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54.
Bev~zeté.:

'

DiatilmUnk Daniel Dafoe •..•
val·és
irodalmi
munkásságával
'f.pg-.
lalkozik .• Daní.e L Defoe /akinek családi
neve tulaj dQnképpenpói.
.
volt s csupán aziró
tette
hozzá a "De " szócskát/
,az első igazi
angol regényiró;
az ango.L r.egény -fejJ..őd·é~ének elinditéja~
Eletraj iát· többe'nmegirták,
_lehetőserl
sok adat hiányzik
ennek
irónak
telj
es
biográfiáj
ábál.
.
.
.
,'"

-

de még eme munkák
a jsoka t hány~tott,
.
-v

után is mégkalandos
.

.

-

1. Daniel Defce :h'iteles
arck~pe lXVIII •. századbói'val6angol
metsza t./ .. -. -----.. '-- --,- . . KépUnk Daniel Defoet, az arigol regényiráé
első .jelentős
képvist?15j ét ábrázöl,j a. -Egy k5rözvényból
f ennmar-adt hi telea
szemé Ly Le r-ása. is : "Középtermetü,--, sovány, bar-nabőz-ü .és aö t t har-na
haj u,de
par-ökát visel ;horg~s
or-r-u, hegyes állu,
az eme szürke,
a 'szája melle tt egy anyaj-egy" - irj a a körözvény , meLy e.t -azért.
adt ak ki ellene,
mert' egy gunyira tot bocsátott
közre az' angol·
~gyház ellen.
,
,
é

í

"

Defoe Londonban született·1661-ben,
- 1660.-at; jel51f
meg születési.,évének.

de néhány

életrajzirója
,

2. Részlet_London
látképéből
a nagytlizvészelőtt~
/Hollar
Wén.eae L rézkarca
után', 1666 előtt
késziilt
rajz.!
.. -~'
- ~épünk Londont, Defoe szülővárosát
ábrázolja
a XVII~~század második -fel~ból
származ6 rézkarc
nyomán.Def6e,Ló-ndQnna~
, ama részén szület~ttt
meLye t mai napság is. Gr±pplegate~nek, neveznek_
.
.

3. A londoni '5t~ailes
9>
Cripplegate;-amelynek
környékén Def,of!
szüle te_tt .• "/~8Jo-'ból" széÚ'mazórézkarc.1
- - " ." "
------Eaaek
az·épületnek
'a környékén volt Defee. apjának mészar~zéke~"
,.
, Defoe ~pja~ minfie-nt megtett , hogy a fogékony fiatal
Daniel,
j"t,1 .neve Lé s e kapjon.
Éppen ezért b e í.r-a t ta a fiatal
Daniel Defoe •.t
egy jó; un.n:tlonc,oriform~st ft isko:l,ába. A nonkenf ormí.s t ék vallási
szempontból-nem
fogadták el az anglikán
egyház. fels'óbbségét
s ez
,azellenz'éki
Illage,tartás hatással
volt Defoe egészé'-etére
t bár
vOltakéletutjának
olyan 'szakaszai
is" amikor nagyon Ls 0PPQr'Í"l
tunista_ módon v:tselkedett. __
, onS7V!~S
~~t~I,~9rMÁR
.
_
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4~ K.ét jellegzetes

látkép a XVrI:rf' századbeli
Londonból .•.
, . - - - -E9QSB-a- vá:FGssaa. - tGl tQt te -j)~':t99 -k9:F& -fiatal~ulgít
•. Az, első
kép a Westminster
hidat,
amásodik.pedig
egy .~hemse~partilátképet . abráz~l. '

5. IIIiYiimos

angel királ:._
/Pieter
Sehenk: rézkarea/
. ,- - .Isko:'l,áinak'-elvégzése,
után Defoe felcsapott
kat.ninak
s beál~ott"az
egyr~ növekvő r-e akc d ellen felke,l.E!st veze~6 lI41lJ!lllf)uth
herceg seregébe.
llommputh.elsapatai
a e,d@Jlo~ri1itközetben
1];68,/
vereséget
szenvedt~kt
d~ Def.e ~zerencsére
elkerülte
a büntetést.
1688' után az angol burzsoázia
meg~gyezett aföldbirt~kos
arisz~
tokráciával
és a kompromist;3ZUDl
eredménye,ként az elüzött
;:Il.Ja.kab
helyét
III~ /0~aniai/
VilmQs. f~glal ta el. Def'oe li. kirá:l.Y~ sz~lgálatába szegmdött,
Képilnk II-I~Vi11l1ost ábl"ázo:tj~ ·Pifitl' Schsak réz ••.
karca.nyom~.
'
'.
í

.

.

6. Barlay Hébert, mi:r:liszter, Defee· pártfog6ja~
/Ré'zkarc a XV:EII.:
elsGc;t'elésél,j----.---II·I~: Vilmos kegyeinek e Lnyer-és e ut án, Def oe igen élénk üz1e1;i éa po Lf tika:l tevékenységet
fej tet.t ki.K~reskedelemmel,
manu= "
f'aktura-a:Lapitással,
üzle tkötésekkelfoglalkozott,
'maj d csődbe j utott
és kUlföldre
menekült ~itelezil
e15I. Yiészatérése
után igen
-termékeny irodalmi
éa p~l,itikai
munkábakezdétt
s hol á whig-ek,
hal a·tQry~k ügyét védte, mint Har;tey miniszter
ügynöke. Harley
támogattaDefo~;t
ujságirói
t ör-e kvéae bea Ls , 4 m,iniszter
támogatásával
inditotta
meg Defoe az angol ujságirásuttör6
jelentdség6
kiadv'nyát
a
nRéwiewn~et
fejtsd:
rivju
=
Szemle.
17~4/~
.
'.
~
í

.

'

7.

Defee' eg::(ik j elentós
müvének uj abb kiadása c "An Essal
IE' :t' tk'e ezes· t erveKro,
1
N11
. . ... ' .. ,. .'

- t.
PrGJecs,·~

up~rL.

.

. -. , - -pé!őe több mint2.co müve s irt .. Ezek közül egyike az elsó..nek az a hires
tanulmány t meLyn=k cimlapj át ~ kép ábi'ázolj ait Eb~
ben a tanulmányban l'efoe sok haaz noa terv megvalósi tását
j avasolja, .t öbb ek között:
az országutak javítását,
biztosit6társulatok,
takarékpénztárak
alapi tását,
e.gy elmebetegk6rház
épi tését,
,stp.
Egyik mtive miatt I"Bogyan'végezhetönk
l~grövidebb
uion a ~zekr
tásokkall
pe;Llengérre
álli t ot t ák ,
8.. Defee

a pellengéren

IEgykoru raj z nyomán kéaz tett. illusztrá'.
..
.
..
Dé·:f~~•..t ez abade Lvü irásai
miatt börtönbe' ve t e t t ék , pellen,gérre álli tották,
de ezzel sem tudták e Lhemá'Lyo s f t.ani népszerüSié:"
gét,
Hivei virággal. b~ritottáke;L.
a pellengértalpazatát,
miként
ezt egyegykoru
rajz nyomán készült
illuszt~ációnk,n-is
láthatjuk. Bürrt e t aének lejárta
után, Def'ee "n~uszt"i~t
a pe Ll.engé r-- .....
hez 11i! HYmD .tea thePilli:~rYIt/,
A pellengérre.
való állitás~n
ki •••
vUl Defoe többször vol~ bört5nben is. ! N~wgate-i börtönb6l va16
kiszabadulása
után Anna angol királynő
szolgálatába
állt_s
mint
·'Harley-embere
diplomáciai
küldetésben'
is voltSk6ciában.1713-ban
8zakitotta
fél,be politikaiés
üzleti
tevékdnységét
EJ attól
kezdve
.e aak az .i.rodalemnak az ent e L te életét.
í,

ció./.

é

?
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-9, Fot$mentázs Defoe ismertebb müveibG'l
Dé f'ce 'igen-térméRetiy-iró-völt;-'!'öbb,
mint kétszáz müvét
tartja
számon az angol ,irodalomtörténet.
RolH.nsonján kivül nemcsak p~litikai,
jogi, közgaza,sági
stb. tárgyu müveket irt,
han~m regényeke'k is. Képünkön néhány ismeriiebb _Deto~•.•
m{leimlapját
'láthatjukl';'M~ll
FlandertJ~' Iregény/, .~Rebi~ao!l Or-asoetf (regény/,
"Raxana" Iregény/,
~Al'l.an of 'ihe Engli~$h Commr~~~!4lAz angol
kez-eske de Lem terv~l,- "Col~nel Jack,~ Ikalandregényl ",~!~l'ífem-olX"~~f
a,Cavalierl1'
IEgy lQvag,emlékiratai/.
,'"
~egemlitj~
még néhány Defoe-mü cimét: '"Capiiain ~íngletonn,
ISingleton
kapitányi.
"Joürnal ~f the Flágue ,Yeá,;-" INap16 a"',es~'
t:tá:évébói/,
"The True-born,Engl;ishme,n!! lAz igazi angol emberi '

~!b-~'
.•
.
. 10 i jI ''-',György'angol
~.

:

...•

király,
akinek uralkodása idej én De.!o..e_
'már
kizár61agosan -esak-az -iredalamnak -szentefte -életét"
- .'
"', -~- ::.~·,"I.-Gyijrgy -trQn7:~erüiLéiéve~ -&-Haa.a.Qv8r,..hiz
-jutott
diad.lra
Angliában',
ezzel a toryk is háttérbe sZflrultak, Dl.erl It György
whig.párti' volt. Defoe n~m követelt semmit a f;lhigek uralemraju ....
tásakor az uj királyt61.Visszavonult
a politikai
életből. s1719ben -kiadta fómüvét$ 'Robinseu:t történetét.Számos
más munka 'Kivette
meg-'ezt la ;r~gényt. Defoe fáradhatat'lanul
dolgozo,tt 1?3l;".ben be .•.,
kMvetk~ze~t haláláig.
.
'z;
-'
'
~ .r.

11~Defoe nRobinscn"~jának szövegkritikai
kiadása
,
. ',' -pefce 1?l9 •..
ben adta, ki leghiresebb
müvét:-:Robinson történlfJtét. In.The bife and Adventures af Robinson C;rue,e"./ A könyVtárt
1Q_~,ontot kapott egy könyvárust61. .ir6i hnner-ár-fumként , AJnü,·
..mel;l már az ir,ó-,életéb~n 1ft hihetetlen
gyorf;!aságge.l tett 8ZEU'~t
nép~zerü8égre,
caakhamar- az egész világ kMzöiJkinesévé lett's
.az
maradt a mai napig is. Robinson CrUsoe történetét
Defoe egy
Se1kirknevü
matróz .kaLand j ai nyolJlánirta.
", --

12. -8.elkirk

matr6z három arcképe: 1, amikor a s'zig~tre
, 2. két év mulva, ·3. amikor Roge'rs kapitány megtalálta.
r~j~ c,nyQQI;án.1
- - -- ,,- -- - -",'

-, - --- - - - "

, -' - ,-

_. - ..

~ 7.

ki t~ttékt
IAngol
-{

'" Selkirk matróz tarténete
a világiro'aalem 8z6mÓSn;rebinzo ••
nádj·ának'~68mintája. ,Tudjuk, h~gy'va16ban élt ez a vitorlamester,
aki 1; saj át kér,és'éra tett ki kap tánya, Juan Pernandez szigetére,
ahonnan töb-b évi szigeti
élet 'után 17ll. ••ben kertilt vissza hazá~,
jába. Rogers kapitány l712-ben m~g~s irta S~lkirk történetét.
Defoe is ismerte Sel;kirk kalandját;
sót a kalandhósével
'szemé.•.
lyes kapcsolatban. !s volt. 1t,.Rol:.l:t.n~oI3. azonban nera egy embez-,
- nem AIElxander Se.lkirk története~
állapitja
megVajdaEndr~a
mü
legujabb magyar kiadásához irott
tanulm~nyában .••hanem az angol
puri tán kispolgár tipusáé~. ",Az 6 h6s~ttn~
teménye ez •.".
í,

a

l.' ,Mas a. Tierra - San Juan)3z;i eteso' 'ort Robinson •.szi ete
-----llit61ag-ezen-a-szigetea-telt-el.Selk1rk-lIlatrQz
~rebinzon~
'sága." ~udjuk azonban, 'hOgy ne!llS~lkA.rk volt esziget
elsó lakója.
Maga ~Z; aapanyol
tengerész,
akinek a nevét viseli
~ sziget,
szin297
-

1.

..

.

,.

tén hosszabb ideig tartózkodott itten·-:-állapitJameg
Turzó Fe- .
rene a "robinzonádok" szorgalmas tanulmány6iója "Robinzon éa a mi
RobinzGn-irodalmunk"
cimü mUnkájában. /Nyitra, 1899./ 1furz6 azt is
kimutatta,. hogy a kar-aí.b az í.ge t ek egylkénszintén
élt· egy·magá =.; . ,
nyos lakos,· akárcsak Def'oe r-egényének
hőse: és ez· Serrano apanye i
'matróz volt, aki haj6tör~skövetkeztében
vetődött a lakatlan szigetre, Képünk5n a San Juan szígetosoport un. Robinzon-~zj.getét
láthatjult. D~foe Robinz0I?-jaaz emberi akaraterő, a szívósság, a
'céltudatosság ·megtestesitője ••Vajda Endre ezt irja a regény legujabb kiadásának függel~kébens nA szig~tre vet6dött Robinzon,h~latlan akaraterővel törekszik cél,ja felé. ,Néha kétségbeesik, de .
ilyenkor a gondviseléshez ,fordul s ez a gondviselés rendkivül
gyakorlatias; osak azt segiti, aki ·tud magán segd.ten éslegfőbb
jutalma az, hogya bennebiz6
puritánt e'lőrevisziaz evilági bQl-.
doguiásban ••• Robinzon a szigeten valclban végigjárja az emberi,...
ség évezredesutj át, amellyel hatalmába ...-haj
tot ta a terineszetet.'"
Defee regényének cselekménye"kBzismertsége
miatt nem szorul
részletesebb ismertetésre. Ezuttal ~öviden összefoglaljuk, hogy
mi történik a ~eg~nyben:
.
.
Az önéletrajz és nap16 formájában irt regényelbeezéliJ
_ hogya brémai származásu ke r-e ake dőc aa Lád ihaz-mad í.k fiát, Robinson
~rusoe"t, 19 éyesko:r:ában olthatatlan utazási ,vágy lepi m.eg. El-.
hagyja szüleit, hajóra száll,. hajótörést szenved s ahelyett,
hogy most kiábrándulna, egy Guineaba induló haj6n ismét szerencsét pr6bál. Egy kalóz. azonban elfogja hajójukat. Robinson Crli60et
eladják rabszolgának. Megszökik - egy kis néger fiu segitségével,
akinek önfeláldoz6,szOlgálatátazzal
hálálja meg, hoiy eladja egy
'hajóskapitánynak. Majd ültetvényesiesz
Braziliában, az ültetvényhez azonban murikaerőrevan 8züksége-,haj óra száll tehát, hogy
.Afrikában nége r rabszolgákat azerezzen, Haj ótörést szenved. s egy.
puszta szigetre vetődik s itt irja naplój át , A hajór6l. megmen te t t
tárgyakkal berendezkedik. Á vademberektől megmentett péntekben .
hüséges szolgát szerez, majd ennek apja; továbbá egy spanyol,
. végüI egy elÜzött·hajóskapitány
s:matrózai.kerUlneka
szigetre·
.s a ~obin~ori segitségével visszaszerzett haj6n azután 28-~vi
szigeti remeteség után hazatérésre szánja el magát. 1687-ben -ér
haza. Lisszabonban megtudja, hogy braziliai ültetvényeinek jövedelme' gazdag emberré tette. Defce megirta a regény folytatását is
"The J'urther Adventures of Rob í.naon Cruao~"cimmel
sót még egy
toldalék harmadik részt is irt /"SeriOus Reflexions" cimmel/,
a~elyben. a·reg~ny első részébe~ előadott~k
felett elm~lkedik'
í

í,

14. Vetitett szöveg:
..
\1Következg -képeinkküJ,.önböző'Robirison-kiadasokb6l .vett rr-.:
lusztr.ációkat
ábrázolnak"
•
.
, .c
.

15. Az ifju Robinsont apja "kitünő éskomoly
/John Williamson

tanácsokka-l látja el'i ~ .

rajzaI·
_

4

....
-29?

IW.

16. Robinson elindul Yarmuth~ba

Paget rajza./

17. Robinson megmenekül a tenger hullámaiból
18

Robinson megközeliti

8

-

-

-

- -

- - ..

-

.. -

-

.

a part' felé sodort hajót

-

19" Robinson tutaj'ával szerencsésenezárazföldre
-

.

-

-- -

20~ RobinSon

-

-

-. -

-

. - . -

-- - ..•

érkezik

- - ..

kunyh6t tákol össze

21. Robinson egy 'öreg bakot és két fiatal ke~skét fog.
-

o...

_"'

_ _ _ "

~2•.Robinson bejárja aszigetet.
-.

.

-

:.

---

-

-

.-

- -.

- - - -.

.. -

- ~-

.,

..

-

-.

- ". .

/W. Paget rajza/
-'

2J~Robinson
felfedezi a kitelt árpát lakóhelye közelében
Paget,rajza,~-.-

IW~

24. Robinson kipr6b-álja magakészitette
[-

'"

-

.'

csónakját 1'#'1 Paget rajzai

-

.

25. Robinson emberi csontokat fedez fel a homokban
26. Robinson szigetére kannibálok ékrezriekésgy5zelmi
.·.ülnek, /s, Williamson,rajza/

ünnepet

27~ '~;binson tinitja Pénte~et
28.,'Campe- "Uj Robinsonjának" francianyelvü kiadás'a
.'Amagyar olvaaóköz ön ség nem De fo e jvh anem Camp e "Uj Robinsonj ának"szovege
alapj áll ismerke.dett meg e15ször Rob í.ns on történetével.
. .
: J.H ..Campe) /1746-1818/ f Lant r-opí.sta pe dagógua , Rousseau
tanainak népszerUsit6je dolgozta át e16ször Robinson t5rt~netát
az ifjuság számára. .
. ..
'
,
,Qampe müve alapj án dolgozott Gelei József, aki "Ifjabbik
Robinson" cí.mmeL 1787-ben adta e15ször a magyar olvas6k ke·z~)~
Robinson történetét. utána 'Gyarmati. Sámuel forditotta le Robinson
történetét, /1794/, ~ajd Uzd1 Péter néven Vaj4a Péter .forditott
egy Robinsant 18J6",,:ban.·
•
v

í

29~ 'Vajda'P~~~r1844-ben
megjelent Robinson ~orditá8!
..'Az· s18G ,hiteles· Robinson-fordi tás -Vaj da Pétert61 ered Vaj =
'da Péter Foe és Geiger nyoméill,158 'lapra terjed5 kivonatbanadta
'ki Robinson történetét. l844=ben jelent'meg a Vajda Péter-féle
. Robinson, melynek cimlapját láthatjuk e filmen. _A mü la58~ban
.·második kiadásban is megjelent.
.
Vajda elmondja kivonata e15szavában,- hogy ez a meg:rö'-rili~~S
abban nyilvánul, hogy "csupán az el5adásmódja,rövidebb,
de
az események mind elsorol t a t nak ;" Az el5szóban ifj~ olvas6::b:n
.fordul Vajda Péter s ezt irja~ "Kis Bará~im! ugy akarták a kö~lil~
mények, hogy ismét egy könyveeskévei ajándékozzalak meg •.••Mult
évben a nemzeti Abcévei ajándéko~talak meg s örömömre.szolgált a
munkámat mindp3..1féle
képzetekbeIJ.látni,. Remélem, hason16 történik e jelen kivonattalis.
tpUljeték a szépben és jóban ~s legyen
kedves eLő t t etek hü barátotok, a forditó".
4

.29.7

5 - ..

30. Pákh

Albertij,öbinson-kiv6nata

a Vasárnapi K<5~yytár1;)e.n- és a
Kis,-Nemze-ii ~lI411ze
WIl· e _ -ifj liS ági -karaYVa9F9za t -R9B1Rssm-k~tet(i
.- • ,
, -la5g ••.
b~B-jelent
-meg-.Pákh-Albe~t -tiGbissQRja, -melye1i -s.~Kis "
Nemzeti .:ilz~umban közölt átdolg~zás ki:Sv'e-tett. Ezután egyre-m'ásra
jelentek' meg a magyarnyelvü Robinson kiadások. ,1874-bé'n ~almQsi'
Károly néme_t szöveg/alapján
egy teljesebb
Rob í.naent ad o.t t" a ma- .
gya.r á;~juság kezébe.
__,
./ - ', ,
,
, K5vetkező' két képflnklSn·fet6mantázsokatlátahtu.nk
magyar Rabins.sn-kiadásokból.
'
.

.

',.

-

3l.Fotómentázsrégeb.biés'uj~bb
- _. -

anagyszámu
'

Robins()n-kiadásokb61

.. .

",

329 Hgy másik f'o'fó~ontáz.s régebbi

.-

'é9 lljabb Robins0n kiadásokbél

-~

,

)3 f Defoe InÜv:ének
'-leguJ abb" kiadásai:

-'

'

'_,'

'4z:Uj \;lsági-~Grayvkiadónak ,1954.ben megj"elent

,
Rob í.ns onj a;

a
teljes
nagy Robinson1945~benmegjelertt
kiadáse. és végezetül
azOlcs& Könyvtár....aorozatban :J,955...ben megjelent magyar Ro.binsan oimlapja.!',

.•

,

-

--~,

'

.-

Itcfa~ül.t,a FelsSoktatá~iJ~gyzetellátó

Jáll.alatnál,
F.elalós veze1ió: Hei tter 'Im:re '
.
'-e~2)~9-2'7
.-
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