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HAPPEL «MAGYAR HADI ROMÁN.-JA.

I.
A középkori lovagregény utódja a spanyol eredetű Amadis- 

regény. Jellemzi az erotikus elem. A hős egy hölgy kegyéért egy 
varázsos világ hőseivel, bűvészeivel és mesés szörnyetegeivel lép 
síkra, rengeteg sok kalandon esik át, míg végre méltó lesz az 
•egyetlen* szerelmére. E bűvös világot romba dönti Don Quijote 
•szomorú alak*-ja. De ekkor már az Amadis-regény számos fordí
tásban özönlötte el Franczia- és Németországot b óriási kedveltség- 
nek örvendett, sőt elfajulásának tetőpontján állott. Nemcsak a la 
Mancha-i lovag, hanem a kor szelleme, melynek jelszava: fölvilá- 
gosodottság, harcz minden ellen, a minek látható, reális alapja 
nincs, —  küzdött ellene. Opitz gúnyolja az Amadis-olvasókat, Logau 
és Bucholtz egyenesen ártalmasnak nevezik az Amadist. Gyalázó 
beszédeket intéznek «a valótlan és a tiszta költés ellen; ez ezen 
okos, sivár és fagyos idő hangja, mely költészetet és hazugságot 
hason fogalmakul tekint. Ezen alapul a regény átmenetének belső 
szükségessége a történelemre. • *) A való után áhítoznak, a varázs- 
rege és a csodás elem elvesztik hitelöket és érdekességöket, a regény 
alakjait modem mezbe bujtatják s hogy az ez által keletkezett egy
hangúságot és unalmasságot enyhítsék, összevegyítik a cselekvényt 
a történelemmel, s így teremtették az állami és szerelmi históriákat. 
E regények a renaiseance bélyegét viselik magukon, felölelnek 
minden lehető anyagot, a romantikus középkor világát azonban 
állhatatosan kerülik. A költők figyelme a jelenre irányul, oly mü
veket létesítenek, melyek a történeti múlt mellett a jelen eseményeit 
tárgyalják, de idegen czégér alatt. Zesen Fülöp regényeinek hősei 
és hősnői pásztorruhába öltöztetett XVII. századbeli emberek; a 
braunschweigi herczeg korabeli udvari, való történeteket ecsetel, 
melyekben a tényeket és neveket a felismerhetetlenségig elferdíti; 
Lohenstein a habsburgi ház császárainak történetét adja allego
rikusán és a nevek betűinek helycseréjével.

A kor ridegsége leghatározottabban nyilvánul a hamburgi 
•regénygyár* működésében. Lohenstein «Armimus»-ában beleviszi 
a tudós elemet a regénybe, melyet a hamburgiak hallatlan módon

*) Gervinus, Gesch. d. poet. Nat. Lit. III. 395.
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kiaknáztak. E regények nem egyebek, mint a tudákosság és a tör
téneti adatok irtóztató tömkelege, melyet szerzőik minden kritika 
nélkül hordtak össze; a keret lett fődologgá; a tudomány sivatagá
ban a szerelmi história vékony ere néha egész félköteten keresztül 
eltűnik. E regények elemei: minden népek és korok történelme, 
nép- és földrajz, útleírások, természet és morál, minden ágában, 
alkotmány tan és a kormányzás művészete, erkölcsi és életszabályok, 
régiségek, újdonságok, titkos udvari skandalumok, bölcselet, új 
találmányok, astrologia és sok egyéb babona; s e rengeteg tudo
mány mind rendszerint egyetlen egy regény keretén belül található. 
8  csodálatos! e torzalkotások tetszettek s a mi még csodálatosabb, 
kivált női közönségük volt, egyik kiadást a másik után érték. 
E «tudós* regények gyorsan lettek népszerűekké, gyorsan is feled
ték el őket. «A XVII. század végén és ép Lohenstein műveivel 
szemben, beáll az ellenhatás e ,megbolondult reálencyclopaediák* 
(a mint Eichendorff e regényeket nevezi) ellen, melyet a népies 
regény fölvirágzása is tetemesen elősegített.» ’)

E regények főmű velője Happel, halálával tanítványai Hunold 
és Bohse. Happelről a legkülönbözőbb adatok és vélemények kering
nek, azért talán helyén lesz, ha életét és müveit, a mennyire az 
adatok hiányossága engedi, röviden összeállítjuk.

n.

Happel Eberhard Guerner (Wemer),2) a XVII. század utolsó 
évtizedeinek egyik legnépszerűbb regényírója, született 1647 aug. 
12-én Kirchhayn-ban, Hessen tartományában, hol atyja akkortájt 
lelkész volt.1663-ban foglalkozott a marburgi egyetemen mennyiség
tannal és orvosi tudománynyal, későbben jogot is hallgatott. E mar
burgi tartózkodás arra adott okot, hogy az irodalomtörténetírók 
születése helyéül Marburgot említik. Egyetemi tanulmányainak 
befejezte után szülőföldjén, 1668 óta Magdeburgban, Harburgban 
és utoljára Hamburgban nevelősködött három évig, hol meg is 
nősült és tollával kereste meg a maga és családja számára a minden
napi kenyeret. 1673-ban Kiel-be költözött, hol jogi és mennyiség- 
tani órák adásával tartotta fönn magát. 1674— 79-ig Holsteinban 
hivataloskodott, azután újra visszatért Hamburgba, folyton regé

1) Heinrich G., A DÓmet irodalom tört. II. 503. 
a) Alig. deutsehe Biographie. X. 551— 52. J. Franck.
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nyékét és történeti munkákat írva. Itt fejezte be életét, 42-ik évé
ben, 1690 május 4-én. Ezen életrajzi adatok Happel « Teutscher 
Karl» ez. regényéből vannak véve, melyben «Kirchberg» név alatt 
önéletrajzfélét adott.

Happel halálozásának évét az irodalomtörténetírók, az egy 
Kobersteint kivéve, minden megjegyzés nélkül elfogadják, annak 
daczára, hogy Happel neve alatt 1691— 94-ig még négy regény: az 
•Engellándischer Eduard» (Ulm. 1691. IV.), a «Bayerischer Max» 
(Ulm. 1692. IV.), a «Sáchsischer Wittekind* (Ulm. 1693. IV.) és a 
«Der schwábische Ariovist* (Ulm. 1694. H.), jelent meg. Koberstein 
(I, 695), hivatkozva e regények tartalmára, mely az 1691— 94. évek 
napi történetét tárgyalja, (pl. a «Sáchsischer Wittekind», melyben 
a 91. év végéről és a következő év eseményeiről körülményesen 
van szó), valószínűnek tartja, hogy Happel a 94 -ik évet, sőt még a 
következőt is megérte. Ezen állítást, bármilyen elfogadhatónak 
látszik is, megczáfolja Happelnek 92-ben Ulmban kiadott «História 
moderna Európáé» ez. müvének előszava, melyben a kiadó való
ságos dicsőítő hymnust zeng a megboldogult Happelről, «korának 
legjelesebb történeti rój áról», ki nem láthatta e kitűnő müvét 
nyomtatásban, mivel már egy éve, hogy elhúnyt.*)

Ellentmond Koberstein állításának az ugyané műben levő 
könyvjegyzék azon könyvekről, «melyeket Happel úr írt és nyom
tatásban kiadott*. Ezek között hiányzik az előbb említett négy 
regény. Tehát kétségtelen, hogy írónk csakugyan 90-ben halt meg.

A szintén 92-ben megjelent «Bayerischer Max» névtelen 
előszava ugyan nem említi Happel halálát, annyit azonban mégis 
megjegyez, hogy a regény az ő modorában van folytatva.3) A most 
már előtérbe nyomuló kérdés, hogyan került e négy regény Happel 
nevéhez, csak föltevésekkel oldható meg. Happel népszerű nevét 
ezégémek használta az ulmi kiadó; találhatott írót, a ki e négy 
regényt megírta és Happel neve alatt kiadta, a magáét talán silá
nyabbnak gondolván, mint amazét. Ezen Pseudo-Happel kilétét 
kitudakolni, ma már talán a lehetetlenségek közé tartozik. Már a 
«Magyar hadi romám folytatója, ki 97-ben a meglevő öt kötethez

*) Voransprache an den unpártheischen Leser: «Es ist zwar dér 
seelige Herr Happel vor einem Jabr geetorben, und hat nicht das Glüok 
gehabt, diese seine beste Arbeit selbst völlig in Druck zu sehen.» 

a) Goedeke, Grundriss. 1887. III. 258.
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a hatodikat csatolta, nem mert Happel nevével visszaélni s szeré
nyen nevének csak kezdőbetűit, mint a folytatóét, nyomtatta oda 
a «hírneves* Happel név alá.

Happel rendkívül termékeny író volt és 73 tói 90-ig tizenkét 
regényt és kilencz nagyobb történeti munkát írt. Regényei a követ
kezők: 1. Dér asiatische Onogambo, melynek főhőse Xunchius, a 
hatalmas kinai császár, ki mint kóborló lovag bekalandozza Ázsiát; 
ezzel kapcsolatban tartalmazza a regény Ázsiának és más országok
nak egyetemes nép- és földrajzát, a császár és mások szerelmi his
tóriáját. Hamb. 1673. 2 . Europáischer Toroan. Európa összes 
államainak leírása, gáláns keresztyén-török hősi és szerelmi histó
riával. Hamb. 1676 és 1709. 3. Christlicher Potentaten-Roman. 
Foglalkozik az 1671— 79. évek történetével, különösen háborúival. 
E mű sikere, melyet idegen nyelvre is lefordítottak, bátorította 
Happelt —  a mint maga is mondja —  a «Magyar hadi román* 
megírására.*) Hamb. 1681. H. 4. Insulanischer Mandorell, vagyis 
a föld összes szigeteinek leírása. Ebben fordul elő a spanyol Ser- 
rano története mely a robinsonádok előfutárának tekinthető. Hamb. 
1682. (Goedeke)és 1688 (Menzel). 5. Dér ungarische Kriegsromán. 
1685— 97. Ulm és 1687. 6 . Dér italienische Spinelli, ú. n. európai 
történeti regény az 1685. évre. Ulm. 1685. IV. 7. Dér spanische 
Quintana az 1686. évre. Ulm. 1686. IV. 8 . Dér französische Cor- 
mantin az 1687. évre. Ulm. 1687. IV. 9. Dér ottomanische Bajazet 
az 1688. evre. Ulm. 1688. 10. Teutscher Kari az 1689. évre. Ulm. 
1690. IV. 11. Afrikanischer Tarnolas. Ulm. 1689. 12. Dér akade- 
mische Román, melyben a szerző saját egyetemi életét ecseteli. Az 
első e nemű regény a német irodalomban, mely számos utánzóra 
talált. Ulm. 1690. II.

Történeti müvei: História moderaa Európáé, tárgyalja az 
1648— 71. terjedő korszak történetét, Thesaurus Exoticorum, 
Türkischer Estats- und Kriegs-Bericht, Mundus mirabilis tripartitus, 
Relationes curiosse, Ehrensáule christlicher hoher Alliirten oder hi- 
storische Beschreibung des jetzigen Türkenkrieges, Fortuna Britan- 
nica, Fluth-Chronik, Kern Chronik bis 1689. Kiváló érdemet 
szerzett magának Valerius Maximus élvezhető lefordításával (Hamb. 
1676), mely addig Heinrich dér Teichner 1489-ben kiadott para- 
phrastikus fordításában tengődött.

*) Dér ungarische Kriegsroman. I. B. Vorwort.
Philologiai Közlöny, XIV. 5. 26
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Happel kalandos, phantastikus, néha hihetetlen elemeket 
kever össze, melyekből regényeit alkotja, sőt nem egy ízben az 
AmadÍ8-regények varázslóit szerepelteti egészen komolyan, ő, a ki 
neveti és gúnyolja a babonás, tudatlan tömeget. Meséjének szálai 
minden regényében teljesen egyforma elemekből vannak szőve, 
ú. m. a nemes, szenvedő herczegnőből, a vitéz és szép lovagból, ki 
számtalan veszélybe keveredik, melyekből vagy a férfiruhában, 
amazonként szereplő herczegnő vagy inasa, ki a föld legagyafúr
tabb kópéja, kiszabadítja. Ez Happel regényeinek legderekabb 
alakja, ámbár tettei néha ízetlenek és túllépik a tiszteség határait; 
tréfáival mindig kész, ha ügyes-bajos ura bánkódik. Ö a regény 
komikus és humoristikus elemének képviselője, a hősök és hősnők 
udvari bolondja. A cselekvény színhelye rendesen Törökország, 
Ázsia és Afrika. Hőseit megutaztatja a fél világon, míg végre békén 
hagyja őket. A regény alakjai rendkívül tudós emberek, kik a 
történelemmel, föld- és néprajzzal csak úgy dobálóznak; mozgó 
könyvtáraknak nevezhetnők őket, mert a mit az egyik nem tud, 
arról bizonyosan a másik ád fölvilágosítást; különben ez összefügg 
a szerző nézeteivel a regényről. Az «Insulanischer Mandorell# 
egyik hosszú szakaszában, mely a regények eredetéről szól és P. D. 
Huets «De l ’origine des Romans» (Párizs, 1670) ez. müvének 
kivonata, ezeket olvashatjuk: «A regény legelőkelőbb czélja, vagy 
legalább annak kellene lennie: a különböző dolgokban és ismere
tekben való fölvilágosítás, e mellett az erény mindig dicsérendő, a 
bűn mindig sújtandó.» Hova vezethette és vezette tényleg is Happelt 
és tanítványait ezen visszás elv, az nyilvánvaló. Halvány sejtelme 
sem volt a regény alkotásáról és a cselekvény egységéről, egyéb
iránt ebben Lohenstein követője.*) A regény alakjait arra használja, 
hogy az olvasó közönség, a szárazon előadott tudományos halmaz
ban kimerülve, mulattatót is leljen. Legjellemzőbb erre nézve a 
«Magyar hadi román» VI. köt. előszavának ezen kitétele: «Happe- 
lius úr azt hitte: a törökök folytonos veszteségűk mellett 1689-ben 
minden bizonynyal békét kötnek, azért összehozta hőseit és 
hősnőit, hogy úgy a török háborút, mint kalandjaikat örvendetes

*) Cholevius, Die bedeutendsten Komane des XVII. Jahrhunderts, 
15. 1., Tacitus történelmi művei befolyásának tulajdonítja, hogy a regény
írók, de különösen Lohenstein, egységes előadásra semmikép nem törek
szenek.

D ig itized by Google



HAPPEL « MAGTÁR HADI ROMÁN*-JA. 379

lakomával fejezhesse be; de miután e háború most már annyi év 
<óta folyik, újra szét kellett őket szórni a világban, hogy históriájok 
a nagyérdemű olvasót egészen az óhajtott béke megkötéséig érdekel
hesse. » A tudomány azon iránya, mely idegen tartományok leírásá
ban, távolban lakó népek erkölcseinek és egyetemes történeteinek 
rajzában nyilvánult, adta meg Happel regényeinek azt a kiváló 
érdekességet a XVII. sz.-beli olvasók szemében. Hogy a jelenre is 
áttért, a nélkül hogy azt a korabeli regényírók mintájára rejteni 
iparkodott volna, azt Meier Joákim, a Zoraide fordítója és számos 
eredeti regény szerzője, határozottan megrótta.1) Happel regényei 
semmiféle kritika előtt meg nem állhatnak; az irodalomtörténet
írók mind igen kicsinylőleg nyilatkoznak róla, de már valóban 
megvetőleg Graesse irodalomtörténetében,*) hol Happelt «Univer- 
salschmierer»-nek nevezi, ki kalendáriomszerűleg dolgozta föl az 
egyes évek történetét vaskos egészszé és egy jó csomó «salabakter» -t 
bocsátott világgá.

Történelmi műveiben ugyanazon hiba észlelhető, mint regé
nyeiben. Tények és adatok összehordása, nevek és évszámok jegy
zéke, adomagyűjtemény a legnagyobb stílben: ez Happel történeti 
tudománya, melyben a vezérlő eszmét, önálló világnézletet és 
szellemi középpontot hasztalanul keressük. Ez különben korának 
főj ellem vonása is, mely többre becsülte a gépies munkát, az élet
telen anyagot, mint a szellemi működést és önállóságot. A tudo
mány csak ismeret, s a helyett hogy a dolgok velejébe hatottak 
volna, a sokkal kényelmesebb terjengősséget választották.8) Törté
nelmi müvei között becsesebbek a «Relationes curiosae* ez. mun
kája az összegyűjtött adatok gazdagsága miatt. Rendkívül olvasott 
ember volt, ki nemcsak a klassikusokat, hanem a korabeli és közép
kori német és latin írókat is mind ismerte, lépten-nyomon idéz 
belőlök, sőt «Akadémiai* regényében (II. 87) Fischartot4) is föl
használta.

Ezen óriási irodalmi működés mellett Happel stílusa fölötte 
gyarló, Menzel erősebb kifejezéssel «nyomorúságos» nak nevezi. 
Sohasem hagyja el a száraz krónikás hangot, képzeletét nem ragadja

l ) G. G. Gervinus, III. 404.
*) Lehrbuch dér alig. Literárgeschichte. III, 2, 249.
3) Prutz, Gesohichte des deutschen Joumalismns. I. 372. 
*) H. Kurz, Gesch. d. d. Iát. 1865. II. 406.
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meg semmiféle dolog, azért élénkebb színezés ismeretlen nála. Föl
használja a rhetorika minden csinját-binját, hogy valamely dolgot 
röviden el ne beszéljen; minél laposabb, teijengősebb az előadás, 
annál jobban van elemében; különös virtuozitással használja a 
jelzőket, melyekből néha egy tárgy rajzához féllapra terjedő hal
mazt szed össze. Az olvasó a legnagyobb gyötrelemmel vergődik 
az egyes fejezeteken át. A humoristikus részletek élvezhetőbbek, de- 
itt nem annyira stílusa és előadása, mint az összeszedett furcsa 
dolgok hatnak.

Kortársai négyszem közt mesélgették egymásnak, hogy a 
minden időben «írásra és harczra kész* Happelhez a hamburgi 
tanács igen gyakran fordult amaz erélyes államiratok fogalmazása 
végett, melyekben a szabad birodalmi város jogait védte a szomszéd 
dós támadások ellen.

Ezek után áttérhetünk Happel «Magyar hadi román »-jának 
ismertetésére és bővebb tárgyalására.

IH.

A «Magyar hadi román* két kiadást ért 1685. és 1687-ben.1)- 
Hat kötetből áll,3) melyből ötöt Happel írt meg, a hatodikat isme
retlen szerző, ki nevének kezdőbetűit8) nyomtatta csak a könyv 
czímlapjára. Minden kötet két könyvre van osztva, kivéve a hato
dikat, mely négy könyvből áll. E rengeteg munka lapszáma 5004.

A regény czíme (mai helyesírással) a következő:
Dér ungarische Kriege-Roman oder ausführliche Beschreibung 

des jüngsten Türken-Krieges, wobei aller darinnen verwickelter 
hoher Potentaten Lánder, Macht und Herrschaft, absonderlich aber 
eine curieuse Beschreibung von Ungam, Persien und Tűr kei, zu- 
sammt den denkwurdigsten Belagerungen und blutigsten Feld- 
Schlachten, so die Türken Zeit ihrer Herrschaft zu Jedermanns 
Verwunderung vorgenommen und erhalten habén. Unter einer 
anmuthigen Liebes- und Heldengeschichte auf Romanische Weise 
in einer reinen ungezwungenen deutschen Redensart verfasset und

l) Mind a kettő megvan a nemzeti múzeum könyvtárában.
*) A munka negyedrét kiadásban Ulmban jelent meg. Az I. és II. 

kötet 1685; a III. k. 1686.; a IV. k. 1687 ; az V. k. 1689; a VI. k. 1697-ben.
3) Continuiret von L. H. H.
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mit allerhand nutz- und ergötzlichen historischen, politischen und 
dergleichen leswürdigen Sachen angefüllet, von Everhardo Guer- 
nero Happelio. Mit schönen Kupfem gezieret. Ulm. Druckts und 
verlegts Mattheus Wagner. 1685. 8 -r.

A regény négy alkatrészből áll, melyek párhuzamosan, de 
legtöbbnyire Összefüggés nélkül haladnak egymás mellett: 1. a sze
relmi história és a kalandok elbeszélése; 2 . az 1683-ban kezdődött 
török hadjárat; 3. Magyar-, Törökország és Perzsia történelme, 
politikai és művelődési viszonyainak rajza; 4. a vegyes, részint 
babonás, részint a természettudomány köréből vett dolgok elő
adása, ezek valóságos értekezések.

A regény annyi személyt és nevet, annyi kalandot és histó
riát fűz egymáshoz és bonyolít össze, hogy kivonata alig adható, 
annál is inkább, mert Happel ezen regénye sem külömbözik cse
lekvény, jellemzés és előadás dolgában a kor hasonló tárgyú és 
irányú müveitől. Azért, azt hiszem, elég lesz a regény tartalmá
nak áttekintése, a hazánkra és a hazai dolgokra vonatkozó részle
tek bővebb jellemzésével.

A cselekmény II. Achmet szultán kalandjaival indul meg, ki 
egy fehér szarvas üzésében eltéved az erdőben, s kiszabadít egy 
leányt egy tatár kezéből. A leány szüleinek házához vezeti, hol a 
szultánt felismerven, agyon akarják ütni, de szorult helyzetéből 
kisegíti egy idegen lovag. A szultán Nándorfehérvárra megy, hol 
Kara Mustapba tanácsára háborút üzen Magyarországnak. A szul
tán mulattatására állatviadalokat rendeznek. Zolfíár, szerecsen 
hadi fogoly kitünteti magát, a miért elszabadul börtönéből. Dolo- 
bat, a mingréliaiak hadnagya, két kutyát hoz, melyek még a tigri
seken is győzedelmeskednek. A szultán kegyébe fogadja ésDolobat 
fölhasználja az alkalmat ezredesének, Cergelynek rágalmazására; 
ezt lecsapják és amaz lesz a mingréliaiak ezredese; sőt Cergelyt egy 
ízben orvul meg akarják ölni, de Lompyn nevű szemfüles inasa 
megmenti, ki az arabs Alonsot és Ibrahimot kíséretével hívja 
segítségül. A társaság Ibrahimhoz megy, hol vidám poharazás és 
beszélgetés közben (Ibrahim elmeséli élete folyását) eltöltik az 
időt. Másnap reggel Cergely vagy Tanco gróf ablakán megpillantja 
Dolobatot ,* erre elfutja a méreg, nagy bottal kirohan és tarkón üti 
ellenségét úgy, hogy az menten összeesik. Cergelyt börtönbe 
vetik, mert a szultán ittléte alatt tettleg bántalmazott egy főtisztet, 
s halálra ítélik. Lompyn ismét fárad ura érdekében, csúffá teszi a
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nagyvezért s megmondja a szultánnak, hogy akkor az erdőben 
Cergely volt a megmentője, a szultán erre megbocsátja neki a vét
ket. Az inas örömmel visszatér, de már ekkor urának hült helyét 
leli csak, miután alig nehány órával előbb több álarczos kiszaba
dította a börtönből; annyit mégis megtud, hogy Cergely Balassi 
Ferenczczel, ki Achmetnek jelentette, hogy Tököly a hadi szemlén 
nem vehet részt, Magyarországba menekült. A hű szolga nagy- 
búsan Budára tart s útközben egy zsidónak elad egyet-mást. M i
kor már elváltak, észreveszi Lompyn, hogy a zsidó hamis aranyo
kat adott neki; utána siet és jól megbotozza. A zsidó Budára érve 
bepanaszolja Lompynt, a kit mint közönséges útonállót börtönbe 
vetnek; de mikor Ibrahim, a budai pasa, hazajön, kiszabadul 
onnan. Cergely azalatt Tökölyhez megy, de nem időz nála sokáig; 
mikor a török Bécset ostromolja, már ott van. Párharczot vív egy 
hatalmas törökkel s boszút állhat Dolobáton, kinek fejét széthasítja 
egy kirohanás alkalmával. Lompyn pedig a török táborban addig 
settenkedett a nagyvezér körül, míg ennek drága kócsagforgóját 
ellophatta és átszökött Bécsbe urához. Kara Mustapha dúl-fúl 
mérgében és kapóra jön neki, hogy Ibrahimot, Cergely barátját, 
bevádolták nála. Elküldi neki a zöld zsinórt, a mi miatt meg a 
szultán haragját vonja magára; végleg megbuktatja őt Bécs föl
szabadítása. Cergely elkerül Bécsből, újabb bajokba keveredik, a 
törökök elfogják és tüzhalálra ítélik. Már-már meggyújtják alatta 
a máglyát, midőn régi jó barátja Murát herczeg meglátja és föl
szabadítja. Lompyn azalatt az aldunai vidéket kalandozza be, mint 
Hildebrand jövendőmondó, és megtréfál egy szerb parasztot és a 
feleségét s végre urára talál. Ez sétalovaglás közben a rablók ke
zéből megmenti Tescolát, Castriota gróf leányát, szerelmes lesz 
belé s eljegyzi. De egyszer, a mikor Cergely épen távol van, újra 
elragadják Tescolát és anyját. A búsuló Cergelyt a jókedvű Lom
pyn vigasztalja és szórakoztatja isteni Lilirumjának, egyetlen sze
relmének, kinek számára, mert az apja suszter volt, annyi bőrt 
lopott, nevetséges rajzával. Cergely bújában világnak megy, de a 
Eaukazusban újra fogságba esik. Konstantinápolyba viszik több 
fogolylyal együtt, a kik között Tescola is van. Hajóra szállnak, de 
útközben borzasztó vihar támad és Cergely tulajdon szemével 
látja a hajót sülyedni, s rajta Tescolát. A kétségbe esett Cergelyt 
Konstantinápolyban a hét toronyba záiják, de Lompyn talál útat- 
módot ura megszabadítására. Cergely újabb kalandokra indúl,
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Vulturinonak, a mingréliai herczegnek, házához kerül, kinek gyö
nyörűséges leánya, Basky herczegnő, halálosan megszereti a ne
mes, hős lovagot. Ez, miután Tescolát úgy is elnyelte a tenger, 
Vultuiino kérelmére élj egy zi a herczegnőt. De az ádáz sors még 
mindig nem nyugszik! Cergely kénytelen a mingréliai csapatokkal 
Görögországba menni, hol a görög hadsereggel együtt a törököt 
megveri. A háború esélyei között hazakerül atyjához Drivassóba, 
hol végtelen örömére jegyesét találja, ki mint amazon Cergely 
fölkeresésére indúlt. Ide jön Lompyn is, ki az alatt mint szent Hi- 
dalga remete bebarangolta egész Kis-Ázsiát s szerelmi frigyre lép 
Tanco gróf szakácsnéjával. Ennyi viszály után a fiatal pár meg
határozza az esküvő napját. Lompyn tanácsára harczi játékot ren
deznek, a melyen a nők is részt vesznek amazon ruhában. Már ja
vában folyik a mulatság, midőn egy idegen amazon jelentkezik 
leeresztett sisakrostélylyal s Basky herczegnőt párharczra hívja. 
Az idegen hősnő legyőzi a herczegleányt és jutalmul Cergelyt kö
veteli. Cergely odajön, az amazon leveti sisakját és a meglepett 
Cergely keblére borul, ki benne Tescolát ismeri föl. Basky her
czegnő lemond Cergelyről s vigasztalja magát Bilbila herczeg 
kaijaiban, ki már régen törte magát kegye után. Természetesen 
az örömkönyek özöne hull, a mesélgetésnek és magyarázatnak se 
vége, se hossza, és ki-ki párjával boldogságban úszik. De újabb 
akadály áll be! A szerencsétlen Alimát, ki szintén Tanco gróf ud
varánál tartózkodik, az általános gondatlan öröm között egy álar- 
czos lovag elragadja. Az egész férfitársaság szét széled a szélrózsa 
minden irányában az elveszett hölgy fölkeresésére. A cselekvény 
most már Castriota gróf birtokán játszódik le, hova az otthon ma
radt nők elmentek. Lompyn Konstantinápolyba megy az elszökte
tett Alima után. Itt azonban agyafúrtsága újra előtérbe lép ; mint 
szent Maruk, a próféta küldöttje, elbolondítja egész Konstantiná
polyi s uralomra segíti a trónörököst. Ezek után hazatér. Itt meg
érkezve, hallja, hogy a csomó már megoldódott. Alimát saját sze
retője, Hassan szöktette meg, azt hivén, hogy jegyesét erővel tart
ják vissza. Most már megtartanak egy féltuczat lakodalmat. A fiatal 
Castriota György gróf is, fölbuzdulva a sok tnrbékolás láttára, 
szintén megízleli a szerelem édességét nevelőjének, Cliniasnak 
végtelen boszúságára, és ezzel végződik a regény.

Az eddig elmondott tartalom csak vékony vázlat, az epizódok 
ki vannak hagyva, melyekben szintén csak szárazföldi és tengeri
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kalandokról és veszélyekről, nőrablásról, álarczos lovagokról stb. 
van szó. Cergely, már a mennyire annyira főhős, azért legjobb 
volt a mese fonalát szerepléséhez fűzni, különben el se lehetett 
volna mondani e regény tartalmát, melyben körülbelül 150 sze
mély szerepel.

A személyek jellemzésével röviden végezhetünk. Happel 
jellemeket egyáltalán nem tnd kidomborítani. A hősök, mint Cer
gely, Zolfiár, Alonso stb. kétlábú erények, kikben csak fényes 
tulajdonságok vannak árnyék nélkül. Oroszlánszivűek, a nemes 
dolgokért könnyen felhevülök, szívok igen alkalmas talaj a szere * 
lem virágjának tenyésztésére, számtalan bajba keverednek, melyek
ből mindig valami «deus ex machina* megmenti őket s végre sok 
hányattatás és próbáltatás után behajóznak a boldogság és házas
ság nyugodt révébe. A nők jelleme szintolyan, mint a férfiaké. 
Szeretnek férfiruhában járni, amazonoskodni és sok veszély fenye
geti őket, hiszen nem csoda, egyedül járják be a kerek földet, de 
ha tűzben járnak is, sohasem égetik meg magukat. A mi aztán 
írónknál rossz, az a pokol söpredékének is rossz volna, mint Kara 
Mustapha és Dolobat, a kik azonban súlyosan bűnhődnek. Ezen 
személyek érdekes tulajdona, hogy nagyon magas származásúak, 
legalább is grófok. Még egy «genre*-je van Happelnek, a komi
kus alak, mely Lompyn inasban nyer képviselőt. Ez már majdnem 
egyénítettnek mondható, némelykor jól tréfál, ámbár a tréfa mester
kélt és csinált volta mindenkor szembe tűnő, tréfái néha ízetlenek, 
sőt mocskosak is. Bajzánál megfeledkezett Happel úgy az sestheti- 
kai ízlésről, mint a józan ész követelményeiről. Magyar ember 
nem szerepel az egész regényben, a két történeti személyt, Tökölyt 
és Balassit kivéve; a Mihály nevű török kém, ki magyar embernek 
látszik és a magyar viszonyokat oly jól ismeri —  mint későbben 
kisül —  morva születésű vasas német.

A mi a regény történeti részét illeti, az I. kötet magában 
foglalja az 1683-ban megtörtént dolgokat, Achmet szultán had
üzenetét, Magyarország történelmét a magyarok bevándorlása óta 
és Tököly Imre politikai műveleteit. A II. kötet leírja a szövetsé
ges hatalmak harczát a törökkel, a bécsi hadiszemlét igen pontos 
név- és csapatjegyzékkel, Bécs ostromát és fölszabadítását. A III. 
kötet a 85-ik évi események rajza a legnevezetesebb török ostro
mokkal a XV. századtól kezdve. A IV . kötet előadja a 8 6 -ik év tör
ténetét, Buda és más nevezetes várak ostromát, Buda ostromának
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naplóját junius 7-től egészen szeptember 2-ig délutáni 3 óráig, a 
mikor Budát visszafoglalták a töröktől, és azon emlékezetes tengeri 
csatákat, melyeket valaha is keresztyének és törökök vívtak. Az V. 
kötet foglalkozik az 1687. és 1688. évek hadjárataival, a mohácsi 
vészszel, a királyi koronázással, a két szultántestvér versengésé
vel Konstantinápolyban, Belgrád és más hires magyar, szlavón és 
görög várak elfoglalásával. A VI. kötet ecseteli a két Zrínyi életét 
és halálát s lényegtelen dolgokat a még nyolcz évig folytatott török 
háborúból.

A történelmi és vegyes részek túlnyomó számmal egészen 
megokolatlanul vannak a regény keretébe bele illesztve, semmi 
összefüggésben nincsenek a cselekvénynyel. Ha valaki egy nevet 
említ, ez elegendő ok arra, hogy az egész társaság nekirohanjon 
annak az illető személynek, mondja el mindazt, a mit arról a dolog
ról csak tud. Mindig találkozik újságoló, a ki a legújabban történt 
eseményeket elősorolja, és pedig oly pontossággal, hogy még a 
kiadott okiratokat is szószerint idézi.

A vegyes részek, «liebliche Discourset, mint a szerző nevezi, 
minduntalan zavarják az olvasót. Egynéhány tétel elősorolása ele
gendő arra nézve, hogy tudományos és erkölcsi értékökkel tisztába 
jöhessünk, pl. az álomképekről, a vaspikkelyekkel födött sárkány
ról (ein erschröcklicber Wurm), a varázsvesszőről (Wünschelruthe), 
a gúlákról, a já ékszenvedély ártalmasságáról, a szerencse forgan- 
dóságáról, a talizmánokról, emberekről, kik emberhúst esznek, ér
tekezés a sóról, a juccagyökér használatáról stb. Ezen dolgok for
rásai után kutatni és azokat fölsorolni egészen hiába való fáradság 
volna, egyébiránt Happel megnevezi őket nagyobb részt, így a 
IV. kötetben közel félszáz szerzőre és munkára hivatkozik.

Nevezetes Abrabam a S. Clara «Auf, auf ihr Christen* ez. 
röpirata a török ellen, mely a Hl. kötet keretén belül egész terje
delmében (169 lap) közölve van. Ez a prédikáczióféle Bécs ostrom
lásának évéből (1683) ered. Alapgondolata, hogy a török, a nyo
morult pogány minden baj kútforrása, mely az országot éri, de 
viszont a török pusztítás Isten büntetése. Ezen röpirat a «Wallen
stein táboráéban előforduló kapuczinus szónoklatának előképe, 
sőt Schiller egész sorozat fordulatot vett át belőle. (A. a S. Cl.: 
<Nach dem 8  kommt das T, nach dér Sünd kommt dér Türk.» 
Schiller: «Hinter dem U kommt gleich das Weh, das ist die Ord- 
nung im A B C» stb.) —  Ugyancsak a IH. kötet H. könyvének
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XXIX. fejezetében adja a szerző Camerarius ntán Iréné, a csoda
szép görög leány tragikus esetét, mely nálunk először Mikesnél 
fordul elő, későbben pedig Bolyai Farkas után Kisfaludy Károly 
dolgozta föl szomorájátékká.

IV.

A magyar viszonyokat szándékosan nem érintettem eddig, 
hogy tárgyalásuk egységesebb formába önthető legyen. Ezek az
I. kötet XXIX— XXXIV. fejezeteiben foglaltatnak, de elszórtan 
is fordulnak elő egyes adatok, melyeket teljesség szempontjából 
illő helyeiken közbeszúrtam.

A XXIX. fejezetben leírja a szerző Magyarország határait éa 
nevezetesebb városait; megküiömböztet szabad kir. városokat, sza
bad városokat és hét szabad bányavárost. Termékenység: Felső- 
Magyarország hegyei sokkal magasabbak, mint a svájczi alpok, 
nagyobbára pompás bor terem rajtok s barlangjaikban sárkányok 
(Drachen) találhatók. A föld termékenysége oly nagy, hogy a fű 
embermagasságnyira nő, némelykor még a kocsik magasságát is 
meghaladja. Ehető vadban nincsen hiány, a Tiszáról (Theisse) azt 
mondják, hogy a víz harmada halakból áll. Ez a Kárpátokban ered 
és elválasztja Magyarországot Erdélytől. A többi folyamok is gaz
dagok halakban. Bengeteg mennyiségű gabona terem, mert a ma
gyarok jól gazdálkodnak. A gabonát a rablók és tolvajok elől mély 
vermekbe rejtik. A tartomány mintegy tömve van nvúlakkal, tyú
kokkal, kappanokkal, pulykákkal, birkákkal, ökrökkel, bivalyok
kal és gyönyörű lovakkal, melyek testre nézve nem igen szépek, 
de gyorslábúak és kitartók. Az országban található mindenféle már
vány, kristály, rubin, gyémánt, türkiz, opál, czinober és tükörüveg, 
sok meleg forrás, savanyúvíz és más különös természetű források. 
A budai hőforrások arról nevezetesek, hogy bennök halak élnek, 
melyek a Dunába dobatván, elpusztulnak. Most leírja Happel a 
magyar bányákat. Ezután beszél egy híres eperjesi orvos nyomán 
Magyarország különlegességéről, az «aurum vegetabile*-ről vagyis 
a növő aranyról, mely a földből kiszáll s mintegy keresi az embe
reket*) 8 elősorol nehány példát. Egy paraszt nehány rőf hosszúságú

*) «Nehmlich in Ungam sichs wol zutrágt, (láss das Gold selber 
ans dér Erde steiget und die Menschen snchet.»
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aranygyökeret szántott ki a főidből. Zemere Laskó, zemolini gróf, 
1670-ben szőlejében oly szőlőfürtre akadt, melynek arany magvai 
voltak. Zemerin grófnő aranydrótot hord ujján, mely gyűrűvé ala
kult és répából nőtt. P. Athanasius Kircherus szerint így magya
rázza a dolgot, hogy a növények, melyek az érczes helyek iránt 
természetes hajlammal bírnak, természetes appetitus erejével ma
gokba szívják gyökereik segítségével az érczes anyagot. Ezzel kap
csolatban értekezik Zacharias Theobaldus «De arcanis natúrt» ez. 
müve után a kobaltról, ama mérges kigőzölgés egyik fontos alkat
részéről, mely a magyar bányákban oly nagy veszedelmeket okoz. —  
Lakosok: A magyar faj nemes és bátor népet alkot, mely a fegy
verforgatásban igen jártas, azonban tudós férfiak is vannak köztük. 
Ny el vök egy európaihoz sem hasonlít, de a latin nyelv közhaszná
latú náluk, úgy a magas mint az alacsony származású aknái, ennek 
következtében idegenekkel igen könnyen megértetik magukat. 
A magyarok igen jó lovas katonák, kiket huszároknak neveznek. 
Fegyverzetök lándsa, melyet kopjának neveznek, bárd vagy sze- 
kercze, buzogány (Pusikan) és ostor. Kezökben viszik a fehérre és 
pirosra befestett zászlós kopját (Copie), azonkívül van pisztolyuk 
és karabélyuk. A kardot oly bámulatos gyorsasággal kezelik, hogy 
az ellenség fejét egy csapásra ütik le, mint a répát. A mapyar gya
logos katona neve hajdú (Heyduck). Fegyverök a vontcsövű puska 
és szablya, bal vállukon rendesen furkaskaczagányt viselnek. 
A magyar katonák evésben és ivásban mértéket nem ismernek. 
A hadifoglyokkal kegyetlenül bánnak, karóba húzzák, végtelenül 
kínozzák és fölakasztják őket; különösen kegyetlenek azokkal 
szemben, kik a törökökhöz átszöktek, ha kezök ügyébe kerülnek; 
az előkelőbb foglyokat azonban nagy váltságdíj fejében eleresz
tik. — A nemes emberek drága, rendszerint vörös színű ruhákat 
viselnek. A ruházat igen kényelmes és állatbőrökkel bélelt. Az asz- 
szonyok és leányok rövid kabátkákat hordanak, melyek drága 
prémmel szegélyezvék. A parasztöltöny rendesen kék, piros vagy 
zöld alsókabát és köpenyeg (Gebemeck) durva daróczból. Egyéb, 
ként a magyarok igen szeretik az élénk színeket, igen szívesen öl
töznek pirosba, kékbe, sárgába, zöldbe, bíborba, igen ritka a fekete 
öltöny, még a papok is hosszúuBzályú, bíboros ruhákat öltenek. —  
Történelem: Attila 373. K. sz. u. jött Pannóniába a hunnokkal. 
Attila Bendegúz fiának, Nimród unokájának, a hunnok, dákok, 
médek, gótok királyának és Isten ostorának nevezte magát. Halála
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után két fia Chaba és Adalariko versenyzett egy tizenöt napig foly
tatott csatában a koronáért, mely csata oly véres volt, hogy a nagy 
Duna 0 -Budától egészen Pentela vagy Potentiana városáig piros 
volt. A hunnok e csata után visszamentek Ázsiába. 3000 ember 
azonban elvált tőlük, midőn Ghabát a németek berni Detrek vezér
lete alatt visszakergették Skythiába, és előbb Czeglédnél telepedtek 
le, később a németektől való félelmökben Dacia belsejébe vonul
tak; hogy békében lakhassanak, letették a gyűlölt «hunn» nevet 
-és székelyeknek nevezték magukat. E székelyek a legrégibb magya
rok. 744-ben újra visszajöttek a hunnok 216,000 emberrel hót her- 
czeg vezérlete alatt. Itt egyesültek a még Attila idejéből visszama
radt régi hunnok, a kiket avaroknak is neveztek, az új hunnokkal 
és így létesítették ezen elnevezést «hunn-avar» vagy későbben 
«hungar». A hét vezér között a leghatalmasabb volt Árpád. Mint
hogy a történelem királyokat nem említ, így Gaizáig 13 herczeg 
uralkodott: 1. Keve, 2 . Kadicha, 3. Keme, 4. Béla, ez győzte le a ró
maiakat Pannóniában, 5. Buda, kit testvére Attila ölt meg, 6 . Attila 
7. Árpád, ki a magyar alkotmányt rendezte, 8 . Zabolch, 9. Gyula,
10 . Kund, 11. Leel, ki Konrád német császárt hadi kürtjével agyon
ütötte, 12. Verbulcb, 13.Eurs, ki az utolsó pogány fejedelem. Most 
következik a magyar királyok és hadi tetteik fölsorolása, egészen a 
« leghatalmasabb és legyőzhetetlen* I. Lipótig, kit már 1655-ben 
koronáztak Pozsonyban magyar királylyá. Á regény más helyein 
is fontszámra szórja a szerző a tömjént és dicsőítést, valahányszor 
Lipótról vagy a habsburgi ház valamelyik tagjáról van szó. Adja a 
magyar viszonyok áttekintését a török hódoltság alatt, leíija a sop
roni 1681-ben tartott országgyűlést, mely a protestáns rendek til
takozásával végződik. Fölötte neheztel Happel a «malcontens és 
rebellis* Tököly grófra, ki oly «szemtelen» volt, hogy a felsőma
gyarországi bányavárosokban érmet veretett, melynek egyik olda
lán két karddal láthatóé fölirás: «Pro Deo et Pátriáé Libertate*, 
a másik oldalán saját arczképével, alatta: «Emericus Tököly Dux 
Hungarorum*, kivált azért szidja, mert 1683 év januáriusában 
Kassára országgyűlést hívott össze. A szerző ismerteti továbbá a 
karokat és rendeket, a királyi és országos czímert. Nevezetes tudo
mányt árul el, midőn a magyar koronáról szólva, ezeket mondja: 
« A magyar királyi koronát kiváló tiszteletben tartják és a magya
rok azt hiresztelik, hogy egy mennybeli angyal hozta az első ke
resztyén királynak, Istvánnak, holott igen jól tudjuk, hogy azt az
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akkori VIII. Benedek pápa küldte a királynak.* Végződik a magyar 
viszonyok rajza Dalmát-, Horvát-, Szlavonország és Ragusa föld
rajzával, ez nem egyéb, mint a hely-, folyó- és városnevek szárazon 
előadott lajstroma. A többi történelmi rész Hunyadi Jánosról,*) a két 
Zrínyiről, a mohácsi vészről stb. nagyban és egészben megfelel a 
történeti igazságnak, mert oly forrásokon alapszik, melyekből a mai 
történelem is merít. A téves adatokhoz pedig, úgy vélem, commen- 
tár szükségtelen.

Forrásai, melyekből a Magyarország történelmére, föld- és 
néprajzára vonatkozó adatokat és a magyar különlegességeket 
szedi, részint korabeli, részint XV. és XVI. századbeli magyar és né
met írók, kik latinul írtak. A mennyire tehetségemben állt, össze
hasonlítottam Happel müvét az eredeti forrásokkal és arra a ta
pasztalatra jöttem, hogy az illető írókból kivonatokat készített vagy 
pedig szóról-szóra fordította őket. Forrásait, a hol meg nem nevezi 
őket, nagyobb részt Schwandtner József «Scríptores rerum Hunga- 
ricarum veteres ac genuini* (1764) ez. munkájából sikerült meg
állapítanom.

A magyar őskorra vonatkozó adatokat Bonifínius után adja,, 
de nem föltétlenül; egy helyütt polemizál vele a székely név ere
dete fölött. Fölhasználta Jordanest is. Honnan szedhette a 13 her- 
czeget, kik Gaizáig uralkodtak, azt nem tudom, valószínű azonban, 
hogy Happel itt históriai éleslátását akarta ragyogtatni. Egészen az 
első keresztyén fejedelemig több mint másfélszáz évi időköz táton
gott, melyet be kellett tölteni, s ő ügy segített a dolgon, hogy a 
magyar őskorban szereplő egyéneket, mind, magyar herczegekké 
tette. A magyar királyok névjegyzékének Pistorius Niddanus János, 
«Genealógia Regum Hungáriáé* ez. munkája szolgált kútforrásául. 
Legterjedelmesebben tárgyalja a két Zrínyi esetét, Szigetvár ostro
mát és a mohácsi vészt s pedig három forrás után: 1. Istvánffy 
Miklós (Happelnél Isthuanfius) «Historiarum de rebus Ungaricis 
libri XXXIV*, kit minduntalan idéz. 2 . Forgách Ferencz «Rerum 
Ungaricarum sui temporis Commentarii* és 3. az olasz vezér 
Budina Samu «História Szigethi* ez. munkája után. A magyar
országi csodaforrásokról szóló adatokat Wernher György «De ad- 
mirandis Hungáriáé aquis* munkájából vette. A napi történet ese-

*) Happel dicséri s így nevezi: «Der weltberühmte Bitteremann 
Johannes Corvinná Hunyadi, den die Tttrken Jankó zu nennen pflegten.*-
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ményeit merítette a «Theatrum Europaeum* (1618— 1718 Franki,
a. M.) X II. kötetéből, mely a törökök ellen folytatott szabadság- 
harczot körülményesen tárgyalja, valószínűleg a «Diarium Euro- 
pieum* (1659 óta) anyagát is használta.

Happel munkájának becse, magyar szempontból tekintve, 
nem önmagában rejlik, mert adatai és azok földolgozása újat nem 
nyújtanak, hanem a kortársakra és későbbi korra való hatásában. 
Ez volt hosszú időkön keresztül Németország ismereti tára, ha va
lamit Magyarországról akart tudni. Oly nézetek, mint: a «hungar* 
név a «hunn*avar* egybeolvadása, Magyarország nem önálló állam, 
hanem Osztrákország provincziája, a magyar föld tejjel-mézzel 
folyó Kánaán stb. e munka nyomán kaptak lábra; és a ferde irányba 
terelt hit az «ázsiai barbár* népről —  mely jelzőkkel megtiszteltek 
minket majdnem a legújabb korig —  nem egykönnyen volt meg
ingatható. Hiszen a tudományos értékre számot tartó művek is 
bámulatos és könnyelmű fölületességgel beszélnek mi rólunk, pl. 
a nem régen kiadott Kürschner-féle «Taschenlexikon* a magya
rokat szláv eredetű népnek mondja, a tekintélyes «Leipziger illu- 
strirte Zeitung* meg néhány évvel ezelőtt azt írta a magyar köz
népről, hogy nappal földműveléssel foglalkoznak, éjjel pedig lóra 
kapnak és rablásra indulnak.

Ha a • Magyar hadi román* szerzője ártott is egyrészt, más
részt használt az által, hogy a latinul írt, XV— XVII. századbeli ma
gyar történelmi kútforrásokat, mint Istvánffit, Forgácsot, Budinát 
stb. németül átdolgozva s így mintegy népszerűsítve a nagy közön
ségnek hozzáférhetőkké tette. Hazánkban is alig ismerték ezen 
latin munkákat, melyek a történelmi anyagot az utódok számára 
megmentették, részint a hosszúévi török hódoltság nyomasztó terhe 
következtében, mely a tudomány föllendülését mindenképen meg
akasztotta, részint mert elnémetesedett főuraink Magyarországgal 
édes-keveset törődtek; azok száma pedig, kik az e korban hálátlan 
tudományos pályára szentelték életöket, rendkívül csekély volt, úgy 
hogy e munkák szélesebb körben való terjedése már eleve lehetet
lenné vált. Happel népszerűsége elősegítette e munkák ismeretét, 
a könyvében terjedelmesen előadott «magyar* adatok átszármaz- 
tak egész Németországra; való, mese és történelmi tévedések oly 
erős gyökeret vertek, hogy kiigazításuk elég munkát adott és ad 
még mindig korunk oknyomozó történelmének.

B e c k k r  N á n d o r .
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