
sége Pannonhalma igaza mellett abban is kifejezésre jutott, hogy a másik Sabariát, az ókor1 

várost (a mai Szombathelyt) meg sem említette s ugyaníly haragot tartott a győri püspökkel, 
aki nem jó szemmel nézte az archiabbas (a főapát) püspöknek beillő jogkörét, ha t a lmá t . . . 
Hasonlóképpen feszült volt a viszony Uros apát és János esztergomi érsek között." így válik 
érthetővé, hogy Anonymus miért nem szerepeltette művében Esztergomot, mint ahogyan nem 
említette meg Győrt sem.51 

A mondottakból látható, hogy Heilig stiláris, frazeológiai, Váczy pedig tárgyi vonatkozások 
miatt gondolt arra, hogy Anonymusnak élénk, eleven kapcsolata volt Pannonhalmával — 
— de azért Pannonhalmához való tartozását egyikük sem állította. Abban viszont lényegesen 
különbözött fölfogásuk, hogy Heilig IL, Váczy pedig III. Béla nótáriusának tartotta Anony-
must. 

Ezt a meggyőződését indokolta Váczy akkor is, amikor idézett tanulmányában megálla
pította, hogy Pannonhalmának Anonymusnál szereplő neve, a „iuxta montem Sancti Martini" 
csupán 3 egymással szoros összefüggésben álló, talán egy személy által 1223 körül fogalmazott 
pannonhalmi és 1226-ban kiadott 2 nádori oklevélen található „de monte Sancti Martini in 
Pannónia", illetőleg „de monte Sancti Martini" formában. Ebből aztán arra következtetett, 
hogy Anonymus ezen időtájt írta művét, a Gesta Hungarorumot.52 

Mi azonban ezt a gondolatmenetet nem látjuk ennyire egyszerűnek s a következtetést sem 
olyan meggyőzőnek. Azt a fölfogást ugyan mi is helyesnek tartjuk, hogy Anonymus Pannon
halma, az apátság kedvéért írta, hogy a honfoglalók fölmentek Szent Márton hegyére s onnét 
széttekintve gyönyörködtek a vidék szépségén — azt azonban, hogy Anonymus ezt az 1220-as 
években írta volna, nem látjuk eléggé indokolva. Anonymus ugyanis ismerte a XI. századi 
Szent István-legendákat, melyek teljes határozottsággal és meggyőződéssel beszéltek arról, 
hogy Szent Márton az ősi római telepen, Sabariában, illetőleg Pannóniában született, ott volt a 
fundusa s a fölötte emelkedő hegyre járt föl imádkozni, ahol aztán századok múltán is élénken 
élt kultusza.53 Ott minden: a hegy, a Szent István által létesített bencés monostor, apátság, 
templom, káptalan, kollégium Szent Mártoné volt, az ő tiszteletét szolgálta. Szent István és 
mások neki tettek fogadalmat és juttattak adományokat.54 Ám Anonymus a honfoglalás le
írásában — helyes történeti érzékkel — még csak Szent Márton hegyéről szólt, mely alatt tábort 
ütöttek, aztán föl is mentek a hegyre, „montem ascendentes" Árpád vezér és vitézei. A 3 
pannonhalmi és a 2 nádori oklevél viszont már a monostorról beszélt, amikor Orost — talán 
éppen Anonymus hatására — Szent Márton-hegyi apátnak mondotta. Ebből az egy formális 
egyezésből, amikor még hozzá a kifejezés más vonatkozásban más tartalmat is jelöl, aligha 
lehet oly fontos, döntő érvet kovácsolni Anonymus működési idejére . . . 

A mondottakat összefoglalva úgy véljük, hogy Anonymusnak, a „P dictus magister"-nek 
kétségtelenül kapcsolata volt Pannonhalmával, sőt mint annak iskolamestere, konventjéhez is 
tartozott. Azt a kérdést azonban, hogy a „Bele regis nótárius" kinek: / / . vagy III. Bélának 
volt-e jegyzője, már nem lehet ilyen egyértelműen eldönteni. A Gesta Hungarorum nyelvezete és 
stílusa ugyanis sokkal inkább II. Béla jegyzőjére utal, egyes tárgyi vonatkozásai viszont III. 
Béla korára, illetőleg az azt követő időre engednek következtetni.55 

Csóka J. Lajoc 

A magyar Simplicissimus és a XVII. századi német útirajz-irodalom 
1683-ban, valószínűleg Nürnbergben, megjelent egy Ungarischer oder Dccianischer Simpli

cissimus című útleírás jellegű kalandregény. A szerző nevét a címlap nem tünteti fel. A könyv 
a német olvasót útleírás ürügyén érdekfeszítő kalandokkal szórakoztatja. Ezek a kalandok, 
a cím és maga a téma is minden részletükben utalnak és emlékeztetnek Grimmelshausen 1668-
ban írt Simplicissimus című regényére, amely a német barokk és egyben a világirodalom egyik 
kiemelkedő és ma is rendkívül népszerű alkotása. A magyar Simplicissimus breslaui születésű, 
ifjúkorában nyakába veszi a világot és eljut Magyarországra. Bejárja a Felvidéket és Erdélyt, 
valamint a törökök megszállta Eger városát. Innen Konstantinápolyba, vagyis a török fő
városba utazik; törökországi kalandjairól azonban már e könyvnek folytatása, a Türkischer 
Vagant szól. Az irodalomtörténészek számára az első és legfontosabb kérdés természetesen az 
volt: ki lehet ez a Simplicissimus, ki a szerző, és vajon valóban járt-e Magyarországon vagy 
kalandjai csak a szerzői képzelet játékai. A szerzőségi kérdést, úgy tűnik, néhány látszólagos 
ellentmondás ellenére sikerült megoldani. Az irodalomkutatók itthon és külföldön is ma már 
Hans Joachim Moser feltételezését fogadják el: szerinte a szerző Daniel Speer német barokk 

51 I. m. 20—21. 
5 2 1 . m. 27 — 30. 
53 E. SZENTPÉTERY: Scriptores rerum Hungaricarum. (Bp., 1938.) II . 383—84; 393, 395, 4 0 9 - 1 0 . 
5 4 P R T I. 5 8 9 - 9 0 . , 5 9 2 - 9 4 . 
55 Részletesebben foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel i. m. 427—512. lapjain. 
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muzsikus író.1 A szerzőség ismeretében most már a mű forrásanyag-problémája állt a kutatók 
érdeklődésének középpontjában. Ez a kérdés pedig már elvezet bennünket e cikk voltaképpeni 
témájához, a „Magyar Simplicissimus" és a korabeli német útleírás jellegű földrajzi irodalom 
összefüggéseinek vizsgálatához. 

A mi Simplicissimusunk élményszerűsége ugyanis Turóczi-Trostler József szavai szerint 
éppoly „fiktív és papíros szagú, mint Grimmelshausené, akiről ma már tudjuk, hogy nem volt 
viharvert csavargó, hanem pedáns, kötelességtudó és lelkiismeretes hivatalnok".2 Véleménye 
szerint a magyar Simplicissimus kalandjainak bizonyos mozzanatai a műfajból, azaz a pika-
reszkből, illetve a simpliciádból következnek. A többi elemet, a magyarországi kalandokat és 
az egyes városok leírását a korabeli művekből eredezteti. Mollay Károly Ungarischer oder 
Dacianischer Simplicissimus című tanulmányában összefoglalja a Simplicissimus-kutatásban 
elért, eredményeket és felsorolja mindazokat a műveket, amelyek mint forrásművek számításba 
jönnek.3 A Felvidékről szóló rész olvasmányanyaga Frölich Dávid kassai polihisztor Viatorium 
című műve (Ulm, 1643—1644) és Martinus Zeiller német földrajzi író Neue Beschreibung des 
Königreichs Ungarn (Ulm, 1646) című útleírása lehetett. A Selmecbányáról írt fejezet inspirá
tora Stephanus Ritter Cosmographia-]a (Marburg, 1619). Az egri török fogságban leírt kalan
dokat viszont Johann Wild „Neue Reysbeschreibungen eines gefangenen Christen (Nürnberg. 
1613) című könyvében olvashatta, majd az erdélyi eseményekről a Theatrum Europeum (Frank
furt am Main, 1627-től) kiadványaiból értesülhetett. 

De ha feltételezzük, hogy a Magyar Simplicissimus kútfője ez a négy mű, úgy gondolnunk 
kell arra is, hogy őrájuk is hatottak más, előttük élt és alkotott útleíró szerzők ! Ezért érdemes 
felfigyelnünk a többi korabeli útleírásra, amelyeket az irodalomtudomány csak mint a „nép
szerű és tudálékos geográfusok egész sorát" tartja számon. Holott éppen az irodalom mostoha
gyermekeiként számon tartott — helyesebben: számon nem tartott — „tudálékos geográfu
sok" művei azok, amelyek a XVII. századi, a „Kereszténység védőbástyájáénak szerepét 
betöltő Magyarország gazdasági-társadalmi életét leghívebben tükrözik, és az irodalomtörté
nészek kutatásaihoz ma is rendkívül érdekes és értékes adatokkal szolgálnak. Az a tény, hogy 
Magyarország politikailag mindinkább Európa érdeklődésének középpontjába került, az út
leírásban mint irodalmi műfajban is mélyreható változást okozott. A magyar—török harcok 
lassan mindennapos jelenséggé válnak Európa szemében, és megszokottá lesznek az állandó 
helyzetjelentések is. A XVI. század Magyarországról szóló leírásaiban dominál az eseméay-
történet. A XVII. századi német olvasó azonban már többre kíváncsi, szeretné megismerni az 
egész országot; magát a népet, gazdasági életét, szokásait, öltözködését — tehát mindennap
jait. A történelmi áttekintés mellé először felsorakozik a magyar városok ábécé-rendbe szedett 
névsora és ismertetése. Később pedig az eddig különálló történelmi rész lassan teljesen eltűnik 
és az eseménytörténetet magába olvasztja a városrajz. A krónikák fokozatosan útleírásba vál
tanak át. Az egyes magyarországi városok részletes leírása során ismerkedhet meg az olvasó a 
város jellemző történelmi eseményeivel. Az olvasó tudatában és képzeletében is csak az ábécé 
végére érve, a Wesprin-ről, azaz Veszprémről szóló leírás után áll össze apró mozaikokból az 
egységes magyar történelem. A hasznos és közérdekű olvasmány jelleg mellett előtérbe kerül 
az olvasmányosság is. Az olvasó élvezi ezeket a könyveket, s közben a könyv szinte „belopja" 
a tudatukba a legfrissebb politikai aktualitásokat, amelyekkel állandóan ébren tartják és 
tovább szítják Európa török elleni gyűlöletét. Turóczi-Trostler József találó megállapítását 
idézzük: „Nem túlzás, ha megállapítjuk: itt és most, mintegy szemünk láttára alakul ki a 
modern hírszerzés, helyszíni tudósítása, általában az újságírás első, kezdetleges technikája."4 

Lássuk most ezt a folyamatot. Kezdjük a korabeli földrajzi ismeretterjesztő irodalmon, 
mely még nem útirajz. Két olyan korabeli német szerző művéből idézek, akik a XVII. század 
geográfiai irodalmában kiemelkedő rangúak ugyan, mégis az e kort és e témát kutató irodalom
történészek figyelmét elkerülték. Johann Christoph Wagner és a csak monogramját eláruló 
J. M. L. nevére a szakirodalomban szintén sehol sem említett Havass Rezső 1893-ban Buda
pesten megjelent Magyar földrajzi könyvtár című bibliográfiája hívta fel a figyelmemet. J. Ch. 
Wagner: Delineatio c. világatlaszából idézek. (Nürnberg, 1684). 

Caschau. „Die Haeuser der Stadt sind ganz sauber gegen andere ungarische Staedte ge
rechnet, 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 Ungarisch geprediged wird, das 
Zeughauss; . . . Die Luft ist sehr ungesund, sonderlich den Fremden, welche hier nicht dauern 

1 Hans Joachim MOSER: Der Musiker Daniel Speer als Barockdichter. Euphorion 1933. 293 — 295. 
2 TURÓCZI-TROSTLER József: A magyar Simplicissimus elé. A Magyar Simplicissimus előszava. Bp. 

1956. 
3 MOLLAY Károly: Ungarischer und Dazianischer Simplicissimus. FK 1958. 663 — 670. 
4 TURÓCZI-TROSTLER József: i. m. II . 1. 
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koennen. Die Burgerschaft, welche meist Evangelischer Religion, treibet einen starcken Handel 
mit wein, dessen vil hierum wechset, ist aber mehrentheils hart, säur und caldigd, dahero es 
viel Zippsianer giebet. Bier daugt auch nicht vil. Diese Stadt hat nur zwey Pforten, deren eine 
um die andere geoeffnet wird, und hat in der Botschkaischen, Bethlehenischen, und iezigen 
Teckelschen Unruhe, vil aussgestanden, auch unterschiedliche Herren bekommen. Gleichwohl 
aber ist sie immer in christlicher Hand geblieben." (7.) 

j . M. L.: Ungarisches Staedt-Büchlein (Nürnberg, 1684) 
Cronstatt. „Eine von denen 7. Teutschen Staedten in Siebenbuergen ist sehr Volckreich, 

und wegen des gewoehnlichen Wochen-Marckts beruehmt, ligt zwischen gar lustigen Wein
bergen, und ist mit Mauern und Pastsyen aufs beste versehen. Sie wurde ehedessen von lauter 
Teutschen bewohnt, welche, wie die andere Staedte in Siebenbuergen, der Augspurgischen 
Confession zugethan gewesen, die Johannes Hunterus allda zum ersten eingefuehret. Über 
diss hat es eine beruehmte Schul, und stattliche Bibliotheck allhier gehabt, welche vor die vor
nehmste in ganz Ungarn gehalten wurde. Die Haupt-Kirche darinn ist von lauter Quatersteinen 
aufgefuehret, wo viel Antiquitaeten gewiesen worden. Die Stadt kan wegen der Menge des 
Getraeyds gleichsam eine Korn — Scheuer den ganzen umliegenden Gegend genennet werden. 
Solche Gegend ist das letzte Stuck von Siebenbuergen, wo, wie man insgemein zu sagen pfleget, 
das Teutsche Vatter Unser ein End hat. Im Jahre 1661. die Tuercken, die herum lagen, und 
diese, samt anderen, Staedten, dem Abaffy, zu huldigen zwingen wollten, ziemlich ein, und 
wurden von etlichen Kaeyserl. Trouppen und Stadt-Voelkern nicht ohne Verlust abgetrieben. 
Aber sie hat sich bald darauf dem Ali-Bassa ergeben, und Tuerkische Besatzung einnehmen 
muessen, die sie leider noch heutiges Tage hat." (28.) 

Wesprin. „Sonst Wesprin, oder Weisbrunn, von einen lebendigen Brunnen, den man wegen 
seines klaren Wassers, den Weissen Brunnen genennet, benamset, war vorzeiten eine ziemliche 
Stadt, ist aber nunmehro, ausser den auf einen sehr jaehen und hohen Berg liebenden Schloss, 
einer Einoede nicht unaehnlich. Im Jahr 1551. haben die Tuercken diesen Ort einbekommen, 
und alle die sich ihren auf Treu und Glauben ergeben, ja sogar die zu ihnen uebergelauffene 
Heyduggen erbaermlich niedergesaebelt. Im Jahr 1566 eroberten es die Christen in ersten 
Sturm, und weil sie vorhero Feuer angeleget, wurde dadurch die Bischoffs-Kirche, und der 
schoene Glocken Thurm, dessen bisshero die Tuercken selbst verschonet, eingeaeschert. Im 
Jahre 1593. haben es die Christen durch ihre Flucht, den Tuercken wieder in die Haende gespi
elt. Im Jahre 1664. schickte der Gross-Vezier eine Armee von 7. bis 8000. Mann auf die Vestung, 
welche aber die darinn liegende Besatzung in so guter Ordre gefunden, dass sie mit Verlust 
500. der Ihrigen in hoechster Disordre abziehen mussten." (150.) 

Ezek az útleírások Magyarország többi városáról legtöbbször csak akkor ejtenek szót, ha 
valamilyen kapcsolatuk van a törökkel, vagy gazdaságilag fontosak, esetleg történelmi külön
legességgel rendelkeznek. így gyakran olyan városokról is szó esik, amelyekről a magyar 
olvasó is csak hosszas töprengés és a térkép alapos böngészése után jön rá, merre is találhatók. 
Ilyen egymondatos helyzetjelentéseket olvashatunk például Martin Zeiller 1690-ben meg
jelent Hungáriájában: 

„Pannonius — Ein Berg nicht weit von Raab, darauf ein herrlicher Tempel St. Martin, 
und vermeinen viel, dass nach diesem Berg Ungarn Pannonis genannd worden." 

„Stridon — Ist zwar ein geringer Ort, gerad wegen Canischa ueber ligend aber doch Still
schweigen desswegen doch nicht uebergehen, weil es des Heiligen Hieronymi Vatterland." 

„Segeswar — Die dritte unter den sieben Teutschen Staedten in Siebenbuergen, theils auf 
einem Huegel theils auf der Ebene gelegen. Die obere Stadt, so das Schloss genennt wird, ist 
vest, und dem Schluss zu Ofen nicht unaehnlich." 

„Sabaria — zu teutsch Stein am Anger, an der Guentz, war vor Jahren ein grosse Stadt, 
liegt aber nun meist oed, und findet man heutiges Tages alldort vil alte Muenzen." 

„Zegrin — ist ein vestes Ungarisches Berg-Schloss, dessgleichen auch Putnock, sind alle 
beede von den Christen besetzed, wiewol, dieses Putnock Anno 1567. aus Zagheit, seines Com-
mendanten den Feind in die Haende kommen, so haben sich doch nach der Zeit, die Kayser-
lichen solcher wider bemaechtiget." 

Siegmund von Bircken: Der Donau-Strand (Nürnberg, 1663/4) című művében már nem elég
szik meg a városleírással, ő más szemszögből, újszerűen fedezi fel Magyarországot. A Duna 
folyásának útját kíséri végig a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, és ennek keretében érinti és 
tárgyalja azokat az országokat és történelmüket, amelyeken a Duna keresztül folyik. De a 
krónikák hangja mögött még mindig ott lappang az „Óperencia" paradicsomi képe, a nosztalgia 
az egzotikum iránt, a vonzódás a rejtélyes és ezeregy titokkal teli „Kelet" felé. A krónikások 
ugyanis már nem állnak meg Magyarország határán, hanem továbbutaznak a török birodalom
ba. Utazásuknak természetesen politikai célja is van, hiszen sok köztük a haditudósító, a 
kereskedő, a diplomata, akik hivatalból látogatnak el a világ másik végére. De a lázas utazó-
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szenvedélyben minden bizonnyal nagy szerepe van az egzotikus Kelet vonzásának is. Magyar
ország eddig csak földrajzilag jelentette a távolit és a titokzatosat, de amikor a világ vége, a 
mesés Kelet páncélt öltött, fegyvert ragadott, s Magyarország felől döngeti Nyugat kapuját, 
a nyugati polgár egyfelől reszket a félelmetes ellenségtől, másfelől viszont felizgatott fantáziája 
arra készteti, hogy elinduljon és saját szemével is lássa a színteret. Magyarország tehát nem
csak harctéri küzdőtér, hanem a kíváncsi utazók százai is itt nyüzsögnek nálunk. 

Wagner már említett Világatlaszának második kötete a török birodalom részletes és alapos 
leírása, a harmadik rész pedig Kelet országait mutatja be. A két könyv rézkarcokkal díszített 
lapjain a Kelet jellegzetes növény- és állatvilágát láthatjuk, indiai népek táncait, istenségeket, 
népszokások illusztrációit. A rajzokhoz Wagner gyakran magánjellegű megjegyzéseket is fűz. 

Mint láttuk, Zeiller, Fröhlich Dávid, Wild és Stephanus Ritter művei mellett találkozunk 
egyéb, hasonló típusú vagy éppen ellentétes műfajú, Magyarországra vonatkozó leírással is. 
Nyilvánvaló az is, hogy a „Magyar Simplicissimus" forrásanyagát nem szűkíthetjük le a 
Turóczi-Trostler József által megnevezett és a kérdéssel napjainkban is foglalkozó nyelv- és 
irodalomtörténészek részéről is jóváhagyott művekre. Tény azonban, hogy irodalmi értékét 
tekintve valóban ez a négy mű emelkedik ki a kortárs geográfiai művek sorából. 

De fel kell figyelnünk egy eddig figyelmen kívül hagyott, pedig igencsak természetes és ma
gától értetődő problémára: elképzelhető-e, hogy a német geográfusok, akiknek útirajzai 
Magyarországról szólnak és a magyar történelmet dolgozzák fel, csak és kizárólag német forrás
anyagot használtak? Aligha ! Kellett, hogy ismerjenek magyar krónikákat, ahonnan alapvető 
történelmi ismereteiket szerezhették, és így későbbi korok országismertetői őrájuk támasz
kodva már valóban csak német anyag alapján dolgozhattak! 

A választ kérdésünkre Martin Zeiller már korábban említett Hungária című műve adja 
meg. Könyvének Von einigen Autoribus und Scribenten című fejezetében sorolja fel a számára 
legfontosabb krónikásokat. Ezek sorrendben a következők: „Abraham Backschay: Eine 
Chronologie von ungarischen Königen — Cracau 1567; Anton Bonfinius: Commentarios rerum 
Hung. — 1500; Casp Ens: Neue Bächer 1604; Casp Heltai: Hung. Chronik — Clausenburg 1575; 
Johann Herold: Hungarisches Tuercken — Wesen — Basel 1566; Johannes de Thwrocz oder 
Turotz; Johannes de Kikulleo; Nie. Istvánfi: Ungarische História; Georg Kreckwitz: Hun
gáriáé Superiors et Inferioris accurats descriptione — 1685; J. M. L.: Ungarisches Städtbüchlein 
— Nürnberg 1684; Conrad Loewe: Machometische Historie und eine ungarische Chronologie 
hingefügt — Kölln 1605; Joh. Nadányi: Florus Hungaricus — Amsterdami 1663; Michael 
Ritius: de Regibus Hungáriáé — 1505; Peti de Rewa Graf zu Turotz: Cent, de Monarchia et 
Sacra Corona Regni Hungáriáé — Augsburg 1613; Joh. Sambucus: Scriptores Rerum Hunga-
ricarum ex recensione — 1581; W. D. Schäfer: Ungarische Chronologie — 1606; Melchior Soiter: 
Pannonischer Krieg — 1530; Martin Schödel: Historico-politic de Regno Hungáriáé — Strass-
burg 1629; Ludov. Tubero aus Dalmatica: Res in Pannónia gestas — 1603; Georg Wernher: 
Dissertation de admirandis Hungáriáé — Coelln 1505; Stephan Werbeutij oder Verbecii: Dec-
retum tripartitum." 

Zeiller a továbbiakban hivatkozik Bethlen János krónikáira is: „Es haben sich auch etliche 
Autores an einige Landschaften absonderlich gemacht, und ist hierher zu ziehen das Michael 
Abaffi itzigen Fuerstens in Siebenbuergen Canzler Johannes Betlenius, welcher die Sieben-
buergische Begebenheiten von A. 1629 biss A. 1663 beschrieben." 

Zeiller többször utal Fröhlich Viatorium-ára és Georgius von Reichersdorff: Corographia 
Transylvaniae című munkájára is. 

Érdemes ennél a sok tekintetben pontatlan felsorolásnál megállnunk. A következő tények 
derülnek ki belőle: Zeiller, kortársaival ellentétben, nem titkolja és nem misztifikálja forrásait. 
Ezért felsorolása szavahihető. Éppen ezért különösen jelentős az általa említett néhány magyar 
név. Szakértelem híján nem térünk ki a lista történettudományi vonatkozásaira — kiket 
említ, miért éppen ezeket és hogyan jutott hozzá kéziratos művekhez — csupán arra, hogy 
Zeiller Heltai Gáspár magyar nyelvű krónikáját is méltónak találta felvenni a használt forrá
sok jegyzékébe. 

Még ha nem is hihető, hogy ezt a magyar nyelvű művet végigolvasta, de az valószínű, hogy 
nevek, szavak, érdekesebb kifejezések kedvéért végigböngészte, mégpedig Szenei Molnár 
Albert szótárának segítségével. 

Zeiller ugyanis többször hivatkozik Szenei Molnár Albertre és szótárára: „ . . . weil in sol
chen ungarischen Gesetzen viel schwere ungewoehnliche Woerter vorkommen, so habe Joh. 
Sambucus darueber Notata gemach+, und die Woerter erklaeret, so Alb. Molnár seinem Dictio-
nario angehängt." — „ . . . Alb. Molnár in seinem Lexico Latino-Graeco-Ungarico und in 
desselben 2. Theil. . . schreibet unter andern also . . . " 

Martin Zeiller forráslistájának szavahihetőségét bizonyítja az is, hogy a magyar krónika
irodalom kiemelkedő mesterei munkáinak német nyelvű kiadásai a XVI. században már való
ban a német író- és olvasóközönség rendelkezésére álltak. Bonfini Rerum Ungaricarum de-
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cades című munkája 1500-ban, majd ennek német fordítása Des Allermächtigsten Königreichs 
in Ungarn, wahrhaftige Chronik címmel 1545-ben Bázelben kerül kiadásra. 

A magyar krónikákat latinul is olvashatták, vagy éppen Szenei Molnár szótárának segít
ségével. A XVI. században már sorra tűnnek fel a német geográfusok művei, de még mindig 
dominálnak a magyar krónikák latin nyelvű, illetve németre fordított kiadásai. 

A krónikák lassan felolvadnak városrajzokban, a városrajzok útirajzokká, útleírásokká 
válnak, majd ezek enciklopédiává, világatlasszá szélesednek. A hang felenged, a merev le
írások átadják helyüket a lazább, kötetlenebb stílusú útleírásoknak, amelyeket már inkább föld
rajzi csevegéseknek nevezhetnénk, semmint szigorú értelemben vett ország-bemutatásnak. 
A műveknek ez a műfaji átalakulása teremti meg a lehetőségét a német, majd a Magyar Simp-
licissimus születésének. Turóczi-Trostler József írja a Magyar Simplicissimushoz írott elő
szavában: „Idővel regény, novella, dráma már-már elképzelhetetlen magyar utalások, t ö r ö k -
magyar betétek, egy-egy valóban megtörtént vagy koholt harctéri epizód, kaland nélkül . . "5 

A Magyarországra vonatkozó német útleíró irodalom forrásműveit tehát — Zeiller művének 
tanúsága szerint is — az eddigi kutatásokkal szemben nem egyes, egymásra épülő német út
leírásokban kell keresnünk, hanem nálunk, Magyarországon, a magyar történetírók Német
országban is ismert munkáiban. 

Azt a fejlődést kell végigkísérnünk, ahogyan a magyar történelem és földrajz az európai, 
pontosabban az e tanulmányban vizsgált német irodalomba beépül és annak szerves részévé 
válik. 

Folyamatot kell tehát vizsgálnunk, melynek első foka a mi krónikairodalmunknak, a magyar 
eseménytörténetnek száraz ismertetése, mint a rólunk beszámoló német írások főforrása; s 
amely újabb fejlődési fokként az aktuális politikával és a műfaj öntörvényeivel karöltve alakul 
tovább, s a másik szépirodalmi ágon haladó kalandos regényekkel összefonódva ismét magyar 
területre, a magyar irodalomba tér vissza, olyan művel, mint amilyen a Magyar Simplicissi-
mus. Folyamatnak vagyunk itt tehát a tanúi, ahol csaknem mellékes, hogy kompilációról 
van-e szó, vagy sem; a folyamatot pedig csak mint folyamatot szemlélve vizsgálhatjuk, nem 
szűkíthetjük le a kört egy-egy példára, mint ahogy azt a magyar Simplicissimus-kutatás 
során eddig tettük, szinte a szerző kilétének megállapítására összpontosítva figyelmünket és 
használva fel a munka közben megtalált értékes „szekundér" irodalmat. 

A Magyar Simplicissimus is csak része, egy — talán nem túlzás ezt mondani — meghatá
rozó állomása annak a folyamatnak, amely itt sem áll meg, hanem tovább alakulva-fejlődve 
beépül majd a XVIII. századi magyar prózába, s a lassanként fejlődő és megújuló magyar 
szépirodalomba. 

A sokáig csak geográfiai szakirodalomként kezelt ország-ismertetések és útikalauzok tehát 
éppúgy előkészítő fázisai az elbeszélő szépprózának, mint a már eddig is annak elkönyvelt 
prédikációk, adomák, közhelyek. A magyar XVII. századi szépirodalomban Szepsi Csombor 
Márton kísérlete elszigetelt jelenség maradt ugyan, de — többek között — a Magyar Simpli-
sissimus és más regények hatására majd a XVIII. században az útleíró-regény is meghonosodik 
nálunk. 

Nemeskürty Harri es 

A szlovák „Fóti dal" 

A Vörösmarty Kritikai Kiadás (III. 263.) a Jelenkor híradása1 nyomán szól a Fóti dal „fel 
nem található szlovák" fordításáról. A Jelenkor idézett tudósítása elárulja, hogy a fordító 
bizonyos K- Ádám, s „azon buzgó szándékból: hogy minden ember legyen ember és magyar", 
ültette át a Vörösmarty-verset. 

Teljes egészében valóban nem ismerjük a reformkorban oly hamar népszerűvé vált költe:-
mény szlovák változatát, de néhány sora magyar újságokban is megjelent, sőt, közelebbi 
adatokhoz juttatnak e közlemények. Az Életképek „Irodalmi őr"2 rovatából tudjuk meg, hogy 
a szlovák változat Trencsén megyében került forgalomba, 3000 nyomtatott példány kelt el 
belőle (valószínűleg aprónyomtatványról van szó). S a következőkben a cikkíró idézi a vers 
81—88. sorát szlovákul: 

5 TURÓCZI-TROSTLER József: i. m. I I I . 1. 
1 1845. 58. szám. 
2 1845. Irodalmi Őr 2. szám. 
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