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KRÚDY G YU LA :

A  MAGYAR JAKOBINUSOK
Martinovics Ignác szerenát a magyar történé

szek az idők folyamán többfé’eképen értékelték. 
Kezdetben mint forradalmár-vértanúhoz, személyé
hez különböző romantikus elképzelések fűződtek. 
Fraknói Vilmossal indult meg a s-erop Pozitivista 
értelmezése: a történetírók megállapították, hogy 
Martinovics kémszolgálatot teljesített II. L p ó t  
császár részére és ettől kezdve mártír helyett 
spicli volt, mindenre kapha'ó rendőr kém. A  pozi. 
tivista beállítás így lassan az e'őbbivel ellenkező 
előjelű román ikus elképzelésnek adott helyet: 
M 'lv usz Elemérnél Martinov:cs már a pokol küL. 
dötte, valóságos eleven Belzebub. Enpek az áfás-  

pontnak a revíziója az a fel'ogás. ame'y Mar'ind. 
vics látszólagos következetlenségérek, jzllemtelen- 
Bégének társadalmi és lélektani magyarázatát ke
resi és STra a következtetésre jut, hogy Martino

vics valóban hiú és hatalomra vágyó, letartóztat 'sa 
alatt és a kivégzés előtt gyenge és gyáva volt, 
de nem volt denunciáns, sem provokátor, hanem 
forradalmi agitátor. A  rendőrkém a 'felvilágosult 
phazotntizmus Idején nem volt a nép árulója. Mária 
Terézia, II. József és II. Lipót a polgári forrada
lom programmját akarták megvalósítani a nemesi 
osztály ellenállásával szeml»en. Martinovics együtt 
dolgozott az uralkodóházzal, amíg az ezt a pro- 
grammot képviselte, aktive szembefordult vele —  
Ferenc császárral —  mihelyt az letért a polgári 
foirndalom útjáról és n renkriós társadalmi osz
tályokkal lépett összeköttetésbe. Krúdy Gyula 
nyilvánvalóan ennek az elképze'égnek a szellemé
ben írta meg a magyar jakobinusokról szóló 
könyvét, A baj csak az, hogy a könyvből magá
ból ez nem derű! ki világosan, magyarázat nélkül 
a regény érthetetlen marad. Krúdy végtelen ala
possággal írja le az összeesküvők külsejét, a fo
gadókat és vendéglőket, amelyekben találikomak, 
de te'jesen elhanyago1 ja a forradalmárok intellek, 
tusl-s énját, könyvében mindenki érzelmi ember, 
mintha soha semmin, még magán a forrf>d'’ ,mmn 
sem gondolkozott volna. Főtét kapualjak szerepel
nek a könyvben, mennyezethssadékok. amelyeken 
keresztül ki lehet hallgatni a forrada’márokét, 
akik lelkes frázisokat mondanak egymásnak, tűz
vészek és á’areosbá’ak, amelvek CRak arra valók, 
ftmrv a forradalmárok összejövetelét leplezzék és 
lehetővé tegyék. Az egészen va’ami birderme'er 
,,báj” ömlik el, ami eleve lehetetlenné teszi, 
hogy valami konto'y, vagy súlyos, vagy jelertős 
dolog történjék. Még a kivégzés leírása is, amit 
Krúdy Knnel'er Fé'ix, budai helvta.rtóság’ fogal
mazó, fé’lábára sánta fiata,emlv’ r fogalmazása, 
bán ad elő, —  kisigényű és inkább komikra, mint 
rémítő: ,.délután megjelent a Vízivárosban
Májerrsik. az öreg hóhér, ahol tíz esztendeje nem 
látta senki. Köszörfikövet ..akart venni, de nem 
kapott senkitől. Végre egy oláh hajós köszörű- 
kövét ve+te meg két húszasért. Tudtuk, m;re keli 
a köszörűkő és senki sem aludt ezen az éjszaka." 
( N é p s z a v a ) .  B,  K.


