
JÓKAI RAB RÁBYJA. 
írói alkotásainak fénykorában, mintegy két évtizeden át 

Jókai igazi történelmi regényt nem írt.1) Megfogta lelkét a 
közelmúlt és a jelen: tragikus eseményeknek egymásutánja, 
amelyeket átélt, és nagyszerű embereknek sorsa, akiket ismert 
vagy látott. Az új fordulatot a múlt felé a századvég kezdete, 
az 1875. év hozza meg. Egymást ekkor sűrűn követő regényei
hez, mint Zsigmond Ferenc írja, «történeti szakmunkákat, néha 
pedig eredeti forrásokat is tanul mányozgat keresztül s e nemű 
szorgalmát szereti is a regények végeihez csatolt adattömeg
gel bizonyítani.» Romantika és epikai hitel nem fedik, de jól 
egészítik ki egymást, mint fény és homály együtt keltenek 
hangulatot. Nemcsak a jellemek szélsőséges ellentétei fokozzák 
a romantikus hatást3), hanem a világításnak ez a kiélezett-
kontrasztja is. 

Forrásai imént Erdély történetírói, Bethlen Miklós önélet
írása, Cserei Mihály históriája, Decsi Sámuel Osmanographiája 
voltak. Most új területekre téved; a Rheinischer Antiquarius3), 
a Szerelmi Lexikon vagy a Bülau szerkesztette Geheime Geschich
ten4*) bőséges anyaghalmaza fölkelti és egyre fokozza érdek
lődését a kalandor-tárgyak iránt. A Szép MikháVoo, a pikáró-
regények mesgyéiről hozta el egyik alakját és főhősének, 
Kalondai Bálintnak sok vonását is. Egy hírhedett kalandoréban 
már egészen pikáró-mezőkön jár, kedvvel bolyong a kalandorok
nak romantikusan időtlen és határtalan világában. Jólesnek 
képzeletének az emberi fantasztikumok, a lehetetleneknek gon
dolt és mégis lehetőknek látszó eseményváltozatok színdús 
képei. A közönségnek is kedvében jár velük. Ez a nemzedék 
ifjúkorában még a Hétköznapokon, Kúthy Lajos és Nagy Ignác 
Sue-regényein és Jósika Miklós népszerű alkotásainak azon a 
hosszú során nőtt fel, amelyet a Kétemeletes ház Pesten c. regé
nyével kezdett írni. Hozzá volt szokva a franciás romanticizmus-
nak, a rejtelmesnek és borzalmasnak művészetéhez. Az új regény 
középpontjában a megsanyargatott ember él,akit tragikus pályája 
a vérpadra sodor; a legtörténelmibb közöttük Trenck Frigyes. 

1 Zsigmond Ferenc, Jókai. 1924. 222. I. 2 Szinnyei Ferenc, Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. 
1939. I. 155. 1. 

3 Rajka László, Jókai kalandora. Kolozsvár, 1982. 3. 1. 4 Hankiss János, Jókai Mór és egy francia anekdotakincs. It. 1928. 
1. 1. — U. az, Jókai forráshasználata. IK. 1935. 146. 1. 
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Életrajzát Jókai már serdülő-korában, a Rajzolatok 1838-iki 
évfolyamában1) olvashatta; a cikk ismeretlen írója még élő 
hagyományokat ápolt — Kazinczy felesége buzgón «által olvasta 
Trenk minden munkáit»2), bizonyára emlékiratait s. A fölvilágo
sodás korának ez a «hírhedt kalandora» egy darabig a mi szel
lemi életünk fejlődésébe is beleavatkozott, sok híve és sok ellen
sége volt nálunk is, de a köztudat számára a Glückwunsch an 
die Ungarn c, magyarra többször lefordított költeményénél 
is8) érdekesebbek maradtak glatzi és magdeburgi börtönél
ményei. Ez utóbbiak foglalkoztatták Jókait is, mikor 1893-ban 
Á hét Trenck c regényét írja. Van kalandoríze Ocskay-regé-
nyének vagy Benyovszky-fordításának i s ; de ezek inkább az 
élet változatosságait mutatják, mindig érdekes környezetben és 
viharos viszonyok között. Az emberi szenvedések kiélezését 
leginkább a Trenck-regényben találta meg. 

Az igazságtalanul szenvedett rabság története, amely érzel
messég nélkül is megható és rokonszenves, könnyen megfogja 
az emberi szívet. Kazinczy ék és a két Wesselényi sorsának 
emlékezete még eleven volt ; a háttérben Kazinczy rabtársának, 
Riedelének rejtelmes esete kísértett. A német Schubart is, miként 
Trenck, igyekezett magát a zsarnokság áldozatának tüntetni fel. 
Maguk a börtönregények is népszerűek. Trenck emlékiratait 
csakhamar Benvenuto Cellini önéletírásának német fordítása 
követi, nem kisebb ember, mint Goethe tollából. És ha a messze 
múltból idevetíti árnyat a velencei ólomkamarák sok mondája, 
Jókai már átélte Silvio Pellico politikai jelentőségű, hatalmas 
regényének hatását is; ime. kalandor-élet, börtön-regény és poli
tika együtt, vagy külön-külön kínálkoznak a borzalmak iránt 
is érdeklődő korban a romantikust kedvelő regényírónak. — 
Trenck Frigyes életében ezekhez még egy kísérő hang járul, 
a fölvilágosodás nagyhangú kürtölése. Egy kis idilli, romantikus 
szálon, Nagy Frigyes húgának szerelmén kívül evvel szépíti 
meg nem egyszer gonosz cselekedeteinek sötét képét. A fölvilá
gosodás, amelynek vakmerő harcosa volt, nála legtöbbször ön
igazolás is, takarója sok egyébnek, magyarázata egy viharos 
életsorsnak. Emlékiratainak (Merkwürdige Lebensgeschiehte, 
1786.) címképe, «a magdeburgi börtön rabja 68 fontos bilin
csével, súlyos vas-nyakövével, lábánál halálfejes sírkővel»4) 
jelkép i s : a fölvilágosodás bilincsbe verettetését jelenti. Jellemző, 
hogy az érte küzdő «hős» a francia forradalom nyaktilója alatt 
vérzik el. 

1 Trenk báró, rövid életrajzban. 1838. II. 7. sz., július 26. 2 Kazinczy levelezése. I. 3Í6. 1. 3 Császár Elemér, A német költészet hatása a maqyarra a XVIII. 
században. 1913. 119. 1. — V. ö. még Jacob Károly cikkével. IK. 1928.118. 1. 4 Bittenbinder Miklós, Jókai Trenck-regényei. Heinrich-Emlékkönyv, 
1912. 308. 1. 
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Kalandor-élet, börtön-élmények és fölvilágosodás vértanú
saga : íme, a Szty Mikhál és a Hírhedett Icaiandor után Jókai ter
mészetszerűen ju t el e fonalakon a Trenck-témának egy változa
tához, a, Rab Rábyhoz. Alig három esztendő alatt,miközben a Hont 
és az Üstököst is szerkeszti és a Szabadság a hó alatt c, a t i tok
zatos orosz világban játszó regényét is megírja, négy regényt 
alkot meg; mindegyik más-más korban, más környezetben, más 
emberek között él, de háromnak közülük kalandor a hőse, 
akinek nem rokonszenves élete rajzát meleg színekkel vará
zsolja széppé. Az első közülük, a Szép Mikhál, és az (egyelőre) 
utolsó, a Bab Ráby magyar múltban játszik, koruknak szereplő 
embereivel és eseményeivel; a Rab Ráby volt közülük a leg
emlékezetesebb. Beöthy Zsolt, mint Kéky Lajostól tudom, 
nagyon szerette ezt a Jó kai-regényt. Hogy Takáts Sándor is 
szívesen forgatta, azt onnan is látom, hogy böngészéseimben 
ismételten az ő kcttató kedvének nyomára leltem. De kivülük 
is még nagyon %sokan vannak, akik a Jankó János rajzaival 
megjelent első kiadást szeretettel őrizték könyvtárukban s 
megújra elolvasták. 

A Rab Ráby először, mint az Üstökös 1879. évi folytatásos 
melléklete, Stampfel pozsonyi kiadónál jelent meg s ugyanakkor 
németül is a Ptster Lloyd vasárnapi számaiban.1) Tehát 1878 
derekán a regény készen volt. Mihelyt kötetben is napvilágot 
látott, a napilapokban bírálatai is megjelentek. «Oly férfiak 
ajkáról, — írja a Hon tárcaírója az október 4-iki számban — 
kik Jókai Mór újabb regényeiről általában kicsinylőleg szoktak 
nyilatkozni, hallottunk felőle lelkesült, magasztaló ítéleteket.» 
László Pál a Ellenőrben2) már több gyengéjére tapint a műnek. 
«A tények felülkerekednek a jellemzés következetességén; a 
meglepő fontosabb, mint a motiválás; a látványosság előbbre-
való, mint a lélektani igazság» Szivák János nyíltan meg
mondja3) hogy a regény «igen sokszor sötét, nyomasztó, aminek 
oka az is, hogy gyakori benne a borzalmas dolgok fölösleges 
leírása.» De valamennyien kidomborítják az elgondolás művészi 
nemességét s a korrajz sikerültségét, a regénynek két kiváló 
erényét. Az egyik bíráló szerint Jókai II. Józsefnek vakmerő 
humanizmusával állítja szembe az ősi magyar alkotmány 
védelmét, a másik szerint Ráby Mátyásnak II . József idealista, 
de épen ezért hibás törekvései miatt kell elbuknia, mert a 
nemzet alkotmányos érzésével és féltve ápolt jogaival került 
szembe. A regény tárgya ez a tragikus küzdelem, amelyből, ter-

1 1879 január 5 én, az 5. számban jelent rctpg az első közlemény; a 
regényt ugyanakkor a hírek élén is «beharangozzák»; e szerint tárgya «der 
Kampf der Komitate gegen die Neuerungen Josefs II.» Szeptember 21-én, a 
261. sz. hozta a befejezést. 

2 Egy nappal utóbb, mint a iTowban, az 1879 okt. 5-iki, 474. számban. 
8 Fővárosi Lapok, 1879. nov. 21., 268. sz. 
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mészetes, hogy a nemzeti eszme kerül ki diadalmasan, Jókai 
mesei igazságszolgáltatásának győzelmével együtt — s épen 
ebben van a megoldás művésziessége; benne él a kor lelke. Minket 
azonban magának a Trenck-szertí hősnek, Ráby Mátyásnak sze
mélye érdekel, «egy megtestesült tipikus alak, a felvilágosodás 
korának humanisztikus s kozmopolitikus eszmékkel saturált gyer
meke.»1) Mert, ismeretes, Jókai Ráby Mátyása nem a képzelet-
szülötte. Valóban élt, II . József korának fia, a császár eszméi
nek és az «aufklärizmusnak» vakbuzgó híve volt; életét és 
szenvedéseit maga ír ta meg és ez a könyve volt Jókai Rab 
.Ra&z/jának a főforrása. Maga is utal rá. Viselt dolgairól azonban 
hivatalos iratok is maradtak. Mindebből háromféle Ráby Mátyás
kép néz az érdeklődő felé: az egyik olyan Rábyt mutat, amilyen
nek maga festette magát; a másik kép az egykorú iratokból 
kapja vonásait és színeit; legrokonszenvesebb természetesen 
Jókai ábrázolásában, a mindnyájunknak kedves Rab Rábyban. 

Ráby Mátyás önéletírása — «szenvedéseinek története» — 
hely megnevezése nélkül, de a befejezés és a II. kötet belső 
címlapja szerint Strassburgban, 1797—1798-ban jelent meg 
két kötetben2); ezek mindegyikéhez függelékül állítólagos 
okiratokat is mellékelt3.) Tíz évvel Trenck önéletírásának nagy 
sikere után, bizonyosan annak ismeretével és hatása alatt 
készült a két kötet, amely az utókor szemében teljesen célját 
vesztette. Trenck a papok és a zsarnokság ellen küzd; Ráby 
Mátyás, nem kevesebb gyűlölettel, a papság és a feudalizmus 
ellen. De a gyűlöletnél is rosszabb, hogy a magyar alkotmány 
és törvények ismeretében, a hazai viszonyokban jártasán, egyéni 
bosszúvágytól ingerülten támad és mocskol embereket és intéz
ményeket, oktalanul meggyanúsít mindenkit és szenvedő 
áldozatnak mutatja magát, az igazságért és a jobbágyság 
jobb sorsáért való küzdelem vértanujának. Emberileg szánandó 
volna a sorsa, ha épen túlzásaival maga nem tenné valótlan
színűvé elbeszélését. Mérhetetlenül gyűlöli hazánkat, amelyet 
«a természet boldog teremtmények gyönyörű lakhelyéül ren
delt, de egy barbár alkotmány a leggyalázatosabb nyomor 

1 A Hon idézett tárcájában. 2 A két kötet címlapján 1798 van; a második kötet belső címlapján 
azonban 1797. 

8 Leidensgeschichte des ungarischen Edelmanns Matthias Baby von 
Baba und Mura. 1798. 8-r., I. k. 288, 80; II. k. 252, 1111. — A IL köietnek 
egy belső címlapja is van: Justizmord und Begierungsgreuel in Ungarn 
und Oesterreich, oder actenmässige Geschichte des wegen Toleranz und 
Menschlichkeit in unsern Tagen schrecklich verfolgten ungarischen Edlen 
Matthias Raby von Raba und Mura. Von ihm selbst beschrieben. Strassburg, 
im fünften Jahr der Republik (1797). Auf Kosten des Verfassers. — Föltűnő 
a két címlap évszámának eltérése; az is kérdéses, vájjon valóban StraBS-
burgban jelent-e meg a munka. 
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szörnyű ta r tózkodás i he lyévé te t t .» I t t «a t ö r v é n n y e l zsa rnok i 
módon visszaélnek, minden emberi és polgárjogot l ábba l t apos
nak, láncra verik és megkötözik a becsületes embert , ak i a leg
szentebb jogokér t síkraszáll .» í g y mondja a s z e n n y i r a t n a k 
— mar t csak a n n a k nevezhet jük — az e lőszavában; meg
döbbentő volua ezt egy m a g y a r nemes ember tol lából o lvasnunk, 
ha nem maga dicsekednék el vele, hogy nem m a g y a r szárma
zás. A P r á g a közelében levő R a b y ka s t é lyban é l tek ősei, 
é rdemeket szereztek a «polgárháborúkban» és ezér t Sopron 
megyében, a R á b a és Mura v idékén k a p t a k adománylevél le l 
b i r tokokat . 

Életpályájában van valami a modern pikáróból. Valahonnan jött és a 
francia forradalom zivatarában valahol eltűnt. Pozsonyban, 1752. szeptember 
21-én sztiletett, de már hároméves korában mint árvagyermek Bécsbe került, 
papi nevelőintézetbe. 'Itt ismerte és szerette meg őt II. József császár, aki 
«a főváros előkelő tanintézeteit gyakran meg szokta látogatni.» Egy évtized 
múlva «hazájába» tért vissza, Budán, Pozsonyban, Kassán, Egerben és Pesten 
folytatta tanulmányait s már ekkor fölháborította a polgárság és parasztság 
szerencsétlen helyzete s a protestánsok elnyomatása. Majthényi Károly sep-
temvir mellett volt patvarista és 21 éves korában Pozsonyban az udv. kamara 
szolgálatába lépett. Szenvedélyes érzéke volt visszaélések kinyomozására s 
már ekkor bajba keveredett, mert a kiadót (expeditort) holmi hivatali papiros-
és írószerlopásokori érte; a viszonvádak, «rágalmak» miatt állását vesztette 
s mivel már ekkoriban a császárhoz kezdett leveleket irogatni, értésére adták 
hogy ha még egy sort firkálgat, Magyaróvárba zárják. Ennélfogva elment 
Bécsbe, ahol Mária Terézia — egészen Háry János-szerű történet — egy 
arany dohányszelencével s benne ötven arannyal ajándékozta meg, minden 
további szolgálatra alkalmasnak minősítette s «hogy azokkal az utálatos 
(abscheuliche) emberekkel a magyar udvari kamaránál» ne legyen dolga-
Bécsbe hívta, az udvarhoz, állásba. Ő azonban elhatározta, hogy a «gyalá 
zatos» nagy emberektől félrevonulva, birtokain barátainak és a jó emberek 
ügyeinek fog élni. (Közbevetőleg: II. József császár már a sajtószabadságot 
is megígérte neki, mihelyt trónra lép. Sikerült nála a .türelmi rendeletet is 
Sürgetnie és őt a papi uralomról és papi birtokokról tájékoztatnia.) Csak
hamar azonban arról győződött meg egy birtokaiból kiforgatott özvegyasszony 
ügyében, hogy nálunk még a császár erélyes parancsára sem érvényesül az 
igazság. Ilyen tapasztalatok után kapja a császártól a megbízást, hogy a 
szentendrei kamara-uradalom ügyeit negyedszázadra visszamenőleg vizsgálja 
felül, mert az ottani nép elnyomatásáról és kiszipolyozásáról panaszok érkez
nek. A feladat elől ismételten megpróbál kitérni, halasztgatja annak válla
lását, de 1784-ben József már — mindenirányú megöltalmazását megígér
vén — ráparancsol, s néki engedelmeskednie kell. 

Ráby Mátyá3 Szentendrére költözik s a császári leirat alapján a hely
tartótanács a vizsgálatot a vármegyére bízza. Ráby a nép között kezd tájé
kozódni s tudomására jut, hogy Szentendrén és Üzbégen a községekre 
kirótt évi 6000 frt helyett évtizedek óta 50—60.000 frt adót szednek be, hogy 
a kamarauradalmi erdőkből a fákat a község kivágatja és megvesztegetésül 
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beszállítja Pestre a vármegyei urakhoz. Hogy ezt ne ellenőrizhpssék, föl
gyújtják az egész erdőt. A császárné 30 tüzkárosultnak, akiknek a házuk 
is leégett, elengedte az adóját: a község ezt az ösBzeget a többi lakosra 
kirótta és tőlük szedte be. Négy ráctól megtudja, hogy az így összegyűlő 
óriási pénzösszeget egy titkos ládában rejtegetik, onnan vesztegetésekre és 
vármegyei uraknak esetenkint adott kölcsönökre használják. Szüretkor már 
a szöllöböl jövő mustot elveszik az adóhátralékok fedezésére. A kiszállás
kor 4—5 embernek adott ebéd árát, hihetetlen mennyiségű fogyasztásuk 
számláját a község pénztárából fizetik. Ráby nemcsak ezeknek bizonyítását 
kéri, hanem személyében is mindenkit megtámad. Főként Földváry Sán
dorra, a jegyzőre haragszik, aki (Ráby szerint, hogy a maga bűneit takarja 
vele)t Keresztúry udvari ágens útján maga is följelentést tesz. De lépcsőnként 
fölfelé mindenkit rosszakaratú, késedelmes vagy megvesztegetett embernek 
tart; senkit sem kiméi: névszeritit is megrágalmazza Szily József alispánt, 
Laczkovics Imre második alispánt, Friebeisz Antal és Margalics János 
főszolgabírákat, Csabay, Muslay János és Szabó János szolgabírákat, épen 
úgy, mint a nagynevű Balogh Pétert, a nógrádi másodalispánt (a későbbi 
septemvirt), akit azért delegálnak a vizsgálatra, mert a pesliek .ellen Ráby 
érdekeltségük miatt kifogást tett. Kijut a panaszokból Majthényi Imre prae-
fectusnak, Orczy Lászlót följelenti, mert «unthätig» (hanyag), Niczky Kristóf 
grófról pedig azt írja, hogy — mikor a császár külön biztosra bízza az ügy 
kivizsgálását — «auf erhaltene Nachricht von der bevorstehenden Gefahr 
liess der Magistrat dem Grafen Niczky durch Abgeordnete eine mit neuen 
kremnizer Ducaten gefüllte Schale überreichen, und erhielt dafür die Ver
sicherung seiner Gewogenheit». Még Pálfíy Károlyt, a magyar udv. kancel
lária elnökét, Majláth József gr. kerületi biztost, vagy Zichy Ferenc gr. 
adminisztrátort sem kíméli meg. Persze, mindenkit maga ellen zúdít, csak 
a nép áll — néha — mellette. 

Előadása szerint a bosszú csakhamar megkezdődik. Előbb megpróbálják 
3000 arannyal megvesztegetni, majd Balogh Péter próbálja rábeszélni, hogy 
ejtse el vadjait, végül Niczky is hangoztatja előtte, hogy vannak a várme
gyénél becsületes emberek is: «ein Theil des Comitats bestände doch aus 
redlichen Männern, eine Bemerkung, die in dem Munde eines bestochenen Staats
beamten ziemlich sonderbar klingt». Minden hiába. Ellenségei a petti ligetben 
rálőnek, megvádolják, hogy a brünni erdőben egy zsidót megölt, meg akarják 
mérgeztetni, trigámiáért bíróság elé állítják stb., stb., végül is letartóztatják 
és 18 rabló közé zárják egy 9 láb hosszú, 6 láb széles tömlöcbe. Még ezek
ben is több emberi érzést talál, mint ellenségeiben. Hosszú kínzatás után, 
— lásd Irének önéletírását — miközben hal nehezebb vasakkal bilincselik 
meg, hol Orczy kívánságára a nemesi tömlöccel könnyítenek sorsán — 
lazítással vádoljak. Tömlöcéből azonban mindig van alkalma emberekkel 
érintkezni s a császárnak írni, künn pedig nővére dolgozik, sorsának meg
változtatásán. Közben török ruhába rejtezett, álarcos emberek rác me
nyecskének öltöztetve őt Bécsbe szöktetik, ahonnan a császár ismét vissza
küldi feladatának végrehajtására. Biztonságára két rendőrtisztviselőt ad 
melléje, ezek kisérik Pestre s itt Niczky avval, hogy «a császár Bécsben 
parancsol», újból letartóztatja s átadja a vármegyének. Végül is 10 évi bör-
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tönre ítélik g mikor a császár mind erélyesebben rendeli el szabadonboesát-
tatását, betegen és agyonsanyargatva kilökik az utcára. — A munka további 
részeiben Ráby már csak a becsületét keresi. II. József meghalt s Lipótot, 
majd Ferencet annyit zaklatja, hogy Ausztriából végül is kiutasítják. így 
kerül a francia forradalmárok közé, ahol megbecsülik és alkalmat adnak neki, 
hogy könyvét kinyomassa. 

Ez a rövid ismertetés is elegendő képet ad arról, hogy 
Jókai forrása egy kalandornak a szennyirata, amely esetleg 
előfordult visszaéléseket és hibákat kiszínezve, borzalmas állapo
tokat rajzol, bosszúból a vélt vagy részben elszenvedett sérelme
kért. Mindezt kiegészíti Magyarország «politikai, polgári és 
egyházi alkotmányának» rajzával, amelyben ilyenféléket 
olvasunk: «Der König von Ungarn ist, als der grösste Guts
besitzer, der erste Edelmann im Reiche; aber kein Edelmann 
wird auch mehr als er von seinen Beamten betrogen.» — 
Az országgyűléseken nincsen nyugodt tárgyalás. «Die wichtig
sten Angelegenheiten werden unter wilden Drohungen, unter 
Geschrei und Fluchen, bisweilen mit dem Säbel in der Eaust 
entschieden.» — «Die Bestechungen sind bei allen, selbst den 
höchsten Gerichten so gemein, und werden so wenig geheim 
gehalten, dass es das Ansehen hat, als ob sie wesentlich zu 
der ungarischen Gerichtsordnung gehörten.» Ez a három kis 
mondat jellemezze az egész munkát s írójának gonoszságát. 
Látszólag Ráby II . József humánus eszméiért küzd; igen nagy 
jelentőséget tulajdonít a maga befolyásának, pl. úgy tünteti 
föl, hogy a császár tőle kérdezi s az ő előadásából ismeri 
meg a protestánsok helyzetét hazánkban. József császár 
intézkedéseit — a türelmi rendeletet, a jobbágyság sorsának 
enyhítését, az állítólagos sajtószabadságot — jórészt neki 
köszönhetjük. A nép sorsa nyomja lelkét, azon akar segíteni, 
ennek s voltaképen a maga szenvedéseinek, keserves rabságá
nak elbeszélésével is a fölvilágosodás bajnokának szerepében 
tetszeleg. 

A ránk maradt egykorú írások nem ilyennek mutatják. 
Mielőtt ezekre térnénk, előbb még mondjuk el, hogy a munkát 
a maga korában sem tartották sokra. Az Allgemeine Literatur-
Zeitung 1798. febr. 20-iki, 58. számában1) részletesen foglalkozik 
vádjaival s «alkotmánytörténetéről» megmondja, hogy az semmi
képpen sem új, hanem, forrásának elhallgatásával, adatait 
Qgy Manch Hermann és egy Statistische Aufklärungen c. könyv
ből írta ki. Bizonyos kételkedéssel fogadja adatait, különösen 
a vármegyéről, fölismeri, hogy szenvedélyesség és pártoskodás 

1 E bírálat fölkutatása nem az én érdemem. Bele van ragasztva a 
Leidensgeschichte-nek a M. Tud. Akadémia könyvtárában Őrzött (Életir. 0. 
26. sz.) példányába. Említi Szivák János is, a Fővárosi Lapok kritikusa. 
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a szerzőt elvakította s — ha van igazság az elbeszéltekben — 
az eljárás lefolytatásában volt a hiba. A császárnak már az 
ügy legelején egy erélyes, becsületes és tekintélyes biztost 
kellett volna küldenie, aki lebírja a felmerült bajokat. Nagy 
tisztelettel szól a még élő Balogh Péterről s kételkedik a Niczky 
haláláról elmondottakban.1) Egészében azonban az a véleménye, 
hogy szenvedélyes túlzásait nem tekintve, Ráby nem tartozik 
azok közé a megvetésreméltó árulkodók közé, akiknek tevékeny
ségéről jobb hallgatni. Reformokra szükség van. De fölháboritó, 
hogy Ráby ezeket hazájában nyaktilóval és idegen csapatok 
erejével akarja elérni. íme, még a külföldi lap is észreveszi 
Rábyban a hazaárulót. S még valamit meglát: hogy a vizs
gálat helytelen kezdete s az abból származott bonyodalmak 
miatt, de a tekintélyromboló részletek napvilágra kerülvén, 
ennek következtében is a szigorú igazságosság szempontja szembe
került a tekintély mentés és a konvenciók szempontjával. Az 
ismertető — bár egy s más részletet így is nagyon regény-
szerűnek tar t — csak egyről nem győződhetett meg: a tények 
igazságáról. 

«Audiatur et altera pars!» mondja a komolyszavú német 
bírálat is. Ráby Mátyás pöre az alsófokú, tehát vármegyei 
nemesi törvényszéknél folyt s a pöriratokból derülne igazi vilá
gosság visolt dolgaira; a vármegyei levéltárban azonban Rábyra 
vonatkozó ügyiratot nem találni;2) valószínű, hogy már annak 
idején megsemmisítették őket. De az Orsz. Levéltárban, első
sorban a volt helytartó-tanács irattárában vannak Rábyról 
szóló akták: a kancelláriával és a vármegyével folytatott irat-
váltások vagy ezek fogalmazványai. Mellékletek híján —• azok 
i t t sem maradtak meg —• még azt sem lehet megállapítani, 
milyen vádakkal tartóztatták le és állították büntető bíróság 
elé. Valószínű, hogy a nyilvános ügyekbe való illektéktelen 
beavatkozás, az ok nélkül való vádaskodás és rágalomhadjárat, 
a fegyelemsértés, a császárhoz való levélirogatás közügyekről 
csak kisebb részletei voltak a vádpontoknak ; a fő a nép lazítása, 
hajtogatás és fölforgató törekvései voltak. Ezekért ítélték 10 
évi börtönre. 

I I . József valóban személyesen ismerte Ráb}^ Mátyást és 
mellette ál l t ; de nem olyan mértékben, mint Ráby írja emlék
iratában. A kalandornak még pozsonyi és bécsi éveiből nagy1 

összeköttetései is lehettek s nem keveset tet t érte nővére, Ráby 

1 Erre még alább visszatérünk. 
* Rexa Dezső fölevéltárosnak egy régebbi szíves értesítése szerint Takáts 

Sándor is hiába kereste ezeket az iratokat. Pest vm. monográfiájában azon
ban (Magyarország vármegyéi és városai) II. 461. 1. vannak pontos idézetek 
a vm. jk veiből Rábyról. A legérdekesebbik az, ho<ry Ráby 1786-ban a város 
irattárából önkényüleg szedett ki és vitt el okiratokat. Mikor a jegyző ez 
ellen tiltakozott, többször arculütötte és gyalázó szavakkal illette. 
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Anna. Való az, hogy a császár, vagy személyes ismeretsége 
miatt, vagy ez összeköttetések befolyására ismételten sürgette 
Ráby ügyének elintézését. Gr. Pálffy Károly, a magyar udv. 
kancellária elnöke 1788 január 28-án utasította a helytartó
tanácsot, «den gegen den Matthäus Rabi1) bei der Pester Ge
spannschaft angestrengten Fiscal-Prozess ehestens beendigen zu 
lassen und das ausfallende Urtheil im Zusammenhange mit 
dem Befunde der vollzogenen Untersuchung hieb er einzusenden.»2) 
Áprilisban meg is írja Niczkynek, hogy a második é^e húzódó 
pert «S. Mayestät ehestens entschieden wissen wollen», de ismé
telt sürgetésre csak decemberben kapja meg a jelentést, hogy 
az ügyből bűnper lett, amelynek befejezésére a vármegyének 
nincsen befolyása. Egyébként is most derült ki, hogy «Rabi 
auch die Csobankaer Gemeinde wider ihre Grundherrschaft 
auf gehetzet habe» 1789 tavaszán végre az ítélet is a császár 
elé kerül s a helytartótanácshoz május 2-án, majd 14-én 
érkezett két terjedelmes leiratban a kancellár a császár dön
tését és intézkedéseit közli a Ráby-ügyben,s) ezek során azt is,. 
hogy Ráby büntetését kegyelemből elengedi: «Weil er ver
schiedene Anzeigen gemacht und eben dadurch zu Abstellung 
beträchtlicher Unordnungen bei Szent Endre Gelegenheit ge
geben hat, — die wider ihn bei dem Pester Untergericht ver
hängte Strafe quoad vindictam publicam aus Gnaden aufzu
heben, einzelnen Personen hingegen ihren Regress an ihn zu 
fordern frey zu lassen geruhet habe.» A szép leiratnak látható 
törekvése, hogy Szentendrén és a vármegyében rendet és újból 
békét és nyugalmat teremtsen, — mindenről megfontolt bölcse-
seggel intézkedik. 

Az iratcsomó nem nagy, de intézkedéseiből betekinthetni 
a történtekbe. A szentendrei magisztrátus két titkos ládája, 
a «nagy kassza és kis kassza,» amely Jókai regényének is 
elindító alapja, valóban megvolt. A nép úgy tudta és Ráby 
Mátj^ásnak is az volt a meggyőződése, hogy ebben rejtegetik 
a néptől igazságtalan adó gyanánt kizsarolt kincset, a 6000 
és 50—60.000 frt. sokévi különbözetét. Ráby azt hitte, hogy 
nagy kincset ta lá l t : a följelentőnek a megtalált összeg egy
harmada járt jutalomdíjul. Bármennyire tagadja is emlékira
tában az anyagias célt, az eredmény megcáfolja. Lelke mélyéből 
gyűlöli Földváry Sándort, a jegyzőt, aki a nagy jutalom 
reményében szintén megtette a följelentést s talán annál is 
inkább féltékeny voltra, mert az pontosabban tudhatott bizonyos 
visszaéléseket, mint ő. A császári leirat meg is állapítja, hogy 
Ráby öt nappal megelőzte Földváryt. A titkos nagy ládában 

• ' A hivatalos iratokban mindig Matthäus. 
2 Htt. 17653. sz. — Publ. Pol. 1788. Fons 86. 
« U. o. 15339. és 19749. sz. P. P. 1789. Fons 31 
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azonban nem pénz volt, hanem írások. Ezekből kiderült, hogy 
a magisztrátus adóösszeírása csakugyan hamis volt, de azért, 
mert több házat elhallgattak s evvel a kincstárt megkárosí
tották. A kisláda írásai között kötelezvények voltak, amelyeknek 
behajtását a császár elrendelte. Mindezekből a bűnös tanács
tagok örököseinek 2096*41 forintot, Jeszenovszky kamarai 
prefektus örököseinek 222*05 forintot kellett megtéríteniük, 
ebből tehát a denunciánsnak 772*55 frt jutalom járt. íme, ezzé 
olvadt a nagy kincs! 

A császár nem akart igazságtalan lenni. Hogy Ráby és 
Földváry között az igény elsőbbsége szempontjából újabb 
ellentét ne keletkezzék, meg kell állapítani, kogy kinek jár 
ez a pénz. Azonban, ha Rábyt illetné is, semmiképen sem 
szabad kifizetni neki, hanem a vizsgáló-bizottság és a pör 
költségeire kell fordítani. Ezek között pedig van egy érdekes 
adat. Ráby elmondja, hogy mikor Bécsbe szöktették, a császár 
újból visszaküldi őt, hogy folytassa feladatát s hogy szembe
sítsék a szentendrei és üzbégi elégedetlenkedőkkel. Védelmére 
két rendőrtisztviselőt ad melléje. A császári rendeletből kiderül, 
hogy a pénz egy részét «auf dessen Arretirung in Wien und 
durch die allhiesige Polizey-Wache erfolgten Übersetzung 
naeher Pest verwendeten Unkosten, und Entschädigung der 
durch ihn verkürzten Contríbuenten» kell fordítani. Bécsben 
tehát igenis letartóztatták és két rendőrtiszt adta át Niczkynek 
s általa a vármegyének. Ilyen a Ráby Mátyás igazmondása! 

Még csak néhány kisebb adatot. Ráby Anna a bűnpőr 
közben a császárhoz folyamodik s bátyja szabadlábra helyez
tetését kéri. A kancellária elismeri, hogy a bűncselekmények 
egész sora miatt «scheint die Übergabe des Matthäus Rabi an 
das Untergericht dem mittels hohen Hofdekret vom 18. X.-ber 
v. J . nr. 17324. erhaltenen Auftrag gemäss gerechtfertigt zu 
werden». Epen ezért a császár csak akkor intézkedhetik Ráby 
elbocsáttatásáról, ha a pör befejeződött.1) — Rágalmazó had
járatára legjellemzőbb a kancellária következő leirata.2): 

«Es hat den Mathäus Rabi nach seiner Entlassung aus dem Arrest in 
Bezug auf die Szent-Endreer Denunciation die hier in originali anverwahrte, 
mit anzüglichsten Ausdrücken gegen die Komitatsbeamte und andere, in 
öffentlichen Diensten stehende, bewährte Männer angefüllte Bittschrift an 
S®, Maytt. eingesendet. Nachdem aber gedachtes Denunciationsgeschäft auf 
das genauste erhoben, auch allerhöchst entschieden worden, so haben Se 

Maytt. zu entschliessen geruhet, dass obige Bittschrift durch das Pester 
Komitat in Beyseyn des vorzuberuffenden Bittstellers Bábi zerrissen und 
selben unter Androhung schärferer Bestrafung, das Stillschweigen auferleget, 

i Htt. 1752. — 1789. és 3297. — 1789. fons 34. 
2 U. ott, 38351. — 1789. szept. 27. 

Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 23 



346 GÁLOS REZSŐ 

auch ein rahiges und ehrbares Betragen ernstgemäss eingebunden, dann 
von Seiten des Komitats auf dessen künftiges Betragen ein obaehtsames 
Auge getragen werden solle.» . . 

Ez az utórezgés1) mutatja, hogy IL József— bár bizonyos 
személyes jóindulattal és hajlandósággal volt Ráby iránt, akit 
már mint gyermeket ismert — helyesen mérlegelte Ráby 
jellemét és viselkedését. Szánalommal volt sorsa iránt, de meg
ismerte és megfékezte esztelen vádaskodásait, izgága természetét. 

Jókai természetesen nem ismerte Ráby Mátyás igazi arcát. 
A kalandortörténetek között, amelyek ekkoriban képzeletét 
foglalkoztatták, Ráby szenvedéseinek elbeszélése némi rokon
szenvet és sok szánalmat keltett benne. í g y alkotta meg Ráby 
Mátyás harmadik s legszebb képét, szebbet annál, amelyet 
Ráby magáról festett, s ez a harmadik kép került Jókai 
regénye által a köztudatba. — Jókai hamarosan észrevette, 
mert észre kellett vennie Ráby történetében a bonyodalmak 
igazi okát: a népeinek javát akaró, a felvilágosodás szellemé
ben kormányzó császár fanatikus hívének és a magyar alkot
mányos, ösi jogokhoz Öntudatosan ragaszkodó vármegyei urak
nak heves küzdelmét. í g y avatja az izgága kalandort a nép-
boldogítás, emberszeretet hősévé, aki «minden poklon keresztül» 
védi a sanyargatott, kizsarolt jobbágyot. Megmutatja a 
«korhadt» vármegyét is, eladósodott, kapzsi, sokszor embertelen 
kiskirályokat, akik azonban az alkotmányos jogoknak, a leg
szentebb magyar hagyományoknak még romlottságukban is 
törvényes őrei. Egy tisztalelkű ember is van közöttük, a fő
jegyző. Tahy Györgyről még Ráby szennyiratának sincsen 
egy rossz szava sem. Benne mutatja meg Jókai — Tárhalmy 
névvel — a helyes álláspont képviselőjét. «Az olyan emberek 
mint Ráby Mátyás, azt hiszik, hogy az emberiség ügyének, a 
népszabadságnak szolgálnak, s nem gondolják meg, hogy 
micsoda rettenetes állapotnak kell lenni ebben az országban, 
ahol olyan emberek mint én, aki Istennel mindig békében, az 
igazsággal mindig harmóniában éltem, egy társaságban állunk 
olyan emberekkel, akiknek egész élete gonoszság és istentelen
ség volt.»2) Tárhalmy nemes jellemén át érvényesül a magyar 
igazság. Ráby megmenekül a szenvedésektől és a haláltól, de 
csak akkor, mikor I I . József visszavonja törvénytelen rendel
kezéseit: a nemzet jogai újra megélednek és Tárhalmy fenn
szóval hirdeti, hogy következik a tisztújítás, Ítélni fognak 
igazak és hamisak fölött. 

1 A Ráby-per egész lefolytatása nyomon kísérhető a kanc. és helytt. 
irattárból, minket azonban csupán a személyére vonatkozó e néhány adat 
érdekel, a részletekre itt nem terjeszkedünk ki. 2 Bab Ráby. 1879. II. k. 238. 1. 
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A történetből nem lenne regény, ha nem szőnék át a 
szerelem szálai. Jókai egy finom, meleg idill napsugarával 
ragyogtatja be a sokszor sötét, kegyetlen részeket. Ráby a 
regényben Tárhalmynak volt valamikor a patvaristája s emlé
két ott hagyta a főjegyző Mariska leányának, egy időközben 
nagyleánnyá serdült, kedves, bájos- gyermeknek szívében. 
Mariska lesz az örzőangyala, aki még akkor is tud róla gon
doskodni, mikor mint a vármegye rabját börtönök mélyén 
sanyargatják. S mikor szabadulása után az utcára teszik s 
aléltan viszik el, ami ébredésekor «a szemébe mosolygott, az 
két mennyország volt; tele a paradicsomnak minden nevető 
angyalaival, a legkékebb, a legsugárittasabb égmennyezet: 
két szerető, hűséges szem.»1) Ráby csak most érkezett vissza 
Mariskához. Előbb nagy útja volt; harcához más asszony 
kellett ; Fruzsinkában — Mariska romantikus ellentétében — 
Jókai egyik kedvelt típusát rajzolja meg, a nőietlen nőt. 
Miként a nőies Mariska állhatatosan tud szeretni, Fruzsinka 
viszont feleség szeretne lenni; otthont teremt urának s a maga 
módja szerint akarja Rábyt megtartani. De mikor látja, bogy 
nem ér célt, visszatér léha életmódjához és utóbb mint Villám 
Pista menti meg «kis uracskáját»: igazi bizar fordulattal jut 
el Jókai ahhoz a kontraszt-jelenethez, amelyben Fruzsinka 
mint legény, pisztolyokkal kezében védi meg üldözőitől férjét, 
a menyecskének Öltöztetett Rábyt.2) Fruzsinka-Villám Pista 
pestisben hal meg, de még halálával is bosszút áll uráért, tőle 
ragad a keleti dögvész Janosits Pálra, Ráby gonosz és rossz
indulatú tömlöctartójára. — Ez a Ráby köré fonódó két 
történet egészen a Jókai leleménye. A szentendrei és üzbégi 
jobbágyok élete, a velencei és bicskei nemesek verekedő epi
zódja épen úgy a maga alkotása, mint a Dacsó Marci törté
nete, a regénynek egyik legművészibb epizódja. Ráby emlék
iratának sivárságába, mindent gáncsoló és csak magát szépítő 
-egyhangúságába igazi magyaros ízt, szellemes frisseséget, színt 
^s hangulatot ezek a jelenetek visznek s egy pompásan rajzolt 
falusi régi nemes ember alakja: Ráby nagybátyjáé, a szent
endrei postamesteré. Rábynak a Leidensgeschichteben talált 
történetét jól szövi össze ezekkei az epizódokkal, szinte meg
hengergeti bennük s csak adatszerűen ragaszkodik a forrásában 

1 Az itt kikerekedő történetet megtoldja egy Történelmi befejezéssel, 
amelyben Ráby további életefolyását mondja el röviden, annak bizonyítására, 
hogy Valóságot írt. Már az Ellen/ír kritikusa, László Pál (1. fent) jól jegyzi 
meg, hogy ez a toldat legföljebb előszóba illett volna: «sokat eltöröl a regény 
végének költői hatásából.' 

2 Az Orsz. Széchenyi-könyvtárban őrzött jegyzeteiben a Rábyra vonatkozó 
lapokon (669. Oet. Hung. XIII. k. 66—71. levél) találtam e gondolat szikráját: 
«64. Bégi felesége férfi ruhában pajkoskodik s véletlenül férjére talál leány-
ruhában.» 

23* 
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találtakhoz: még Maria de Conti gr. főhadnagyból is egy 
romantikus Liewenkopp-Lébekotty századost formál. . 

Most még néhány szót Jókainak forrásához való viszonyáról. 
Forrásából való a regénynek egész váza. Úri tapintattal elhall
gatja a vármegyei urak történelmi patinájú neveit,1) pedig az 
emlékiratok ugyancsak nyíltan emlegetik őket.2) Neki azonban 
az események kellenek; az embereket, akárhogyan hívják is 
őket, úgyis többnyire a maga elgondolása s nem forrásainak 
útmutatása szerint rajzolja. Hanem az «epikai hitel-»nek egy 
sajátos érzete él benne: amit mond, azt igazolni akarja. S ebben 
a tekintetben forrását teljesen kiaknázza. íme, néhány jellemző 
példa:8 

Az erdő fölgyújtása. Ráby. I. 135. — Jókai I. 185. 
A trigámia vádja. I. 138. 1. — I. 268. 
A kalocsai «partikuláris» gyűlés. I. 143. 1. — I. 177. 
A négy rác vallomása. I. 150. — I. 96. 
Megvesztegetési kísérlet 3000 arannyal. I. 195. — I. 142. 
A ligeti séta és a mérgezés kísérlete. I. 197. — II. 26. 
Az üzbégi és a szentendrei boreladás. 1. 211. — I. 42. 
A négynapi lakoma számlája. I. 240. — I. 16. 

• Az új községi választás. I. 245, — II. 46. 
A 9 láb hosszú, 6 láb széles börtön és a 18 rabló. I. 255. — II. 66. 
A nemesi tömlöc — három fogoly társsal. I. 260. — lí. 101. 
A császári palota kontrollór-folyosója. II. 4. — II, 208. 
A két bécsi komiszár és a jégen való átkelés. II. 14. — III. 132. 
A hajdú vallomása az ördögi szöktetésről. II. 20. — III. 54. 
Szabó és Somogyi veszekedése. II. 67. — III. 141. 
A vérrel való levélírás. II. 69. — 111. 103. 
A császár és a börtönök. II. 72. — III. 81. 
Rábyt a törvényszék előtt a földre fektetik le. II. 87. — III. 32. 
Kidobják az utcára. II. 89. — III. 145. 
Az úi elfogatás veszélye, a két darabant tréfája. II. 119. — III. füg

gelék V. lap. 
Bőven lehetne szaporítani e forráshelyeket; de ennél tüze

tesebb összevetésre nincsen szükség, az eredmény ugyanaz 
volna: minden fölhasználható adatot átvesz forrásából, de azt 

i A nevekkel különösen sokat foglalkozott. Jegyzeteibe külön beírta, 
ha megfelelőnek gondolt név ötlött eszébe. Itt találjuk (id. >i): «15. Zabváry 
praefektus, Petray Péter, Laskóy Bálint, Leányfalvi», másutt «'25. Kracrkó 
nótárius, Bikics bíró» neveket. Tetszik neki a pufándli szó: fölírja. (L. Rab 
Ráby I. 92. 1.) — 27. sz. alatt ezt találjuk: «A nép ö:*zi az elöljárón erőszaka 
ellen, szép politzia.» 

2 Janosits Pálnak, a föporkolábnak neve persze nem érdemel ilyen kí
méletet. De épen úgy Paprika Péter, bíróviselt rác vagy Avakumovics uram 
nevét is Ráby tói veszi át. 

8 Ennyi is jellemző, a részletes összevetést fölösleges volna közölni. — 
A Jókai mellett álló számok a Rab Ráby 1879-iki kiadásának lapszámai. 
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ügyesen és gondosan olvasztja a maga meséjébe. Derűs dolog, 
hogy a négynapos lakomán elfogyasztott hihetetlen mennyi
ségű sütni-főznivaló számláját1) Jókai még megtoldja (a magyar 
konyhát ő ismeri jobban) «4 süldő sertés, 181/3 font mazsola
szőlő, 24y2 font mandula, 4 itce alkermes a torták rajzolá
sához és 3 mázsa raondliszt» számlájával. Túlmenve az adato
kon, néhol persze — miként az Erdély aranykorában is, vagy 
a Szép Mikhálban — nemcsak adatokat, hanem egész rész
leteket átvesz forrásából. Hadd idézzem ennek szemléltetésére 
a Ráby Mátyás megszöktetéséről szóló részletet: 

Leidensgeschichte. I, k. 283. L 
In der Nacht vom 6-ten auf den 

7-ten December war ich auf meinem 
harten Bette eingeschlafen. Auf ein
malstanden nach Mitternacht vierund
zwanzig Männer in türkischer Klei
dung, das Gesicht mit Flor umwickelt, 
mit Ober- und Untergewehr und auf-
gepflanztemBajonette um mich herum, 
und weckten mich unter lauten Lär
men auf. Am Gürtel hatten sie an 
der einen Seite ein Paar Pistolen und 
an der anderen ein langes Messer. 
Einer von ihnen trug ein grosses1 Band 
Schlüssel, und mitten im Zimmer stand 
eine Laterne mit zwei brennenden 
Kerzen. Messer und Pistolen gegen 
meine Brust gekehrt, schrieen sie mir 
durcheinander auf ungrisch und 
raizisch zu, sie wären alle St. An-
dreer, meine besten Freunde, und von 
dem Kaiser befehligt, mich aus einem 
Kerker zu retten, in welchem mich 
meine Feinde wollten umkommen las
sen; sie wollten mich, sagten sie, 
gerade nach Wien führen, und mit 
mir vereinigt um Gerechtigkeit flehen. 
Sie gaben mir zugleich ein Papier in 
die Hand, welches 12 Puncte in 
raizischer Sprache enthielt; durch 
„diese sollte nicht allein die weitere 
Untersuchung der ihnen so wichtigen 
Sache befördert, sondern auch die 
völlige Beendigung derselben bewirkt 
werden. Sie drohten mir, wenn ich 
mich nicht augenblicklich entschlösse, 
mit ihnen zu gehen, mich auf der 
Stelle umzubringen. 

Ein solcher Auftritt war in dem 
kränkliehen Zustande, worin ich mich 

Rab Ráby. 1879. IL k. 175. 1. 
Éjfél után volt az idő ; a rab mély 

álmát a vasajtó zárainak zajos csö-
römpölése riasztotta fel, a feltört 
ajtón besütött a tele holdvilág, s ő 
bátran azt hihette, hogy álmodik, 
olyan csodálatos volt az, a mit látott. 
Czifra török öltözetbe bugyolált ala
kok lépkedtek be egymás után a szo
bájába, turbános főkkel; öveikben 
handzsárokkaí és pisztolyokkal; né
melyiknek szuronyos puskája és 
kardja is volt, és valamennyinek az 
arca be volt vonva fekete fátyollal. 
Ráby azt sem tudla, hogy micsoda 
nyelven szólítsa meg e fantomokat ? 
— Az első közülök aztán először 
ráczul, majd meg magyarul szólt 
hozzá. — ,Ne féljen semmit Ráby 
úri Mink szentendrei barátjai va
gyunk. Megvesztegettük a strázsákat. 
Elfoglaltuk a vármegyeházát. Ki
szabadítjuk uraságodat keserves töm-
löczéből. — ,De én nem akarok innen 
erőszakkal kiszabadulni. — ,Meg 
kell lenni ! A császár parancsolta. — 
,Ejh, ha engem a császár akar innen 
kiszabadítani, az nem öltözteti az 
embereit török ruhába, nem küldi 
éjtszaka, hanem fényes nappal. — 
,Itt a parancsolat. Itt van ! A császár 
saját írása. — Azzal az álarcosok 
vezére egy iratot mutatott Rab Báby-
nak, a miben 12 pont folytában volt 
megparancsolva, hogy mi történjék a 
szentendrei ügyben, mindez rácz 
nyelven volt írva: persze ez volt 
József császárnak a kedvencz nyelve, 
a min fogalmazni szokott. — Ráby 
protestált az elszöktetés ellen. — 

1 12 Pfund Kaffee. 24 Pfund 31 Loth Zucker, 626 Semmel, 534 Flaschen 
Wein, 154 Pfund Rindfleisch, 107 Paar Geflügel, M*/t Masz Milch, 174Vi 
Pfund Fische, 422 Eier. 
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befand, für die wenigen Kräfte, die 
ich erst seit einigen Tagen wieder 
gesammelt hatte, zu erschütternd. Ich 
verlor das Bewusstsein, und wurde 
erst nach mehreren Minuten durch 
häufiges Besprengen mit Wasser wie
der zu mir gebracht. Ich fragte diese 
Leute mit gebrochener Stimme, wie 
es ihnen möglich gewesen wäre,milten 
in der Nacht durch doppelle Wache 
zu kommen, und mein Gefängnis zu 
öffnen. Sie versicherten mir, sie hät
ten nicht das geringste Hinderniss 
gefunden, und die Wache würde uns 
bei unserm Ausgange nicht hinder
lich sein. Ich verwies ihnen ihr ver
wegenes Unternehmen aufs nach
drücklichste, und bat sie sehr ernst
haft, sich eilends zurückzubegeben, 
und mich in Ruhe zu lassen, zu
mal da ich meine Befreiung jeden 
Augenblick erwartete. Ich würde sie 
von meinen Richtern vergebens er
warten, war die Antwort. Sie rissen 
mich hierauf, ohne mich weiter an
hören zu wollen, mit Gewalt aus dem 
Bette, lösten mir die Fesseln ab, 
steckten mich in ein raitzisches 
Weiberkleid, wobei auch Haube und 
Schürze nicht vergessen wurden, und 
schleppten mich so hei hellem Mon
denlicht, ohne allen Aufenthalt, durch 
das Comitatshaus, welches, wie ge
wöhnlich, von bewaffneten Haiducken 
nud Husaren voll war. 

,Hagyjanak kendtek nekem békét. Ért 
nem akarok elszökni. Távozzanak,, 
vagy segítségért kiáltok. Erre aztán 
handzsáraikat rántották s minden ol
dalról a Ráby mellének szegezték. — 
,Egy mukkanás se lejryen, vagy rög
tön halálfia lesz az úr. É fenyegető 
mpgrohanásra a testben összetört rab 
ájulva rogyott Össze. 

Mire eszméletre tért, azt látta, 
hogy fel van öltöztetve — leánynak. 
Csinos, kaczkiás rácz leányt csinál
tak belőle, pántlikába font hajjal, 
gyöngyös pártával, hímzett köténnyel; 
s nyakán üveggyöngy sorokkal, 
Rab Ráby könyörögni kezdett nekik,, 
hogy ne tegyék szerencsétlenné, föl
dönfutóvá; hagyjanak fel a merény
lettel; hisz az üldöző katonaság utói" 
fogja őket érni a mindnyájukat le
kaszabolja : nem hajtottak rá. Utol
jára egy hórihorgas ficzkó felkapta 
az ölébe s kirohant vele a tömlöcz-
bül, a többi Dagy lármával utána. 
A megyeház lakóinak tisztán süke
teknek kellett volna lenni, ha ezt a 
zajt nem hallották volna. S aztán 
végig az udvaron, teljes holdvilágnál: 
a kapu alatt, az Örszoba előtt, a hol 
huszonnégy hajdú szokott alunni, s 
aztán ki az utczára, végig az egész 
városon, a nélkül, hogy valaki akadt 
volna, a ki megkérdené, hogy hová 
igyekezik az a huszonnégy török azzal 
az egy rácz leánynyal ? 

így épül föl a művészi épület, amelyhez Jókai köveketr 
téglákat vesz az emlékiratból. De a legtöbb adatot maga a 
rabság története szolgáltatja. A vármegyék tömlöceiiöl Eötvös 
József korából is szomorú képünk van. Ráby Mátyásnak is, aki 
mindenkit megrágalmazott, bizonyára keserves volt a sorsa. 
A rikítóan túlzó részek azonban i t t sem mindig födik a való
ságot. Emlékiratának igazi célja nemcsak szenvedéseinek le
írása, hanem a fölvilágosod ás szellemében, közvetve a «fogház
javítás» is volt: ehhez szükség volt a sötétebb, szörnyűbb jele
netekre, í gy van ez Trenck Frigyes emlékiratában is. Bizo
nyos, hogy Ráby — a másik kalandor — előtt ez a példa 
ál l t ; ha nem vett is belőle részleteket, színezése, beállítása, 
célzata egy. Előtte lebeghetett a Trenck-kötet címképe s arra 
gondolva mondja el, hogy csak azért raknak rá 30 fontos 
vasat, mert az 50 fontosakat az elébbi alispán széttörette. — 
Jókaihoz az egész börtönrajz átkerül. Egyes mozzanataiból csak 
az ismert kis jelenetre mutatok rá : a rabnak kedvenc kis 
állatkájára, egyetlen szórakozására. Ráby elbeszélésében -— és* 
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n y o m á n J ó k a i n á l — ismétlődve fordul elö az epizód, egyszer 
cinege, egyszer seregély a kis á l l a t ; m indke t tő t rosszlelkű 
börtönőrök puszt í t ják el, hogy R á b y örömét e l rontsák (Ráby 
I. k. 273. 1. — Jókai I I . k. 160. 1.) H o g y a mot ívum régi , az t 
Benvenu to Cell ini Önéletrajza muta t ja , ak inek r abságában e g y 
k i s egérke szerez szórakozást . 

N é h á n y mozzana t J ó k a i r egényében ezenkívül i s n t a l 
Cel l inire , ak inek tö r téne te Goethe német fordí tásában R á b y 
Mátyás könyvéve l egy esztendőben, 1798-ban je lent meg. Cel-
l in iné l is megta lá l juk az á lszökte tés tö r téne té t , elébe is ba rá t 
ságosan jönnek, ak ik elfogják, őt is másodszor is becsalják a 
rabságba s l eg inkább (amit R á b y n á i nem t a l á l t Jóka i ) i t t is 
szerepel e g y álszent, a k i folyton imádkoz ik s közben rosszat 
cselekszik a fogoly e l len : J ó k a i p ie t i s t a Ka labusz u r a m j á n a k 
az őse. Nem merném mondani , hogy J ó k a i mindez t Cell ini től 
v e t t e ; de az t igen, hogy e részletek a börtön tö r téne tek ván 
dorló epizódjai. 

A korrajz eleven részle te i re nem té rek k i . A bécsi szín
házak d ivatos műsor-darabjairól épen ú g y szó esik, m i n t a 
rokokó öltözködésről. W i e l a n d Oberonja, c sakúgy t á r g v a a 
beszélgetésnek, m i n t Vol ta i re v a g y Rousseau. De J ó k a i n a k 
egy forrására s evvel kapcsola tban egy ik a lak jára befe
jezésül még r á kel l muta tnom. Ez a forrás Kazinczy F e r e n c 
önéletírása,1 a Pályám emlékezete, amelyben Niczky Kris tóf g r . 
országbíróval , a he ly t a r tó - t anács későbbi e lnökével való t a l á l 
kozásáról is szól.1) J ó k a i h íven veszi á t Kaz inczy tó l a h í r h e d t 
mágnás személyének le í rásá t s abban is megegyez ik vele, h o g y 
emlékét megvédi a köz tuda tban élő b á n t a l m a k t ó l : 

Kazinczy. Jókai 
Septemvirátus és királyi tábla ak- Öt órakor szokta a filagőriában 

kor még Budán tartá üléseit. Ócsai meginni a kávéját, akkor leginkább 
Balog Péter, assessora ennek, később megközelíthető. 
septemvir, referendárius • — fő- Verhenyeges arcza, rosszul borot-
ispán, fölbátoríta, sőt kiváná, páran- vált szakállal, levont szemöldökkel, 
csolá, hogy menjek el az ország bí- azon természetes hibája miatt, hoay 
rajához, s délutáni Ötkor, s kertjébe a nyaka félre volt görbülve a jobb 
a Krisztina városban; rósz néven válla felé, mindig alu ról látszott fel
veszi, ha tisztviselő Pestre jön s nála nézni az emberre. Öltözete 
m^g nem jelen. De megtaníta, hogy kopott és piszkos; elöl sárga az el
vele németül szoljak, és hogy ha hullatott tubáktól, a miben a mindig 
majd beszéd közt ez szalad ki száján•: nyakán viselt Szent István-rend 
Wie heilst man — nála nem több, commendeur szalagja is bőven része-
mini magyarban izé — higyjem, hogy sült. A. hangja visszataszítóan dör-
elmerülve saját gondolatiba, nem fonta mögö volt. Aztán mindenkihez neme
ié], a mit mondék s mondjam újra. tili beszélt; — a beszéd köz-

1 Abafi-kiad, 1879. 96. 1. (Jókai nem olvashatta a Bab Ráby előtted 
a kiadást, csak a Tud. Gyűjt.' 1828. évf.-ban megjelent részleteket.) 
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— Másnap tehát lemének mulatójába. ben sűrűn előfordult ez a mondat 
A kertiház előtt ült prémetlen, tér- nála: bihászman? (wie heisst man)? 
dig érő mentében, dolmánynyal, ka
lap nélkül i Haja felverve 
fodorítója által, arca verhenyegen 
szög, tekintete komor, hangja dör
mögő, dolmánya s a commandeuri 
kereszt pántlikája elpiszkolva étel
lel, tóbákkal. Feje jobb válla felé 
görbült. — — — Gr. Niczky Kristóf 
gyűlölt és szeretett ember vala a 
maga korában, nagynak hitte min-

-den, jónak, a kik közelebbről ismer
ték. Nagy baj az emberre, 
bár nagy szerencse az ügyre, ha, a 
ki kormányon ül, meszére megelőzi 
körét s a függő a vezetőt nem érti, 
sőt azt vezetni akarja, Midőn Niczky 
meghala, közönséges vala az öröm 
az országban,1 de a közönséges ítélet 
épen úgy csalódhatik, mint az egye
seké.2 

J ó k a i természetesen R á b y Mátyás a d a t a i t is felhasználja 
Niczkyrő l s mindezekkel nem nagyon rokonszenvesnek festi 
a konzerva t ív főnemesnek ebben az, ü g y b e n való szerep
lését . R á b y t követ i , némi eltéréssel, N iczky ha lá lának elbe
szélésében is. R á b y szer int a császár Niczky t 1787 decemberében, 
•épen miat ta , fö lmente t te ál lásától s a n a g y ú r ebbe belebete
gede t t , pá rhe t i betegség u t á n még bárom nap ig a kíntól o rd í tva 
sz in te megtébolyodot t és í g y ha l t meg. J ó k a i n á l szintén R á b y 
mia t t ment i őt fel h iva ta l á tó l a császár, mire Niczky szél
ü t é s t k a p ; u g y a n a z a sebész, ak i va lamikor R á b y t g y ó g y í 
t o t t a , reszkető kezekkel szerencsét lenül végez műté te t ra j ta , s 
az eszméletére térő főúr megtudja , hogy n a g y k ínok közöt t 
fog meghalni .3 Niczky a sebészre — aki i m m á r földönfutóvá 
l enne — e g y évi fizetését és ké t budai h á z á t t e s t á l j a ; l egyen 
hol t ig hol laknia . 4 «Ez az egy vonás egészen kidomborí t ja a 
jellemét — úgymond, részben megin t Kaz inczy u tán , J ó k a i — 
ennek a r endk ívü l i a l aknak , a ki eszményképe volt a m a g y a r 

t 

1 Ennek emléke Révai Miklósnak két verse, egy sírfölirat és Egy 
nagynak halálára. Dugonics is közli őket az Etelka kulcsáh&n, s Niczky 
rokona, Kisfaludy Sándor is őrizte írásai között. Sok gúnyvers is járta róla. 
Horvát István is feljegyzett egy Epitaphium Niczkianum c. epigrammát. 

2 L. Szivák János id. ismertetését. 
3 Jókai id. jegyzeteiben 7. sz. alatt: «kék frakk,veres gallér, fehér 

nadrág.» — V. ö. ezt is Kazinczy Pályám emlékezete 100. 1. «Én sötétkék 
frakkban, veres gallérral és hajtékkal kezeim körül, s fehér lajblival, nadrá-
gocskával és strimflível — s öltözetem nem szűrhata szemet, mert akkor 
sokan így jaránk.» 

4 Jókai, egy jegyzetében (III. k. 123.1.), elbeszélését hitelesnek mondja : 
két olyan főúrtól hallotta, «a kiknek a szava szentírás» s akik ezt mint 
őseiktől szájról-szájra szálló hagyományt tudták. 
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conservatív főnemesnek; törhetlen, hajthatlan felfelé is, lefelé 
is egyaránt; —• — — erőszakos és keménykezű az ellen, a ki 
elveit megtámadja; de nagylelkű és jótékony ahoz, a ki őt magát 
sértette meg. — — Arany, a mi rozsdás.» 

Niczky alakja épen így illett bele a Rab Ráby korának 
r a J z á b £ L l GÁLOS REZSŐ. 

1 Igazság okáért megjegyezzük, hogy Niczky halálát Jókai Ráby elitél
tetésével teszi közel egyidöre; Ráby raboskodásának utolsó napjaiban hallja 
a lélekharangot — holott Niczky 1787-ben halt meg, Ráby pere 1789-ben 
fejeződött be. 


