
A tárgyi emlékekről is megemlékezve, Bod Péternek csupán csak négy nyomtatott 
s egy kéziratos munkája maradt reám, ezeknek azonban 1944-ben nyoma veszett, sőt talán 
meg is semmisültek. Ezenkívül őrzöm kőnyomatos arcképét Simó Ferenctől 1833-ból, azután 
vejének: Deák Jánosnak ezüstből készült nyeles pecsétnyomóját, amelynek képe: kerek 
pajzsban görbe kardot tartó könyöklő kar. Gyűjteményemben van még Bodola János kőnyoma
tos képe Barabás Miklóstól 1833-ból, továbbá Barthos Sándorné Deák Kata gyászjelentése 
1839-ből, mint a kolozsvári református kollégium könyvnyomdájának nyomtatványa. Déd
unokái közül Barthos Anikó és férje Pataki Dánielnek az 1830-as években készült olajfestésű 
arcképe van még tulajdonomban. 

Mindössze ennyi, amit hiányosan megmaradt adattáramból felsorolni érdemesnek 
tartottam. 

Kétségtelen, hogy Bod Péter mint tudós, egyszerre emelkedett ki az ősöknek leg-
fennebb csak falusi iskolákban képzett rengetegéből. Erre azután nemcsak széles körű tanult-
sága és tudása, de külön'ösen a múlt, vagyis a történelem különböző ágai iránti érdeklődését 
a helyzeti körülmények is élesztették. Ide csatlakozott az a körülmény, hogy -7- címerük 
tartalmának tanúsága szerint is — szépapja hadi érdemeiért nyerte nemességét, azután meg 
dédapja a jól ismert lengyelországi hadjáratban harcolva, vesztette életét. De nem feled
kezhetünk meg arról sem, hogy életpályáját a nagy műveltségű árva Bethlen Katának a tör
ténelem levegőjétől terhes udvarában kezdette el. Mindennek ellenére csodálatosnak tetszhe-
tik, hogy sem gyermekei, sőt még unokái között sem találunk egyet sem, aki az életművének 
folytatására bárcsak hajlandóságot mutatott volna, pedig a pontosság, rend és jóigyekezet 
egyiknél sem hiányzott. Ennek okát keresve, meg kell gondolnunk, hogy a tudós egészen 
kiszakadván abból a környezetből, amely számára az alapot szolgáltatta, utódai számára mi 
sem maradt meg belőle. Különben is gyermekei közül a legnagyobbik: Kata nevelkedése 
idejének nagy részében nem láthatta apja példamutatását, nevelő anyja: Bethlen Kata pedig 
belefáradva életének csapásaiba, csak arra törekedett, hogy házias, szorgalmas, jó leány váljék 
belőle. De látjuk azt is, hogy Deákné gyermekei csak leányok voltak, akiket — az egykori 
szokás szerint — csak az elemi ismeretekre tanították meg. Boának második házasságából 
származott öt nagyobb gyermeke egymás után pusztult el s csak élete utolsó éveiben született 
három kisebb: Péter, Juliánná, Elek maradván életben, ezekre már nem terjedhetett ki apjok 
irányító nevelése, különösen a család nevét tovább vivő Elek apja halálakor életének csupán 
csak 21-ik hónapját töltötte. 

Herepei János 

Jósika Miklós: A csehek Magyarországban c. regényének korabeli cseh visszhangja 

Az Abafi mellett A csehek Magyarországban c. regényt tartja a magyar irodalomtörténet
írás Jósika legjelentősebb történelmi regényének.1 Itt a környezetrajz, a tájak, termek, ruházat 
stb. aprólékos leírása még nem válik teljesen öncélúvá, a történelmi kulisszák előtt valóban 
a kor emberei mozognak, a kor eszményeitől fűtve. Mátyás korát és udvarát akarja híven 
bemutatni az író, nem elégszik meg a múlt ábrázolásával: úgy akarja azt feleleveníteni,hogy 
erényeiben példaképül álljon a jelenkor előtt is. Mátyást és magyar környezetét valóban fel is 
ruházza kiváló tulajdonságokkal, a történet cseh szereplőivel azonban — kezdve Pogyebrád 
Györgytől Giskrán át a „zsebrákokig" — már mostohábban bánik. Szinte általános „nemzeti" 
vonásaik az álnokság, kétszínűség, hamisság, kegyetlenség. Mindezek a tulajdonságok vissza
taszító külsővel párosulnak. Kivételt csak Giskra alakja képez, aki felismerve helyzete tartha
tatlanságát, őszintén behódol Mátyásnak. 

, A magyar kritika — tudomásunk szerint — sem a regény megjelenése idején, sem 
azóta nem sok figyelmet fordított arra, vajon helytálló-e a csehek ilyenforma jellemzése és 
milyen visszhangra talált a regény a csenek között, akiknek Pogyebrád György éppoly kedvelt 
királyuk, mint a magyaroknak Mátyás és a nemzeti történelem szempontjából mint első 
népi származású király, ugyancsak nagy jelentőségű. Giskra, vagyis Brandysi Jan Jiskra a 
cseh történelem hősi alakja — hogyan fogadhatták hát csaknem rablóvezéri ábrázolását? 

A korabeli cseh kritika élénk érdeklődést mutatott Jósika regénye iránt. A Kvéty című 
folyóirat, melynek hasábjain gyakran jelentek meg hírek a magyar kulturális és irodalmi élet 

1 A legújabb művek közül 1. WÉBER ANTAL: A magyar regény kezdetei. Bp. 1959, 151. 
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eseményeiről,2 röviddel a regény megjelenése után3 közli olvasóival, hogy a magyar regényíró 
Jósika A csehek Magyarországban című regényét németre fordítják. Egyben kifejezi kételyét is 
afelől, hogy a magyar Jósika a csehekről különösen kedvező hangnemben írna. 

Részletes recenzióban foglalkozik a regénnyel Karel Sabina a Kvéty 1840. május 14-i 
számában (39—40. 1.). Sabina a 48-as cseh forradalom egyik legradikálisabb képviselője, 
forradalmi demokrata, aki politikai tevékenységéért évekig raboskodott osztrák börtönökben. 
Újságíró, publicista, költő és regényíró, kritikus és irodalomtörténész — lényegében torzó: 
mostoha körülmények között nem kiteljesedett sokoldalú tehetség.4 

Sabina Jósika követelményéből indul ki, melyet saját maga támaszt a történelmi regény 
írójával szemben. Ez elsősorban a személyek és az ábrázolt kor eseményeinek hű képe. „A tör
ténelem ábrázolásában, bármilyen formában történjék is az — folytatja Sabina —, nem 
uralkodhat hazugság, sem előítélet vagy gyűlölet! Úgy látszik azonban,, hogy mindez a három 
hiba túlsúlyban van Jósika műveiben... A szerző a cseh nemzet jellemét lealacsonyítani, 
olvasói előtt nevetségessé és gyűlöltté tenni szándékozott. Az egész mű a cseh nemzet közön
séges és indokolatlan, tehát éppen ezért annál aljasabb becsmérlése." 

A recenzens nem elégszik meg Jósikának nemzeti szempontból történő bírálatával, 
melyben kétségkívül van némi igazság. Felháborodásában kétségbe vonja Jósikának írói 
tehetségét is. ,,Ha Jósika báró úrnak lennének regény írói képességei, még szépirodalmi szem
pontból is meg kellene őt ítélnünk. Ilyesmit azonban hiába keresnénk. Regénye Radcliff, 
Scott, Spiess és Tromlitz módszerének keveréke. Varázslók, földalatti titkos folyosók, zsivá
nyok, zsidók, csaták, kegyetlenkedések, majd ismét szerelem, bátorság, erény, összeesküvés 
stb. — ezek az egész regény alkotóelemei. Úgy tűnik, hogy Jósika báró úr szívesen követné 
az új francia iskolát. Kár, hogy nála ehhez három csekélység hiányzik: képzelet, művészet 
és tehetség." 

A május 29-i számban (43—44. 1.) még egyszer visszatér Sabina a regényre. Olvasói 
kívánságára idézi Jósika művének azokat a részeit, melyek a leginkább tanúskodnak a szerző 
csehellenes beállítottságáról. Hogy bizonyítsa Jósika teljes tájékozatlanságát, iróniával említi 
a regény Prága leírását tartalmazó fejezetét. Itt Mátyás a prágai var egyik ablakából kitekintve 
látja a város olyan részeit, melyek onnan nem lehettek láthatók. „Szeretnénk tudni, melyik 
volt az az ablak!" — gúnyolódik Sabina. A topográfiában való járatlanság kipécézése nyilván 
még jobban hangsúlyozni akarta Jósika egyéb ismereteinek hiányát is és ebből következően 
ítéleteinek megbízhatatlanságát a cseh viszonyokat illetően. 

A forradalom és hosszú fogságának letelte után Sabina még egyszer visszatér Jósika 
nevére. Hosszabb lélegzetű regényelméleti tanulmányában5 különös figyelmet fordít a magyar 
regény fejlődésére is, és a kor átlagismereteihez képest meglepő tájékozottságot árul el e téren. 
Itt már megcsodálja Jósika Miklós termékenységét és technikai készségét. ,,Azt mondhatjuk 
róla, hbgy egyike a legtermékenyebb és legolvasottabb magyar íróknak, talán azért is, mert 
nagyon felületes, minden eszmei mélység nélkül és történelmi regényeiben minden történelmi 
igazságot nélkülöz." Aki ebben kételkednék, azt emlékezteti ,,A csehek Magyarországban" 
című regényre és az erről1 a Kvéty c. folyóiratban régebben megjelent bírálatára. Ugyanitt 
elismerően nyilatkozik Jókairól és főleg Eötvösről, akinek A Karthauzi és a Nővérek mellett 
elsősorban a A falu jegyzője c. regényét dicséri. Kemény Zsigmond Özvegy és lánya c. műve, 
Vas Gereben és Pálffi neve is előfordulnak a tanulmányban. 

Sem a negyvenes években, sem később nem vádolható Sabina magyarellenességgel, sőt. 
Szigorú bíráló szavai, melyekkel Jósika regényét illette, a megsértett nemzeti önérzet meg
nyilatkozásai voltak. Talán közrejátszott itt egy bizonyos fokú osztályöntudat is, ahogyan 
a proletársorban nevelkedő, a társadalomnak félig-meddig mindig kitaszítottjaként tengődő 
hivatásos író megleckéztette „Jósika báró urat", akiben a kedvtelésből írogató magyar nemest 
sejtette. 

Nézete bizonyos szubjektív elfogultság ellenére is figyelemre méltó, mint a korabeli 
cseh irodalomkritika hangja. 

Zuzana Adamová 

2 A Magyar Tudós Társaságról, a magyar nemzeti színház megnyitásáról (1837. szept. 14-én), Dugo
nics András közmondás-gyűjteményéről stb. Ugyancsak ez a folyóirat említi meg — 1846. november 16-i 
számában —, hogy „a magyar frók jelenleg a megboldogult Spiess és Cramer mintájára írnak. Bizonyos 
Pötösi, aki azelőtt egyszerű katona volt, Tigris és hiéna címen drámát írt, majd regényt: A hóhér kötelé-t. 
„Ugyanitt szerepel Czakó is, „egy másik neves magyar író", aki opreaszöveget írt, melyet Erkel zenésített 
meg. — A minden bizonnyal németből á tvet t hír gót betűs írását elferdítve lett Petőfiből „Pötösi". Tudomá
sunk szerint ez az első adat Petőfiről cseh folyóiratban. 

3 1840. január 16. 
1 K. Sabínáról magyarul részletesebben 1. Z. A D A M O V I : Adalékok a cseh radikális demokraták és 

a magyar szabadságharc kapcsolatához. It., 1959. 235—244. 
5 Slovo o románu vúbec a o ceském zvlásté. (A regényről általában és különösen a cseh regényről.) 
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