
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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Kazsdi cslovek, nyech je cslovek 
A Magyar, 

Komu szvjetyi v tejto zemi 
Szlnka zsjar. 

Ktorí národ si rozumja 
Nyebrojí 

Ten sa zsjadnej szili, moczi 
Nebojí.« 

Nem valószínű, hogy az eredeti nyomtatvány is ilyen fonetikus helyesírással jelent volna 
meg. Mindenesetre feltűnő a szinte szó szerinti, tartalmi hűség, a Vörösmarty-vers ritmusának, 
rímelésének pontos követése, ha kifejezéseiben — főleg a szakasz második felében — kevésbé 
erőteljes és költői is. 

Az Életképek mellett a Honderű3 is regisztrálja a fordítást, a szerkesz+őségben szintén látták 
a nyomtatványt. 

A magyar újságok közleményeit a magyarországi német sajtó is átveszi. A Der Ungar4 

apró hírben számol be az eseményről, a pozsonyi Pannónia5 kissé aggályoskodva kommentál: 
„Der Fóti dal ist in's Slavische übersetzt und unter den Slaven angetheilt worden. Das Trink
lied könnte ein guter Missionär für nationale Bestrebungen sein; wenn nur die Mäßigkeits
vereine der Wirksamkeit dieses neuen Missionärs kein Hinderniß entgegensetzen." 

E« fordítás — paradox módon a magyar nemzeti mozgalom törekvéseit szolgálta, ugyan
akkor magas hőfokú-intenzitású verset tolmácsolt szlovákul, s szerencsésebb körülmények 
között irodalmi hatást is kifejthetett volna. így jelentőségét inkább az adja, hogy az első és 
sokáig az egyetlen Vörösmarty-vers, mely szlovák fordításban megjelent. 

Fried István 

A kelet-európai romantikus drámák néhány közös vonása 

1. A kelet-európai népek színjátszásában a romantikus elemek egykorú leírások alapján 
jóval korábban megjelentek, mint anyanyelvű drámairodalmunkban. Ahogyan Boguslawski 
varsói színháza az 1810-es években már produkálta a romantikus játékmódot és effektusokat, 
ugyanezt tette a prágai és pesti német nyelvű színház. Vizsgálatunknak azonban az írott szö
vegekre kell korlátozódnia, és a múlt század kelet-európai drámairodalmát tekintve megálla
pítható: a romantika a drámában nem aratott átütő sikert, szemben a lírával és a prózával. 
Egészen a század végéig, tehát a francia középfajú társalgási darabok és ezzel párhuzamosan 
az újfajta melodráma elterjedéséig a drámatermés élesen tragédiára és komédiára választható, 
a kelet-európai komédia pedig nem mutat romantikus vonásokat. 

Ez a tény azért figyelemre méltó, mert a komédiák eleve a színházat eltartó közönség szá
mára, vagyis előadásra íródtak, tehát tükrözik a közönségállapotot. A komédiákra ritkán várt 
az a sors, ami a nagyobb jelentőségű tragédiákra, vagyis általában hamar színpadra kerültek. 
A komédiák szerkezetileg semmi újdonságot sem mutatnak a felvilágosodáskori nyugat-európai 
vígjátékokhoz képest, és ahol volt saját nemzeti komédia a felvilágosodás idején, mint Lengyel
országban, ez a komédiatípus a romantika teljes megkerülésével csaknem egy évszázadon át 
aktív marad. Elég Niemcewicz és Fredro szoros kapcsolatára utalni, magyar példát véve rá
mutatni a műfaj folytonosságára Kisfaludy Károlytól egészen Toldy Istvánig, vagy Szerbiában 
Sterija Popovictól Nusicig. Lengyelországban ez a komédia válik tragikussá Zapolska kez
deményei után Wyspianski tollán. Más népeknél a tragikumba való fordulás elmarad, a 
komédia beletorkollik vagy az operettbe, vagy a társalgási színműbe. 

Ez arra mutat, hogy a közönség döntő többsége nem nőtt föl a tragédiák problémaköréhez, 
mindennapjait nem hatották át azok a kérdések, amelyek a romantikus tragédiákban meg
fogalmazódtak. Ennek ellenére feltűnő, hogy a kelet-európai komédia első vonala sokkal 
nagyobb egyezést mutat, mint a legnagyobb tragédiák, és ez a hasonlóság — bár a felvilágoso
dás teremtette forma keretein belül — sajátosan kelet-európai termék, amely lényegében 
különbözik a kor nyugat-európai vígjáték-irodalmától, és különös módon ugyanabból a tár
sadalmi valóságból születik, amely a tragédiáknak is alapja. 

3 1845. II . 3. szám. 
4 1845. 172. szám. 
5 1845. 85. szám. 
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