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NÉHÁNY ÊSZREVETEL DANIEL SPEER 
MAGYAR SIMPLICISSIMUSÁNAK 

LEGÚJABB KIADÁSÁRÓL* 

Csak örömmel üdvözölhetjük Daniel Speer Ungarischer Oder 
Dacianischer Simplicissimus című művének legújabb kiadását! A ná-
lunk lassan már feledésbe fnérült művet most NDK-beli kiadó jelen-
tette meg. A Magyar Simplicissimus Magyarországon legutóbb 1956-
ban került kiadásra, Varjú elemér fordításában, Turóczi-Trostler 
József előszavával. A magyar kiadás jegyzeteit Benda Kálmán állította 
össze. A könyv először 1683-ban, valószínűleg Nürnbergben jelent 
meg, a szerző nevének feltüntetése nélkül. Jelen kiadáshoz Herbert 
Greiner-Mai írt magyarázó utószót. 

A kalandos történet főhőse egy Simplicissimus nevű fiú, âki Bres-
lauból (Boroszló, Wroclaw) indul el „világ körüli" útjára. A Felvidé-
ken át jut el Egerbe, innen vezet az útja Erdély felé, II. Rákóczi 
György fejedelem udvarába, s innen tovább Konstantinápolyba. Erről 
az útról azonban már egy másik könyv, a Türkischer Vagant szól.1 

Simplicissimus útját számtalan kaland, élmény kíséri. A Tátra leg-
zordabb útjain kell keresztülverekednie magát hegyi kísérői segítségé-
vel; rablókkal, haramiákkal találkozik; Késmárkon megismerkedik 
Frölich Dávid híres matematikus tudományával; Kassán egy gonosz-
tevő kivégzését nézi végig. A látottakat maga így foglalja össze: 

Von Kaschau ungefangen, 
Von Eperies ungehangen, 
Von Bartfällt unbeweibt, 
Von Zeben unbekleibt, 
Kommt er in die Leut 
Kann er sagen von guter Zeit.5 

* Ungarischer Oder Dacianischer Simplicissimus. Rütten [und] 
Loening [Verl.l Berlin, 1978 

1 Turóczi-Trostler József ismerteti: A Magyar Simplicissimus és a 
„Török Kalandor" forrásai EFhK. 1915, 2. 3. 4. sz. 

2 Az NDK-beli kiadásból idéztem, 165.1. 
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Varjú Elemér fordításában: 

Akit Kassán el nem fognak, 
Eperjesen fel nem kötnek, 
Bártfán meg nem házasítnak, 
Szebenben meg nem csúfolnak, 
Lőcsére ha ér békében 
Jószerencsével dicsekedjen.3 

Egerben Simplicissimus egyenesen egy rabszolgakereskedő karjaiba 
fut, ahonnan igencsak nagy üggyel-bajjal tud kiszabadulni. Az erdélyi 
kalandok - jobb szó nincs rá - sokkal „nyugalmasabbak". Több a 
tájleírás, a városbemutatás. Simplicissimus inkább megfigyelő, mint 
kalandhó's. Érzékletesen írja le egy magyar esküvő szertartását, s mint 
kívülálló szemlélő meséli el a II. Rákóczi György lengyelországi had-
járatát követő eseményeket. 

A Magyar Simplicissimus mind az irodalomtörténészeknek, mind a 
néprajz- és zeneirodalom tudósainak problémát jelentett. Vitatkoztak 
a könyv szerzőségéről, és komoly, voltaképp máig megválaszolatlan 
kérdés maradt az is, vajon az utazás a valóságban is megtörtént-e, vagy 
csak fiktív kalandokat, mesét olvashatunk? A vitára elsősorban 
Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen 1668-ban megjelent 
Der abenteuerliche Simplicissimus című regénye adott okot, amely 
maga is kalandregény, de a kalandok csak a szerző képzeletében ját-
szódtak le, éppúgy, mint a grimmelshauseni mintára íródott más 
szimpliciádok is. 

A Magyar Simplicissimus e kiadásának gondozója, Herbert Greiner-
Mai tömören, érdekesen foglalja össze mindazt, amit a könyvről az 
irodalomtudomány tud vagy tudni vél. így ismertet meg bennünket 
az anonim Simplicissimus szerzőjével, Daniel Speer német barokk 
muzsikus-íróval. Greiner-Mai tanulmányában részletesen elemzi Speer 
életrajzát, munkásságát. Adatai pontosak, hitelesek. De az olvasó előtt 
sajnos rejtély marad értesüléseinek származása! Holott nyilvánvaló, 
hogy a Hans Joachim Moser Der musiker Daniel Speer als Barock-
dichter (Stuttgart, Euphorion, 1933) című cikkében olvasottakat fog-
lalja össze Ugyanis Moser volt az, aki Speert elsőként azonosította a 
Simplicissimus szerzőijével. Moser hívja fel a figyelmet arra is, hogy 
Speer Magyarországon is járt. Sőt, ha hihetünk Speer Das Neueste von 
dér Zeit, dass ist: Ausführliche Vorstellung der heutigen Gefangen 

3Az idézet az 1956-os magyar kiadásból való. 1 7 2 - 1 7 3 . 

1 6 
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Nehmung . . . des Graf Teckely. . . (Nürnberg, 1685) című aktuális poli-
tikai tárgyú munkájának, Speer a württembergi csapatokkal 1685-ben 
mint hercegi historiográfus újra Magyarországon járt! Ez a tény ma-
gyarázatot adhat az élményszerűség kérdésére is, habár Moser Speer-
nek csak nyugat-magyarországi útját tudja bizonyítani, a könyv 
viszont majdnem az egész országgal ismertet meg bennünket, elte-
kintve éppen az általa bejárt Nyugat-Magyarországtól. Az élmény-
szerűség kérdését Herbert Greiner-Mai is felveti - anélkül azonban, 
hogy ennek bármi okát keresné; valószínűleg úgy gondolja, hogy e 
kérdés taglalása túlfeszítené egy rövidke utószó kereteit, vagy mert e 
problémának maga sem tulajdonít túl nagy fontosságot. Pedig a Ma-
gyar Simplicissimus megértéséhez, helyes értelmezéséhez rendkívül 
fontos erről a kérdésről beszélni. Az élményszerűség problémája 
ugyanis szorosan összefügg a könyv műfaji megjelölésének kérdésével. 
Greiner-Mai megkerüli a megjelölést, talán mert Speer könyve még 
nem regény, inkább kalandos történet, történelmi tabló - valahol e 
három határon mozog. De valószínűbb, hogy idegenkedik attól az 
esetleg túlságosan egyszerűsítőnek tűnő megjelöléstől, ami pedig 
ennek a könyvnek sajátja, igazi értelme: útleírás. Útirajz, úti élmé-
nyek, útikönyv - ma azt is mondhatnánk: riportok - ahogy ez egy 
hercegi történetíróhoz illik is. Ez a műfaj a 1 6 - 1 7 . században virág-
korát élte; számtalan szerző számtalan műve kalandozik a török dúlta 
Magyarországra. És éppen a műfaj, ma a szépirodalom perifériájára 
szorult útleíró — pontosabban a geográfiai - irodalom korabeli 
hallatlan népszerűségének ékes bizonyítéka, egyenes következménye 
az az íratlan műfaji „szabály", hogy lényegtelen a „honnan, kitől 
vettem", lényeg a „mit, miről írok". Tudniillik Magyarország, amely a 
török háborúknak „köszönhetően" Európa érdeklődésének közép-
pontjába került, s írtak róla túlnyomó többségben éppen német geog-
ráfusok, utazók, mint például a ma már a műfaj klasszikusának te-
kinthető Martin Zeiller, yagy Theophilus Urbinus, Heinrich Spilner, 
J. Ch. Wagner, Stephanus Ritter, Johann Wild, vagy „magyar részről" 
a késmárki polihisztor, Frölich Dávid, akire Simplicissimus is hivatko-
zik - s a névsort folytathatnánk. Közülük is Zeiller, Ritter, Frölich és 
Wild hatása Speer Simplicissimusá.ra bizonyított tény.4 E szerzők 

4Mollay Károly: Ungarischer und Dacianischer Simplicissimus. 
(Filológia Közlöny. 1958.) c. cikkében Turóczi-Trostler megállapítására 
támaszkodva ismerteti a négy forrásművet: 1. Martin Zeiller: Neue 
Beschreibung dess Königreichs Ungarn. Ulm, 1646. Ennek a könyvnek 
egyébként több más kiadása is ismeretes. 2. Stephanus Ritter: Cos-
mographia. Marburg, 1619. 3. Frölich Dávid: Viatorium. Ulm, 
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műveit - eltekintve Wild szintén kalandos történetétől - inkább so-
rolhatjuk a tágabb értelemben vett geográfiai, mint a szűkebb kategó-
riájú, fiktív vagy megtörtént kalandokat, utazásokat feldolgozó útleíró 
irodalom alkotásai közé. A geográfiai művek általánosságban adtak 
hírt az egész ismert világról, bemutatva a Föld országait, növény- és 
állatvilágát, ' népek szokásait, utalva azok történelmére is - mindezt 
érdekes, színes metszetekkel illusztrálva. Jellemzőjük - és ebben tér-
nek el főként a kalandos útleírásoktól - , hogy megírásukhoz nem 
szükségeltetik saját élmény, mivel céljuk nem is a kalandos történet, 
hanem a világunkról adott szinte enciklopédikus igényű tudósítás. így 
lehetséges, hogy a szerzők már-már a plágium határát súrolva ollózzák 
össze, jelentetik meg a maguk „élménybeszámolóját". Ez a minden 
újra fogékony geográfiai-útleíró irodalom természetes hogy a törté-
nelmi események változásához mérten egyre többet, egyre bővebben 
foglalkozik Magyarországgal. 

Herbert Greiner-Mai más összefüggésben vizsgálja Speer munkáját, 
másban látja annak lényegét, következésképpen másként is értékeli 
azt. Szerinte Speer könyvének lényege, értelme: „Ami e műből a 
legegyértelműbben kiderül, a könyv egészén következetesen végig-
vonuló polgári-antifeudális tendencia"!5 Meglepő észrevétel, újszerű 
értékelés. Mindenesetre megtisztelő. Hasonló értelmezéssel még sen-
kinél nem találkoztam. Lehetséges volna, hogy a ma olvasója már 
így látja, így értelmezi Simplicissimus kalandjait? Vagy Greiner-Mai 
volna az előbbre látó, s a mű szunnyadó filozófiai értékeit is felfe-
dezi? Gondolom, véleményét erősen befolyásolta Grimmelshausen klasz-
szikus műve, de sajnos be kell látnunk: a Magyar Avagy Dáciai Simpli-
cissimus nem üti meg ezt a mértéket. Pontosabban: nem ezt a mérté-
ket üti meg. Értékét éppen nem a saját korán túlmutató, haladó 
eszmék hirdetése fémjelzi. A Magyar Simplicissimus érdeme, értéke, 

1643-44 . 4. Johann Wild: Neue Reysbeschreibungen eines gefangenen 
Christen. Nürnberg, 1613. 

A többi, e cikkben idézett szerző műre: Theophihis Urbinus: 
Tuerkisches Staedt-Buechlein. Nürnberg, 1664. Heinrich Spilner: 
Ungarische Chronica. Cassel, 1606. J. Ch. Wagner: Christlicher- und 
Tuerkischer Staedt- und Geschichtsspiegel. Augsburg, 1687. J.Ch. 
Wagner: Delineatio. Nürnberg, 1684-86 . Martin Zeiller: Hungaria. 
Frankfurt, Leipzig, 1690. 

5A könyv 266. oldala: "Was sich am eindeutigsten aus unserem 
Werk herauslesen lässt, ist die durchgehende bürgerlich-antifeudale 
Tendenz." 
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mint ahogy aira már fentebb utaltunk, az útleíró irodalom. Az 
olvasót érdekfeszítő' kalandok sorával szórakoztatja, közben bepillan-
tást enged régen élt emberek életébe, szokásaiba; tájakkal, városokkal 
ismertet meg bennünket. De Greiner-Mai sem a korabeli geográfiai 
irodalomra, sem az útleírásokra nem utal, még forrásmegjelölésként 
sem, mintha e műfaj nem is létezne! 

Másrészt a Simplicissimus feladata valóban túlmutat jogkörén: azt 
a Magyarországot mutatja be olvasóinak, amely a „kereszténység 
védőbástyájának" háládatlan szerepében a művelt Nyugatot hívatott 
megvédeni a pogány törökkel szemben! Herbert Greiner-Mai pedig 
éppen ezt a történelmileg rendkívül fontos tényt nem veszi kellően 
figyelembe. Vázlatosan utal ugyan történelmi eseményekre - ami 
jelen mű esetében elkerülhetetlen is - , de a polgári-antifeudális ten-
dencia elméletének taglalása a jelentős történelmi mozzanatokról el-
tereli az olvasó figyelmét; mintegy azt helyettesíti e vulgarizáló sab-
lon. Nem esik így szó sem Erdélyről, sem II. Rákóczi György poli-
tikájáról, a szerencsétlen lengyelországi hadjáratról, annak következ-
ményeiről, mindazokról a történelmi tényezőkről tehát, amelyek a 
későbbiek során meghatározták Erdély és az egész ország jövőjét, 
megpecsételték a török birodalom sorsát, s hatottak, nem is csekély 
mértékben Európára, és természetesen a nálunk mind politikailag, 
mind gazdaságilag nagyon is érdekelt Németországra — vagyis figyel-
men kívül hagyja mindazokat a történelmi körülményeket, amelyek 
Simplicissimust mint utazót, vagy Speert mint hercegi történetírót 
egyáltalán Magyarországra, Erdélybe, Rákóczi udvarába vezérelték. 
Tehát nem ejt szót mindarról, ami ennek a könyvnek lényege: törté-
nelmünk válságos korszakának pillanatképe egy idegen szemével, 
amely a ma olvasója, kutatója számára is értékessé teszi ezt az iro-
dalomesztétikailag valóban nem túl jelentős művet. Szerzőnk II. 
Rákóczi Györgyöt épphogy megemlíti, őt is úgy, mint a dák föld |(!) 
egy fejedelmét, amire már csak azt tudjuk mondani, hogy e tévedés a 
történelem tárgyi ismereteinek hiányosságára vall. 

Greiner-Mai azzal, hogy a művet helytelenül értelmezi, az olvasót 
vezeti félre. A pontatlan definíciókat, történelmi tévedéseket az olvasó 
nem tudja sem ellenőrizni, sem kijavítani, nem is tudhatja, lévén, hogy 
ezt a könyvet is azért vásárolja meg, hogy rólunk minél többet meg-
tudjon. Amely vágya jelen esetben nem teljesül. 

Sajnálatos azonban az is, hogy e kiadás tanulmányának írója nem-
csak történelmünket értelmezi felületesen, de nem hivatkozik egyetlen, 
e könyvvel és e korral valaha is foglalkozott magyar irodalom-
történészre sem, akik közül legalább Turóczi-Trostler József munkás-
ságát illett volna kiemelnie. De nem tesz kivételt más külföldi 
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kutatók munkáival sem, sőt, a Simplicissimus-kutatásban úttörő 
munkát végzett Hans Joachim Moser nevét sem említi meg! Holott 
munkáikat minden bizonnyal olvasta, hiszen tanulmányát azok ismerete 
nélkül meg sem tudta volna írni. Hiszem, hogy Greiner-Mai csak azért 
nem nevez meg senkit, mert e kiadást elsősorban a nagyközönségnek 
szánja, s valószínűleg úgy gondolta, így elég, ha csak az eredmények 
összefoglalására vállalkozik. A kérdés csak az, kinek elég? A szak-
irodalmat ismerő számára biztosan nem, bár igaz, ő tudja, mit - hol 
keressen. A közönségnek? Talán az sem elképzelhetetlen, hogy akad 
olvasó, akit a könyv olyannyira megragad, hogy ismereteit bővíteni 
szeretné. Greiner-Mai cikke azonban semmiféle támpontot nem nyújt-
hat számára. S még ha ilyen lelkes olvasó nem is akadna — a nagy-
közönség tudományos tájékoztatása érdekében hiányolom legalább egy 
kisebb szakbibliográfia összeállítását. 

A történelmi tények pontos ismerete nélkül; a geográfiai- és útleíró 
irodalom értékelése, a szakirodalomnak legalább vázlatos ismertetése 
nélkül tudományos igényű tanulmány, Simplicissimus-kiadás nem 
létezik. A kiadás szorgalmazóinak így csak igyekezetét dicsérhetjük: 
három évvel a Simplicissimus csehszlovákiai megjelenése után újra fel-
fedezte, népszeiüvé, közkinccsé tette az Ungarischer Oder Dacianischer 
Simplicissimus'-f.s Vajha példáján felbuzdulva hazai kiadásban ismét 
élvezhetnénk Speer kalandos útleírását! 

NEMESKÜRTY HARRIET 

Bajkó Mátyás: KOLLÉGIUMI 
ISKOLAKULTÚRÁNK A FELVILÁGOSODÁS 

IDEJÉN ES A REFORMKORBAN 

Ha helytörténetíró országos kérdésekhez nyúl - ritkán jön létre 
egyenletes színvonalú mű. Szakterülete ugyanis más léptékkel mér, mint 
a köztörténészé. Az egyik az egyedit, a másik az általánost figyeli, előző 
esetben a mélyfúiásos vizsgálati módszer a célravezető, utóbbinál a 
horizontális áttekintés. Kirívó negatív példák esetében az önállóan 
feltárt s újonnan közölt anyag - leíró formában - aránytalanul nagy 

0 Uhorsky Simplicissimus. Bratislava, 1975.J Ford. és bev. Jozef 
Vlachovic. 


