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nem sokkal előtte - magyarra fordította azt. (Itt-ott maradt is némi 
latinizmus - de talán csak sutaság - a magyarban: „határozának szüksé-
gesnek lenni az francus királyhoz egy különös követet elküldeni".) Meg 
kell mondanunk, kitűnő fordítás, mely a maga korának szókincsével és 
frazeológiájával pompás egységet tudott teremteni tartalom, hangulat és 
stílus között, pontosan eltalálván az olvasó tudati és érzelmi azonosulá-
sához szükséges archaizálás fokát is. Az alap minden bizonnyal a haj-
dani szerző remekbe szabott latin fogalmazványa volt, ami szárnyakat 
adott a különben talán nem kiemelkedő tehetségű fordítónak is. 

Hogy ez ki lehetett, bevalljuk, fogalmunk sincs. Talán a látszólag 
indokolatlanul odabiggyesztett Mindszenti név ad útmutatást, talán a 
tulajdonos Telekiek körében kellene körülnézni, talán további stílusvizs-
gálatok vezetnének eredményre. 

KULCSÁR PÉTER 

KALAND ÉS POLITIKA A 17. SZÁZADI 
NÉMET ÚTLEÍRÓ IRODALOMBAN 

MÉG EGYSZER A MAGYAR SIMPLICISSIMUSRÓL 

Az 1683-ban, valószínűleg Nürnbergben, a szerző nevének feltünte-
tése nélkül megjelenő Ungarischer und Dazianischer Simplicissimus c. 
útleíró kalandregény, mint irodalmi alkotás, úgy látszik, véglegesen az 
irodalom perifériájára szorult, és lassan, ha nem figyelünk oda, teljes 
feledésbe is merül. Nem is e Grimmelshausen-mintára íródott mű szép-
irodalmi jelentőségét akarom bizonygatni, mert ebből a szempontból 
valóban nem különösebben jelentős alkotás, hanem irodalomtörténeti 
jelentőségére szeretném - újból - felhívni a figyelmet. A regény körül 
kialakult vitát a mű szerzőségére vonatkozó kérdés indította meg. Varjú 
Elemér,1 Turóczi-Trostler József2 az útleírás fiktív voltát hangoztatták, 
míg Haimann Hugó3 épp az élményszerűséget emelte ki. 

A vitát eldönteni látszik Hans Joachim Moser 1933-ban megjelent 
Der Musiker Dániel Speer' с. cikke. Moser szerint a szerző Daniel Speer 

1 Varjú Elemér: A Magyar Simplicissimus. MNy. 1936. 3 3 - 3 8 . 
'Turóczi-Trostler Józsefet idézi Mollay Károly Ungarischer und 

Dazianischer Simplicissimus c. cikkében. (Filológiai Közlöny, 1958.) 
'Haimann Hugó:.4 Magyar Simplicissimus. Nyr. 1908. 7 7 - 7 9 . 
4 Hans Joachim Moser: Oer Musiker Daniel Speer als Barockdichter. 

Euphorion, 1933. 2 9 3 - 2 9 5 . 
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német barokk muzsikus író, aki a valóságban is a pikareszk-szimpliciádi 
figurák kalandos életét élte. Boroszlóban (Breslau, Wroclaw) született, 
hasonlóan saját hőséhez, a Magyar Simplicissimushoz. Kalandozásai 
során jut el Magyarországra is, de Moser csak azt tudja bizonyítani, 
hogy Magyarország nyugati részét járta be, holott Simplicissimusa bár 
szinte az egész országot bejárja, de Magyarországnak éppen erre a 
vidékére egyáltalán nem jut e l . . . Simplicissimus a Felvidéken és Er-
délyben jár, valamint a török által megszállt Eger várában fordul meg. 
Magyarországról Konstantinápolyba, vagyis Sztambulba, a török biro-
dalom fővárosába utazik, erről azonban már e mű folytatása, a Türki-
scher Vagants szól. 

Nyitott kérdés maradt, vajon ki ez a Simplicissimus, s miért éppen 
Észak-Magyarország, a Felvidék, a végek s Erdély vidékeit járja be? 
Mert nemcsak a Magyar Simplicissimus, hanem más, ebben az időben 
született útleírások is Magyarországnak ugyanazon tájait ismertetik meg 
olvasóikkal. Havass Rezső Magyar földrajzi könyvtár c. bibliográfiájá-
ban' - mely művet a Magyar Simplicissimus kutatói nem említik -
közli J. Ch. Wagner nevét, akiről a szakirodalom szintén mintha nem 
tudna. Pedig Wagner 1686-ban kiadott Christlicher und Tuerkischer 
Staedt- und Geschichtsspiegel'' с. munkája nemcsak e hasonló vidé-
kekre kalauzol el bennünket, hanem sok rokonságot is mutat a Magyar 
Simplicissimus szövegével. Ennek a három évvel később megjelent 
könyvnek különösen a Kassa városára vonatkozó adatai egyeznek meg 
szinte szó szerint a Magyar Simplicissimus felvidéki kalandjaival. Simp-
lex Kassán jártában több kivégzésnek is tanúja. Ezekről így számol be: 

„Ich habe bey zwey Jahren allda seltsame Urtheil gesehen; einmal 
wurde einer gesteinigt, und auf folgende Weis: Nachdem er zur Richt-
Statt ausgefuehrt worden, muste er sich auf den Rucken legen, da 
pfoeckete ihn der Hencker mit Haend und Fuessen gebunden auf die 
Erden an, und war ein grosser Hauffen Steine neben ihme, das Henckers-
Gesindel selbst vierdte, nahm erstlich einen grossen Stein, hub der auf 
liessen dem armen Suender solchen auf "das Hertz oder Brust 3. mal 
fallen, hernach warffen sie mit den uebrigen kleinen Steinen ueber Halss 
und Kopff in vollendt zu todt, das war erbaermlich zu sehen." Das XX. 
Capitul, was Simplicissimus sonst denkwuerdiges bey Caschau gesehen 
und gehoeret. 139. 

5 Turóczi-Trostler József: A Magyar Simplicissimus és a „Török 
kalandor" forrásai. EPhK. 1915, 2. 3 . 4 . sz. 

'Havass RezsőMagyar földrajzi könyvtár. Bp. 1893. 
7 J. Ch. Wagner: Christlich- und Tuerkischer Staedt- und Geschichts-

spiegel. Augsburg, 1687. A Széchényi Könyvtár példányát használtam. 
Ezt a szerzőt még a legújabb, terjedelmes De Boor-Newald: Geschichte 
der Deutschen Literatur 5. kötete (München, 1967 J sem említi. 
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Wagner a kivégzést így meséli el: 

„Wie dan auch einige Verbrechen durch die Steinigung abgestraffet 
worden, auf folgende weiss: Nach dem der Ubelthaeter zur Richtstat 
aus ausgefuehret worden, muss er sich auf den Rucken legen, da pfleckt 
ihn der Hencker mit Hand und Fuessen gebunden auf die Erden an, und 
ist ein grosser Hauffen Steinen neben ihm, die Henckers-Knechte neh-
men erstlich einengrossen Stein, und lassen dem armen Suender solchen 
auf das Hertz oder Brust dreymal fallen, hernach werffen sie mit den 
uebrigen kleinen Steinen ueber Halss und Kopff ihm vollend zu tod." 

Természetesen lehetséges, hogy ezek a helyek azért egyezőek, mert a 
Wagner-féle könyv a Simplicissimusból merítette az idézett részleteket, 
de feltűnő, hogy más, földrajzi ismertetésnek álcázott munkákban is 
találhatunk hasonló megegyezéseket. 

A 17. század legismertebb útleírójának, Martinus Zeillernek - akit a 
magyar olvasóközönségnek Turóczi-Trostler József mutatott be — 
1664-ben megjelent ,J\íeue Beschreibung dess Königreichs Ungarnс. 
munkája is sok hasonlatosságot mutat a későbbi Magyar Simplicissi-
mus-szal, sőt Wagner müvével is. Lássunk erre példát! Zeiller írja 
felvidéki városunkról: 

„zween stadtliche Bruenn im Wald bey der Stadt davon Vogel und Vieh 
wann sie darauss trinken sterben, desswegen sie mit Gesträuss be-
decket." 

Ugyanennek a felvidéki városnak a jellemzése Wagnernél így hangzik: 

„An disem Wald hat es auch toedtliche Brunnen, sind aber zugedeckt, 
damit kein Vieh oder Vogel daraus trincke und sterbe." 

Simplicissimus: 

,Auch hat es toedtliche Brunnen in solchem Walde, sind aber zuge-
deckt, damit kein Vieh oder Vogel drauss trincke und sterbe." (Das 
XVIII. Capitul. 129) 

Ha nem is szó szerinti egyezésekkel, de hasonló szerkesztésmóddal 
találkozhatunk a kor más ismertebb vagy kevésbé ismert kompilátorai-
nál is. Például a csak a monogramját eláruló J.M.L. Ungarisches Staedt-
Büchlein című munkájában:® 

'Martin Zeiller Neue Beschreibung dess Königreichs Ungarn. (Ulm, 
1664.) A Széchényi Könyvtár példányát használtam. 

* J. M. L.: Ungarisches Staedt-Büchlein. (Nürnberg, 1684.) 
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Cronstatt. „Eine von denen 7. Teutsche Staedten in Siebenbueigen ist 
sehr Volckreich, und wegen des gewoehnlichen Wochen-Marckts 
beruehmt, ligt zwischen gar lustigen Weinbergen, und ist mit Mauern 
und Pasteyen aufs beste versehen. Sie wurde ehedessen von lauter 
Teutschen bewohnt, welche, wie die andere Staedte in Siebenbuer-
gen, der Augspurgjschen Confession zugethan gewesen, die Johannes 
Hunterus allda zum ersten eingefuehret. Uber diss hat es eine be-
ruehmte Schul, und stattliche Bibliothek allhier gehabt, welche vor 
die vornehmste in ganz Ungarn gehalten wurde. Die Haupt-Kirche 
darinn ist von lauter Ouatersteinen aufgefuehret, wo viel Antiquitae-
ten gewiesen worden. Die Stadt kan wegen der Menge des Ge-
traeyds gleichsam eine Korn-Scheuer der ganzen umliegenden Ge-

end genennet werden. Solche Gegend ist das letzte Stuck von 
iebenbuergen, wo, wie man insgemein zu sagen pfleget, das Teut-

sche Vatter Unser ein End hat. Im Jahre 1661. haben die Tuercken, 
die herum lagen, und diese, samt anderen, Staedten, dem Abaffy, zu 
huldigen zwingen wolten, ziemlich ein, und wurden von etlichen 
Kayserl. Trouppen, und Stadt-Voelckern nicht ohne Verlust abge-
trieben. Aber sie hat sich bald darauf dem Ali-Bassa ergeben, und 
Tuerkische Besatzung einnehmen muessen, die sie leider noch 
heutiges Tags hat." 

Loitsch: „Eine Koenigliche-Ober-Ungarische-Frey-Stadt, liegt auf einen 
Huegel, und hat einen grossen gevierdten Marckt samt dem darauf 
stehenden Rath- und Kauff-Haus, auch einer schoenen Kirchen und 
SchuL Die Burger sind meist Teutsch, und Augspurgischer Con-
fession zugethan. Wenn die Rath-Herrn auf das Rath-Haus gehen, so 
tragen sie ueber die ungarischen Roecken Teutsche Maentel. Das 
Wasser daselbst ist so ungesund, dass absonderlich die Weiber davon 
Kroeppf ueberkommen. Im Jahr 1664. hat sich Ragozy etlicher 
Staedt in Ober-Ungarn, als Eperies, Caschau, und unter denen auch 
diese Stadt Leutsch bemaechtigt. Im vernichenen Winter-Monat des 
zuruck gelegten 1683. Jahrs wurden, wie aus denen Avisen erhellet, 
die in Teutsch gelegene Talpatschen an der Zahl 500 war von den 
Unsrigen frey passirt, hernach aber von den Pohlen alle niederge-
saebelt." 

Hasonlóképp ír Wagner is Delineatio*0 című művében: 
Caschau: "Die Haeuser der Stadt sind ganz sauber gegen andere ungari-

sche Staedte gerechnet, auch findet man, fast in allen Gassen frisch 
wasser, denn auch ein Baechlein mitten durch die Stadt fleusst, 
welches etliche lustige Inseln machet, sonst ist hier sehens wuerdig 
die Hauptkirche, welche sehr gross, in welcher Teutsch und Unga-
risch gepraediged wird, das Zeughauss;. . . Die Luft ist sehr unge-
sund, sonderlich den Fremden, welche hier nicht dauren koennen. 
Die Bürgerschaft welche meist Evangelischer Religion, treibet einen 
starcken Handel mit wein, dessen vil hierum wechset, ist aber 
mehrentheils hart, saur und caldigt, dahero es viel Zippsianer giebet. 
Bier daugt auch nicht viL Diese Stadt hat nur zwey Pforten, deren 

I 0 J . Ch. Wagner -.Delineatio. (Noiberg, 1684-86 . ) 
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eine um die andere geoeffnet wird, und hat in der Botschkaischen, 
Bethlehenischen, und iezigen Teckelschen Unruhe, vil aussgestan-
den, auch unterschiedliche Herren bekommen. Gleichwohl aber ist 
sie imer in christlicher Hand geblieben." 

Mollay Károly Turóczi-Trostler József megállapítására támaszkodva ne-
vezi meg azokat az írókat, akiknek művei a Magyar Simplicissimusia 
közvetlen hatással lehettek." A forrásműveket négy alapműre vezeti 
vissza: 
1. Fröhlich Dávid kassai polihisztor Viatorium c. műve (Ulm, 

1 6 4 3 - 4 4 ) 
2. Stephanus Ritter Cosmographia (Marburg, 1619) 
3. Johann Wild: Neue Reysbeschreibungen eines gefangenen Christen 

(Nürnberg, 1613) 
4. a Theatrum Europaeum (Frankfurt am Main, 1627-től) kiadványi. 

Érdekes, hogy a felsorolásban még a Turóczi-Trostler József által is 
méltatott és fontosnak vélt Martin Zeiller sem szerepel, a kor kisebb 
igényű, ám hasonló tematikájú művei pedig még csak gondolatban sem 
merülnek fel egyik Simplicissimus-kutatóbin sem. Igaz viszont, hogy 
irodalomtörténészeink a korabeli útleírások közül csak a szépirodalmi-
tag is érdemleges műveket emelték ki és állították például a mi Simpli-
cissimusunk elé. De Zeiller és Wagner nevének kiemelését én éppen ezen 
oknál fogva tartom fontosnak! 

Bennünket azonban most nem az egyezések hogyanja, hanem mi-
értje foglalkoztat. A művek keletkezési dátuma - ha pontosan nem is 
egyeznek meg egymással - egyértelműen az 1600-as évek közepére 
tehető. Szám szerint is ekkor jelenik meg a legtöbb útleírás. S ez az 
irántunk érzett állhatatos és odaadó érdeklődés a töröknek .köszön-
hető". 

A török már egész Európát fenyegeti, s a világ figyelme a „keresz-
ténység védőbástyájáéra, Magyarországra szegeződik. Tőlünk várják a 
megváltást, a segítséget, Európának és az európai kultúrának megmenté-
sét a pogány töröktől. Európa gyűlöletét Martin Zeiller szavai sommáz-
zák legjobban: ,.allgemeiner Erb-Feind christlicher Nahmens: die 
Türcken."11 

Nem véletlen hát, hogy Johann Wild fent említett Neue Reysbe-
schreibungen . . ." c. művében főhősét egy egri vad török rabszolga-
kereskedő fogságába ejti, s onnan csak nagy üggyel-bajjal tudja kiszaba-
dítani, akárcsak Speer hasonló körülmények közül Simplicissimusát. 

1 1 Mollay: i.m. 
1 'Martin Zeiller-.Hungaria. Franckfurt und Leizig. 1690. 

15 Irodalomtörténet 
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Az sem véletlen, hogy Wild kalandjai a tizenötéves háború idősza-
kára esnek, amikor hosszú idő után először lángol fel egy egész Német-
országot érintő törökellenes harc. 

Az 1680-as években, Bécs sikertelen török ostroma után ismét 
megkezdődnek a felszabadító háborúk; és ekkor, ezekben a zűrzavaros 
időkben, 1683-ban jelenik meg a Magyar Simplicissimus is. A kort, a 
történelmi helyzetet ismerve joggal feltételezhetjük, hogy mivel Európa 
és ezen belül Németország közvéleményét különösen érdekelte - sőt 
érintette! - Magyarország sorsa, a mű nem egyszerűen kalandos útle-
írás, hanem egyúttal politikai célzatú is. 

Mint említettük, Moser szerint Speer Magyarországon járt. Hazánkba 
azonban még egyszer visszatért, 1685-ben, éspedig mint hercegi histo-
gráfus kísérve a Württemberg! csapatokat. Könnyen lehetséges, hogy 
Speer-Simplicissimus kalandos utazása előtanulmány volt, afféle hely-
zetjelentés a németek számára egyébként is különös érdeklődésre szá-
mot tartható, igen részletes beszámoló a németlakta, nagyrészt protes-
táns Felvidékről és a szintén sok német anyanyelvű lakost számláló 
Erdélyről. 

Már dolgozatunk elején rámutattunk arra, mekkora hasonlóság, 
mennyi egyezés található a Smip/ícissímus-szakirodalomban említetlen 
Wagner 1686-ban kiadott idézett műve és a Magyar Simplicissimus 
között. A könyvben semmiféle ajánlás sem található, viszont Wagner 
egy másik művét, a szintén idézett, 1684-ben megjelenő Delineatiót 
ugyanazoknak a Friderich Carl és Georg Friderich württembergi herce-
geknek ajánlja, akiknek szolgálatában Speer is állhatott. Wagner műve és 
a német útleíró-irodalom általában nem egyszerűen a magyar történe-
lemmel, nemcsak a magyar élet hétköznapjaival ismerteti meg olvasóit, 
hanem pártfogójának szája íze szerint is tálalja a magyarországi ese-
ményeket. Ilyen értelemben e művek politikai célzata, az útleíró iro-
dalom politikai érdekeltsége és beállítottsága szinte bizonyosra vehető. 
A felszabadító háborúkban kiürült országrészek azoknak a német bete-
lepülőknek lesznek vagy lehetnek szálláshelyei, akik számára Magyaror-
szág még nem is olyan régen a „kereszténység védőbástyájáét, a mesés 
Kelet kapuját jelentette, és akik nagyrészt majd éppen Württembergből 
települnek át Magyarországra! 

így már érthető, miért e nagy érdeklődés a Felvidék és Erdély 
bányái, hévizei, jó levegője, iható kútjai, s ihatatlan söre, a városok 
elhelyezkedése, a szokások, a szertartások, vallási hovatartozás - és nem-
kevésbé a szépnem külseje iránt. Megmagyarázható a művek már-már a 
plágium határát súroló hasonlatossága is: csak arról írtak, ami fontos 
volt, vagy amit megrendelőik annak véltek, s a hitelesség kedvéért nem 
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riadtak vissza egy s más adatot innen-onnan, írótársak műveiből össze-
ollózni. 

Ezt az utat és ezeket a törekvéseket összegzi, kalandos formába 
öntve, a Magyar Simplicissimus. Segítségére van természetesen a grimm-
elshauseni jó példa és a pikareszk rokonság is. Kalandjaival, vidámságá-
val, régi szokásaink bemutatásával külön helyet és elismerést vívott ki 
irodalmunkban, s egyszer régen, Varjú Elemér fordításában, az olvasók 
körében is. 

Érdemes újra felfigyelnünk erre a klasszikus irodalom mércéjével 
ugyan nem mérhető, de önmagunk, történelmünk egy darabkáját meg-
elevenítő, újjáélesztő műre, amely prózairodalmunknak is egy — talán 
nem túlzás ezt mondanunk — meghatározó állomása. Érdemes már csak 
azért is, mert most, mikor az irodalmi világ éppen Grimmelshausen 
halálának évfordulójáról emlékezett meg, illik nekünk is a grimmels-
hauseni szimpliciád magyarországi - méltó - követjéről, ha csak e rövid 
cikk erejéig is, megemlékeznünk - és emlékeztetnünk! 

NEMESKÜRTY HARRIET 

EPIKAI ÉS TÖRTÉNETÍRÓI MŰSORFORRÁSOK 
A MAGYAR HIVATÁSOS 

SZÍNJÁTSZÁS ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN 

Mátyás udvarának dramatikus szórakozási alkalmai, a 16. század 
elejének egyházi szerzőktől kárhoztatott népi játékai a független ma-
gyar állam bukása után nem vezettek, nem vezethettek a hivatásos 
színészet, játékszíni közönség, színházlátogatási szokások kialakulá-
sához. A műfaj fejlődésének tartós megtorpanását a ritka, magányos 
drámai eredmények nem feledtetik, s - Varjas Béla szavaival élve - „a 
legkülönfélébb külföldi epikus, prózai és verses művek, sőt még drámai 
alkotások is nálunk, jellemző módon, mind a históriás ének alakját 
öltötték magukra". Ugyanerről győz meg Szabolcsi Bence táblázatos 
összeállítása a 16. századi históriás ének témáiról, főbb típusairól.1 Arra 
nézvést, hogy a drámai tárgyak epikai formában történő fordításának, 

'A magyar irodalom története 1. Bp. 1964. 404. és Szabolcsi Bence: 
A magyar zene évszázadai I. Bp. 1959. 1 1 8 - 1 2 8 . 

15* 


