonyolult kalandokba torkolló 
szerelmi történetek keretében sok valódi 
eseményt is elmondott a kor magyar embereiről, 
Thököly politikájáról, viselt dolgairól. Francia
országban a prózában ekkor uralkodó műfaj volt 
a gáláns regény vagy „nouvelle", „nouvelle 
historique". A közönség szívesen fogadta a gáláns 
keretben jelentkező történelmet. Thökölyt mint 
regényhőst Jean Préchac népszerűsítette, nem
csak Franciaországban, hanem egész Európában. 
A Le comte Tekely (1686) c. regényét többször 
kiadták, Párizson kívül Amszterdamban, Kölnben 
is; lefordították olaszra, hollandra. És ez a 
Thököly-kép vált mintaképévé az európai gáláns 
regényeknek, novelláknak, A politikai, hadi ese
mények az iskolákban, udvarokban működő szín
műírókat, zeneszerzőket is arra indították, hogy 
drámai formában is foglalkozzanak velük. Ilyen 
munkákat Olaszországban, Ausztriában szereztek, 
a francia drámairodalomban a XVII. században 
Tököly nem jelent meg. Nagy sikerrel játszották 
azonban a XIX. század elején Pixérécourf: Tékely 
ou le siege de Mongatz c. drámáját. 

A XVII. században még Nyugat-Európában 
sem differenciálódtak az irodalmi műfajok. A kor 
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jellemzője volt ott is a műfajok keveredése. És 
ahogyan a szépirodalom is publicisztikai célt 
szolgált, minthogy a szerzők nagyobb része ellene 
szólt Thökölynek, a kurucok mozgalmának, a 
politikai, publicisztikai irodalomnak is volt 
számos olyan vonása, mely ezeket a munkákat az 
irodalmi alkotásokhoz közelítette. Abban a hír
anyagban pl., amellyel a Mercure galant 1672-től 
a francia szalonokat ellátta, voltak gáláns törté
netek, alkalmi versek. Franciaországban már az 
1660-as években divatja volt a verses újságoknak, 
melyek általában kéthetenként jelentek meg, s 
kellemes formában számoltak be a világ ese
ményeiről. Sok ilyen verset írt pl. Loret Zrínyi 
Miklósról. Robinet 1670-ben magyar vonat
kozásban a Wesselényi-összeesküvésről, Zrínyi 
Péterről, letartóztatásukról, I. Rákóczi Ferenc 
mozgolódásáról tájékoztatott. (Somlyó György 
fordításában szemelvények találhatók Köpeczi 
könyvének 72 -75 . lapjain.) A 70-es évek 
második felében Laurent szólt a magyarországi 
zendülők dolgairól, a császár fenyegetett hely
zetéről, többek között az 1677. okt. 10-én 
Nyalábvárnál a Boham parancsnoksága alatt 
francia pénzen Thököly seregeinek kötelékében 
harcoló zsoldosok győzelméről. A prózai be
számolókat is gyakran váltogatják verses 
részekkel. Józsa páterről hosszú históriát közölt 
pl. a Mercure galant 1678 novemberében. 

A közvélemény formálásában a pamfleteknek 
fontos szerepük volt. Művelői között olyan 
személyeket találunk, mint Habsburg részen 
Franz Paul Lisola, J. N. Flämitzer, Leibniz; 
Hollandiában Pierre Bayle, Jean Leclerc; az 
angoloknál Needham Marchamot, Burnet püspök. 
Francia részről a legnevesebb pamfletíró Eustache 
Le Noble, akinek tevékenysége áthúzódott a 
Rákóczi-szabadságharc korára is. 

A számtalan pamflet között egyre különösen 
szeretnénk felhívni a figyelmet, mivel tartalmi és 
formai jegyei egyaránt az irodalmi alkotások 
szintjére emelik. 1684-ben Kölnben jelent meg a 
Conversations du Bouffon du Grand Vizit et de 
de celuy de Tekeli sur les disgraces de leurs 
Maistres. Thököly udvari bolondja beszélget 
benne a nagyvezér bolondjával az elmúlt had
járatról. Az írás német eredetű; a szolgák szájába 
adja a nagyvezér, Thököly bírálatát éppúgy, mint 
Franciaország intrikájának elítélését. Érdekes 
módon felhasználja a nyelvi komikum számos 
elemét. 

A magyar történetírás külföldi doku
mentumaiból is hasznosnak tartjuk két 
munkának a kiemelését. Ezek Jean de Vanel: 

Histoire des troubles de Hongrie és Jean Leclerc: 
Histőire d'Emeric comte de Tekeli, cu Memoire 
pour servir a sa vie c. könyvei. 

Jól egészíti ki a kötetet a 49 db egykorú 
grafikai ábrázolás a könyv Függelékét in 
Cennerné Wilhelmb Gizella összeállításában. K ír, 
hogy szövegeik magyar fordításában sok magy ir-
talanság, helyenként az érthetetlenségig fokozc ió 
nyakatekertség van. Szerencsére, a könyvben 1 ál-
súlyban vannak a műfordítások, melyek jó /al 
sikerültebbek a prózai fordításnál. 

Hasznos lett volna névmutatóval ellátni a 
kiadványt. És szükséges lett volna a kiadói ak 
nemcsak a szemnek tetsző kiállításra gondo ni, 
hanem ügyelnie arra, hogy a 96 Ft-ba ker ilő 
könyv többszöri olvasást is kibírjon, és ne hull on 
részekre a lapok első szét nyitásakor. 

Varga ír re 

S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia kö té-
szete. Bp. 1976. Akadémiai K 139 1. (Irodák m-
történeti Füzetek, 90.) 

A kis könyv négy fő fejezetében áttekinti 
Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708) életét, 
tisztázza verseinek kronológiáját, elemzi művelt
ségének forrásait - mindez bevezetésül szolgál a 
negyvenöt darabból álló költői életmű részletes 
vizsgálatához. A monografikus igényű munka 
minden korábbi, Petrőczy Kata Szidóniával kap
csolatos publikáció feldolgozását, értékelését 
tartalmazza, helyesbítve az előfordult pontatlan 
adatokat, s kijelölve a további kutatás feladatait. 

Petrőczy Kata Szidóniának (egyébként az 
akadémiai kézikönyv és az 1972-ben megjelent 
Bibliográfia Petrőczit ír!), a „kuruc király" 
Thököly Imre unokatestvérének szinte egész élete 
mostoha körülmények között telt el. Anyja, 
Thököly Erzsébet röviddel születése után meg
halt, apja id, Petrőczy István részt vett a 
Wesselényi-összeesküvésben, aminek a család szét
szakadása lett a következménye, a még gyermek 
Petrőczy Kata Lengyelországba került. Életének 
e korszakáról igen keveset tudunk. Az 1670-es 
évek végén atyja és két testvére (János valamint 
Miklós) halt meg. A költőnő és Pekry Lőrinc 
valószínűleg 1681-ben házasodott össze, a család 
(ifj. Petrőczy István kivételével) ezzel Erdélybe 
került. Petrőczy Kata Szidónia sorsa ezután sem 
könnyebbedéit, tizenegy gyermeke közül csak öt 
nőhetett föl, ő pedig hűséges hitvesként követte 
férje nyugtalan, a magán- és közéletben egyaránt 
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