
FILOLÓGIA 

MINDSZENTI GÁBOR DIÁRIUMA 
ÖREG JÁNOS KIRÁLY HALÁLÁRÓL 

(Magyar Helikon, 1977.) 

Horváth János „a magyar nyelvű emlékirodalom legelső és Mikesig 
felül nem múlt szépségű termékének" mondja, Varjas Béla „a század 
legkiválóbb prózai írásai" közé sorolja Mindszenti Gábor 1540-ben 
keletkezett naplóját, mely Makkai László utószavával, Katona Tamás 
szöveggondozásában jelent meg a Bibliotheca Historica c. most indult 
sorozat második tagjaként. Szép kivitelű, gondos kiadás, a történettudo-
mány legfrissebb eredményeivel kommentált precíz szöveg, nem éppen 
problémamentes mű. Eredeti kéziratát Benkő József látta még 1789-
ben, amikor tervezett történeti forrásgyűjteménye számára Marosvásár-
helyt másolatot vett Teleki Lajos példányáról Címe — szerinte — : 
„Mindszenthi Gábor Diariuma öregh János királi halálárul". E másolat-
ról adta ki aztán Kemény József és Nagyajtai Kovács István (Erdély-
ország történetet tára. I. Kolozsvár 1837). A minta elkallódott, leg-
alábbis tudtunkkal senki sem kereste. Benkő másolata minden való-
színűség szerint megtalálható lett volna (Eckhardt Sándor 1943-ban 
látta az Erdélyi Múzeum levéltárában, Coll. ms. C. J. Kemény t. XXX. 
Varia jelzettel), s bizony - mint alább látni fogjuk — inkább ezt kellett 
volna a jelen kiadáshoz felhasználni, nem az 1837-es nyomtatványt, 
akkor legalább egy kis lépéssel közelebb állnánk az eredetihez. 

Katona Tamás inkább távolodik ettől, mert minden precizitása mel-
lett is — összesen három hibát találtunk: ekkedig helyett ekkedik, 
bocsátatott helyett bocsáttatott, elhatározák helyett elhatározták áll a 
7. és 8. lapon — tesz némi engedményt az olvasmányosság javára 
(központozás, külön-, ill. egybeírás, a -nak, -nek ragot képviselő aposzt-
róf elhagyása, i és í, и és ú a mai helyesírás szerint, vévé helyett vevé, 
Thordára helyett Tordára; cz helyett с ott is, ahol ez nem teljesen 
mindegy: franczus-francus, az előbbi francuznak ejtendő, az utóbbi 
ejtése bizonytalan, csak az a biztos, hogy nem jó). Akad némi - saját 
gyakorlatunkból tudjuk, elkerülhetetlen - következetlenség is: csúfo-
son, ahétatoson helyett csúfosan, ahétatosan, de megmarad a nyájason, 
hosszason, szorgalmatoson. Ne ta lám helyett egyszer netalán, másutt 
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marad a talám. Egy helyen javítja a Kemény-féle kiadást: Vrantzus 
helyett helyesen (? ) Vrantius; két sajtóhiba azonban ide is átkerül: 
elébeszél és fájtat a helyes elbeszél és fájlal helyett. Más esetben mind-
ezt ugyan szóvá sem tennénk, de itt - nyomban rátérünk - ez aprósá-
gok nem elhanyagolhatók. 

A korábbi szakirodalom (Kemény Katalin, Horváth János, Eckhardt 
Sándor, Bartoniek Emma) egybehangzó megállapítása szerint a mű mint 
történeti forrás nem kiemelkedő jelentőségű, de figyelemre méltó, szer-
zője nem játszott fontos szerepet a közéletben, különös műveltséggel 
sem rendelkezett, de őszinte, megbízható, s oly bensőségesen éli át azt, 
amit elmesél (János király utolsó hónapjai), hogy aprócska írása (a jelen 
kiadásban 18 lap) literatúránk legjobbjai között érdemel helyet. Sajnos, 
Benkő felületesen másolt, itt-ott módosított is a szövegen, így az nem 
teljesen azonos az eredetivel. Először Eckhardt vett észre benne neolo-
gizmusokat. „Keményék kiadása — mondja az ő megfigyelése alapján 
Horváth János - nyilván nem egész híven tükrözi szövegét. A Napló 
nyelve, stílusa a korhoz képest kivételesen szép folyású, csinos, közvet-
len és meleg . . . Szinte kételkedünk, nem simított-e rajta jóval későbbi 
kéz. Vannak a kiadványban gyanút keltő szavak, kifejezések: »az ez 
iránti fájdalomból«, »örömhang«, »legszembetűnőleg«. A »keresztény« 
szó írása az akkor járatos »keresztyén« helyett aligha hű az eredetihez; 
a birtokos jelző -nak, -nek ragját sem hagyták ki következetesen a 16. 
században." Szóba került még - mint szintén gyanús körülmény -
magánhangzórendszerének túlságos modernsége, a szisztematikus e-zés, 
valamint a korábban Székelyként ismert György parasztvezér Dózsa 
neve. A cím sem pontos, nem naponként vezetett napló ez, hanem egy 
eseménysorozatot utólag, összefoglalóan átölelő emlékirat. 

Ezek alapján a többség Horváth Jánosnál szigorúbban ítélkezik. 
Eckhardt azt állítja Benkőről, hogy „nem volt a történeti hűség nagy 
tisztelője"; csatlakozik hozzá Bartoniek: „nem nagyon megbízható"-
nak tartja, aki „kissé gyanús körülmények között" másolt „az állítóla-
gos eredetiről". Barta Gábor még tovább megy : rájött, mondja, hogy „a 
nevezetes napló hitelessége körül baj van, s legjobb esetben is csak egy 
elveszett kézirat ellenőrizhetetlenül átírt parafrázisa". Kosáry Domokos 
lakonikusan leszögezi: „Hitele nem bizonyos." 

Makkai, Horváth János állásfoglalásából indul ki. Hivatkozik egy 
adalékra, mely szerint Dózsa már 1527 előtt szerepel egy helyt e néven. 
A felmerült stiláris és külsődleges problémákat Benkő kisebb mérvű 
beavatkozásával áthidalhatóknak tartja, nagyobb arányú változtatásokat 
már csak azért sem ír az ő számlájára, mert — úgymond - írásaiból 
ítélve csak rontott és nem javított volna a mű hangulati egységén. A 
kétségekkel szembeállítja az elbeszélés cáfolhatatlan emberi és történeti 
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hitelét, ami azokat csakugyan szinte semmisekké is teszi. A látszólag 
anakronisztikusan magas fokú művészi kidolgozottság ügyében Horváth 
Jánost idézi, aki ezt nem szakmai felkészültségnek, hanem ó'szinte 
átélésnek tulajdonítja, mögötte a király valóban hű emberének mély 
szomorúságát érzi, ami „árnyékként vetődik rá egész elbeszélésére, 
kezdettől fogva a vég borongató tudatával. E hangulati egyneműség 
kelti azt a látszatot - mondja - , mintha művészi öntudat vezetné. 
Élmény-egység az, hangulat-egység, s nem mesterséges elrendezés." A 
magunk benyomása sem különbözik ettől. (Bár más vonatkozásban 
föltehetnénk a kérdést: képes-e valaki pusztán belső meggyőződésből, 
megrendülésből, átélésből, szeretetből és szomorúságból kiemelkedő 
mesterségbeli tudás nélkül remekművet alkotni? ) Az valóban képtelen-
ségnek látszik, hogy akár egy hamisító, akár egy közömbös beavatkozó 
ilyen mélyen beleélje magát annak hangulatába és tudatvilágába, akinek 
a képét magára öltötte, ennyire azonosulhasson azzal. 

A másik megdönthetetlen bizonyíték, ami a mű egészének és részle-
teinek eredetisége mellett szól: egyetlen kétes hitelű adata sincsen, 
ámde nem is a könnyűszerrel összehalászgatható ismertekből áll, tartal-
milag minden tekintetben megbízható, s még hozzá nemcsak apróságai 
helytállóak, hanem az az összkép is, amit a szóban forgó hónapok 
(1540. április-július) nemzetközi helyzetéről, kül- és belpolitikai viszo-
nyairól rajzol. E tekintetben tehát merőben eltér a szokványos falzifi-
kátumoktól. Teljesen meggyőző Makkai ezzel kapcsolatos fejtegetése, 
aki zavartalan összhangot talál az emlékirat sorai és a más fonásokból 
ismert tények között. (Ennek magunk is utánajártunk.) Ennek alapján 
tovább is léphet, hitelt érdemlően rögzítve a mű keletkezését a király 
halálát közvetlenül követő hónapokra, igazolván egyúttal a szerző jól-
értesültségét, jóhiszeműségét, valószínűsítve a csak általa közölt adatok 
megbízhatóságát is. 

Eddig viszonylag tiszta a kép. A problémák sorozata a szerzővel 
kezdődik, akinek se híre, se hamva Szapolyai meglehetős részletességgel 
ismert udvarában, melynek pedig tagja volt: saját elbeszélése szerint ott 
ül a király asztalánál, vele megy a misére, feljegyzi annak hozzá intézett 
és jelenlétében másoknak mondott szavait (ezek emlékiratának legérde-
kesebb sorai), ott áll halálos ágya mellett, egyike azoknak, akik Budára 
viszik a halál hírét. Ez még hagyján, nem ez volna az egyetlen remekmű 
irodalmunkban, melynek szerzője minden várakozásunk ellenére sem 
bukkan fel többször. Makkai szerint a szövegből annyi bizonyos, hogy 
Gábornak hívták („No, Gábor uram . . . " - szól hozzá a király), a 
Mindszenti családnevet más is odaragaszthatta később, esetleg tévesen. 
Fölveti Barta Gábor roppant tetszetős (és feltétlenül további fontolga-
tásra méltó) ötletét, vajon nem Pesti Gáborról van-e szó voltaképp, mert 
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az ő életének, írói működésének ismert adatai közé frappánsan beillik e 
mű szerzősége, (öt 1542-ben tudjuk Izabella udvarában, de 1540-ben 
már javában ott lehetett.) Némiképp feltűnő azonban a Gábor névalak. 
Inkább Gábriel és származékai élnek ez idő tájt. A Gábor tudtunkkal 
1545-ben tűnik fel először; nem lehetetlen persze, hogy a mi emberünk 
már így írta magát, de mindenképpen szokatlan. Talán ez is Benkő-féle 
neologizmus? Ha föltételezzük, hogy a szerzőnek mind családi, mind 
utóneve későbbi, megbízhatatlan följegyzésben jutott ránk, mi marad 
belőle? A címből is törlendő a diárium, mint ami Benkő újdonságai 
közé tartozik: első előfordulása 1660 tájáról való. Eszerint a címet is 
későbbi kéz írta. 

Ettől ugyan a szöveg egészében lehetne még hiteles, de nem az. 
Két-három újabb keletű, nyelvújítás-korabeli szó, helyesírási egységesí-
tés, modernizálás Benkőnek volna tulajdonítható, itt azonban jóformán 
egyetlen olyan mondat sincs, amit 1540-ben leírhattak volna. A már 
említetteken kívül (ismételjük, 18 kis méretű nyomtatott lap az egész): 
elcsábít (2-szer), kaftán, elpártol, ráborul, végbástya, elszokik, levegő 
(2-szer), javami, elhatároz, húzódik, francia, Francország, okoz („elő-
idéz" jelentésben), kikopik (valamiből), nagyböjt, gondoskodik, mint-
egy, hátasló, gyengülés, alkudozik, különös, küldöttség, bemenetel, 
mindinkább, menedék (mint „oltalom"), sohuni („sehonnai"), meg-
szeppen, gyászhír, többszöri, tüstént (legalább ötször!), viselős, prac-
tica, practicál, tartózkodik (valahol), szédül (2-szer), utazás, maholnap, 
tracta, tractál, újoni, részünkről, ölt (kardot), sánc, tanácsolkodik és 
ezenkívül még mindaz, amit - nem lévén nyelvészek - nem vettünk 
észre. A felsoroltak közül néhány épp ekkortájt tűnik fel, 10—20 év 
múlva már adatolható, zömük azonban 1 0 0 - 2 0 0 évvel előzi meg a 
jelenleg ismert első előfordulást. Egy-két, nyolc-tíz esetet adattárunk 
hiányosságának tulajdoníthatnánk, de ez a félszázra menő tömeg kérdé-
sessé teszi, tekinthető-e a szöveg 16. századinak. Aligha. 

Meghökkentően modernek tulajdonnevei is, akár hangalakjukra, 
akár írásmódjukra nézünk. Gábonó\ és Dózsáról már esett szó (utóbbi-
ról azért meg kell mondanunk, hogy ez a forma csak a 20. században 
vált általánossá, addig néhány kivételtől eltekintve: Dósa), a legfeltű-
nőbbek: Petrovics, Ilona, Mátyás, Bálint, Menyhárd, György, Károly, 
Gyulafejérvár, Székesfejérvár. Azon sem csodálkoznánk, ha kiderülne, 
hogy ezek még csak nem is Benkő, hanem a nála fél századdal fiatalabb 
nyomdász keze nyomát viselik. (És alighanem csakugyan ez a helyzet: a 
szóban forgó kötetben kortól, írótól függetlenül végig ugyanezekkel a 
névalakokkal találkozunk, amint hogy következetesen áll a keresztény 
is mindenütt, a mieinkhez hasonló neologizmusok azonban sehol má-
sutt.) Ugyanakkor van néhány név, melynek külalakja - legalább nyo-
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mokban - tényleg mutat bizonyos korhűséget: Verbőcz, Eszek, Vran-
tius és alighanem ezek közé tartozik a megfejthetetlen francia Lekró is. 

Nem növelik az eredetiségébe vetett bizodalmunkat a modernnek -
Eckhardt szerint 19. századinak — minősíthető kifejezések, szókapcsola-
tok, stiláris fordulatok: „volt is nagy zúgás az udvarban", „szinte 
szédülve mene ki", „érzünk még annyi erőt mü magunkban", „az várt 
és kért német segítség", „mü nékünk több búsulást nem okoz", „az 
mint te kegyelmed is tudhatja a múltakról". Magunk bízvást megdupláz-
hatnánk e példákat, ha már az egész ; 'vet nem akarjuk idézni („tovább 
az térdeplést, imádkozást ki nem áh. r", „Adja isten, hogy legyen 
magyar hazánknak magyar királyfia; ne szoruljunk más nemzetre" „ezt 
magam is láttam", „volt is sok búsulás az udvarban", „szegény fejünk", 
„nem érdemel ennél többet Mayláth uram hitván feje", „itt lévén már 
az nagy böjt, és az utat sem halaszthatván tovább", , jól is mondta 
őfelsége", „már nagyon kétes volt állapotjok", „tessék őkegyelmének 
műnket ez ország színe előtt megkövetni, és tapasztalni fogja, hogy 
kegyetaiünk nagyobb, mintsem az ő bűne", „hajlandóbbak vagyunk az 
kegyelemhez, mintsem az hosszas beszédhez"), de a fentiek után erre 
nincs szükség, hiszen ha kiemeljük belőle mindazt, ami eredetileg sem-
miképpen sem lehetett benne, jóformán semmi sem marad. Egyszerű 
másolás során ilyen mértékű átdolgozás elképzelhetetlen. Vagy Benkő 
írta az egészet, vagy nem sokkal őelőtte más. Makkai idézett megállapí-
tása alapján az első lehetőséget kizárhatjuk, valószínűtlennek tartva, 
hogy ilyen magas színvonalú mű kerülhetett volna ki tolla alól. Már csak 
azért sem tulajdoníthatjuk neki a szerzőséget, mert másolata margóján 
magyarázatokat fűz a szövegben előforduló, számára szokatlan vagy 
szokatlan formában lejegyzett szavakhoz (lu = ló — írja oda), ö t egyéb-
ként sem szoktuk „régiséghamisítóink" közé sorolni, ez egy eset miatt 
ne vonjuk kétségbe jóhiszeműségét. (Jancsó Elemér a kor legderekabb 
történettudósai közt tartja számon.) Nyilván 16. századinak hitte azt, 
amit látott, de az nem keletkezhetett a 18. század 70-es éveinél koráb-
ban. ö maga is ezt bizonyítja azzal a megjegyzésével, hogy a szerző 
neve, a cím és a szöveg egyazon kéz írása, hiszen azt már tudjuk, hogy a 
cím (diórium) 1 7 - 1 8 . századi. 

Egyfelől áll tehát az emberi, művészi és történeti hitelesség, a szerző 
legbensőbb érzelmeit kivetítő szerkezet, az előadás adatszerűsége, valós, 
sőt forrásértékű tényei, korhű nézetei, mindaz, amit támadhatatlannak 
érzünk és igazolni is tudunk, amit eredetinek, hamisítatlannak kell 
mondanunk. Másfelől áll a kétségbevonhatatlanul kései szöveg. Ez el-
lentmondást csak egyetlen föltételezéssel tudjuk kiküszöbölni: a törté-
netben szereplő (Pesti? ) Gábor - akkor még Gábriel - csakugyan 
1540-ben írta művét, de latinul, valaki pedig - még Benkő előtt, de 
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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 . 


