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A
NÉMET IRODALOM KIS TÜKRE

I. A  KÖZÉPKOR

Mikor Tacitus Germaniajában először viszi a németséget a 
világ szellemi nyilvánossága elé, a barbárok primitív költészetéről 
szólva bizonyos irigység, az érintetlen ősnaivság utáni vágyako- 
zás csendül ki a római történetíró soraiból. Harci dalok és 
hősi énekek voltak a német nép első költői alkotásai, amelyek' 
ben az ősöket, Mannust és Thuiskot, vagy a Rómát verő 
Arminiust magasztalták és temetések alkalmával karénekben, 
kardtánc mellett adóztak az elesett hősök emlékének. E nyom
talanul maradt epikai és drámai kísérleteknél többet tudunk a 
líra kezdeteiről, a szintén kultikus eredetű ráolvasásokról, va
rázsigékről és talányokról; a X. századi feljegyzésekben ránk
maradt két merseburgi ráolvasásban istenek és walkürök nyúl
nak be segítő kézzel az emberi sors irányításába, a hadifoglyok 
kiszabadítására s a paripa ficamodásainak gyógyítására képe
sítve a bajban levő harcost.

A közfelfogás a német irodalom Írott emlékeinek élére 
Wul/tla nyugati gót arianus püspök (311— 383) bibliafordí
tását állítja, ez azonban nem egyéb tetszetős párhuzamnál 
Luther művéhez, amely valóban az új felnémet irodalom kez
detét jelenti. A gót nyelvemlékek nem tartoznak a szorosan 
vett német irodalom körébe. Kétségtelen viszont, hogy a 
gazdagon kifejlődött gót hősmonda tartalmával és formai ele
meivel jelentős hatással volt a német hősmonda kialakulására 
és századokon keresztül élt benne tovább.

A germán hősmonda ugyan nem mutathat fel nagy össze
foglaló műalkotást, mint a hellén, ó-francia, ind vagy perzsa 
eposzok, de nem is maradt csupán a románc és ballada szűkebb 
keretei között, mint a spanyolok nemzeti mondaköltészete. A
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népvándorlás mozgalmaiban kristályosodott ki mindenekelőtt 
a gót-frank hősmonda, amely azután az összes germán törzsek 
közkincsévé lett. A mondát alakító képzelet a közelmúlt jelen
tős eseményeit kapcsolta egybe régi hagyományokkal, neveket 
cserélt össze és nemzedékek élményeit ruházta rá egyetlen 
kiváltságos hősre. A monda középponti alakja a történelmi 
Nagy Theodorik, aki mint berni (veronai) Detre, későbbi 
változatok szerint a Worms mellé helyezett mesebeli rózsás- 
kertben még a sárkányölő Siegfriedet is legyőzte. A berni 
Detre mondaköréhez tartozik a német hősmondának egyetlen 
eredeti alliterációs versformájában fennmaradt irodalmi töre
déke, a Hildebrand'éne\ is, amelyet a fuldai kolostor két szer
zetese jegyzett fel. A szőkébb értelemben vett Detre-monda 
irodalmi feldolgozásai csak a XIII. századtól kezdve maradtak 
ránk; ezekben az Ermanarichról, a hű Eckartról és a Harlun- 
gokról szóló elbeszélések egybeolvadtak az eredeti mondával, 
melynek a főhős sorsát teljesebben feltáró formáját a norvég 
Thidreksaga egy XIII. századi változata őrizte meg. A 
mondakör mai népszerűsége és irodalmi hatóereje elsősorban 
Kari Simrock művészien hű stílusú epikai felújításához (Ame- 
lungenlied 1843/49) fűződik.

A rajnamenti frank vidéken tűnik fel először Siegfried, 
a német hősmondának mitikus képzetekben gyökerező, leg
nagyobb alakja. Őseinek tragikus fordulatokban gazdag tör
ténetét az északi Wälsungen-saga beszéli el, de ez a mitikus 
genealogia német földön újabb történeti elemekkel szemben 
erősen háttérbe szorult. A mondának e historizáló változatában 
a rettegett hun király alakja lép előtérbe; házassága Hildico 
germán királyleánnyal, majd hirtelen halála ezernyi szállal 
szövődött össze Siegfriednek, illetve özvegyének, Kriemhildc- 
nek sorsával. A monda északi változatában Siegfried-Sigurd 
özvegye, mint Attila-Atli felesége, a Nibelungok kincsét elrabló 
kapzsi hun király megölésével boszúlja meg fitestvérei halálát, 
míg a későbbi német változatban Attilával mint szelídlelkű 
nemes uralkodóval találkozunk s Kriemhild első férje haláláért 
áll boszút gyilkosán, Hagenen és megöletésében bűnrészes fitest- 
vérein. Mint a német hősköltészet mindenik szakaszában, itt 
is a hűség az uralkodó életeszmény, amely az eseményeket 
mozgatja s az emberi lét értékét megszabja.
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A hatalmi szóval állami és vallási egységbe kovácsolt német 
törzsek előtt először Nagy Károly tárta fel az új keresztény- 
római műveltség kincsesházát. Aachenben alapított udvari is
kolájában maga köré gyűjtötte a nyugati világ legjelesebb tudó
sait s hathatósan gondoskodott arról, hogy a római hagyomá
nyokon felépülő egyházi tudományosság a nép legszélesebb 
rétegeiben terjedjen el; gondosan összegyűjttette és feljegyez
tette az elődei hőstetteiről szóló énekeket, sőt maga is bele
fogott egy német grammatika megírásába. Persze az aacheni 
iskolából kikerült s a theologiai műveltség és egyházi gyakorlat 
szolgálatában álló fordítások — köztük legnagyobb szabású 
Tatian evangelium-kompendiumának Hrabanus Maurus ösz
tönzésére Fuldában készült átdolgozása — inkább nyelv- mint 
irodalomtörténeti érdeküek. De épen ezen egyházi népszerűsítő 
irodalom nyelvművelő hatásának tulajdonítható, hogy amikor 
842-ben Nagy Károly unokájának csapatai Strassburgban hű
séget esküsznek, a német és francia nyelv már teljesen kiala
kul tan és élesen elkülönülten áll egymással szemben. A német 
nyelv és irodalom fejlődési szakaszai innen kezdve világosan 
elhatárolhatók; a XI. század vége körül lekopik az ófelnémet 
szóalakok erőteljes és színpompás vokalizmusa s helyébe a 
csiszoltabb, de színtelenebb és laposabb középfelnémet formák 
lépnek, míg Luther Márton munkásságával az ujfelnémet iro
dalmi nyelv általános érvényűvé nem válik.

Az új keresztény német költészet csak Nagy Károly utódai 
alatt mutat erősebb fejlődést. Még Károly halála előtt jegyezte 
fel egy bajor pap prózával váltakozó alliterációs versekben a 
világ teremtéséről szóló Wessobrunn-i imádságot. Néhány év
tizeddel későbbi keletűek a Muspilíi alliterációs versei, amelyek 
a végítélet borzalmait, Illés próféta küzdelmét az Antikrisztus- 
sal s a világégést vázolják. A keresztény gondolatvilág adap
tációjának e kezdetleges emlékeivel szemben az egész bibliai 
anyagnak a germán képzetkörhöz való idomulását mutatja az 
ószász Heliand, az első német Messiás-költemény, amelynek 
szerzője kora theologiai műveltségének s az ógermán epika 
technikai eszközeinek teljes birtokában, agyonünnepelt és gyor
san elfelejtett XVIII. századi utódánál, Klopstocknál minden
esetre szerencsésebben foglalta egybe Krisztus élettörténetét. A 
Heliand szerzőjének naív epikai invenciójával szemben Ottfried
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von 'Weissenburg, az első névszerint ismert német költő mint 
tudós theológus és moralista lép elénk evangéliumkönyvében. 
Ő juttatja először érvényre a rímes verselést, amely azután 
egyes vallásos tartalmú népénekek útján — Szent Péterről, 
III. Lajos 881'ben a normannok fölött aratott döntő győzel
méről — egyre népszerűbbé válik. De az egyházi és történeti 
énekköltészet nagyrésze még mindig latin nyelvű. Latinul, 
Vergilius iránti rajongással telített hexameterekben énekelte 
meg Sankt Gallenben Scheffel ismert regényhőse Ekkehard a; 
erőskezű Walthernek (Waltharius manu fortis) és a szép 
Hildgundnak a nyugati gót mondakörbe visszanyúló történetét 
és latinul írta meg a bajorországi Tegernsee kolostorában egy 
ismeretlen szerzetes Ruodlieb címen az első ismert regényt Í3, 
amelyben különböző társadalmi osztályokból vett alakok szem
léltetik néhány népies gyakorlati életszabály értékét.

Nagy Károly aacheni iskolájának szelleme új életre kelt 
ugyan az Ottók udvarában, de mélyebb hatású, irodalmi meg
nyilvánulásaiban is jelentős szellemi mozgalom csupán a szen
vedélyes invesztitúra harc hullámai nyomán támadt; táplálták 
ezt a szellemi mozgalmat a keresztes háborúk is, melyekkel 
együttjárt a lovagi rend elkülönülése és a francia lovagi erköl
csök meghonosodása. A költők legnagyobb része kezdetben 
a papság, majd a lovagság soraiból kerül ki s velük szemben 
áll a hivatásos vándorlantosok névtelen serege, melyet csak a 
XIV. század végén vált fel a polgári mesterdalnokok szigorúan 
körülbástyázott kasztja. Az új művelődési eszmények elterje
dése s az egyes társadalmi osztályok elkülönüléséhez fűződő 
eltérő szokások más-más igényeket támasztottak a költészettel 
szemben is. A két uralkodó életeszménynek megfelelően min
denek előtt mereven szembenáll egymással a világi lét tarka 
eseménysorozatának ábrázolása és a múlandóságról, a halálról 
való elmélkedés („des todes gehugede” ). Talán legtalálóbban 
juttatta kifejezésre a két ellentétes felfogást Konrad von 
Würzburg XIII. századi költő, aki egyik munkájában a vilá
got megszemélyesítő bűbájos nőalakot (Frau Welt) állít kor- 
társai elé, melynek undorító férgekkel és kígyókkal teli háta 
azonban azt is jelzi, hogy minő bűnhődés vár azokra, akik 
önfeledten szolgálatába szegődnek. Egyelőre a világtól elfor
duló aszkézis szelleme uralkodik az irodalomban. Ebben a
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szellemben fogant Heinrich von Mel\ papok és világiak bűneit 
egyformán ostorozó keserű szatírája; ebben a gondolatkörben Я 
Ava asszony költészete is, aki épületes legendákba fonja az 
„égi királynőnek” az egész középkoron végigvonuló dicsőítését. 
A legendából a történelembe vezet át az Annolied, egy kölni 
érsek népies epikus stílusban írt jámbor magasztalása s tisztán 
a históriában érvényesíti szigorúan egyházi aszkéta szemléletét 
Konrad pap 1140 körül írt Kaiserchroni\jában. Nagy Theo- 
dórik nála mint a római püspök ellenfele menthetetlenül eh 
kárhozik, míg a Chanson de Roland ugyancsak tőle származó 
német feldolgozásában a roncevali hősök mint hitük bajnokai 
a mennyben nyerik el jutalmukat. Ugyancsak francia forrás 
után, hasonló felfogásban írta meg Konrád idősebb kortársa, 
Lamprecht pap Nagy Sándor életéről és tetteiről szóló epo- 
szát is.

Míg a papi költők a keresztény-pogány ellentétet csupán 
szigorúan egyházi felfogásuk kidomborítására használják fel, 
addig a hivatásos vándorköltők feltárják a keresztes háborúk 
révén az érdeklődés középpontjába került pogány keleti világ 
minden fantasztikumát és buja pompáját. Ebbe a világba vezet 
a leánykérés és leányszöktetés ősrégi, közkedvelt motívumai 
kapcsán a König Rotherról szóló éposz és a magyar irodalom
ból is ismert Salman und Morolf (Salamon és Markalf) népies 
humorral telített elbeszélése; magának a Szentföldnek titkait 
tárja fel Orendel és Oswald király kalandokban gazdag histó
riája. De talán sehol sem nyilatkozik meg olyan pazar fantá
ziával a távol messzeségek rejtelmei után való vágyakozás, mint 
a Herzog Ernstről szóló költeményben, amelynek hőse mese
beli szörnyekkel, óriási darvakkal viaskodik, a mágneshegynél 
hajótörést szenved, míg végül elnyeri a német királyi korona 
számára azt a drágakövet, melyet Walther von der Vogel
weide mint „árvát", azaz értékben egyedülálló kincset magasz
talt. A jeruzsálemi keresztény királyságban lejátszódó esemé- 
ményeken épül fel végül Graf Rudolf története, melynek tisz
tult felfogása és technikája azonban már a lovagi költészetbe 
vezet át.

Ez a lovagi költészet legszembetűnőbben a vers fölépítésé
ben, a rím tisztaságában s a költőnek közönsége ízlése által 
megszabott élet- és világszemléletében tér el a vándorköltők
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népies alkotásaitól. A középfelnémet irodalom klasszikus mű* 
veit nem csupán konvenció folytán foglalja egybe az irodalom- 
történet az „udvari költészet” fogalmában; ennek az irodalom
nak szellemét valóban a francia fejedelmi és nemzeti udvarok 
lovagi társadalmának életfelfogása és szokásai szabják meg. 
Szemléletesen tárja elénk a lovagi társadalom szellemi arcu
latát W ernher bajor ágostonrendi szerzetes 1250 körül — 
tehát már a hanyatlás korában — írt Meier Helmbrecht с. 
falusi történetében. A jó erkölcsök korában — úgymond a 
költő — fegyvergyakorlat után költeményeket olvastak fel a 
lovagoknak és asszonyoknak, amelyeknek hősei és eseményei 
érdeklődést keltettek s igazi lovagi életre nevelték a hallgató
ságot; abban a várban, ahol Wernher elfajult hőse tölti apród- 
éveit, a férfiak az asszonyoktól távol, egyedül az ivásban lelik 
társas örömüket. Itt persze csak durva tréfa járja, míg az a 
néhány lovag, aki még a magasabb költészet szépségeiben is 
gyönyörködni tud, visszavonulva magában olvas; számukra 
a költemények rímpárjait prózába oldják fel, hiszen a szépen 
csengő versre fordított gond csak hangos olvasásnál talál mél
tánylásra. A német lovagvilágnak nemcsak külső életberende
zése, hanem egész szellemisége francia gyökérzetből táplálkozik; 
fejedelmek franciaországi utazásai új szokásokat honosítanak 
meg és irodalmat közvetítenek: a thüringiai őrgróf valószínű
leg maga hozta a Bataille d’Aliscansnak, a Wtllehalm forrásá
nak egyik kéziratát Wolfram von Eschenbach számára, aki a 
divatnak hódolva, szívesen kever műveibe idegen szavakat, 
noha a francia nyelvvel meglehetősen hadilábon állott. Az 
alsó Rajna vidékén, hol a német és francia nyelvterület észre
vétlenül összefolyt, természetes közvetítőszervek kínálkoztak a 
két irodalom számára, s innen indult útjára az első udvari 
epikus, Heinrich von Veldeke is.

Heinrich von Velde\e még nem nyúl a német lovagi epika 
főforrásaihoz, a csodavilágot feltáró breton lovagregényekhez; 
költői pályája 1170 körül egy lokális legendával indul meg s 
főműve az Éneit a régi Róma hagyománykincséből merít; de 
művének tengelyévé már kora legkedveltebb költői témáját, a 
mindenható szerelem gyönyöreit és kínjait tette meg. Az 6, 
francia forrásból folyó előadása Aeneas szerelméről Didó és 
Lavinia iránt, hősének alvilági útjáról s a Latium körüli har-
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cokról arra ösztönözte kortársait, hogy ugyancsak francia forrás 
után Trója egész történetével megismerkedjenek; így jött létre 
Benoit de St. Maure Roman de Troie-ja nyomán Herbort von 
Fritzlar költeménye Liet von Troye, majd egyéb források bevo' 
násával Konrad v. Würzburg terjedelmes, de befejezetlenül 
maradt eposza, Trojaner\rieg. Ugyanezen szellemi légkörben 
fogant Albrecht von Halberstadt Ovidius-feldolgozása, mely' 
nek legnagyobb része azonban csak az elzászi származású Jörg 
Wickram 154 5-bol való felújításában maradt ránk. A breton 
lovagvilág legragyogóbb alakjának, Artus királynak fegyver' 
társai a német irodalomban először Hartmann von Aue költé
szetében lépnek elénk. Artus köréhez tartozik már első hőse 
Ere\, az ő kedvelt bajnokát lweint állítja a kerek meséket 
szövő és sima technikájú költő a legpompázatosabb, formájában 
is legtökéletesebb udvari eposz középpontjába; de bármilyen 
szívesen kíséri hőseit képzeletében fényes viadalokra és tar- 
kábbnál-tarkább kalandokra, mindig látja a múlandóság árnyát, 
érzi a bűnös ember gyötrelmeit. Ezért állít emléket az Ödipusz- 
mondára emlékeztető Gregoriusában a megtérő „jó bünös”'nek, 
ezért magasztalja az odaadó női hűséget s az Istenben való 
megnyugvást legnépszerűbb munkájában a Der arme Heinrich- 
ben, mely Chamisso stílusban hű felújításában, Gerhardt Haupt' 
mann dramatizálásában és Hans Pfitzner dalművében még ma 
is él. Hartmann egész lényében a legkiegyensúlyozottabb kép- 
viselője a szigorú udvari életfelfogásnak; életművészetének fő 
követelménye a helyes mértéktartás (diu mázé), amely minden 
bajon átsegít. De a vallási és lovagi eszmények közt tátongó 
szakadékot mégsem sikerült a nagy mértéktartónak áthidalnia: 
a magányos utakat járó s a sima udvari szokásoktól távolabb 
álló Wolfram von Eschenbachnak kellett jönnie, hogy az ed' 
dig ellentétes eszményeket egységbe fonja. Nem volt tudós 
műveltsége, mint Hartmannak, sőt tréfásan vallotta be, hogy 
egy betűt sem tudna elolvasni s mégis azt tartotta róla az 
utókor, hogy bölcsebben senki sem szólt nálánál. Költői sze
repléséről kissé fantasztikusan a wartburgi dalnokversenyről 
szóló XIII. századi költemény számol be. E szerint Wolfram, 
Walther von der Vogelweide és néhány más költőtársa a moiv 
daszerű Heinrich von Ofterdingennel arról vitatkoztak életre- 
halálra, hogy koruk lovagjai között a thüringiai őrgrófot vagy
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pedig az osztrák herceget illeti-e meg az elsőbbség. A legyőzött 
Heinrich von Ofterdingen a hírhedt varázslót, magyarországi 
Klingsort hívja segítségül, akivel aztán Wolfram hosszadalmas 
szóharcot vív, melyhez még a tévesen neki tulajdonított Lohen- 
grin előadása kapcsolódik. A költeményben elmondottakból 
annyi igaz, hogy Wolfram valóban Waltherrel egyidőben él
vezte a Wartburgban Hermann thüringiai őrgróf vendégszere
tetét s itt mondta tollba Pars:faiját is, melynek 16 könyvével 
1210 körül készült el. Wolfram Parsifaljával voltakép szintén 
az artuszköltők sorához csatlakozott. Jól ismerte Chrestien 
hasonló tárgyú francia regényét, de az egész eposzban mégis 
elsősorban legegyénibb világszemléletét, tapasztalatait, sokoldalú 
tudását juttatta érvényre, ezzel foglalta egységbe a kalandok 
szertehulló tömegét a kétségen és kísértésen győzedelmeskedő 
hű állhatatosság (staete) alapgondolatában, saját lényének vo
násait ruházva ragyogó hősére. A középkor költői között ta
lán egyedül Dantenak van Wolframéhoz hasonlóan önálló, 
önmagában lezárt világszemlélete. A Parsifal Richard Wagner 
ünnepi játékában ma is él, sőt már Wagner előtt szembeállította 
Karl Immermann Merlin c. drámai misztériumában Artus ud
varának érzéki pompáját a Grál-lovagok kristálytiszta, magasz
tos hivatásával. Függetlenül főművétől, a népeposzok strófikus 
formájában fogott bele Wolfram a Titurel Grál-uralkodó 
nemzetségéből származó ifjú szerelmesek, Sigune és Schiona- 
tulander elragadóan bájos történetének megírásába; ezt a 
Titurel-költeményt félszázaddal Wolfram halála után délbajor 
földije, Albrecht, a Grál-királyság nagyszabású, misztikus ho
mállyal teli történetévé szélesítette, mely sokáig Wolfram műve
ként szerepelt. A gondolkodás ugyanazon önállósága s ugyanaz 
a mély problematika jellemzi Wolfram másik művét, a Wills- 
halm-époszt is, mint aminővel a Parsifalban találkoztunk; hitéért 
és szerelméért hagyja el Kyburg királyné pogány atyját és urát, 
sőt a kereszténység védelmében hősiesen harcol ellenük. Ezt az 
eposzt is tovább alakították a későbbi epigonok, anélkül, hogy 
Wolfram nyomába léphettek volna. Mert ő mindenütt új 
utakat keresett, még a legkonvencionálisabb műfajban, a lírá
ban is. A Grál-költő magasztos idealizmusával szembenáll 
Gottfried von Strassburg, a Tristan költője, a szerelem korlát
lan uralmának feltétlen hódolója. Tárgya nem volt új; francia
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forrás után már a flandriai Eilhart v. Oberge feldolgozta né
pies formában. De Gottfried mester más irodalmi mintát vá
lasztott — Thomas trouvére époszát — és mindenekelőtt a 
tárgyából adódó lélektani bonyodalmakba merült el. Nála Tris
tan és Isolde szomorú története az érzéki szerelem, a legmé
lyebb lelki szenvedély apotheozisává lesz. Az utókor gyakran 
merített ihletet Gottfried mester ragyogó részletekben és raffi- 
nált allegóriákban gazdag, befejezetlen művéből. A XV. és 
XVI. században számos változatban terjedt el a népszerű sze
relmi regény, amelyet még A. W. Schlegel és Immermann is 
új elbeszélő formába öltöztettek; a sok színpadi feldolgozás 
közül — Hans Sachstól (1553) Eduard Stuckenig (1916) — 
pedig Wagner mély erkölcsi felfogású és tiszta tragikumú zene- 
drámája emelkedik ki.

Konrad v. Stoffel alemann költő a XIII. század végén 
Hartmann Iweinjának egy ügyetlen utánzatában magasztalóan 
emlékszik meg Gottfried mester, Hartmann és Wolfram költői 
művészetéről. Valóban ez a három nagy költő mutatott utat 
lovagi és polgári epikusoknak egyaránt egészen a XV. század 
végéig. Wolframtól tanult a Wigalois szeretetreméltó szerzője, 
Wirnt von Grafenberg frank lovag, az ő szellemének hatását 
mutatják — főkép a tarka kalandok halmozásában — Stricker 
(Dániel von Blumental), az osztrák Pleier (Garei vom blühen- 
den Tal, Tandareis, Meieranz) és Heinrich von Türlin (Kröne) 
epikai művei. A technikában virtuózkodásig menő udvari
epikusok egyre gyakrabban nyúlnak históriai tárgyakhoz is. 
Egy tudákos svájci költő Reinfried von Braunschweig címen 
az Oroszlán Henrikről elterjedt elbeszéléseket foglalja össze, 
egy másik ismeretlen epikus a régi Wieland-monda elemeit 
újítja fel (Friedrich von Schwaben); az egyes területeken ke
letkezett rímkrónikák pótolják a még fejletlen prózát; Ottokar 
von Steier eleven színekkel foglalja rímekbe az osztrák esemé
nyeket 1250— 1309, a keletporoszországi telepítések történetét 
örökítik meg a Livlandische Chroni\ rímei, s egy szorgalmas 
bécsi polgár, Samson Enikel anekdotákban gazdag világkróni
kát szerkeszt. Gottfried mester iskolájából került ki az udvari 
epika két utolsó termékeny művelője: Rudolf von Ems és Kon- 
rád von Würzburg. Rudolf önállótlan epigon maradt, akár 
Nagy Sándor históriáját beszéli el, akár a hastingsi győző tetteit
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toldja meg fantasztikus kalandokkal (Wilhelm von Orleans); 
legsikerültebb alkotásai két legendája, Der gute Gerhard, a jó
tett önmagában rejlő jutalmáról, és a Kazinczy-kódex fordítása 
révén a magyar irodalomban is ismert tárgy, a Barlaam und 
Josaphat feldolgozása. IV. Konrád megbízására 6 is bele
fogott egy hatalmas világkrónika megírásába, amelyet azonban 
már csak nálánál is kevésbbé hivatottak fejezhettek be. Konrad 
mester is befejezetlenül hagyta hátra a trójai háborúról szóló 
főművét, a legterjedelmesebb középfelnémet époszt. Amor és 
Psyche mondájára emlékeztet másik nagy elbeszélő költeménye 
Partonopier und Meliur, míg Engelhart und Engeltraut címen 
a barátságról szóló ősrégi mondát újítja fel. Legsajátabb terü
lete a legenda s a rövid verses elbeszélés; itt alkotó készségben 
valóban mindenkinél jobban sikerült megközelítenie Gottfried 
művészetét. Az udvari epikának a legapróbb részletekig ki
csiszolódott formai elemeit ölti magára a XIII. és XIV. század
ban a novella s a rövid tréfás elbeszélés is; legnépszerűbb 
hőseik a Stricker által megörökített furfangos Pfaffe Amis és 
a Pfaff vom Kalenberg, Eulenspiegel középkori elődei.

A francia eredetű lovagregénnyel egyidőben öltött végleges 
formát a német népéposz is. Tárgya: a német hősmonda las
sanként kivetette magából a pogány mitikus képzetekben gyö
kerező elemeket és a keresztény lovagi szellemhez idomult. Ily 
módon persze hézagokat és ellenmondásokat találunk annak az 
ismeretlen osztrák költőnek hatalmas alkotásában is, aki a 
XII. század végén először tett kísérletet arra, hogy Siegfried 
halálának -és Krimhilde boszújának történetét összefüggő 
egészbe foglalja. A ?>(ibelungéne\ három legfontosabb kéz
irata, a Hohenems-München-i, Sanct Gallen-i és a Hohenems- 
Donaueschingen-i kisebb-nagyobb eltéréseket mutat ugyan, fő
kép Hagen és Krimhilde jellemének megítélésében, de lényegé
ben valamennyi egy alapszövegre megy vissza, amint az egész 
költemény is egy szerző műve, aki — akár hivatásos vándor- 
költő, akár lovag volt — híven alkalmazkodott az udvari epika 
szelleméhez és kitünően elsajátította és kiaknázta ennek formai 
kelléktárát is. Az így megszerkesztett Nibelungének hatása 
alatt a XIII. században Bajorországban, Ausztriában, Tirolban 
és Stájerországban csodálatos virágzásnak indult a népi epika; 
kifogyhatatlan kincsestárát Bodmer és Myller ösztönzései nyo
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mán csak a XIX. században hozta felszínre A. W. Schlegel és 
főkép von der Hagen kutató munkássága, de innen kezdve 
azután az újabb német költészet legtermékenyebb erőforrása 
lett, ennek nyomán alkotta meg Wagner a leghatalmasabb ném<‘t 
nemzeti drámát, a Nibelung-tetralógiát. A másik nagy német 
népéposz, a nem sokkal utóbb ugyancsak Ausztriában szerkesz- 
tett Cudrun is a hűség és bosszú vezető motívumain épül fel. Az 
északi tenger sziklás partjaihoz vezet bennünket ez a költe- 
mény, mely egyetlen XVI. századi kéziratban maradt ránk. 
Cselekményének magva egy kalandos leánykérésről szóló régi 
északi rege, a Hilde-monda, amelybe beleszövődik a szellemek
nek mitológiai eredetű, éjszakánként meg-megújuló, az istenek 
alkonyáig tartó szakadatlan harca. De hiányzik a költemény
ből a Nibelungének komor tragikuma; az odaadó hűségű, 
reménykedve tűrő hősnő végül is megszabadul s az éposz békét 
és engesztelési hirdető akkordokban csendül ki. Amelungok és 
Nibelungok harcolnak egymás ellen Worms előtt Biterolf und 
Ditleib történetében, hogy boszút álljanak a Ditleiben Gunter 
ejtette gyalázatért. A két nemzetség harcáról szólnak a Rosen
garten népies strófái is, melyeknek középpontjában Detre és 
Siegfried állanak ellenfélként egymással szemben. S amint itt 
Detre Krimhilde wormsi rózsáskertjének birtokáért harcol, úgy 
küzd a Wildenbruch szomorújátékában felelevenített Laurin 
mesebeli törpekirállyal a tiroli hegyek közt levő tündérkertért. 
A XIII. század második felétől kezdve általában mindinkább 
berni Detre áll a népéposzok középpontjában. Ez időből valók 
az óriásokkal vívott küzdelmeiről, meneküléséről és ifjú roko
nának, Alphartnak haláláról szóló költemények, melyekből 
Eberhard König 1921-ben Dietrich von Bern címen trilógiáját, 
a hűség költői apotheozisát formálta. Detre alakja két év
század múlva is változatlanul megtartotta népszerűségét: az 
1491 körül kinyomatott, később számtalan változatban elterjedt 
Heldenbuch is az ő mesés elemekkel át meg átszőtt kalandjait 
foglalja össze.

A középkori német epikánál jóval hiányosabban áll előt
tünk a líra fejlődése. Teljesen nyomuk veszett mindenekelőtt a 
legrégibb népdaloknak. Csak a XII. század közepétől kezdve 
jegyeznek fel dalokat, mikor a szerelem kultusza az udvari 
műveltség szerves részévé lesz. Heinrich v. Veldeke, aki az
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északfrancia elbeszélő művészettel együtt a francia lírát is 
meghonosította a német irodalomban, a Provenceban már na' 
tározott, a hűbérrendszer kereteihez simuló formákban kialakult 
szerelmi költészetet talált. Egyidejűleg a XII. század közepe 
óta Ausztriában a régi népének is felveszi a lovagi költészet 
elemeit. Népies Nibelungstrófában dalol az első ismert szerelmi 
költő, Kürenberg osztrák lovag s a népköltészetben gyökerezik 
ifjabb földijének Dietmar von Aistnak művészete is, kinél már 
gyakran található a szerelmi élet hullámzásának s a természet 
ébredésének vagy elmúlásának az egész középfelnémet lírában 
állandóan visszatérő párhuzama. Új, gazdag fejlődési lehető
ségeket nyújtott friss, konvenciótól mentes bor- és gúnydalai' 
val a latinnyelvü vagánsköltészet is. E három fejlődési irány
ból, a provencei szerelmi dalköltészetből, a lovagi szellemhez 
idomult népénekből s a vagánsdalból alakul ki a középkori 
német líra. Friedrich von Hausen és Heinrich von Morungen 
még pontosan követik francia irodalmi mintáikat, de már a 
német középkor legnagyobb szerelmi dalnoka, Walther von 
der Vogelweide, aki a vendégszerető babenbergi hercegek bécsi 
udvarában az elzászi Reinmar tanítványává szegődik, egyformán 
kiaknázza a provencei lírikusok formalizmusát, a lovagi nép
ének és vagánsdal üde, érzéki szemléletességét. Walther lovag 
1198-ban fejedelmi pártfogója, I. Frigyes herceg halála után 
hosszú vándorútra kél, bejárja Németországot az Elbától a 
Rajnáig s a nyugati magyar végektől a Pó és Szajna partjáig 
bolyongva is töretlenül megőrzi rajongását a német asszonyok 
és német erkölcsök iránt, míg végre II. Frigyes kegye szerény 
hűbéri birtokhoz juttatja. Valószínűleg követte új pártfogóját 
1228-ban a Szentföldre, ahol nyoma vész. Walther költésze
tével a konvencióhoz híven elsősorban szintén a lovagi tár
sadalom egyik hölgyének hódol. De az eszményi szerelem 
magasztos légköréből szívesen száll le az érzékiség alacsonyabb 
régióiba, melynek gyönyöreiről közismert dalában „Unter den 
Linden, an der Heide, da unser zweier Bette was” elragadó 
közvetlenséggel áradozik. És gazdag lelki életét, önálló gon
dolkodását nem elégíti ki a mosoly, tánc és dalolás; Walther 
Németország első és talán legnagyobb politikai költője. Mint 
Ulrich V. Hutten elődje megingathatatlan meggyőződéssel szállt 
síkra a pápával szemben a császár és a birodalom érdekeiért.
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Állásfoglalásának hatását ékesen bizonyítják az egyházi rend 
egyik finom műveltségű tagjának,Thomasin von Zir\läre ka' 
nonoknak keserű vádjai, amelyekkel a Welscher Gast erkölcsi 
tanításaiban a nagy költőt illeti. Walther művészetének az 
utókor is változatlan elismeréssel és bámulattal adózott; Hugo 
von Trimberg bambergi iskolamester a XIV. sz. elején valóban 
a kor felfogásának ad kifejezést akkor, amidőn terjengős tanító 
költeményében (Der Renner) lenéző sajnálkozással szól azok' 
ról, akik „Walther urat” elfelejtették. A lovagi szerelem 
kultuszának legfejlettebb formáját tárja elénk a romantikus 
Fouquéval sokban rokon vonású stájerországi Ulrich von 
Lichtenstein költészete. Verses önéletrajza Frauendienst, mely' 
nek társadalomtörténeti tanúságait Gustav Freytag is kiak' 
názta, a maga nemében első kisérlet a német irodalomban s 
benne elszórt dalai a legnagyobb szerelmi lírikusok sorába 
emelik a szerzőt. Mindig vonzóan és választékos formában 
eseng imádottja kegyeiért s ha érzelmei nem mindig őszinték 
is, de mindig szinte megtévesztően az őszinteség látszatát keltik. 
A népies hang kissé nyers zamatosságával először T^eidhart 
von Reuental bajor lovag dalaiban csendül meg. Gúnydalai' 
hoz, melyekben a verekedő és falánk parasztokat állítja peb 
lengérre, Wernher falusi novellája, Meier Helmbrecht ad komor 
színezetű erkölcstörténeti hátteret. Neidhart utánzói közé tar- 
tozik a Wagner dalművéből közismert Tanhäuser, aki a XIII. 
század közepén Ausztriában könnyed dalokban magasztalta a 
bőkezű fejedelmeket, gúnyolta ki az epedő szerelmeseket. Mert 
a szerelmi líra a lovagi rend hanyatlásával mindinkább üres 
konvencióvá fakul, s csak kevesen akadnak, akik — mint 
Hugo von Montfort vorarlbergi gróf, vagy a magyarul is tanuló 
tiroli Oswald von Wol\enstein — az elkopott formákat új 
színekkel ruházzák fel. A világi lírával együtt virágzik és 
hanyatlik a vallásos dal és elmélkedés. A lovagi szerelmi 
költészetbe szervesen beleszövődik a Máriakultusz, amint ennek 
lírai kincseit Konrad v. Würzburg feltárja (Die goldene 
Schmiede); a szerelem dalnoka mindenekelőtt a menyország 
királynőjének hódol, aki az egész asszonyi nemet felmagasz- 
tál ja.

A szerelmi lírával párhuzamosan fejlődik az oktató költészet 
i». Az udvari költők körébe tartozik Herger (Spervogel) e a
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Walther mesterét utánzó Reinmar von Zweier, kinek halálát 
1260 körül költői ellenfele, Marner siratja. Üj lendületet 
adott a tanítóköltészet fejlődésének a nemzetközi állatmese' 
irodalom meghonosodása és kiaknázása. A lotharingiai Szc. 
Évre kolostor egyik szerzetese latin rímes hexameterekben már 
940 körül az istálló biztos menedékéből megszökött borjú allegó' 
riájába öltöztette a kolostorból való menekülésének történetét. 
Ugyancsak latinul írta meg a XII. század közepén Flandriában 
Magister Nivardus lsengrinus címen a farkasról és a rókáról 
szóló époszát, de néhány évtizeddel később Heinrich der 
Glic\esäre francia forrás alapján már németre fordítja a köz' 
ismert tárgyú állathistóriát s fordítását alig egy évszázad múlva 
a Reinhart Fuchs formailag is fejlett szabad átdolgozása követi. 
Heinrich mester fordítása alapján írta meg Willems közép- 
hollandi költeményét von den vos Reinaerde, melyet Henrik 
von Alkmaar francia forrásokból kibővítve 1457-ben Antwer
penben kiadott. Ez a kiadás lett alapja a népszerű állatéposz 
számos későbbi al- és felnémet változatának, ez ihleti Goethét 
hexameteres „profán bibliájának” megírására, ez kél új életre 
1856-ban Kaulbach szatirikus rajzaiban. Persze a költeménynek 
eredetileg a papság ellen irányuló szatírája a fejlődés folyamán 
— különösen Goethe felújításában — mindinkább a politika 
terére tolódott át. A rövid tanítómese antik minták után 
a német irodalomban csak a humanista szellem terjedésével 
tűnik fel; Ulrich Boner domonkosrendi barát 1350 körül nagy
részt latinból fordított mesegyűjteménye (Edelstein) egyedül
álló jelenség. A német középkor legszélesebb látókörű erkölcs
tanítója, kihez Boner is szívesen folyamodik, Freidan\, az 1229-1 
keresztes hadjárat alkalmával írta össze Bescheidenheit címen 
finom humorról, gazdag élettapasztalatokról és jelentős szem
léltető erőről tanúskodó életszabályait. Míg Freidank nyitott 
szemmel látja az összes társadalmi osztályok fonákságait, sőt 
Walterhez hasonlóan Róma ellen is felemeli szavát, addig a 
század többi didaktikusa többnyire bizonyos rendi keretekhez 
fűzi tanításait. A lovagi morál csorbítatlan tisztaságáért száll 
síkra a frank W insbe\e fiához intézett intelmeiben, a régi lo
vagi dicsőség feltámasztására törekszik egy ismeretlen osztrák 
lovag Seyfried Helbling beszélgetéseiben, ezt sírja vissza még 
a XV.sz. elején is Johannes Rothe, a Ritterspiegel szerzője.
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Didaktikus és szatirikus elemekkel vannak telítve a XIV. sz.- 
tói kezdve egyre népszerűbb allegorikus költemények is. A 
vadászat képeibe öltözteti Hadamar v. Laber a lovagi szerelem 
dicsőítését, míg mások — legnagyobb sikerrel Konrad von 
Ammenhausen svájci pap Schachzabelbuchjában — a sakk' 
játék figuráit aknázzák ki allegória céljaira. Az allegorikus 
lovagi költészet utolsó képviselője I. Miksa császár, aki 1517' 
ben Teuerdan\jában kalandos háztűznézésének szimbólumokkal 
gazdagon átszőtt történetét beszéli el. De az utolsó lovag 
életfelfogásával és ízlésével már társtalanul áll: költeményének 
illusztrálására a polgári osztály egyik legkiválóbb fiának, Alb' 
recht Dürernek művészetéhez folyamodik.

*

A letűnő lovagság nyomába a szellemi élet irányításában is 
a friss energiával előretörő, gazdasági erejének tudatára ébredő 
városi polgárság lép. S amint a lovagvárak és fejedelmi ud' 
varok légkörében felvirágzik a rendi szellemhez híven alkalmaz' 
kodó líra, úgy alakul ki a XIV. sz. folyamán a polgári osztály 
szervezeteiben, a céhekben ennek sajátos irodalmi műformája: 
a mesterdal. Az első mainzi mesterdalnokiskola alapítójaként 
a meisseni Heinrich Frauenlobot tiszteli a hagyomány. Reáli' 
sabb kapcsolatokat látunk azonban az első mesterdalnokok s a 
XIV—XV. sz.'i udvarok gyakori vendégei, a hivatásos címer- 
poéták között, akik lassanként a városokban megtelepedve az 
iparos polgárság körében terjesztették mesterségüket. — Leg' 
jelentősebbek közöttük az öregkorában szövőszékéhez visz- 
szatért, Magyarországon is megfordult Michael Beheim, a mo
ralista elmélkedő Heinrich der Teichner és a Nagy Lajos német
barátságát magasztaló Peter Suchenwirt. Nyomukban egymás
után tűnnek fel a mesterdalnokok énekiskolái: a XIV. sz.-ban 
Mainz mellett Strassburg, Kolmar, Frankfurt, Würzburg, 
Zwickau, Prága, a XV.-ben Worms és Augsburg, a XVI.-ban 
Nürnberg, Regensburg, Braunau és München, a XVII.-ben 
Meiningen, Basel és Dinkelsbühl mindmegannyi melegágya 
ennek a józan polgári művészetnek. Legtovább tartotta magát 
a strassburgi és nürnbergi iskola, melyet csak a XVIII. sz. 
utolsó negyedében söpört el az egyre erősbbödő irodalmi 
irracionalizmus. Költői értékben bizony nem sokat produ- 
PukácszLy 2
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káltak a derék mesterdalnokok, hiszen az, ami Hans Sachs 
költészetében érdekes, erősen túlnő az énekiskola keretein, 
de társadalomtörténeti jelentőségében száraz verselésük alig 
áll a lovagi líra mögött.

A polgárság szellemi térfoglalásához fűződik a német próza 
terjedése is. Notker Labeo, a St. galleni kolostor fáradhatatlan 
tudósa ugyan már a X. sz.'ban megpróbál német tudományos 
prózában írni s a XI. sz. első felében németre fordítják a 
Physiologust, egy sajátságos zoológiái munkát, amelynek hatása 
egyformán figyelemmel kisérhető a román templomajtók állat' 
ábrázolásain, egyházi beszédekben, legendákban, erkölcsi taní
tásokban s az epikai költészetben. De ezek csak elszórt kísér
letek; a theológiai és skolasztikus irodalom kizárólag latin- 
nyelvű. Latinul jegyezte fel az anhalti származású Eike v. 
Repkow is a szászok jogszokásait, mielőtt 1230-ban Spiegel 
der Sassen címen az első német jogi kompendiumot össze
állította; követője, a Schwabenspiegel szerzője néhány évtized
del később már németül írja meg munkáját. A német próza 
első hatékony művelői a kolduló szerzetesek, akik a tömegek 
vallásos életének irányításában elsősorban leghatalmasabb fegy 
vérüknek, az egyházi szónoklatnak gazdag nyelvi és reto
rikai kelléktárát teremtik meg. A XIII. sz. két legünnepeltebb 
német egyházi szónoka David v. Augsburg és tanítványa, a 
dunántúli németlakta városokban is megfordult Berthold von 
Regensburg. Mindketten ferencrendi szerzetesek, mindketten 
már a miszticizmus gondolatkörében élnek s a világi hatalomra 
törő egyháztól elfordult, vallásos elmélyülésre áhítozó lelkeket 
épúgy bűvkörükbe vonják, mint ahogy a pietizmus a XVII. 
és XVIII. sz. fordulóján meghódítja a merev protestáns ortho- 
doxiától elidegenített híveket. A középkori német miszticizmus 
legjelentősebb képviselője Ec\art mester domokosrendi perjel 
(1260— 1327) már nyíltan szembehelyezkedik az egyház ha
talmasainak visszaéléseivel s megérte azt, hogy pantheisztikus 
színezetű tanításai miatt vád alá helyezték. A német középkor 
legnagyobb gondolkodója írásaiban fényes bizonyságot tett 
arról, hogy a német nyelv valóban alkalmas a régi skolasztika 
dogmai korlátain túlmenő spekulatív gondolatok kifejezésére. 
Eckart mester gondolatvilága él tovább egy ismeretlen frankfurti 
pap könyvecskéjében Ein Deutsch Theologia, melytől Luther
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is sok ösztönzést kapott; az ő tanítványa két rendtársa, Johannas 
Tauler strassburgi prédikátor és Heinrich Seuse, akinek egyik 
elmélkedését a nagyszombati códex ismeretlen írója magyarra 
is lefordította. Különösen termékeny talaja volt a miszticiz- 
musnak az apácakolostorokban; hatása alatt itt alakul ki las
sanként a német levélstílus. A miszticizmusban gyökerezik 
részben még Johann von Saaz nagyhatású párbeszéde Der 
Ac\ermann und der Tod is, de 6 már egyúttal a humanista 
világ előhírnöke: dialógusában antik és keresztény metafizikai 
elemeket egyesít. A világi próza, főkép pedig a fordítások 
jellegét nem csekély mértékben a női olvasók ízlése és igényei 
szabták meg. Előkelő hölgyek francia lovagregényeket dol
goznak át, a német époszokat prózában oldják fel s Parzival 
és Titurel története 1477-ben nyomtatásban is megjelenik. 
Matild főhercegnő számára állította össze Jakob Püterich v. 
Reichartshausen Ehrenbriefjében a legnépszerűbb lovaghistó- 
riák jegyzékét. A letűnő lovagvilág ez utolsó emlékeivel 
szemben a würtembergi gróf szolgálatában álló Steinhöwel és 
Niklas von Wyl novellái és meséi már a humanizmus légköré
ben fogantak.

A polgári szellem adott új lendületet a középkori német 
dráma fejlődésének is. Mint mindenütt, úgy Németországban 
is az istentisztelet volt a drámai játékok kiindulópontja. Az 
antik irodalmi hagyományok követése, amint az a Terentiusszal 
vetélkedő Hrosvitha gandersheimi apáca latinnyelvű darab
jaiban tükröződik — egyiknek magyar fordítását a Sándor- 
kódex őrizte meg — csak gyökértelen kísérletekre vezetett. 
Természetesen az istentiszteletből lassanként kiváló egyházi 
dráma, a karácsonyi, húsvéti misztérium és passiójáték is hosszú 
ideig latinnyelvű maradt s kezdetben alig ment túl a recitatív 
énekléssel váltakozó párbeszéd keretein. Jelentős fejlődést — 
kedvezőbb naptári helyzetüknél fogva — csak a húsvéti passió- 
játékoknál találunk, míg önálló, nyilvános előadásra szánt 
karácsonyi játék, mint a XV. sz. végéről való hesseni, alig 
maradt ránk. A legrégibb német húsvéti játék Muriból, a 
XIII. sz. elejéről még erősen kevert nyelvű. A nemzeti nyelv 
csak lassan, fokozatosan érvényesül; a színpadi utasítások ki
zárólag latin nyelvűek, aminthogy hosszú ideig csak papi 
személy léphetett színpadra a „dominica persona” szerepében
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még akkor is, amikor az egyházi dráma művelése már laikus 
kezekbe került. A jelentősebb passiójátékok — a donau- 
eschingeni, augsburgi, frankfurti, alsfeldi és heidelbergi — 
szinte kivétel nélkül a XV. sz.'ból valók. Két XV. sz.-i augs' 
burgi darab elemeiből tevődik össze az 1662'ben szerkesztett, 
nemzetközi hírnévre emelkedett oberammergaui passió is, melyet 
a község jámbor fafaragó iparosai fogadalmukhoz híven tíz
évenként ma is előadnak. S bár játékstílusban és a színpad 
berendezésében a mai passiójátékok messze eltávolodnak az 
eredeti felfogástól, mégis megérzi a mai néző a középkori val- 
lásos dráma hatalmas szuggesztív erejét. A XV. sz.-tól kezdve 
más bibliai tárgyak és legendák drámai feldolgozásával is talál' 
kozunk. Mint a legrégibb eredeti német szomorú játékot adta 
ki Gottsched, a XVIII. sz. irodalmi diktátora Theodor Schern- 
bergh thüringiai pap 1480'ban írt játékát von Fraw Juttcn. 
Világirodalmi népszerűségű hősnője, akárcsak Faust, az ördöggel 
szövetkezik; hasonló sátáni paktumokról szóló legendákkal több' 
szőr találkozunk a középkori német irodalomban, az 1587-ben 
megjelent Faust-népkönyv pedig a protestantizmus szellemé' 
ben formálja át a régi mondát. A komor hangulatú vallásos 
drámával szemben áll a féktelen, nyers komikumú farsangi 
játék. Kedvelt tárgyai a lovagoktól és polgároktól egyformán 
gúnyolt durva paraszt házi perpatvarai, vaskos tréfájú váló' 
pörök és afféle jogi bonyodalmak, amilyenekkel Heinrich v. 
Kleist egyik vígjátékában (Der zerbrochene Krug) is talál
kozunk. Egységesen felépített cselekménynek és jellemrajznak 
nyomát alig találjuk bennük. Különösen Lübeck és Nürnberg 
voltak e mocskos komikummal telített színpadi mókák meleg
ágyai. Nürnbergben Hans Folz és Hans Rosenplüt egyen
gették az utat Hans Sachs hasonlíthatatlanul tisztultabb mű
vészete számára. Rosenplüt egyik darabja, Des Turc\en Vasz- 
nachtspil jellemzően tárja fel a kicsinyes viszályokban szerte- 
hulló Németország zilált társadalmi viszonyait: az ősi ellen
ségnek, a török császárnak kell jönnie, hogy a tűrhetetlen 
állapotokat megjavítsa. Ez a hang gyakori az egykorú farsangi 
játékokban; a polgári szerzők megérzik az új idők követel
ményeit s épen a jelen keserű kigúnyolása s a külső és belső 
megújhodás sürgetése ad egyébként jelentéktelen darabjaiknak 
komoly hátteret.



II. REFORMÁCIÓ ÉS RENAISSANCE
A klasszikus ókor szellemi kincseinek feltárásával terjedő 

humanista világszemléletnek a német irodalomra nem volt az a 
termékenyítő hatása, mint a többi nagy európai nemzeteknél. 
Míg a spanyolok és angolok az olaszok példáját követve a 
XVI. sz.-ban gazdag nemzeti irodalmat teremtenek, a franciák 
pedig a következő évszázad klasszicizmusát készítik elő, addig 
Németországban a latin nyelv szinte változatlanul megtartja 
uralmát a tudományban, a szépprózában, sőt a költészetben is. 
A humanizmus első német hívei és hatékony terjesztői az 
egyetemeken voltak, ahol eredményeit egyoldalúan a tudomány, 
elsősorban a theologia szolgálatába állítják. Theológiai vitában 
szállnak síkra először az összes német humanisták Johann 
Reuchlin (1454— 1522) mellett, aki 1514-ben büszkén adja 
ki a melléje sorakozott „hires férfiak” leveleit, míg „obskúrus” 
ellenfeleire Crotus Rubianus és Ulrich v. Hutten maró, ke 
gyetlen szatírája mér döntő csapást. A szatirikus hang álta
lában uralkodó jegye a XVI. sz. német irodalmának. Szatí
rájának szuggesztív erejével szerez német költői munkának 
először nemzetközi publicitást Dr. Sebastian Brant, а Ъ^аггеп’ 
schiff szerzője (1494), melyet korának leghiresebb prédikátora, 
Johann Geiler von Kaisersberg a strassburgi dómban tartoct 
szónoklatciklusában is népszerűsít. A bolondot, a forrongó 
kor szatírájának jellegzetes alakját Rotterdami Erasmus német 
humanista követőinél és Hans Sachsnál számos változatban 
látjuk viszont, benne testesül meg a bomladozó régi egyház 
belső válsága s a gyökeres átalakulást követelő tömegek szen
vedélyes türelmetlensége.

De az irodalom számára szükséges művészi megújhodást a 
theológiai viták izzó légkörében megérlelt reformáció sem hozta 
meg. Igaz, hogy az általa felvetett problémáknak, vitáknak 
a könyvnyomtatás segítségével csakhamar hatalmas irodalma 
támad, de ez az irodalom csak közlésre, legjobb esetben a 
tömegek felvilágosítására, az új eszmék megszilárdítására való 
g szoros értelemben vett irodalmi értékeket igen gyakran hiába 
keresünk benne. Művészi formakeresést továbbra is csak a 
latinnyelvű humanista-költészet műveiben találunk, a német
nyelvű munkákban a terjeszkedő eszmék áradata rend- 
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szerint elsöpri a forma korlátáit. Másrészt azonban a refor- 
máció Luther bibliafordítása útján megteremtette a szellemi 
továbbfejlődésnek leghatalmasabb fegyverét: az egységes iro- 
dalmi nyelvet. Ez a nyelv a maga pompázatos gazdagságában 
épen a kor formátlan prózai irodalmában alakul ki.

Luther Márton (1483— 1546) reformátori munkásságában 
részben a humanizmus, részben a miszticizmus útjain halad. 
Humanista műveltsége biztosította a régi egyház ellen intézett 
kritikáinak és támadásainak tudományos módszerességét, ez 
volt legbiztosabb támasza bibliafordítói munkásságában; a 
miszticizmus pedig megmutatta neki a dogmák és külsőségek 
káoszából az egyéni vallásossághoz vezető utat. A nemzet és 
az egyén belső megújhodásának szükségességét hirdeti két leg
fontosabb iratában. An den christlichen Adel deutscher Ration 
és Von der Freiheit eines Christenmenschen. E megújhodás 
szolgálatába állítja élete főművét, bibliafordítását (1534). 
Reformátori műve szolgálatában írja meg Luther a Szentírásra, 
latin himnuszokra és népénekekre támaszkodva egyházi éne
keit, a nép oktatására és épülésére tanító meséit is. A refor
máció ügyének védelmében írt nagyszámú röpirata nyomán 
hatalmas toliharc indul meg mindkét részről. A Róma ellen 
érzett nemzeti gyűlölet állítja a Luther mellett küzdők sorába 
a hányatott életű Ulrich von Huttent (1488— 1523) a hu
manista lovagot, Konrad Ferdinand Meyer rokonszenves hősét 
aki a reformáció hatása alatt elegáns latinságának zárkózott
ságából kilépve, izzó dialógusokban buzdítja fegyverkezésre 
nemzetét a római zsarnokság ellen. Luther ellen az elzászi 
születésű Thomas Murner (1475— 1537) harcolt a legnagyobb 
sikerrel és tehetséggel, de a legkevesebb erkölcsi komolysággal. 
Némileg hozzá hasonló szatirikus tehetség a lelkes Luther-hívő 
Erasmus Alberus, aki oktató meséiben és szatíráiban a szer
zetesség elfajulásaira mutat rá.

Csakhamar a drámairodalmat is meghódította a reformáció 
eszmeköre. A protestáns irányú dráma egyelőre a polgán 
költészet hagyományaiban fejlődik tovább, majd a latin iskolai 
vígjáték hatása alá kerül. Az iskoladráma kedvelt írói Teren
tius és Plautus, az újabbak közül különösen Reuchlin Henno- 
jának akadt sok követője. A polgári költészet hagyományaiban 
gyökerezik Pamphilus Gengenbach, aki a régi egyház híveit,
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különösen Murnert támadja a farsangi játékok stílusában; 
ugyanezen az utón halad sokoldalúbb és termékenyebb társa, 
a berni születésű J^iclas Manuel; nála is a régi egyházat gú
nyoló tárgyakat és alakokat találunk: a holtak üdvéért mondott 
misék jövedelmeiből dőzsölő pápát, a bűnbocsánatárust, aki 
végül is kénytelen bevallani gazságait és a kolostorellenes 
elveket hirdető fiatal leányt, aki a papot is megtéríti. A latin 
iskoladráma hatása alatt új tárgyakkal és szerkezeti elemekkel 
gazdagodik a polgári színjáték. Mindakettőt megtaláljuk már 
Bur\ard Waldis bibliai tárgyú darabjaiban. A latin és német 
nyelvű iskolai dráma megalapítója Sixt Bir\ szintén bibliai 
tárgyakat dolgoz fel (Susanna, Joseph, Judith). A művészi 
formatörekvésnek e korban ritka példáját mutatja Paul Reb
huhn Zsuzsanna drámája (1535), amely azonban épen ezért alig 
talált megértésre a kortársaknál. A drámairodalom fejlődésének 
is egyik főakadálya a német nyelv megvetettsége s a huma» 
nizmus kicsiszolta elegáns latinság kultusza. Az iskolai szín
játszás egyik központjában, Sturm strassburgi iskolájának szín
házában a dráma csak mint a latin nyelvtanulás eszköze sze
repelt s ezt a régi hagyományokban gyökerező példát csak
hamar az iskolán kívül is követték. Latin nyelven írta Thomas 
Kirchmair (Naogeorgius) metsző szatíráit a pápaság ellen, 
nagyrészt latin nyelven ír a XVI. sz. legismertebb humanista 
drámaírója, a temperamentumos J^icodemus Frischlin is (Julius 
Redivivus, R.ebekka, Susanna), aki kiváló komikai tehetségével 
gyakran kivetkőzteti bibliai tárgyait szent komolyságukból.

A művészi fejlődés útjában álló viszonyok ellenére a dráma 
volt a reformáció korának legvirágzóbb irodalmi műfaja. A 
drámát művelte leginkább a kor legtermékenyebb írója is: 
Hans Sachs (1494— 1576) a polgári költészet hagyományainak 
legtökéletesebb képviselője, de csodálatosan gazdag munkássá
gába beleolvasztja a humanista tudós költészet elemeit is. 
Benne egyesül az új tárgyak és ismeretek után vágyódó XVI. 
sz. minden szellemi törekvése. Ismerte a Szentírást, az ókori 
Lók műveit, a régibb német irodalmat és ismerte a minden
napi életet, amelynek alakjait és eseményeit józan humorral 
rajzolta meg. Munkásságának három kedvelt formája a mester- 
dal, a színmű és a tréfás elbeszélés, de formaérzéket nála, 
— épúgy, mint legtöbb kortársánál — alig találunk. Többször



ugyanazt a tárgyat drámai és epikai változatban is feldolgozza 
és igazán drámai tárggyal szemben is (pl. Bánk bán története) 
epikus marad. Jelességeiben és gyengeségeiben egyaránt korá- 
nak gyermeke; a XVI. sz. mozgalmai, vallási, társadalmi és 
erkölcsi problémái, esztétikai naivitásai és ízlésbeli fogyatékos
ságai egyformán híven tükröződnek költészetében.

A drámairodalom két legfontosabb műfaja, a népies polgári 
színjáték és a humanista tudós iskoladráma a további fejlő
désben mindinkább elkülönülnek egymástól. Ezt mutatják 
már Nikodemus Frischlin művei is, amelyek latin nyelvűek és 
a humanista dráma követelményeinek igyekeznek megfelelni. 
Frischlin drámáiban még kora eszményeit és problémáit viszi 
színpadra, utódai azonban mindinkább elszakadnak a minden
napi élettől s így tudós műveik szinte teljesen elvesznek a 
közönség, sőt az irodalom számára is. A XVI. sz. végén a 
népies polgári színjáték is elveszti egy időre vonzóerejét és 
helyét az angol komédiások darabjai foglalják el. Az angol 
vándorszínészek első pártfogói Henrik brannschweig-lüneburgi 
herceg és Móric hesseni tartománygróf maguk is írtak dara
bokat a vendégszeretetüket élvező társulatok számára. A va
rosok közül különösen Nürnberg fogadta szívesen a vándor
színészeket. Itt Hans Sachs tanítványa, a termékeny Ja\ob 
Ayrer munkáiban a népies polgári színjáték és az angolok 
darabjainak sajátos elemeit sikerrel egyesítette.

Valamint a dráma, úgy a prózai elbeszélés és verses szatíra 
is erősen idegen hatás alá kerül a század végén. A prózai 
regény első művelője, a kolmari Jörg Wic\ram ( Galmy, 
Gabriotto und Reinhard, Der Knabenspiegel) eleinte tárgy
ban és felfogásban a XV. sz. hagyományait ápolja tovább, majd 
önálóbb műveiben a korabeli protestáns polgárság életviszonyait 
rajzolja. A polgári erkölcs szemszögéből írja meg Bartholomäus 
Ringwaldt (1531— 1599) verses szatíráit, míg Georg Rollen- 
hagen (1542— 1609) szatirikus állatéposzában (Froschmäu- 
seler) már klasszikus és humanista hatások érvényesülnek. 
Johann Fischart, a XVI. sz. egyetlen igazi szépírója és leg
nagyobb nyelvművésze szinte világirodalmi tájékozottságot 
mutat, mely azonban erősen az eredetiség rovására megy. 
Munkáiban (Das glüc\haft Schiff von Zürich, Der Flöhhatz. 
Gargantua und PantagruelJ egyre fokozottabb mértékben a fran-
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dák, főkép Rabelais hatása alá kerül. Az ő munkája nagy* 
részt a francia Amadis-regény német fordítása is, amely hosszú 
ideig korlátlanul uralkodott a német irodalmi ízlésen. A század 
végén a német irodalmi hagyományokat jóformán csak a nép- 
könyvek ápolják tovább. Legjelentékenyebb köztük a Faust- 
népkönyv (1587), amely főalakjában találóan jeleníti meg a 
század vívódásait, orthodox protestáns felfogása viszont szomorú 
bizonysága annak, hogy a szellemi szabadságot hirdető refor
máció már ez első évtizedekben néhány merev theológiai 
dogmába szorult.

A XVII. század a német irodalomban a tudós literátorok 
és magányos keresők százada. Az idegen humanista irodalom 
és az élet között az elmúlt század végén mutatkozó ellentét 
most még élesebbé válik s a költők és írók szinte a legnagyobb 
erőfeszítéssel torlaszolják el igazi, közvetlen énjüket a külvilág 
elől. Az irodalmi horizont tágulásával felszínre került gazdag 
anyagot most a humanizmus teremtette műköltészet nemes for
máiba kellett volna önteni anélkül, hogy ezzel nemzeti saját
ságából veszítsen. Az irodalom központi problémája tehát a 
műforma kérdése; ezt a problémát csak igazi művész oldhatta 
meg, az igazi művész azonban hiányzott. A túlsúlyban lévő 
tudós elemre hárult tehát a forma s a költészet reformálásának 
feladata is s az eredmény nem lehetett kétséges: a tudós köl
tők irodalmi reformja csupán külsőleges, idegen formák máso
lásából áll, amelyeknek béklyóiban az irodalom teljesen el
veszti nemzeti jellegét.

A reformokat a nyelv csiszolásával és tisztogatásával a 
nyelvművelő társaságok kezdték meg. A firenzei Accademia 
della Crusca mintájára alakult Fruchtbringende Gesellschaft 
(1617), Aufrichtige Tannengesellschaft (1633), Deutsch- 
gesinnte Genossenschaft (1643) s egyéb társaságok helyes 
célokat tűztek maguk elé, mikor a reformáció korabeli irodalom 
nyers és bárdolatlan nyelvének ügyét felkarolták; de az idegen 
szavaktól való nevetséges irtózásuk és egész szervezkedésüknek 
mindinkább kitűnő naív gyermetegsége jelentékenyebb egyé
niségeket alig tudott vonzani. Az irodalmi életnek azonban 
bizonyos szervezeteket adtak, amelyekhez a szerényebb tehetségű 
írók — köztük több magyarországi német is — tömegesen 
csatlakoztak. A társaságok vezetői, előkelő főurak és tudósok,
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előre megszabták ennek az irodalomnak arisztokratikus és 
tudós jellegét, ezért hatása is elszigetelt maradt. Igazán irá
nyító hatása csak a barokk irodalom költészettani úttörőjének, 
a sziléziai származású Martin Opttznak (1597— 1639) volt. 
Költészettani munkája Buch von der deutschen Poeterey 
(1624) csaknem másfél századon keresztül a német költészet 
általánosan elismert vezérfonala volt. Opitz itt rámutat a 
hangsúly fontosságára s az eddigi puszta szótagszámlálás helyett 
szigorúan követeli az emelkedő és eső hangsúlyú szótagok 
szabályszerű váltakozását. Különösen ajánlja a németeknek 
a francia és holland irodalmakban elterjedt alexandrinus hasz
nálatát. Általában idegen példákra hivatkozik, főkép a fran
cia pléiade és az olasz kései renaissance költőire s így nem 
csodálható, ha követőinél az utánzás öncéllá lett. És Opitz 
nemcsak elméletet adott, hanem csaknem minden műfajjal 
gyakorlatban is igazolta az új „szabályszerű” költészetet. Köl
tészetében — minden hideg józanság mellett — majdnem 
mindazokat az elemeket megtaláljuk, amelyekből a barokk 
irodalom összetevődik: az új heroikus ideált és páthoszt (Trost- 
gedichte in Widerwertig\eit des Krieges), az új stoikus, 
álhoratiusi életfilozófiát (Vielguet és a gyulafehérvári tanársága 
alatt írt Zlatna oder von der rhue desz gemüthes), a leíró 
bukolikus tankölteményt (Lob des Feldlebens), az olasz pásztor- 
játékot (Schafferei von der T^imfen Hercinie — Rinuccini 
Dafrte-jának német fordítása), a gáláns alkalmi költeményt és 
bibliai drámát. E munkák révén Opitz Németország első és 
ünnepelt költőjévé emelkedett s még a tehetségben magasan 
fölötte állók is magasztaló költeményekkel árasztották el.

Mert minden keresettség és formai kényszer ellenére 
néhány igazi költői tehetséggel is találkozunk, főkép a lírikusok 
között. A világi líra ugyan nagyrészt alkalmi költeményekben 
sekélyesedik el, amelyeknek vakító dekorációját, fojtó levegőjét, 
kéjelgő retorikáját az u. n. második sziléziai iskola tagjai, a 
Magyarországon is megfordult Hofmanswaldau és Lohenstein 
fejlesztik ki. Ők a telivér barokk alkalmi líra képviselői; már 
nem a pléiade költőit követik, hanem az olasz Marinot, aki 
erőszakolt csűrt-csavart érzelmeiben és kifejezéseiben meglepő 
hűséggel szólaltatta meg Bernini csavart oszlopait. Marino 
könnyed formaművészetét azonban a sziléziai költők a németek
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pedáns alaposságával utánozták s ez a keresett formai pompát 
még ízléstelenebbé tette. Alkalmi költeményeket gyártott nagy
részt a komoly tehetségű Simon Dach (160 У— 1659) is, néhány 
közvetlen és bensőséges költeménye azonban még ma is él. 
Férfias jellem és mély vallásosság szólal meg Paul Fleming 
(1609— 1640) költeményeiben, míg Georg Rudolf XVec\herlin 
(1584— 1653) idegen formák utánzásával akar német udvari 
költészetet teremteni. A harmincéves háború után a világi líra 
egyre jobban elsekélyesedik, az uralkodó műfaj továbbra is 
az alkalmi költemény, amelynek hagyományos képei és erő
szakolt mithológiai vonatkozásai szinte követelik a dagályos- 
ságot. Ennek a sekélyes lírának még a XVIII. sz. első harma
dában is újabb művelői akadnak. De épen a század fordulóján 
igazi lírikussal is találkozunk: a tragikus sorsú Christian 
Günther (1695— 1723) az életöröm és az emberi nyomorúság 
kifejezésére őszinte, megkapó hangokat talál. A század vallásos 
mozgalmait leghívebben az egyházi énekek tükrözik; A pro
testáns énekköltők közül különösen Paul Gerhard (1607— 
1676) tűnik ki tiszta, közvetlen hangú dalaival, míg a túl
nyomóan latin nyelvű katholikus egyházi ének legjelesebb mű
velője német nyelven a jezsuita Friedrich v. Spee (1591— 
1635), akinek énekgyűjteménye, Trutz Nachtigall meglepő 
természetérzékről tanúskodik. Egészen egyéni színezetük van 
a katholikus egyház kötelékébe visszatért Johann Scheffler 
(1624— 1677) egyházi dalainak. Angelus Silesius néven kiadott 
gyűjteményéből ( Heilige Seelenlust) a pantheizmusba hajló 
misztikus hangulat árad, épúgy, mint a vele lelkileg rokon 
filozófus ]a\oh Böhme (1545— 1624) gondolatrendszeréből.

A harmincéves háború gazdasági és társadalmi következ
ményei a szatírát is megszólaltatták. Az idegen divat szolgai 
utánzását s a felekezeti villongásokat ostorozza Friedrich von 
Logau (1604— 1655), a felvilágosodás rokonszenves előhír
nöke, mély erkölcsi érzésről tanúskodó epigrammáiban, Johann 
Laurenberg pedig főkép az éhenkórász alkalmi poétákat állítja 
pellengérre. Szatirikus korrajzot ad az elzászi Philipp Mosche- 
rosch (1601— 1669) is Philander von Sittenwald néven „lá
tomások” alakjában. A hosszú háború okozta erkölcsi romlás 
ellen kel ki végül Abraham a Santa Clara (Ulrich Megerle) 
osztrák ágostonrendi szerzetes. Hatalmas nyelvérzékkel, éles
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logikával felépített egyházi beszédeinek hatását főkép népies, 
olykor túlságosan vaskos tréfáinak köszönhette.

Az elbeszélő irodalom legkedveltebb műfaja a XVII. szá- 
zadban a prózai regény. Itt is erősen érvényesülnek idegen 
minták, főkép francia és spanyol regények. Udvari és főúri 
körökben különösen népszerűek a politikai és szerelmi (he' 
roikus'gáláns) regények, amelyek történeti távlatba, ismeretlen 
vagy képzelt országokba helyezik az eseményeket és szereplő' 
két; jellemző példájuk Heinrich Anselm von Ziegler szerelmi 
históriája Die asiatische Banise. Az elbeszélés folyamán az írók 
rendesen ijesztő terjedelemben, szinte lexikonszerűen fitogtat' 
ják „tudományos” készültségüket. Ezzel a regénytípussal 
szemben áll a népies kalandorregény, amely szintén idegen — 
főkép spanyol — mintákat követ, de egykorú német viszonyo- 
kát rajzol, egykorú eseményeket mond el; épen ezért őszintébb, 
igazabb, de egyúttal durvább is a heroikus-gáláns regénynél. 
Legjelesebb képviselője Hans Ja\ab Christophei von Grimmels
hausen (1625— 1668). Abenteuerlicher Simplicissimus-а. a har- 
mincéves háború befejező szakának nagyszabású, plasztikus 
rajza s а XVII. század német irodalmának egyetlen ma is 
gyakran olvasott terjedelmesebb alkotása. A Simplicissimusnak 
óriási utánzó irodalma támadt — nálunk közismert az Unga
rischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683) — amelyben 
a regényhős minden elképzelhető országot bejár s mindig új és 
új élményeket nyújt a kalandvágyó olvasónak. A regény 
hatodik könyvében szinte a maga egészében megtaláljuk Defoe 
Robinsonjának tartalmát. Defoe munkája is hihetetlen tömegű 
fordításban és utánzatban terjedt el a német irodalomban, míg' 
nem Joachim Heinrich Campe Rousseau hatása alatt ifjúsági 
nevelőregénnyé dolgozta át s ezzel a többi robinzonád is csak 
a pedagógiai irodalomban fejlődött tovább. A német robin- 
zonádok közül a legjelentékenyebb Johann Gottfried Schnabel 
négykötetes Insel Felsenburgja (1731—43), amelynek szép- 
ségeit igazán csak a romantikusok tárták fel.

A drámairodalom szintén új irányba terelődik a XVII. sz. 
folyamán. Az angol vándorszínészek megismertették a néme- 
tekkel Shakespeare drámáinak anyagát; a nyers anyagnál töb' 
bet azonban igazán nem adtak s az irodalmi drámára alig 
voltak hatással. A XVII. századi drámairodalom igazi mintája
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a francia, holland és olasz ál-antik műdráma. Ennek hatása 
alatt fejlődik ki részben a latin nyelvű jezsuitadráma is, amely 
főkép díszletekben és tömegjelenetekben nagyszerű látványos- 
Ságokkal hatott. A német drámaírók jelentéktelen szürke sorá
ból magánosán emelkedik ki Andreas Gryphius (1616— 1696) 
alakja. Gryphius a barokk ízlésnek megfelelően borzalmakkal 
és iszonyattal teli tárgyakat keres, az üldözött ártatlanság mar- 
tíriumát. Színhelyei és eseményei távoliak: Leo Arminius egy 
összeesküvés története a IX. századból, Katharina von Georgien 
egy távol keleten lejátszódó vértanúdráma, Papinianus a III. 
században élt nagy jogtudós története. Csak egyszer dolgoz fel 
aktuális tárgyat, I. Károly angol király kivégeztetését Die er
mordete Majestät oder Carolus Stuardus c. drámájában. A 
kísérteties elem s a titokzatosság iránti hajlama legerősebben 
a tárgytörténeti szempontból érdekes Cardenio und Celinde- 
ben mutatkozik. Komoly drámáinál jóval hatásosabbak víg- 
játékai. Első vígjátékában Absurda comica oder Herr Peter 
Squenz Shakespeare Szentivánéji álmának kézműves-jelenetei
ből meríti tárgyát; Horribiliscribifax kíméletlenül pellengérre 
állítja a westfáliai béke után gyakran feltűnő gyáva, dicsekvő 
és nevetséges katona típusát; élete végén sziléziai dialektusban 
írt rövid vígjátékában Die geliebte Dornrose élethűen ábrázolta 
szűkebb hazája egyszerű népének mindennapi életét. Egyébként 
a német dráma épúgy dagályosságba sülyed, mint a líra. A 
dagályosság mesterei itt is az ú. n. második sziléziai iskola 
tagjai, főkép Lohenstein (Agrippina, Kleopatra). Az alkalmi 
költészet szintén megtermi a maga hitvány gyümölcseit: az 
udvari versfaragók a legkülönbözőbb alkalmakra gyártják alle
gorikus ünnepi játékaikat, amelyekben egyetlen hang uralko
dik: a túláradó hízelgésé. A német tragédia elfajulása főkép 
a borzalmak és vérengzések szerepeltetésében mutatkozik 
(Haupt- und Staatsaktion). E szertelenségek ellen írja a zittaui 
gimnázium rektora Christian Weise (1642 — 1708) józan és 
tanulságos iskolai színjátékait.

A. német irodalom 1700 körül valóban szomorú képet mu
tatott. A hosszú háború utóhatásaiból lábbadozó országban a 
franciákéhoz hasonlítható udvari kultúra sem fejlődhetett ki. 
így némileg jogosultnak látszott a franciák lesújtó véleménye, 
hogy a németek képtelenek a művészi alkotásra.
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Az öncélúvá lett csillogó barokk formanyelv varázsa alól 
felszabaduló műelmélet kialakulása a XVII. és XVIII. szá- 
zad fordulóján szorosan együtthalad egy új élet- és világszem
lélet kibontakozásával. Az új világszemlélet most is — miként 
a humanizmus recepciója alkalmával — a német egyetemekről 
indul ki. A lipcsei egyetemen Christian Thomasius már a
XVII. század utolsó évtizedében felemelte szavát a természet 
törvényeit követő józan észszerű gondolkodás mellett, amely 
kivezet a babonák és dogmák útvesztőjéből és új, tisztúlt világ
képet tár elénk. A felvilágosodásnak ez az első német prófétája 
még társtalanul és üldözötten küzködött az új idők új igaz
ságaiért: Lipcséből elűzve Halléban teremt szellemi otthont a 
dogmák elől az érzelem világába menekülő pietizmus számára. 
De a megtört úton földije, a század legnagyobb filozófusa, 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646— 1716) már diadalmasan 
haladt előre. Az ő metafizikai optimizmustól átitatott gondo- 
latrendszere tárta fel először a németség számára Galilei és 
Descartes tudományos eredményeit, ez a gondolatrendszei 
emelte általában a filozófiát a német szellemi élet irányító ten
gelyévé. Thomasius és Leibniz az irodalom számára közvetle
nül is fejlődési lehetőségeket adtak, de irodalmi hatásuk irá
nyát — különösen Leibnizét — mégis egyoldalúan tanításaik 
francia gyökerei és racionalista elemei determinálták, ezeket 
aknázta ki elsősorban a barokk dagályossággal szemben támadt, 
Boileau poétikájából táplálkozó reakciós mozgalom. Ily módon 
a német felvilágosodás első korszakának irodalmi alkotásai a
XVIII. század közepéig túlnyomóan a francia racionalizmus 
szabta köntösben jelennek meg. Az intellektuális elemek túl- 
tengése a költészetben szükségképen arra vezetett, hogy a fel
világosodás irodalmában a didaktikus hang uralkodik. Erre 
az útra terelte az irodalmat „egyetemes világbölcsességében” a 
felvilágosodás népszerű filozófusa, Christian Wolf, aki ugyan
csak a lipcsei egyetemen alakította tovább és sekélyesítette el 
Leibniz eszméit s az ő tanításain nevelkedett fel Gottsched, a 
francia racionalista poétika legnagyobb hatású propagátora 
Németországban.

Johann Christoph Gottsched (1700— 1766) nem volt költő, 
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sőt nem volt kritikus sem abban a produktív értelemben, mint 
későbbi nagy ellenfele, Lessing. De kitűnő érzékkel felismerte 
kora irodalmi szükségleteit és bámulatos szervező készségével 
szinte kíméletlen szívóssággal minden eszközt céljai szolgálatába 
állított. Még mielőtt 1730-ban elméleti főművével, egy seké- 
lyes költői receptum-gyűjteménnyel ('Versuch einer critischen 
Dichtkunst vor die Deutschen) a nyilvánosság elé lépett, je- 
lentős sikerrel küzdött a gyakorlatban a racionalista költői el
vek elismertetéséért. Mindenekelőtt a színpadot akarta meg
hódítani, mely a politikai rémdrámák tömeggyilkolásaiban s a 
Harlekinek rögtönzéseiben a legerősebben eltávolodott az iro
dalomtól. Szorgalmasan fordított és fordíttatott franciából, 
majd maga mutatott példát „eredeti” szomorú játékokkal (Der 
sterbende Cato) „szabályszerű” dráma megírására. Leghűsége
sebb támogatója felesége, Luise Adelgunde Kulmus szintén 
ügyesen dolgozta át a német színpad számára Moliere és Des- 
touches vígjátékait, de „eredeti” alkotásokkal — jóval több 
önkritikája lévén mint urának — nem lépett a nyilvánosság 
elé. Egyetlen egy tehetséges művelője akadt ennek az álklasszi- 
cisztikus francia-német drámának, Johann Elias Schlegel, 
akinek tárgytörténeti szempontból is jelentős tragédiája Her
mann még 1766-ban is alkalmasnak találtatott arra, hogy az 
uj lipcsei színház megnyitó előadásán játsszák. Egyébként a 
Gottsched-tanítványok törekvő csapata alig produkált egyebet, 
mint szánalmasan lapos, szinte parodisztikusan nyárspolgári 
levegőjű dialogizált históriákat. Igaz, hogy az elvadult német 
színpadnak átmenetileg szüksége volt a francia dráma szigorú 
iskolázottságára, de a boileaui szabályok végérvényes diktatú
rája a német irodalomban, amint azt Gottsched a korlátolt em
bereket jellemző türelmetlenséggel és kíméletlenséggel meg
valósítani akarta, természetesen erős reakciót váltott ki.

A reakció a svájci német városokból, elsősorban Zürich
ből indúlt ki, ahol a XVIII. század elején a francia szellem 
túltengő befolyásával szemben erős közeledés mutatkozik az 
angol irodalom felé, de előzményei távolabbra nyúlnak vissza. 
Az angol irodalmi hatás első nyomai 1700 körül Hamburgban, 
a gazdag kereskedő- és kikötővárosban tűnnek fel. Itt írja 
W ernic\e, az angol morális hetilapokból kialakult német idő
szaki sajtó egyik megalapítója metsző szatíráit a dagályosság
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ellen; itt írja angol minták nyomán Broc\es a természet szép
ségein keresztül Istent dicsőítő leíró költeményeit és itt érzi 
először az angol szellem érintését a német anakreontika atyja, 
Friedrich von Hagedorn is, noha egész költészete inkább a fran
cia álklasszicizmusban gyökerezik. A svájciak közül az új szel
lemi orientációt először Albrecht von Haller, a XVIII. századi 
német irodalom egyik legtiszteletreméltóbb alakja képviseli. A 
göttingai egyetemen töltött tizenkét esztendő alatt nemcsak 
mint orvos és természettudós szerzett európai hírnevet, hanem 
megindította a legtekintélyesebb német kritikai lapok egyikét 
is (Göttin gische Gelehrte Anzeigen). Mint költő az angol böl
cseleti didaktikusok — főkép Pope és Thomson — tanítvá
nya. Főművében (Die Alpen), valamint gondolati lírájában a 
kor üres lírai formajátékaival szemben őszintén és melegen 
szólaltatja meg a legmélyebb emberi érzelmeket. Zürichben az 
Opitzért lelkesedő Johann Ja\ob Bodmer, s a tudós theológus 
Johann Ja\ob Breitinger alakított társaságot a német nyelvnek 
és irodalomnak új szellemben való művelésére. Programmjuk 
irányát híven tükrözi 1721-ben megindított morális hetilapjuk 
Die Discourse der Mahlern s az első jelentős lépés e programúi 
megvalósítására Bodmer 1732-ben kiadott Milton-fordítása. A 
nagy angol epikus képzeletében gyönyörködő zürichiek szük
ségképen egyre élesebben szembekerültek a lipcsei irodalmi dik
tátor poétikájával, mely a fantáziát szinte száműzte. Nyílt 
harcra 1740— 41-ben került a sor, amikor Breitinger nyilván
valóan Gottsched költészete ellen irányítva közrebocsátotta sa
ját Critische Dichtkunstját, Bodmer pedig a költészet csodás és 
valószerű elemeinek harmóniáját fejtegette. Ez a tétel volt a 
svájciak műelméletének gerince: mindannak, ami újszerű és cso
dás — amint az Milton költészetében elébük tárult — polgár
jogot kellett szerezni a poétikában a valószerűség követelmé
nyei mellett; azért propagálják előbb tisztán elméleti alapon, 
majd ösztönös sejtéssel a vallásos époszt, amint azt később 
Klopstock teóriájuk betetőzéseként megvalósította, ezért gyártja 
Bodmer maga is tömegesen terjengős bibliai históriáit. Kritikai el
veiknek nem volt meg az a nyilvánossága, mint a lipcsei profesz- 
szór tanításainak s ez mégis elbukott a szenvedélyes harcban, 
bukásával megpecsételve a mindinkább nevetségessé lett fran
cia racionalista poétika németországi sorsát. Mikor 1750-ben
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Alexander Gottlieb Baumgarten megkezdi az első tudományos 
esztétika kiadását, alapgondolataiban a svájciak nyomában jár; 
ők egyengetik a német irodalom középkori emlékeinek, különö- 
sen a Nibelungéneknek feltárásával a germanisztika útját is.

Gottsched még megrendült tekintélyével is jóidéig bűv- 
körében tartotta az íróvilágot; még a bátrabbak is csak lassan 
és óvatosan szakítanak vele. Az északnémet írók közül nyíltan 
először Ludwig Liscow fordul ellene, szatírákban gúnyolva ki 
a lipcsei kritikusok semmitmondó pedáns bőbeszédűségét. A 
svájciakkal való harc mindinkább elfajuló ízléstelen személyes
kedései idegenítették el Gottschedtől a lipcsei egyetemet látó* 
gató fiatal írónemzedéket is, amely baráti körré alakulva 174?' 
ben külön folyóiratot — az ú. n. Bremer Beitraget — indított 
költészettani elvei érvényesítésére. E körnek később Klopstock 
hálája állított költői emléket egyik ódájában (Wingolf) s való' 
ban a Messiás első három énekének kiadása (1748) volt leg' 
merészebb lépése, szinte egyetlen távolabbra kiható ténykedése. 
Egyébként a társaság irodalmi alkotásait tisztes, jelentéktelen 
középszerűség jellemzi, még a legnépszerűbbek is — mint 
Friedrich Wilh. Zachariä és Johann Peter Uz komikus épo' 
szai — az akkori német irodalmi ízlés kicsinyes nyárspolgárias- 
ságát tükrözik. A szatíra volt éltető eleme ennek az angol 
stílusreminiszcenciákkal telített epikának, a szatíra fegyvereivel 
küzd leveleiben Gottlieb Wilhelm Rabener is a német társa' 
dalmi élet ferdeségei ellen. Rabenernél nagyobb hatással a mo- 
rális optimizmust csak a XVIII. század legolvasottabb írója 
Christian Fürchtegott Gellert (171?— 1769) hirdette. Gellert 
gondolatvilága a pietizmusban gyökerezik s egyetemes hatása- 
nak egyik titka talán épen az, hogy a racionalista józanság 
légkörében megszólaltatta a pietizmus érzelmi hangskáláját. 
Goethe Wertheréig nem akadt német könyv, amely annyira 
elterjedt a német nép minden rétegében, mint Gellertnek 
szinte az összes európai nyelvekre lefordított meséi és elbeszé' 
lései (1746—48). Az ő lipcsei egyetemi előadásai és népszerű 
gyakorlati útmutatásai alakították ki a német levélstílust, ér
zelmes vígjátékait (Betschwester, Loos in der Lotterie) majd
nem minden nagyobb német színpadon sikerrel játszották és 
Richardson nyomán írt regénye Leben der schwedischen 
Gräfin von G. (1747) az uralkodó heroikus-gáláns regénnyel 
Pukänszky 3



szemben az új lélektani erkölcsregény típusát vezette be a né' 
met irodalomba. Gellert főereje, hogy a mindennap morálját 
könnyed bájjal öltözteti képekbe, amelyek mindenkit egyfor' 
mán megragadnak, mindenki számára egyformán érthetők. Az 
utánajövő didaktikus meseírók nagy serege — elsősorban a 
magyarra is többszörösen lefordított Magnus Gottfried Lichtwer 
és Gottlieb Konrad Pfeffel — még évtizedekig az ő nyomában 
jár.

A racionalizmus által visszaszorított barokk irodalmi hagyó' 
mányok a XVIII. században is észrevétlenül tovább élnek, 
majd támogatva a felvilágosodás reakciójaként keletkezett újabb 
szellemi áramlatoktól új életre kelnek és monumentális alkotá' 
sokban testesülnek meg. A barokk páthosz, a barokk vallásos 
élmény eksztázisa szólal meg Friedrich Gottlieb Klopstoc\ 
(1724—-1803) életművében. Ő a felvilágosodás egyoldalú in- 
tellektualizmusával szemben egyre erősebben előretörő irracio' 
nalista szellemiség első művészi képviselője. Kifejezőművészete 
újjáteremti a nyelvet és a verselést, melyek lírájában a leg' 
emelkedettebb belső élményeket tolmácsolják. Főműve, a Mes
siás nagy éposza (1748— 1773) költői alapélményének és val
lásos életformájának megtestesítője. Amint Milton a bűnbe
esés történetét önti költői formába, úgy építi fel német tanít
ványa nagyszabású époszát a megváltás műve körül. Klopstock 
lényegében zenei hatásokra reagáló, erősen szubjektív lírikus 
s egyéniségének ez az alapvonása tükröződik époszában is, 
amelyben az epikai tárgy a lírai hangulati elemekkel szemben 
erősen háttérbe szorul. Amilyen lenyűgöző hatású expresszív 
érzelmi skálájában, épen olyan elmosódott és érzékieden a 
tárgyi valóság megjelenítésében. Ugyanez az expresszív érzelmi 
túltelítettség jellemzi ódaköltészetét is, amelyben ma Klopstock 
legnagyobb művészi teljesítményét látjuk. Emelkedett himnikus 
dinamikája szétfeszíti a metrikus és strófikus kötöttség korlátáit; 
a szabad ritmus Klopstock igazi lírai formája, amely minden 
érzelmi árnyalathoz egyformán simúl s a kifejezés formáját 
semmiben sem feszélyezi. Nyelve is szokatlan és újszerű, tudato
san stilizált általánosításaiban, a szavak kiválasztásában és saját- 
szerű szintaktikai kapcsolataiban. Az ősgermán mitológia em
lékeinek feltárása és az Osszián-láz őt is magával ragadja s izzó 
nemzeti lelkesedéssel dalol az ősi „bárdok” stílkosztümjében, A
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„bárdköltészet” naív és jelentéktelen művelői K. F. Kretsch- 
mann és M. Denis tőle kapnak ösztönzést, de erőltetett han- 
gulati és dekoratív rekvizitumaikkal üres formajátékká alacso- 
nyitják azt, ami Klopstock legbensőbb énjéből fakadt. Lírai 
alaptermészete tükröződik bibliai és hazafias drámaköltészeté' 
ben is, mely épen úgy, mint epikus művészete s a költészetről 
való egész felfogása Bodmer és Breitinger műelméletének mű
vészi megvalósítása.

A jövő felé mutató, merészen újító Klopstockkal szemben 
hasonlíthatatlanul népszerűbb kortársa Christoph Martin Wie- 
land. (1733— 1813) lényegében egy letűnő irodalmi korszak 
legnagyobb képviselője. Klopstock extatikus expresszionista és 
élményköltő, Wieland az elegáns forma mestere, szellemi élmé
nyekből táplálkozó költő, a hagyományos formák és motívu
mok tisztelője és követője. Alapélménye nem az égi szerelem, 
hanem a földi erotika, melyet gyakran igen sikamlós képekben 
tár olvasói elé. Ifjúkori munkái még úgyszólván semmitsem 
mutatnak igazi arculatából. Csak a hatvanas években találja 
meg önmagát, amikor Don Sylvio von Rosalva c. regényében, 
akárcsak későbbi époszában Der neue Amadis a „túlfűtött 
rajongáson győzedelmeskedő természet” felé fordúl. S a jogaiba 
lépő természet mindjárt az erotika szélsőségeibe ragadja. Komi
kus elbeszéléseiben, ironikusan travesztált mitológiai történetei
ben Lukianos szellemében a rokoko játszi könnyedségével raj 
zolja a legkényesebb erotikus élményeket és helyzeteket. Ко 
molyabb hangú nagy életregénye Die Geschichte des Agathon, 
egy új elbeszélő műfaj első képviselője, és utópisztikus állam
regénye Der goldene Spiegel oder Die Könige von Scheschian, 
melyekben a felvilágosodás filozófiai és pedagógiai vívmányaiért 
lelkesedő Wieland szólal meg. De igazi énjét a gráciák hó
dolója mégis csak a rokokóművészet dekoratív elemeivel fel
ékesített miliőben leli meg, akár az anakreontika hagyományai
nak ád új színeket (Die Grazien), akár Musarion történetét 
beszéli el. Ironikus hajlamait legjobban népszerű regénye, Die 
Abderiten, a kisvárosi és nyárspolgári környezetben szenvedő 
lángész komikumában is kesernyés szatírája tárja fel. Egész 
költői lényének sajátszerű kettőssége bontakozik ki nagy ro
mantikus époszában, az Oberon ban; a racionalista szkeptikus 
költőt itt képzelete elragadja a csodás tündérmesék bűbájos

3*
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világába. Igaz, hogy ebben a fantasztikus világban is könnyed 
fölénnyel mozog: szellemes raffináltsággal teregeti ki a leg' 
sikamlósabb intimitásokat s komikai erejével erotikus egyoldalú
sága ellenére is elbűvöl. Az Oberon-éposz Wieland művészeté
nek betetőzése, a vallási pátosszal telített Messiás derült élet
kedvet sugárzó ellentéte. A költő Wieland mellett áll a for
dító, Shakespeare műveinek első német tolmácsa. Messzenyúló 
irodalmi hatása különösen a jozefinista korszak osztrák költői
nél (Alxinger, Blumauer) szembetűnő, de az irodalom alsóbb 
rétegeiben szinte félszázadon keresztül az ő szelleme kísért.

A racionalista megújhodás tetőpontján Gotthold Ephraim 
Lessing (1729— 1781) áll. Szenvedélyes ellenzékieskedése 
Gottsched pedáns egyoldalúságával szemben, állásfoglalása 
Shakespeare mellett és erősen szenzualista színezetű műelmélete 
a jövő útját egyengette. De egész gondolkodási formája — 
szigorúan logikai dedukcióiban és éleselméjű analíziseiben — 
a felvilágosodásé. Kritikai készsége és filológiai módszeressége 
még tisztán költői alkotásaiban is erősen kiemelkedik s szinte 
elnyomja az irracionális elemeket. Ifjúkori munkái — drámák, 
lírai apróságok — jóformán teljesen a múltban gyökereznek. 
Stílusművészete először polemikus irataiban bontakozik ki, ezek 
szereznek számára Berlin irodalmi életében tekintélyt és szemé
lyi kapcsolatokat. Meleg baráti szálak fűzik Moses Mendels- 
sonhoz, a népszerű filozófushoz és Christoph Friedrich Fficolat 
könyvkiadóhoz, a felvilágosodás legmakacsabb irodalmi agitá
torához. Nicolai egyik folyóiratában ( Briefe die neueste Lite- 
ratur betreffend) számol le Lessing végleg Gottsched francia 
klasszicizmusával s rámutatva Shakespeare jelentőségére, a 
nemzeti költészet szükségességét hangoztatja. Ezek az irodalmi 
levelek a kiadó szerint egy sebesült porosz őrnagy, Ewald 
Christian von Kleist tájékoztatására voltak szánva. Lehet, hogy 
ez a cél csak fiktív volt, de annyiban nagyon stílszerű, hogy 
Kleist költészete erősen az irodalomból táplálkozik. Lírai idil
likus leíró költeménye Der Frühling, amelyet Csokonai ma
gyarra is lefordított, az idealizált rokokótájképek sematikus 
rekvizitumait aknázza ki. A kritikus Lessing csakhamar vissza
tér a drámához, 1755-ben megírja az első német polgári szó- 
morújátékot, a Miss Sarah Sampsont. Ezzel gyakorlatban is 
szakít a klasszicisztikus esztétika normájával, mely szerint a
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polgári magánélet eseményei nem lehetnek a tragédia méltó 
tárgyai. Az ötvenes években általában a drámaíró Lessing 
kerekedik felül, ekkor írja csodálatos formai fegyelmezettség
ről tanúskodó tragikus epigrammját, a Philotast, ekkor gyűjt 
anyagot az első, ma is eleven hatású német vígjátékhoz, a 
Minna. von Barnhelmhez. Minna az első nemzeti tartalmú drá
mai alkotás Németországban, melyben először hirdeti Lessing — 
kicsinyes, partikularisztikus kereteken felülemelkedve — a né
met egységet. Időszerű politikai vonatkozásokat rejt magában az 
Emilia Galotti patetikus szatírája is. Lessing lényének intellek
tuális alapvonásai talán legjobban ebben a tragédiában jutnak 
kifejezésre: szinte matematikai pontossággal számít ki minden 
hatást, amelynek jóformán egyetlen eszköze a meggyőző dialek
tika. De épen a darabnak ez a túlformáltsága volt jelentős 
hatással a német klasszikus drámák szerkezetének kialakulására. 
A költő mellett az elméleti esztétikus sem pihen: meséihez és 
epigrammáihoz műfaji kérdéseket megvilágító tanulmányokat ír 
s 1766-ban megjelenik nagy műkritikai munkájának töredéke: 
Lao\oon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. A  
Laokoon szervesen kapcsolatos az első német műtörténetíró, Jo
hann Joachim Winc\elmann életművével, amely a racionaliz
mus formalisztikus klasszicizmusával szemben az antik világ 
klasszikus szépségeit a maga valóságában tárta fel. Winckel- 
mann teremti meg a német szellemnek és az ókori görög kultú
rának azt a viszonyát, amelyből Goethe és Schiller művészete 
sarjadt. Lessing Laokoonjában még nem emelkedik fel Win- 
ckelmann klasszicizmusáig; alapjában megmarad klasszicisztikus 
racionalistának; csak a hamburgi dramaturgia szerzője látja 
tisztán a különbséget a Winckelmann által feltárt eredeti görög 
klasszicizmus és a másodlagos latin-francia klasszicisztikus tö
rekvések között. De itt is elismeréssel adózik a racionalista 
klasszicizmus formanevelő értékeinek s élesen szembeszáll a 
szabályok ellen hadakozó fiatal „zseni”-nemzedék felforgató 
törekvéseivel. A formai hagyományok tiszteletét tükrözi utolsó 
költői alkotása, T^athan der Weise is, egy theológiai polémia záró
köve, melynek középpontjában a vallási türelem gondolata áll. 
j^athan a felvilágosodás humanitás-eszményének megtestesítője, 
kinek tanításai a klasszikusok gondolatvilágában élnek tovább. 
Lessing utolsó írásában (Die Erziehung des Menschengeschlecht
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tes) a gondolkodó szólal meg; szellemi végrendelete egyúttal a 
felvilágosodásé is, amely az 6 életművében megadta a német' 
ségnek azt, amit adhatott.

A felvilágosodást követő szellemi forradalom apostolai az 
irracionalizmus jelszavával rázzák le a hagyomány bénító igá
ját. Az ész helyett az érzelmet, szenvedélyt s a korlátokat 
nem ismerő fantáziát teszik meg a költői alkotó folyamat 
tengelyévé s a felvilágosodás kozmopolita közönyével és val
lási szkepticizmusával szemben tudatosan a német nemzeti és 
keresztény világnézet mellett szállnak síkra. A teremtő indivi
dualizmus jegyében a költőnek egész új fogalma alakul ki: 
nem a szabályok korrekt követése, hanem az „érzelmekkel 
telített szív” s a sokat hangoztatott istenadta „génié” képesít 
a költészetre. Az eredetiség követelményével együttjár az 
ősi, primitív, természetes szépségek után való vágyakozás, 
amint az Rousseau kultúrpesszimizmusában megszólal. Az 
élethűségre, természetességre való törekvés a stílusban erős 
reálizmusra vezetett. Különösen áll ez a szertelenül erede- 
tieskedő Sturm und Drang költőire, akik alkotó mámorukban 
át akarták fogni az egész világot. Rosseau mellett Young, 
Macpherson Ossian-dalai és Percy püspök balladagyűjteménye 
terelik a mozgalmat az eredetiség, népiesség és régiség kultusza 
felé. Erős nemzeti érzés hevíti már az első úttörőt, Heinrich 
Wilhelm ven Gerstenberget, a „bárdköltészet” elméleti meg
alapozóját, aki az antik mitológia helyett az ősgermán mitológiát 
vezeti be a költészetbe. Borzalmas expresszív naturalizmussal 
megírt szomorújátéka, Ugolino az új irány első propagandist- 
tikus alkotása. Elméleti írásai egyre szélesebb körben szerez
nek híveket a népi és nemzeti sajátosságok és régiségek 
kultuszának. A mozgalom műelméletét az intuíció és vizionális 
meglátás központi fogalmaiból Johann Georg Hamann építi 
ki azt tanítva, hogy mindannak, amit az ember alkot, lényének 
egészéből kell folynia. De Hamann rapszodikus és aforisz- 
tikus formában megírt tanításainak nem volt kellő visszhangja. 
Johann Gottfried Herdernek (1744— 1803) kellett jönnie, 
hogy az irracionalizmus egész szellemi tartalma tudatossá váljék 
és valóban mint éltető erő járja át az irodalom minden rétegét. 
Herder nem volt költő s mint filozófus is megérdemelten ma
radt alul abban a szellemi harcban, melyet nagy ellenfelével.
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Immanuel Kanttal vívott. Irodalomtörténeti jelentőségét sem 
Klopstock stílusában írt ódái, paramythiái, a népdalok, keleti 
költészet emlékeinek átdolgozásai vagy az új életre keltett 
spanyol Cid-románcok adják meg; Herder a német irodalom 
első modern szelleme: ő fejti ki a humanitás eszményét, a 
szerves fejlődés gondolatát, ő veti fel először a németnyelvű 
világirodalom eszméjét, ő teremti meg a történelmi gondol' 
kodást s a mai német szellemi élet irracionalizmusa is lénye
gében az ő gondolatvilágában gyökerezik, amely felé napjaink
ban az irodalomtudomány is mindinkább növekvő érdeklődéssel 
fordul. Herder irodalmi munkássága kritikai írásokkal indul 
meg. A fejlődés s az alkotás folyamatának titkaiba való be
pillantásait rögzíti meg a nyelv eredetéről, Ossianról, Homeros- 
ról, a héber költészet emlékeiről írott tanulmányaiban és nép- 
dalgyűjteményében, amely a valódi költészet kincsestárát nyitja 
meg az ifjú költőnemzedék előtt. Kezdettől fogva erős szin- 
tétikus hajlama vezeti el a történetfilozófiához: az Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784—91) az 
emberiség legkülönbözőbb kulturális megnyilvánulásait fogja 
össze hatalmas gondolati egységbe. Szintétikus tehetségének 
kibontakozásával egyidejűleg Herder leveti magáról a Sturm 
und Drang szertelenségeit s a weimari klasszicizmus régióiba 
emelkedik.

A költői gyakorlat terén az irracionalizmusnak hol erő
teljesen aktív, hol érzelmes, lírai oldala emelkedik ki. A 
szentimentális irányt képviseli a Klopstock szellemében egye
sült göttingai költők köre. Kedvenc műfajuk a természetes ér
zelmeket közvetlenül megszólaltató dal, orgánumuk az első 
német Musenalmanach. Realisztikus költészetük erősen népies 
és szociális színezetű: a paraszt s a kispolgár szinte kiváltságos 
hőseik. Népies reálizmus hatja át Johann Heinrich Voss idill- 
jeit, különösen a népszerű Louiset. Formakészsége legszeb
ben Homérosz époszainak fordításában érvényesül, melyek az 
ő révén váltak a német nép közkincsévé. Túlfűtött pátosz 
uralkodik Friedrich Leopold von Stolberg politikai és szociális 
líráján; szinte elfullad izzó gyűlöletében, mikor átkot szór a 
zsarnokok és elnyomók fejére. A göttingai költők körében 
egyedül őt ihleti igazán a Sturm und Drangnak inkább romboló, 
mint építő erőkultusza. Merő ellentéte a szelíd melankóliájú
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Christoph Heinrich Hölty Young és Klopstock nyomán a halál 
költészetével teremt új, később gazdagon kifejlő hangulati 
elemeket a líra számára. Őszinteségével szemben a göttingai 
körön kívül álló, szélesebb rétegekre ható Friedrich von 
Matthisson elegikus kontemplativ természeti képei csak mes- 
terkélt kompozícióként hatnak. Az irracionalizmus naiv- 
népies formáló erői táplálják Matthias Claudius költészetét; 
lírája a természet szépségeiben áhítattal elmerülő mélyen vallásos 
lélek keresetlen megnyilatkozása. Erős népiesség, valóságérzék 
és üde közvetlenség járja át a göttingai kör legerősebb költői 
tehetségének, Gottfried August Bürgernek költészetét is. 
Lírája igazi élményköltészet, akár szonettekbe önti mondani
valóját, akár legsajátosabb műfajában, a balladában szólal meg, 
melynek a német irodalomban 6 a megteremtője. A rokoko 
játszi könnyedsége helyébe nála szinte komor szuggesztív han
gulati erő, s a szellemromantika tárgyi rekvizitumaival fel
fokozott démonikus szenvedélyesség lép.

Az érzelemkultusz bűvkörében bontogatja szárnyait a leg
nagyobb német alkotó tehetség: Johann Wolfgang Goethe 
(1749— 1832). De lényének alapvonása, a teljességre való
törekvés már ifjúkori műveiben megnyilatkozik s az irracio
nalizmus életérzését és művészi törekvését mindkét végletében, 
az érzelmességben s a szertelenül robusztus erőkifejtésben 
egyaránt kimeríti. Költői alkotó vágya már szinte gyermek
korában megtalálja kifejező eszközeit s első versei csodálatos 
formai készségről tanúskodnak, noha az irodalmi hagyomá
nyok ballasztja még elfojtja bennük az elemi érzés és szen
vedély hangjait. A rokokóköltészet álbukolikus motívumaiból 
épül fel első, túlstilizált vígjátéka Die Laune des Verliebten 
és erőltetett erkölcsi kételyt szólaltat meg nem sokkal utóbb 
írt házassági komédiája Die Mitschuldigen. Súlyos betegsége 
és pietista környezete hozzák meg számára a lelki elmélyülést 
és magábaszállást. S a hatalmas belső átalakuláson átment, a 
lelki élet irracionális mélységei iránt fogékonnyá lett ifjú 
Strassburgban már mohón szívja magába legnagyobb hatású 
tanítómesterének, Herdernek szavait. Goethe és Herder 
strassburgi találkozása a német irodalomtörténet egyik sors
szerű, misztikus pillanata; Herder tárja fel előtte a szellemi 
világ végtelen távlatait, 6 adja kezébe Homeros, Shakespeare,
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Pindaros művészetének kincseit, a Bibliát, az ossziáni köb 
teményeket és Percy gyűjteményét s ő vezeti Goethét az 
élményszerű, belső szükségszerűségből fakadó költészet útjára. 
És Goethe hálás tanítvány: Friederikehez írt dalai csodálatosan 
gazdag hangskálájukkal már a racionalista formai hagyományok 
kötelékeiből felszabadulva szólaltatják meg a benne szunnyadó 
lírai erőket. A strassburgi Sturm und Drang élteti a Götz 
von Berlichingen dramatizált életrajzát is. Szubjektív ön- 
kénnyel s a történeti adottságokon felülemelkedve rajzolja 
meg Goethe rokonszenves hősét, aki voltakép az ifjú irrado- 
nalista nemzedék vágyainak megtestesítője és szubjektív, ön
kényes műformája is: a klasszicisztikus dráma formai korlátáit 
szétfeszíti és Shakespeare históriáinak szellemében lazán össze
függő, tarkán változatos képsorozatot ád. Goethe csakhamar 
felismeri az öncélú forradalmiság meddőségét: Lessing szelle
mében fogant polgári drámája, Clavigo és a felvilágosodás 
dramaturgiájában gyökerező Stella világosan mutatják tisztult 
formakeresését. Igaz, hogy a Sturm und Drang korszak 
ezzel még nem zárult le Goethe fejlődésében. A strassburgi 
tartózkodását követő évek lázas tevékenysége a maga sokoldalú
ságában, félbemaradt terveiben és töredékeiben világosan mu
tatja a benne forrongó, kialakulatlanul egymásra torlódó 
eruptív alkotó energiákat. Ebben a forrongásban ragadja 
meg elősször Faust mondái alakja is, akit azután a kielégít
hetetlen ismeretvágy és élniakarás titánjává emel. Érzelmei
nek vihara majd pantheista színezetű expresszív, mozgalmas 
dikciójú ódákban és himnuszokban tör elő, majd bensőségesen 
egyszerű szerelmi dalokban pihen meg. Az irracionalizmus 
érzelemkultusza nemzedékekre kiható szubjektív hangulati 
regényében Die Leiden des jungen Werthers ölt művészi alakot; 
ezzel az önvallomással váltotta valóra Goethe korának remény
ségeit, ezzel nyert polgárjogot a világirodalom bámult nagy
ságai körében s itt szólal meg szenzitív hősének lírai monológ
jaiban először legsajátosabb költői énje.

Goethe strassburgi barátai más utat választottak: műfajuk 
a túlfűtött pátoszú, forradalmi hangú dráma, égig magasztalt 
irodalmi ihletőjük Shakespeare. Dramaturgjuk a szertelen túl
zásokra hajló Ja\ob Michael Reinhold Lenz (Die Soldaten, 
Der Hofmeister) a „kaotikus ember” nyers, naturalista hangú
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ábrázolója, Grabbe, Büchner, Wedekind és Eulenberg útjának 
egyengetője. A naturalista Lenz mellett áll az ifjú zsenik leg' 
jelentősebb drámai tehetsége, az expressionizmusra hajló 
Friedrich Maximilian Kiinger. Az ő legformátlanabb drámája, 
Sturm und Drang adott nevet az egész mozgalomnak; és 
valóban benne tükröződnek legtisztábban ennek a beteges 
irodalmi stílusnak összes extravaganciái: a mesterségesen fel' 
fokozott drámai erő, a vad élményhajhászás s a dikció állandó 
fortisszimója. Mint az ifjú Goethét, őt is megragadja Faust 
alakja, akit egy szétfolyó, szubjektív filozófiai regény (Fausts 
Leben, Taten und Höllenfahrt) középpontjába állít, míg a 
féktelenségben hozzá közelálló Friedrich Müller drámai torzót 
formál Faust életéből (Fausts Leben). A kor egy másik ked' 
veit költői motívumát dolgozza fel Heinrich Leopold Wagner 
a Sturm und Drang leghatásosabb színpadi alkotásában: Die 
Kindesmörderin c. drámájában; hősnője az elcsábított, elhagyott 
leány, akit sorsa kétségbeesésbe és bűnbe taszít. A dráma rikító 
színeivel s szinte állandósított kitöréseivel szemben az elbeszélő 
költészetet szelíd szentimentalizmus hatja át. Még az olyan exta- 
tikus drámaíró is, mint Friedrich Müller, érzelmessé lágyul idill' 
jeiben. Mestere a nálunk is sokat olvasott és utánzott Salamon 
Gessner még a klasszicisztikus rokokóköltészet kelléktárát viszi be 
az új szentimentális miliőbe. Müller azután konkrét élethűséggel 
és hamisítatlan népiességgel telíti meg a sematikussá szürkült 
műfajt. A regény általánosan elismert mintája Goethe külső 
sikerében is utolérhetetlen W erthere. Ezt követi ügyes kon- 
junktúraérzékkel Johann Martin Miller Sigwart ismeretes 
„klastromi történetében”. Weither beteges önszemlélete 
ihleti Friedrich Heinrich Ja\obi homályosan rajongó esemény' 
télén regényeit is (Woldemar — Aus Eduard Allwiíís 
Papieren). Egyedül Johann Ja\ob Wilhelm Heinse szólal 
meg a regényírók közül a zsenik erősebb hangján. Az erkölcsi 
korlátok szétrobbantása árán is a szépség kultuszát hirdeti s 
eszményképében, a renaissance uomo universale-jában is első' 
sorban a szépség és szerelem életművészét bámulja. Főműve 
Ardinghello und die glückseligen Inseln ennek az esztétikai 
immoralizmusnak szülötte, melyből a fejlődés jelentős szálai 
indulnak ki a romantika felé.

A Sturm und Drang politikai és szociális reformtörekvései,



izzó zsarnokgyűlölete és lázadozása teremtenek keretet és lég
kört a fiatal Friedrich Schiller (1759— 1805) költészetének. 
Fellengős ódastílusban írt első versei erősen Klopstockra em
lékeztetnek, de féktelen szabadságvágya és költői hivatásának 
újszerű felfogása — a költő igazságot oszt és bosszút áll a 
gonoszságokért — saját énjéből fakad. Egyéni stílusa szen
vedélyes hangú első drámájában (Die Räuber) bontakozik ki, 
mely egész felépítésében a kész drámai tehetség ösztönös biz
tosságát mutatja. A darab alapgondolata a koré, de Schiller
nél szimbolikusan két életforma ellentétévé mélyül. Forradalmi 
dráma a köztársasági eszmét dicsőítő Die Verschwörung des 
Fies\o zu Genua, de csak történeti és politikai anyagában, 
nem pedig a költő lelki rezonanciájában. Schiller célja, a tör
ténelmi hős tárgyilagos rajza csak kevéssé sikerült s a techni
kai fejlődés ellenére is nélkülözzük azt az érzelmi egybeolvadást 
tárgyával, amelyből első drámai művének belső szerves egysége 
adódott. Legérettebb ifjúkori színpadi alkotása Kabale und 
Liebe; ebben a realisztikus polgári szomorú játékban is hagyo
mányos motívumok uralkodnak, de Schiller kiemeli tárgyát 
a polgári magánélet szűk köréből s alakjai a kor politikai és 
társadalmi követeléseit szólaltatják meg. Itt válik a költő 
számára a színpad igazán „erkölcsi intézménnyé”, amint azt 
mannheimi beszédében követeli; itt nyúl merész közvet
lenséggel olyan problémákhoz, melyeket Lessing még csak 
idegen környezetben, kellő távlatban mert színpadra vinni. 
A lírikus Schiller 1782-ben kiadott anthologiájában szólal meg 
sokoldalúan, de kevés eredetiséggel. Ő is mint Goethe csak 
súlyos belső válság árán jut el a klasszicizmus tisztultabb 
levegőjébe.

IV. A  KLASSZICIZMUS
A német klasszicizmus lényegében neohumanizmus. Nem 

szakad el nemzeti gyökereitől, — mint a klasszicisztikus iro
dalom —, hanem csodálatos egységbe fonja a görög érzéki
séget és keresztény germán szellemiséget, az antik és német 
formáló erőket. A népies-nemzeti és görög-antik elemek 
e harmóniája zárja le a századokon át tartó német renaissance- 
mozgalmat. Nemes harmóniába olvad a racionalizmus és az 
érzelemkultusz is: az ösztönös alkotásnak tisztúlt tudatosság

A FIATAL SCHILLER. GOETHE *3



44 A KLASSZICIZMUS

szab törvényt. Ebből a műelméletből nőnek ki Goethe és 
Schiller érett alkotásai. Lényegileg egy úton haladnak, ha 
Goethe természetben fogant és Schiller szellemi klassziciz- 
musa itt'Ott el is tér egymástól.

Goethe weimari tartózkodásának első tíz esztendeje a belső 
számvetés és előkészülés korszaka. Lelki átalakulásában az 
ifjú titán mindenekelőtt a művészet törvényeinek elismeréséhez 
jut el. Lírájának zavartalanul tiszta plasztikája és átszellemült 
hangja világosan mutatja a nagy változást. Nagyobbszabású 
tervei és vázlatai csak az olaszországi utazás kapcsán nyernek 
végleges formát. Ez az utazás ragadja ki a művészt az udvari 
és hivatalnoki élet fojtogató jármából, ez tárja fel előtte élő 
valóságként az antik világot és a humanitás eszményét. Ifjú
kori műveinek egyénitő realizmusa helyébe most idealisztikus 
színezetű, erősen tipizáló, mély szimbólumokkal telített művészet 
lép. Ebben a szellemben dolgozza át Goethe félig kész műveit, 
mindenekelőtt nemes egyszerűségű lelki drámáját, az Iphigenie 
auf Taurist. A minden fogyatkozásból felemelő tiszta embe
riességnek ez a dicsőítő éneke harmonikus felépítésében és 
kristálytiszta dikciójában teljesen az új életérzés kifejezője. 
Még a Sturm und Drang levegője élteti ezzel szemben Egmont 
dramatizált történetét, különösen a külső események halmozá
sában és nagy gonddal szerkesztett tömegjeleneteiben. A klasz- 
szikus művész belső vívódásait erősebb egyéni részvéttel Tor
quato Tasso tragédiája szólaltatja meg. Itt minden külső 
cselekmény csupán a tragikus lelki folyamat rajzáért van. 
Tassot fokozott impresszionizmusa és ingerlékenysége taszítják 
bukásba, épen azok a lelki adottságok, amelyek költészetét 
magasabb szférába emelik. Tragikumában Goethe a költő 
földi sorsának örökérvényű jelképét tárta fel. Szorosan antik 
mintákhoz simulva írja meg Goethe Olaszországból való vissza
térése után naív érzéki örömet lehelő római elégiáit, majd 
disszonáns hangulatú velencei epigrammáit. A francia for
radalom megrázkódtatásaira nem reagál jelentősen, szatirikus 
életbölcsesége politikai vonatkozásokkal átszőve csak a Reine\e 
Fuchs ősrégi históriájának emelkedett humorú átdolgozásában 
ölt formát. De általában a természettudós lép előtérbe a köl
tővel szemben ezekben az években s csak a Schillerrel való 
barátság hozza meg a művészi alkotókedv új lendületét.
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Schiller nagy belső felemelkedése a forradalmi láz káosza- 
ból a férfias öntudat nyugalmába leghívebben a Don Carlosban, 
a politikai humanitás eszméjének himnuszában tükröződik. 
Lendületes, nemes ideálizmussal telített retorikai páthosza ugyan
ekkor gondolati lírájában is kifejezésre tör, s esztétikai és etikai 
hitvallását, a szépségnek, igazságnak és lelki emelkedettségnek 
egymásba olvadó, szerves egységét hirdeti CDié Künstler). 
S a lírikus mellett a prózaíró is előtérbe lép néhány elbeszé
léssel, új irányt szabva a novella fejlődésének. Goethével 
szinte egyidőben Schiller is szükségét érzi annak, hogy a 
költészettől visszavonulva a tudomány eszközeivel vizsgálja 
meg világnézete alapépítményének szilárdságát. Vizsgálódá
sának gyümölcsei történeti és filozófiai tanulmányai lényegileg 
egy forrásból fakadnak, aminthogy ugyanazon forrásból, Kant 
kriticizmusából táplálkoznak. Ezek az elméleti tanulmányok 
nyitják meg igazán Schiller előtt a klasszicizmus világát, ezek 
szerzik meg számára a Goethével való eszmei közösséget. Ter
mészetszerűen adódó együttműködésük első konkrét megnyi
latkozását Schiller folyóiratában (Die Horen) látjuk. Ez az 
együttműködés mindkettőben a költői alkotásvágyat is új életre 
kelti. Schiller gondolati lírájában alapvető etikai és világnézeti 
kérdésekre felel, Goethe pedig végleges formába önti régóta 
tervezett életregényét; Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ez a 
regény a Goethe-Schiller korszak hatalmas tükörképe, amely
nek középpontjában az önnevelés, a belső énünkben szunnyadó 
erők harmonikus kiművelésének problémája áll. A két költő- 
barát legszorosabb együttműködését a Xéniád metsző irodalmi 
szatírája és pozitív reakciója, a balladaköltészet jelzik. A balla
dának mindenekelőtt tárgyi befogadó képességét szélesíti ki; 
antik, keleti és a lovagvilágból vett motívumok lépnek a népies
nemzeti tárgyak helyébe. Schiller balladái pompázatos vers
novellák, erkölcsi eszmék plasztikus kinyilatkoztatásai; Goethe 
balladái is egy-egy eszme köré fonódnak, de inkább lírai 
és zenei hatások uralkodnak bennük. Lassanként azonban a 
ballada és a német Homér-kultusz Goethét is a tiszta epika 
felé tereli: Hermann und Dorothea idillikus éposza ennek az 
epikus iránynak s egyúttal a német-görög kultúrharmóniának 
is legszebb kifejezője; egyszerű, szinte egyhangú cselekményét 
a világtörténeti háttér emeli ki az idillköltészet levegőtlen-
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ségéből. Ez a háttér élteti hideg vértelen klasszicisztikus
absztrakciókba tévedő drámáját (Die natürliche Tochter) egy 
tervezett trilógia első részét. Egyre erősbödő absztraháló 
hajlamában Goethe mindinkább eltávolodik a közönségtől és 
alkotó kedvében megbénulva a természettudomány világába 
menekül vissza.

A visszavonult Goethe helyébe újból a drámaíró Schiller 
lép. Érett drámai alkotásaiban heroikus-pathetikus hangot üt 
meg és történeti tárgyakat kultívál, melyeket a klasszikus 
szépségddeál és klasszikus humanitás szellemében idealizálva 
és stilizálva önt formába. A klasszikus drámák sorát a monu' 
mentális Wallenstein trilógia nyitja meg. Hőse a drámai 
jellem új típusát készíti elő: az ingadozó, belső harcokban 
meghasonlott embert, aki önmagában hordozza legveszedeh 
mesebb ellenfelét. A külső történések leegyszerűsítése és 
koncentrációja a főalak körül még erősebben domborodik ki 
Maria Stuart jellemtragédiájában. De már itt szívesen használ 
hangulatfokozó stiláris eszközöket, melyek következő drámai 
művében, Die Jungfrau von Orleans „romantikus” tragédiá- 
jában teljes pompájukban bontakoznak ki. Itt szinte teljesen 
szakít Schiller a történeti tárgyilagossággal s erős színhatások' 
ban, melodrámai és operai elemekben leli kedvét. Vágyik a 
szabadulásra a tárgyi adottságok kötelékeiből s a Die Braut 
von Messinü'ban már tárgyért is csak önmagához fordul. Ez 
a darab a cselekmény analitikus kifejlésében, végzetmotívá' 
ciójában és a kardal bevezetésében Schiller legerősebben anti- 
kizáló drámai alkotása, de épen egyoldalúan túlzott klasz- 
szicizmusa magánál a költőnél is szükségkép reakcióra vezetett. 
Mennyire más levegő élteti a Wilhelm Teli életerős, friss, né
pies alakjait! A svájci nép drámai története ez a darab, amint
hogy felépítésében is a kollektív történelmi népdráma útját 
egyengeti. Ebben a fejlődési irányban, a tömegek drámája 
felé halad Schiller hatalmas Demetrius-torzójában s egész sor 
vázlatában és tervében, melyek fordításai mellett megrázóan 
tárják fel a törékeny szervezetével hősi küzdelmet vívó költő 
törhetetlen alkotásvágyát.

*

A klasszicizmus a kiválasztottak, sőt két kiválasztott szel
lemi mozgalma volt. Az irodalom szervezetének alsóbb ré-
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tegében más célkitűzések uralkodnak s e célkitűzések a közön' 
ség körében is erősebb visszhangra találnak, mint a weimari 
klasszikusok törekvései. Csak Hölderlin (1770— 1883) követi 
útjukat; belső tragédiájával és szellemének korai elborulásával 
a német irodalom egyik legszebb reménysége foszlott szét. 
Hölderlin művészete már erősen a romantikával érintkezik. 
Romantikus vonás benne az álmodozó sóvárgás s rajongó vá' 
gya a szépség régi világát feltámasztani. Költői alapélményét 
ugyan regényformába önti (Hyperion od. Der Eremit in 
Griechenland), de egész lényében első sorban lírikus: itt emel
kedik hatalmas vizionális erővel kozmikus magaslatokra. A 
közönség szélesebb rétegei számára termelő irodalom legjelen
tősebb képviselője Jean Paul (1713— 1825); az ő egyéni, 
sajátos elbeszélő művészete teremti meg a magasabb regény- 
műfajt. A formátlanság mestere: túláradó érzelmi gazdagsága, 
elmosódó lelkisége és szinte szédítően ömlő mesélő kedve nem 
tűr semmiféle korlátot. Majdnem minden munkáját (Die 
unsichtbare Loge — Hesperus — Titan — Quintus Fixlein 
— Sieben\ds) ugyanabban a szétfolyó prózában írta. De 
minden népszerűsége és szórakoztató készsége mellettt is igazi 
költő, ami a közönség akkori kedvenceiről épen nem mond
ható. A gombamódra szaporodó lovag- és rablóhistóriák, 
családi történetek és a felvilágosodás szellemében szórakoztatva 
oktató áltörténelmi regények írói csak az irodalmi fogyasztó
tömegek szenzációéhségére és szentimentális hajlamaira vannak 
tekintettel. Ugyanezen triviális eszközöket aknázzák ki a dráma 
terén is, ahol főkép gyorstollú s a színpadi hatáskeltés titkaiban 
jártas színészírók gondoskodnak a napi szükségletről. A sok
oldalú Friedrich Ludwig Schröder a középosztály életéből vett 
képeket dramatizál, August Wilhelm Iffland pedig érzelgős 
nyárspolgári erkölccsel telített darabokat ír. A legterméke
nyebb és legnagyobb hatású színdarabgyártó azonban August 
von Kotzebue (1761— 1819). Tagadhatatlan szerkesztő kész
séggel főkép a társadalmi drámát idomítja mindenféle hatásos 
és egzotikus elemmel és ügyesen elrejtett érzéki vonatkozások
kal a közönség ízléséhez. A lírában és verses epikában is 
csak Johann Gottfried Seume meleg hazaszeretetből fakadt 
dalaiban találunk nemesebb hangokat



V. A  ROMANTIKA
A romantika szellemi mozgalmában új világérzés és mű' 

szemlélet keres érvényesülést. Míg a klasszicizmus művészi 
akarása teljes kialakultságában az objektív idealizmus szülötce, 
a romantikában szélsőséges szubjektív idealizmus tör művészi 
kifejezésre. Túltengő szubjektivitása hajtja a romantikus köb 
tőt a sí vár jelenből térbeli és időbeli messzeségekbe, a csodák 
színpompás, gazdag világába; a valóság nem nyújt számára 
kielégülést, állandóan valami tárgynélküli metafizikai vágy, 
misztikus végtelenség után való sóvárgás tölti el egész valóját. 
A romantikus költészet egyetemes jellegű: tárgytól és formától 
függetlenül mindent felölel, ami a költészet magvát hordozza 
magában s a romantikus költő az egész világot költőivé 
akarja varázsolni. Számára a formai tökély jóval kevesebbet 
jelent, mint a költői műalkotás hangulati gazdagsága. Ebben 
a formátlanságában, képzelet' és érzelemtúltengésében, befelé' 
fordulásában a romantika a német szellem alkotó ösztönének 
leghívebb kifejezője. Mint történelmi jelenség a romantikus 
mozgalom elsősorban a felvilágosodás tanításai ellen irányúi 
s ezzel szervesen hozzákapcsolódik a Sturm und Drang tö
rekvéseihez; de jóval több benne a tudatosság és kritikus 
józanság. A tisztán művészi klasszicizmussal szemben a roman
tika egyetemes, a kultúra egész birodalmát átfogó mozgalom 
s az életnek minden megnyilvánulását megtermékenyiti.

A romantika kezdetén az elmélet és kritika lép előtérbe, 
amint az a Schlegel-testvérek szerkesztette Athenaeum cikkei
ben tükröződik. Az idősebb köztük, August Wilhelm Schlegel 
erős formai tehetség s különösen mint kritikus és irodalomtör- 
ténetíró végzett érdemes munkát; Shakespeare-fordítása szinte 
páratlan utánérzőképességéről tanúskodik. Öccse, Friedrich 
Schlegel jóval önállóbb és filozófikusabb szellem, a romantikus 
műelmélet megteremtője. Regénye, Lucinde a romantikus sze
szélynek és önkénynek egyik legérdekesebb szülötte; keresett 
raffináltsággal állítja itt szembe a nyárspolgári morált roman
tikus ellentétével. A korai romantika két theoretikusa mellett 
két költő áll: Tieck és Novalis. Ludwig Tiec\ költészetében 
sajátszerűen keveredik össze a romantika érzelmi gazdagsága 
e a felvilágosodás hideg józansága. A romantikus hang elő- 
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szőr népmeséiben csendül meg és még öregkori novelláiban is 
erősen kidomborodik a meseszerűség. A romantikával való 
egybeolvadását betetőzi a régi német költészet és művészet 
rajongójával, Wilhelm Wackenroderrel való barátsága, amely 
a középkor új, ismeretlen szépségekkel teli világát nyitja meg 
előtte. Ennek hatása alatt írja meg nagyszabású művész
regényét (Franz Sternbalds Wanderungen). Tieck lírája érzel
mek zavaros muzsikája, hangok, színek és sejtelmek kusza 
egybeszövődése. Drámái nagyrészt terjengős könyvdrámák 
(Genoveva, Kaiser Octavianus), melyekben a szerencsés kézzel 
felújított népkönyvek hangulati gazdagságát aknázza ki. 
Hovalis (Friedrich von Hardenberg) „mágikus ideálizmusban” 
fogant, mélyen élményszerű költészete (Hymnen an die Tracht, 
Die Lehrlinge zu Sais, Heinrich von Ofterdingen), mintegy 
ellentéte Tieck felületen mozgó, formával virtuózkodó 
impresszionista lírájának. Novalis az első romantikus nem- 
zedék egyetlen igazi költői tehetsége, de még az ő költészetét 
is erősen a filozófia ihleti meg, aminthogy a korai romantika 
általában szorosan kapcsolódik az egykorú filozófia tanításaihoz. 
Fichte tudományelmélete alapján építi ki Friedrich Schlegel a 
romantikus esztétikát, Schelling természetfilozófiája egy új 
mithológia forrásává lesz. A vallás értékeit Friedrich Schleier' 
macher (Reden über die Religion, Monologen) tárja fel; a 
felvilágosodás józan, egyoldalú erkölcsi tanítása helyébe nála 
újból a pietizrnus inspirálta érzelmi vallásosság lép.

Az ifjabb romantikus nemzedék mindinkább eltávolodik a 
filozófiától s az aktív költői munka, — különösen az irodalom- 
történet és filológia terén — az expanzív irodalompolitika 
terére lép. A korai romantikusok előkelő zárkózottságát és 
kozmopolitizmusát a szélesebb rétegek megnyerésére törekvő 
népiesség és erős nemzeti érzés váltja fel, melynek a napóleoni 
háború megaláztatásai újabb lendületet adnak. Köztük Cle
mens Brentano elsősorban lírai tehetség, aki a képzeletnek 
a pillanatnyi ihletből fakadt szeszélyes játékaiban s a rögtön
zésben leli kedvét, de igazán értékeset mégis csak akkor tud 
alkotni, ha a népdal és népmese közvetlen hangján szólal meg. 
Elbeszélő művei (Godwi oder das steinerne Bild der Mutter, 
Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl) és 
drámái (Ponce de Leon, Die Gründung Prags) szintén a kép- 
Pukárazky 4
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zelo erő és kiapadhatatlan meseszövő tehetség alkotásai. Nova* 
lis elméleti írásai után az ő költészetében domborodik ki elő' 
szőr a romantika vonzódása a katholicizmushoz. Sógora, 
Achim von Arnim a nemzeti érzés tolmácsa. Ennek az érzés- 
nek a kifejezője a Brentanoval együtt kiadott népdalgyűjte- 
mény Des Knaben Wunderhorn, az újabb német líra leg
nagyobb hatású ihletője, amely Herder törekvéseit váltja 
valóra. Regényei (Die Kronenwächter) és zavaros, szétfolyó 
könyvdrámái (Halle und Jerusalem) telve vannak fantaszti
kummal, de itt-ott feltűnik az élesszemű megfigyelő. Felesége, 
Bettina Brentano a női szalonok ma is kedvelt levélregényé
ben (Goethes Briefwechsel mit einem Kinde) erős szubjektivi
tással és sok szeretettel rajzolta meg Goethe képét. A roman
tika nemzeti érzése és történeti érdeklődése teremti meg a ger
manisztikát. Josef von Görres kezdeményezése után a két 
Grimm testvér, ]a\ob és Wilhelm Grimm, rakják le az új 
tudományág alapjait. Mese- és mondagyűjteményük ( Kinder- 
und Hausmärchen, Deutsche Sagen) ma is a legelterjedtebb 
német könyvek egyike. Szoros kapcsolatban a heidelbergi 
körrel alakúit ki Josef Freiherr von Eichendorff költészete. A  
népdalban gyökerező, zenei hatásokban gazdag lírája a leg
szélesebb körben terjedt el; a lírikus szólal meg hangulatos és 
rapszódikus elbeszéléseiben is (Ahnung und Gegenwart, 
Aus dem Leben eines Taugenichts). A  középkor iránt való 
nemzeti lelkesedés Friedrich Baron de la Motte Fouquénál szer
telen túlzásokba hajlik. „Romantikus bárdköltészetében”, 
regényeiben (Der Zauberring, Undine) és drámáiban (Der 
Held des Ffordens) fantasztikus mithológiai alakok, északi 
hősök és édeskésen bókoló lovagok lépnek elénk, de még a 
költő rajongása sem képes beléjük életet önteni. A titokza
tosságnak, kísértetiességnek, a természet és az emberi lélek 
rejtelmeinek zseniális költője Ernst Theodor Amadeus H off- 
mann. A  romantika egyik legfőbb vágya, a művészetek kü
lönféle ágainak egyesítése, az ő sokoldalúságában válik valóra. 
Érdeklődésének középpontjában a különös fantasztikumok, 
pszihopathológiai állapotok s az öntudat zavarai állnak. Talá
lóan adta egyik elbeszélő kötetének a Ffachtstüc\e címet. De 
épen ezekben a sajátszerű vonásokban gyökerezik regényének 
és novelláinak (Phantasiestüc\e in Callots Manier, Der goi*
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dene Topf, Die Elixiere des Teufels) hallatlan népszerűsége; 
még a mai fantasztikus kolportázs-regényekben is gyakran a; 
ő szelleme kísért. A borzalmak és titokzatosság iránt való 
vonzódás kifejezője a végzettragédia is. Voltakép csak a 
színszerűség új benne, mert a fatalizmus és determinizmus 
bizonyos mértékben szinte minden romantikus drámában érvé
nyesül. A végzettragédia tradíciójának első képviselője, Zacha
rias Werner hírhedt egyfelvonásos drámájában (Der 24. Feb' 
ruar) szinte mathematikai képletbe foglalja a műfaj szerkezetét. 
De a katholikus barokkdráma hagyományaiból kialakult nagy 
történelmi és misztikus darabjaiban itt-ott még felcsillan az 
igazi költő, míg a műfaj többi művelője, Adolf Müllner (Der 
29. Februar, Die SchuldJ és Ernst von Houwald a fatalizmus 
motívumát olcsó, sokszor szinte gyerekesen naív színpadi hatást- 
keltő eszközzé sekélyesíti.

A Napóleon által mélyen megalázott németség szellemi 
erejében keresi és találja meg belső megújhodásának lehető
ségét. A megújhodás legközvetlenebb hatású előharcosai a 
nemzeti fölszabadulás költői, akik aktív, tettrehívó hangjukkal 
gyakran erősen eltávolodnak az élettől és aktualitástól több
nyire elzárkózó romantikusoktól. A nemzeti felemelkedés 
útját egyengeti mint költő és publicista a komoly és férfias 
szavú Ernst Moritz Arndt. A német ifjúság lelkesedésének 
ad hangot Theodor Körner; magyar tárgyú drámájában ( ZrinyJ 
még teljesen a Schiller-epigon szólal meg, de lírájának friss, 
népies ritmusai már az ifjú romantikus nemzedék szellemében 
hangszerelik át a lendületes schilleri pathoszt. A régi dicső
ségben és a német császárság fénykorszakaiban keres vigaszt 
és reményt Max von Schen\endorf, ez a szellem élteti az 
osztrák Heinrich fosef von Coliin klasszicisztikus hazafias 
drámáit és Castelli harci dalait. Igaz, hogy a hazafias lírikusok 
nemzetpolitikai jelentősége jóval nagyobb alkotásaik művészi 
értékénél, de közülük emelkedett ki a század első negyedének 
leghatalmasabb költői tehetsége: Heinrich von Kleist (1777— 
1811).

Kleist legerősebb élménye a Napokon elleni gyűlölet, amely 
lírájában szinte démoni szenvedéllyel tör elő. De ő elsősor
ban vérbeli drámaíró: a dráma az a műfaj, amelyben erős 
konfliktusokra és feszültségekre beállított harcos egyénisége
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legteljesebben éli ki magát. Tárgyaiban és motívumaiban a 
kor szellemi életéből adódó összes lehetőségeket felöleli: az 
antik dráma formai szépségeinek és Shakespeare realizmusának 
merész szintézise lebeg szemei előtt a Robert Guis\ard töre
dékes históriai képeiben, ez az új műfaji felfogás ad ethikai 
komédiájának, az Amphytrionna\ és Penthesilea forró levegőjű 
tragédiájának belső törvényszerűséget; a romantika tárgyi ele- 
meiből tevődik össze első fatalisztikus tragédiája, Die Familie 
Schroffenstein és erős színi hatásokban bővelkedő lovagdrámája, 
Das Kätchen von Heilbronn; realisztikus genreképeket ad 
jellemkomédiájában (Der zerbrochene Krug) s a Jena utáni 
esztendők határtalan elkeseredését és a romantikus államelmélet 
reálpolitikai követelményeit szólaltatja meg a Hermannsschlacht 
s a Prinz Friedrich von Homburg alakjaiban. Novellái — kü
lönösen a jog fanatikusának, Michael Kohlhaasnak krónikás 
stílusban írt históriája — a realisztikus elbeszélő művészet 
mesteri alkotásai.

A romantikus műelmélet és természetfilozófia hatása Schiller 
halála után Goethe alkotásaiban is mindinkább kidomborodik. 
A romantikus természetfilozófiának egy kedvelt problémája, a 
fizikai és szellemi világ egysége alkotja magvát művészi fel
építésű lélektani regényének (Die Wahlverwandschaflen); ro
mantikus benne a szimbólumok s a katholicizmus hangulati 
értékei iránt való vonzódás. Közvetlenül e regény után adja 
ki Goethe önéletrajzának, Aus meinem Leben, Dichtung und 
Wahrheit első kötetét, melyben élettörténetét hatalmas kor- 
rajzzá szélesíti, amint a következő életrajzi Írásokban ( Italie
nische Reise, Campagne in Frankreich) is a történések újból 
való átélése dominál a tárgyi hűséggel szemben. Nagy gon
dolati drámájának, a Pandora nak töredéke mutatja, hogy 
Goethét ebben a műfajban is a zenei hatásokat és szimbolikus 
cselekményt követő romantikus esztétika ihlette. Goethe öreg
kori lírájának uralkodó elemei a filozófiai kontempláció, a 
gnómikus és epigrammatikus formába foglalt életbölcseség 
s a belőle folyó didaktikus hajlam; itt is minduntalan szimbo
likus és sokértelmű kifejezésre törekszik, ami gyakran homá
lyosságra vezet. Goethe utolsó éveit két hatalmas torzójr 
befejezésének szentelte: a romantikus nemzedék egyik leg
nagyobb hatású élményévé lett életregényének második részé-
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ben, a Wilhelm Meisters W anderjahreban az esztétikai indivi' 
dualizmus nyomába lépő új szociáletikai kollektívizmus esz- 
ményét rajzolja meg; a regény kötetlen formája, rapszodikusan 
mozgalmas felépítése világosan a romantika felé mutat. A 
kollektívizmus irányába halad Goethe legnagyobb hősének, 
Faustnak fejlődése is. Faust az érett Goethe felfogásában 
az örök emberi küzdés képviselője, aki saját énjében az embe- 
riség számára adott összes lehetőségeket ki akarja meríteni. 
A tudás- és élményvágy kozmikus messzeségekbe hajtja; sorsa 
a cselekményszimbolumok egész sorában vonul el előttünk: az 
első rész Faustja a polgári tragédiák kicsiny világában mozog, 
a második részben aztán végtelen távlatok nyílnak meg előtte 
s a fenséges misztérium zárójelenetében megdicsőülten áll előt
tünk a tévelygéseiben is mindig igaz ember. A Faust-tragé- 
dia, Goethe életműve és tudatosan kitűzött életfeladata, nem
csak a német irodalom legnagyobb alkotása, hanem egyúttal 
a világirodalom egyik örök értékű kincse, küzdelmeinknek 
időbeli és térbeli változások felett álló metafizikai és művészi 
igazolása. A romantika expanzív irodalompolitikája új len
dületet ad Goethe régi, herderi eredetű gondolatának, a német
nyelvű világirodalom megteremtésének. E törekvésben fogant 
verreskötete West-östlicher Divan a német keleties költészet meg
indítója; közvetlen forrása Hammer Purgstall Hafiz-fordítása; 
de Goethe a perzsa költő sajátos hangulatát szinte újra átéli 
és saját lírájának színeibe öltözteti. A Divan nyomába lépő 
keleties költészetben virtuóz hagyománnyá alakul a keleti verő- 
formák (gasel, kassid, rubai, makama) szigorú utánzása. Az 
irány legjelentősebb formai tehetsége Friedrich Rüc\ert (D’e 
Ma\amen des Hariri) épen könnyed formakezelése folytán gyak
ran sekélyes rímelésbe siklik át; vetélytársa a keleties formák 
átültetésében August Josef von Platen-Hallermünde (1796— 
183 5), a német irodalom legnagyobb verstechnikusa; nála az 
új formák teljesen hozzásimulnak érzelmi világához (Gaselen, 
Spiegel des Hafis). Anakreontikus elemekkel kapcsolja össze 
Hafiz gondolatait Friedrich Bodenstedt (1819— 1892) józan 
epikureizmust hirdető dalaiban (Lieder des Mirza Schaff у). 
de sima, tetszetős formái csak ritkán feledtetik el a tartalom 
trivialitásait.

A romantika nemjeti érzése lassanként felfedezi a szülőföld,
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a hazai tájak sajátos természeti szépségeit s polgárjogot szerez 
a költészet világában a helyi történelmi és mondái hagyomá
nyoknak is. A szőkébb haza és szülőföld kultusza legerőseb
ben a sváb költők körében jut kifejezésre. Elismert vezérük 
Ludwig Uhland (1787— 1862) vérbeli lírikus és balladaköltc, 
aki közvetlenhangú, bensőséges költeményeiben annyira el
találta a népdal hangját, hogy legnagyobb részük valóban a 
nép kincsévé lett. S amint balladáinak tárgyát előszeretettel 
a hazai múltból s a középkorból meríti, úgy próbálkozik 
meg történelmi tárgyakkal drámáiban is (Herzog Ernst von 
Schwaben, Ludwig der Bayer); de itt önállótlan epigon marad. 
A józan Uhlanddal szemben Justinus Kerner (1786— 1862) 
a búja, mozgékony képzelet s a késői romantika irracionaliz
musának képviselője. A szülőföld kultusza a többi sváb köl
tőnél (Gustav Schwab, Karl Mayer, Gustav Pfizer) mindinkább 
nyárspolgári szólamokba fullad, többnyire Uhland epigonjai, 
akinek hangjait szürke sémákba rögzítik. A sváb romantikusok 
fiatalabb nemzedékéből kiváló Wilhelm Hauff (1802— 1827) 
inkább prózai elbeszéléseiben hoz új hangot ( Lichtenstein). 
Romantikus vonzódása a történelem iránt egybekapcsolódik 
Walter Scott irodalmi hatásával, aki rávezeti őt a történelmi 
couleur locale értékelésére. Az angol regényíró sikerének ezt 
a titkát aknázza ki elsősorban legnagyobb német tanítványa, 
Willibald Alexis (Häring, 1798— 1871). Eleven történeti 
regényeiben (Der Roland von Berlin, Die Hosen des Herrn 
von Bredow) mintegy szőkébb hazájának heroikus életrajzát 
adja, melynek igazi hőse a brandenburgi porosz nép. Realisz
tikus művészete már erősen eltávolodik a romantikától s a 
modern falusi elbeszélés és lokális regény útját egyengeti.

A Napoleon elleni háborúk hősi páthoszát a Biedermeyer- 
korszak nyárspolgári mozdulatlansága s az irodalomban a 
romantika trivialitásain élősködő epigonok egész sora követi. 
Csak néhány jelentősebb tehetség egyéni hangja tör át a meg
kopott szólamok egyhangúságán. Adalbert von Chamisso 
(1781— 1838) szimbólumokba rejtett önéletrajzi elbeszélésé
ben (Peter Schlemihl) szeretetreméltó bájjal írja le különc ter
mészetének szenvedéseit, melyek minduntalan megzavarják 
belső harmóniáját; lírájában (Frauen, Liebe und Leben) külö
nösen pedig Béranger által ihletett politikai költeményeiben
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erőteljes realisztikus hang csendül meg. A francia lírikus 
tanítványa Franz von Gaudy is (1800— 1840), kinek Na
póleont dicsőítő dalciklusa ( Kaiserlieder) jellemző a politika 
hirtelen hangulatváltozására. Filhellenista lelkesedése kap
csolja össze líráját Wilhelm Müller (1794— 1827) költészeté
vel, kinek dalai (Lieder der Griechen) Hölderlin és a korai 
romantikusok fantasztikus, elmosódó görög-kultusza után elő
ször adnak hangot konkrét reálpolitikai követelményeknek.

A letűnő romantikus szellem utolsó sugarai a felekezeti 
harcok óta külön szellemi életet élő Ausztriában új virágzást 
fakasztanak. A fellendülés elsősorban a gazdag barokk ha
gyományokhoz kapcsolódik s különösen szembetűnő ott, ahol 
ezek a hagyományok a leghatékonyabban érvényesülnek: a 
színpad művészetében. A felvilágosodás és klasszicizmus epi- 
gonjai, Josef von Sonnenfels, Cornelius von Ayrenhoff és a 
hazai származású antikizáló epikus Pyr\er László hathatósan 
elősegítik ugyan a Németországgal való szellemi egyesülést, 
de tulajdonképen mellékvágányokon haladnak. Josef Schrey- 
vogel, a Burgtheater igazgatója s egy klasszicisztikus folyóirat 
kiadója és az irodalom aktuális szükségletei iránt rendkívül 
fogékony Josef Christian von Zedlitz már közvetlenül a nagy 
jövő számára dolgoznak. Ők egyengetik az osztrákok leg
nagyobb költői tehetségének, Franz Grill parzernek (1791— 
1872) az útját. Grillparzer foglalja az osztrák földön kialakult 
gazdag színpadi hagyományt az antikizáló klasszicisztikus tra
gédia kereteibe, az ő költészete kapcsolja össze a német klasszikus 
dráma és a népies barokk tradíciók elemeit. Első nagy si
kerét végzetdrámával aratja (Die Ahnf rauJ, majd klasszi
cisztikus szellemben írja bensőséges művésztragédiáját (Sappho) 
és faji problémákat érintő nagyszabású színpadi trilógiáját 
(Das Goldene Vliess); még a tipikusan bécsi szentimentaliz- 
mus határán járó Des Meeres und der Liebe Wellen is Goethe 
leegyszerűsített drámatípusát képviseli. Legmélyebb énjéből 
fakadó hazafias érzése és dinasztikus hűsége szólal meg tör
ténelmi színjátékainak, König Otto\ars Glüc\ und Ende és a 
passzív osztrák Bánk-bán, Ein treuer Diener seines Herrn moz
galmas, de sokszor a drámai koncentráció rovására túlmére
tezett képeiben. A népszínpad hagyománya és Calderon iro
dalmi hatása legszembetűnőbben meseszerű darabjaiban (Der
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Traum ein Leben, Weh dem, der lügt) domborodik ki. A 
sikertelenség elkedvetleníti s csak halála után kerülnek nyil
vánosságra a költő bámulatos fejlődésképességéről és lélektani 
elmélyedéséről tanúskodó alkotásai: Libussa mithikus-roman- 
tikus története, az etikai problémákat felölelő Die Jüdin von 
Toledo és Ein Bruderzwist in Habsburg. Grillparzer ízig' 
vérig drámai tehetség s mint elbeszélő mégsem „drámai” no
velláiban, hanem a bécsi népiélek szimbolikus alakjának, (Der 
arme Spielmann) szinte eseménytelen történetében találja meg 
igazi hangját. Lírája egy szemérmes, tépelődő lélek tükre, 
amely reflexiókba fojtja elemi érzelmeit. A magas szellemi 
kultúrával összeforrott irodalmi tradíció legnagyobb alakja 
mellett Ferdinand Raimund (1790-—1836), a lényegében iro- 
dalommentes osztrák színpadi népművészet legjelentősebb kép
viselője. Ezt a tiszta népművészetet a parodisztikus tehetségű 
Johann destroy (1802— 1862) drasztikus helyzetkomikummal 
telített bohózatai váltják fel mindig aktuális szatirikus hang
jukkal és improduktív szellemességükkel. A Burgtheater 
szalonképes vígjátékírója Eduard Bauernfeld a választékos 
dialógus és finomabb komikum mestere. Grillparzer epigonja 
Friedrich Halm (Eligius Freiherr von Münch- Bellinghausen) 
a színpadi virtuóz, aki ügyes felületességgel és mesterkélten 
édeskés, de rendkívül hatásos pszihológiai beállításban első
sorban aktuális politikai és társadalmi problémákat dramatizál 
(Griseldis, Der Sohn der Wildnis); épen darabjainak ez az 
időszerű problematikája kapcsolja össze őt az „ifjúnémet” írók 
nemzedékével.

VI. FORMATLANSAG ÉS FORMAKERESÉS

A júliusi forradalomnak és Goethe halálának időbeli közel
sége mintegy szimbolikus jelentőségű a német irodalomban. 
A letűnt korszak irodalmi vezéreit új nemzedék, az ifjú néme- 
te \ harcias sora váltja fel. Ez az elnevezés elsősorban irodalmi 
irányt jelöl, mely a júliusi forradalom után diadalra jutva 
az addig öncélú irodalmat szociális reformeszmék s a politikai 
és etikai liberalizmus szolgálatába állítja. Az új mozgalom 
előkészítői, sőt első zászlóvivői is a romantikából nőnek ki,
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de csakhamar élesen ellene fordulnak. Itt van Karl Leberecht 
Immermann, aki romantikus álomvilágból lép a jövőért küzdők 
sorába (Die EpigonenJ, de aztán annál szenvedélyesebb sza- 
tirával ostorozza kora nagy hazugságait (MünchhausenJ; pró' 
zai elbeszélő művei mellett drámái (Alexis, MerlinJ egyenlőtlen 
értékű epigon-alkotások. A romantika nevelte Heinrich 
Heinet (1797— 1856) a romantikus szellem gyilkos tollú 
gúnyolóját is. Ő a líri\us, akinek lírájával a németül olvaso 
emberiség körében még ma is azonosul a német irodalom 
fogalma s ezt főkép megkapó hangulatainak, új és kiaknázat' 
lan kifejezőeszközeinek, különösen pedig egyszerű, a népdal' 
tói ellesett szólamainak köszönheti (Gedichte, Buch der Lieder, 
Romanzero) . Közvetlensége és improvizatórikus könnyedsége 
azonban erősen tudatos. Merőben ellenkezik a népdal széllé- 
mével költeményei érzelmi egységének hirtelen megtörése, 
ami gyakran minden illúziót szétrombol. A byroni világ- 
fájdalom kedvelt pózában lépteti fel drámai alakjait is (Almán- 
sor, Ratcliff). Szatirikus verses epikáját (Atta Troll, Deutsch- 
land) fölényes ötletesség és kegyetlen kíméletlenség jellemzi. 
Könnyed, fordulatos prózája különösen fesztelen útleírásaiban 
(Reisebilder) gördül simán, ezek kapcsolják össze a német 
zsurnalisztika egyik megalapítójával, Ludwig Börnevel, akinek 
Párisi leveleit számtalanszor utánozták. Az új irodalmi szellem 
előhírnöke két jövőbe mutató drámaíró: Grabbe és Büchner. 
Christian Dietrich Grabbe (1801— 1836) a nagystílű
realisztikus történeti drámát készíti elő (Kfapoleon oder die 
100 Tage, Hannibal. Die Herrmansschlacht); Georg Buchner 
(181?— 1837) modern expresszív naturalizmusa még a mai 
német irodalomban is érezteti hatását. Forradalmi drámája 
Dantcns Tod a klasszicisztikus epigon-dráma zárt formáját 
laza kép- és jelenetsorozatban oldja fel.

A szorosabb értelemben vett ifjúnémete\ programmját és 
műelméletét először Ludolf Wienbarg fejti ki (Ästhetische 
Feldzüge), aki a költészettől mindenekelőtt időszerű tartalmat 
kíván. Ennek a kívánságnak igyekszik sokszor túlzott egyolda
lúsággal megfelelni Kari Gutz\ow  (1811— 1878). Nagy fel
tűnést keltett modern korregényében Wally, die Zweiflerin 
leplezetlen, szinte Ízléstelenségig menő nyíltsággal hirdeti a 
túltengő spiritualizmussal szemben az érzékiség jogait. Drámái-
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ban tudatos ahistorizmussal olyan mozzanatokat ragad ki a 
történelem folyamából, amelyeket hozzákapcsolhat valamilyen 
aktuális problémához (Saul, Richard Savage, Uriel AcostaJ. 
További fejlődésében Gutzkow mindinkább a nagyszabású, 
rugalmas, nála minden szerkezeti törvényen kívülálló regény 
műformáját teszi meg világnézeti kérdéseinek és társadalmi 
kritikájának hordozójává (Die Ritter vom Geist, Der Zau* 
berer von Rom). Kusza és szertehulló novellákkal és regé' 
nyekkel indúl meg a másik ifjúnémet irodalmi vezér, Heinrich 
Laube (1806— 1884) pályája, míg végül a drámában meg' 
találja a lényének megfelelő zárt műformát. Bámulatos tech- 
nikai ügyességgel egész sor történeti drámát és társalgási víg' 
játékot írt (Graf Essex, Die Karlsschüler); ő hódította meg 
a színpadot az ifjúnémetek számára, persze csak addig, míg a 
költészettől egyre eltávolodó irányzatosságuk stílusbeli eszközei 
el nem koptak. Ez az öncélú irányzatosság csak ott nem bántó, 
ahol vezércikkekből, aforizmákból, glosszákból és levelekből 
összefércelt formátlan köntösben jelenik meg, mint Theodor 
Mundt és Gustav Kühne írásaiban. A Heine nyomán diva' 
tossá lett útirajzok közül különösen Hermann von Püc\ler> 
Mus\au herceg fesztelen csevegései állanak közel az új kultúr' 
reformerek gondolatvilágához (Briefe eines Verstorbenen). 
Politikai liberálizmusuk és demokráciájuk tükröződik Kari 
Sealsfield (Postl 1793— 1864) erős tárgyhűséggel megírt nagy' 
szabású etnográfiái regényeiben is (Der Virey und die Arv 
sto\raten, Das Kajütenbuch), melyekben Észak' és Dél' 
amerika népéletét tárja olvasói elé. Sealsfield kezdeményezése 
később s szinte máig Kari May közismert exotikus ifjúsági 
elbeszéléseiben él tovább.

Az ifjúnémeteknek inkább publicisztikai, mint szorosabb 
értelemben vett irodalmi munkásságához szervesen kapcsolódik 
a politikai lírikusok költészete. Ők is aktuális kérdések és 
törekvések szolgálatában állanak, de megmaradnak a költészet 
formai és hangulati keretei között s nem emelik öncéllá a 
tendenciát. Az új liberalizmus szellemében írja Ausztriában 
Anastasius Grün (Graf Anton Alexander Auersperg 1806— 
1876) keserű lírai kifakadásait és türelmetlen szózatait Met' 
ternich rendszere ellen (Spaziergänge eines Wiener Poeten). 
Ez a politikai líra szemben a Napokon elleni háborúk haza-
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fias költészetével erősen közeledik a demokratikus Francia* 
országhoz — Nikolaus Bec\er Rheinliedje és Max Schnecken* 
burgernek ma az egész világ németsége ajkán élő Wacht am 
Rhefnja akkor szinte visszhang nélkül hangzott el — és min
denekelőtt a belső reakció ellen, a belső átalakulásért száll 
síkra. A szenvedélyes Georg Herwegh már nem elégszik meg 
békés reformokkal, hanem lángoló szólamokban forradalmi 
tettre izgat. Az ő oldalán lesz politikai költővé Ferdinand 
Freiligrath (1810— 1876), aki retorikai páthoszától megsza
badulva valóban férfias erővel szólaltatja meg a szociális nyo
mor mélységeiből feltörő panaszokat. Az osztrák cenzúra 
számkivetettjei, Alfred Meissner, a bajai születésű Kari Bec\ 
és Moritz Hartmann azután új színekkel gazdagítják ezt a poli
tikai és szociális lírát. Nyugodtabb hangon és a politika vá
sári zajától meg nem részegedve ád kifejezést hazafias érzelmei
nek August Hoffmann von Fallersleben (1798— 1874) köz
vetlenségükkel ma is népszerű dalaiban ( Unpolitische Lieder). 
A  liberális-radikális és szociálforradalmi kórus proklainációival 
szemben konzervatív részről csupán Moritz v. Strachwitz gróf 
dicsőíti a feudális múltat és régi hősiséget formailag is tisztúlt 
dalokban és heroikus balladákban.

Az ifjúnémet publicistáknak és politikai költőknek az iro
dalmon kívül álló törekvései teljesen megingatták a költészet 
művészi öncéluságába vetett hitet. Jellemző erre, hogy Ger- 
vinus 183 5-ben kiadott alapvető irodalomtörténetét mintegy a 
német költészet zárókövének szánta s a jövő számára csak 
a politika terén látott feladatokat. Költészettörténeti szem
pontból ez a kor a formátlan és fegyelmezetlen alkotás kora, 
amelyben az önmagáért való művészet is csak az uralkodó 
politikum sodrában tud sikereket elérni. Mint az osztrák 
rendőrállam üldözöttje s egy kevéssé ismert szabadságszerető 
nép dalnoka kap polgárjogot a német írók társadalmában a 
legnagyobb magyarországi német költő, J^i\olaus Lenau 
(1802— 1850). Pedig neki a politika igazán csak múló
ihletet adott s magyarosságának dekoratív, szembetűnő elemei 
is inkább az irodalmi hagyományból, mint élményeiből fakad
tak. De, ami Lenau magyarságában igazán új volt, a magyar 
népies műköltészet szerkezeti felépítésének, sajátszerű hangulati 
hullámzásának és ritmusainak átvitele a német lírába, szinte
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észrevétlenül maradt. Persze a magyar népies líra szelíd 
borongósságát nála a kétségbeesés depressziói, mély és őszinte 
pesszimizmus váltja fel. Mint igazi érzelmi lírikus műfajilag 
meghatározhatatlan nagyobb kompozícióiban is saját énjét 
szólaltatja meg (Faust, Savonarola, Die Albigenser) s mihelyt 
filozófiai reflexiókba téved, ködössé, bizonytalanul tapogatód- 
zóvá lesz. Mély, élményszerű vallásosság élteti Annette von 
Droste-Hülshoff (1797— 1848) líráját. S mint Lenau a 
magyar Alföld képeiben, úgy merül el a westfaliai költőnő 
szükebb hazája meghitt szépségű tájaiban (Das geistliche Jahr, 
Gedichte) . Költészete egyáltalában nem nőies: különösen 
erősen hangszerelt balladáiban domborítja ki a komor, sötét 
színeket. A természet harmonikus megnyilatkozásai ihletik az 
osztrák Adalbert Stifter (1805— 1868) epikáját; a nyugalom 
fanatikusa; így fedezi fel a kicsiny, rejtett dolgok költészetét. 
Novellaszerű prózai elbeszélései (Studien, Bunte Steine, 
Erzählungen) kezdetben erősen Jean Paul hatása alatt állanak, 
később mindinkább megtalálja egyéni hangját. A politika 
hangzavarából a költészet tiszta világába elvonuló lírikusok 
közül Eduard Möri\e (1804— 1875) a leggazdagabb hangská
lája legnagyobb szuggesztív erejű költő. Lírájában gondolati 
mélység és naív bensőség, józan világosság és misztikus ho
mály, plasztikus élethűség és muzikális hangulatgazdagság 
egyesül. Lírai művészete Goethe és a romantika alkotásaiból 
bontakozik ki, művészregényének (Maler Rfolten) hőse is 
Wilhelm Meister és Franz Sternbald ivadéka. Realista jel
lemző erejét még tisztábban mutatja bájos elbeszélése Mozart 
auf der Reise nach Prag, melyben a romantikus regény formai 
modorosságait is leveti.

Még erősebb visszahatás mutatkozik az ifjúnémet irodalom 
tendencia-kultuszával szemben a drámában: az ötvenes évek 
nagy drámaírói a mithosz gazdag birodalmát tárják fel a jelen 
problémáival eltelt nemzedéknek. A mithikus költészet meg
indítója és legnagyobb hatású képviselője Richard Wagner 
(1813— 1883) szenvedélyes, nyugtalan temperamentumával 
még nem tud teljesen elszakadni az aktualitástól. De Wagner 
egész lényében mégis igazi romantikus. Romantikus alkotá
sainak műfaji jellege (Gesamt\unstwer\) és vonzódása a kö
zépkor vallásos és lovagi eszményeihez. Drámáinak alakjait



A DRAMA. WAGNER ÉS HEBBEL 61

és történéseit következetesen alkalmazott zenei vezérmotívumok 
kísérik, de költészetének vezérmotívumai a zenétől függetlenül 
is könnyen felismerhetők. Leggyakoribb köztük a tiszta sze- 
relem megváltó hatalma, amely különféle változatban és 
más-más hangsúllyal tűnik fel (Der fliegende Holländer, Tann- 
häuser, Lohengrin). Schopenhauer pesszimizmusa és Novaks 
halálvágya ihleti Wagnert legegységesebb, de egyúttal leg- 
drámaiatlanabb alkotásának megírására: a Tristan und Isolde 
minden sorából az enyészet után való végtelen sóvárgás csen
dül ki. Ugyanez a pesszimizmus hatja át monumentális tetra
lógiájának (Der Ring des Nibelungen) határozottabb, de 
szimbólumokkal túlterhelt alakjait, melyek következetesen ke
resztülvitt régies, aliterációs szólamaikkal nagy igényeket tá
masztanak a közönséggel szemben. A metafizikai pesszimiz
muson keresztül jut el Wagner utolsó nagy művében, a Parsi- 
falban a keresztény részvét-etikához. Súlyos eszméket hordozó 
fenségesen komoly, sőt komor hangulatú zenedrámáinak ünnepi 
derűt súgárzó ellentéte Die Meistersinger von Nürnberg, a 
legjobb német vígjáték. A mithoszhoz való vonzódás kapcsolja 
össze Wagner életművét Friedrich Hebbel (1813— 1863) köl
tészetével. Ő is ki akarja emelni a drámát a külső valóság 
ábrázolásának szűk kereteiből, hogy a legmélyebb világnézeti 
problémák hordozója legyen. De nála nyoma sincs a lírai 
ellágyulásnak. Szinte túlságos logikai tudatossággal felépített 
drámáiban túlteng a gondolati elem s a soha nem lankadó 
éles dialektika. A tragikum nála az egyéni akaratnak a közös 
akarattal való összeütközéséből származik. Darabjai világtör
téneti távlatokat nyitnak meg, de sohasem a történeti elemeket, 
hanem a kultúrfilozófiai tanulságokat hangsúlyozza (Judit, 
Herodes und Mariamne, Agnes Bernauer, Gyges und sein Ring 
Die Nibelungen). Egyetlen egyszer száll le a hétköznap szürke 
világába polgári szomorújátékában (Maria Magdalena), de itt 
is minden külső, idegen hatástól függetlenül a kispolgári világ
rend és erkölcsiség önmagából adódó belső tragédiáját állítja 
elénk. A drámaíró Hebbel mögött az elbeszélő és lírikus messze 
elmarad. Novelláiban halmozza a külsőségeket; jelentősebb hexa
meteres eposza Mutter und Kind, de a drámában nagyszerűen 
érvényesülő dialektikája itt is épúgy zavarólag hat, mint a 
gondolatok tömegétől roskadozó lírájában. A koreszmék szel-
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lemében modernizálja az ősgermán mithoszt Wilhelm Jordan 
(T^ibelunge) és a hagyományt stílustalanul vegyíti össze diva« 
tos természettudományi tanításokkal. Az aktualitás szolgálatában 
formátlanná lett irodalomnak a formához való visszatérését 
Otto Ludwig (1813— 1865) művészi fejlődésében látjuk leg' 
világosabban. Előtte is az új nagystílű dráma lebeg a köb 
tészet eszményeként, — Shakespeare-tanulmányai mutatják eh 
mélyedését a dráma szerkezeti alaptörvényeibe — de jóval 
lágyabb, naivabb, élénkebb képzeletű mint a hűvös, intellek' 
tualista Hebbel. Ifjúkori műveiben CDié Pf arrose, Die Rechte 
des Herzens) szívesen használ rikító színeket. Legjelentősebb 
drámai alkotása Der Erbförster, csodálatosan megrajzolt fő' 
alakjával, melyben a tragikus konfliktust a naív természetes, de 
megmerevedett jogérzéknek és a közösség jogszabályainak 
egyéni, konkrét összeütközéséből építi fel. Művészetének leg' 
érettebb alkotásai prózai elbeszélő művei: Heiteretei és Zwischen 
Himmel und Erde mintegy a modern lélektani regény elő' 
hirnökei s már a naturalizmus eszközeivel is hatnak.

VII. A  REALIZMUS
A realizmus reakció a romantika erősen képzeleti és érzelmi 

művészetére s már az ifjúnémeteknél is jelentkezik. De az ő 
realizmusuk tendenciák szolgálatában áll s nem önmagáért való. 
Az igazi realizmus vezető gondolata — amint azt Ludwig 
Shakespeare-tanulmányaiban kifejti — nem az, hogy a köl
tészet a valóságnak pontos utánzására törekedjék, hanem hogy 
a reális adottságokat a szellem világába felemelje és művészi 
egységbe fűzze. Ez az új valóságérzék előszeretettel fordúl 
a mindennapi élet egyszerű történései felé s ezekben fedez 
fel költői értékeket. A realista stílus kialakulása és terjedése 
néhány nagyhatású epikus munkásságához fűződik.

A liberális burzsoázia költője Gustav Freytag (1816— 
1895) még részben az ifjú Németország szellemi légkörében 
él. Politikai vonatkozásokkal átszőtt vígjátéka Die Journalisten 
azonban már a Dickens-tanítvány realisztikus jellemkomikumra 
való tehetségéről tesz tanúságot. Egyénisége a prózai epikában 
bontakozik ki. Szélesen felépített regénye a Soll und Haben 
a kereskedővilágba vezet, melyet mesteri biztonsággal, élő
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modellek nyomán jellemez. Színtelenebb „philológiai” re- 
génye Die verlorene Handschrift. Történelmi ábrázoló művé' 
szetének nagyszabású alkotásai Bilder aus der deutschen Ver- 
gangenheit és regényciklusa Die Ahnen, melyben a historizáló 
hajlam a költészet rovására érvényesül. A realizmus első igazi 
humoristája Wilhelm Raabe (1831— 1910), kinél a komor, 
pesszimisztikus hangok sem hiányoznak, hiszen nyitott szemmel 
nézi az emberi sors nyomorúságait (Die Chroni\ der Sperlings' 
gasse, Hungerpastor), de végül is kibékítő mosollyal emelkedik 
föléjük. Vérbeli humorista Friedrich Theodor Vischer (1807— 
1887) is. Ma is népszerű regényében (Auch Einer) groteszk 
komikummal tárja fel a külvilággal szemben tehetetlenül 
vergődő ember gondolatvilágát, míg Faust-paródiájában a szel
lemes szatirikus szólal meg. A realizmus elbeszélő művésze
tének tetőpontján a svájci Gottfried Keiler áll (1813— 1890). 
Nem a szubjektív érzelmi vallomások embere, noha lírájában 
szinte mámoros rajongással merül el a természet és az élet 
szépségeiben és legnagyobb regényének Der grüne Heinrichnak 
középpontjában is az önéletrajzi vonásokkal átszőtt belső lélek- 
ábrázolás áll. De igazán csak akkor van elemében, ha széles 
elbeszélésben, csodálatos alkotó erővel, nyugodt, biztos gesz
tusokkal új, élethű világot varázsol olvasói elé. Tárgyait a 
svájci történelemből és népéletből meríti (Die Leute von Seid' 
wyla, Züricher Novellen, Martin Salander), amelynek fény- és 
árnyoldalait egyforma szeretettel és őszinteséggel fedi fel. Le
gendáiban (Sieben Legenden) derült életörömmel és finom 
iróniával állítja a középkori szenteket a reálizmus józan vilá
gába. A nagy realista és humorista mellett áll hozzá méltó 
szőkébb honfitársa Conrad Ferdinand Meyer (1825— 1898). 
Kellerrel, a nép fiával szemben Meyer arisztokrata művész, 
különösen tárgyválasztásában. Lírájában és novelláiban egy
aránt klasszikus ábrázolásra törekszik. Románc-ciklusában 
Huttens letzte Tage balladaszerű és lírai hangulati elemekből 
alakítja ki hősének belső életrajzát. Novelláiban szívesen 
dolgoz fel rcnaissance-kori tárgyakat s a történeti miliő rajza 
mellett gondot fordít az egyéni lélekábrázolásra (Das Amulett, 
Jürg Jenatsch, Der Heilige). Különös előszeretettel fordúl a 
komplikált lelkialkatú emberek felé, mintha mindig súlyosabb 
feladatokat akarna magának kitűzni. Erős „renaissanceizmus"
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ihleti Isolde Kurz történeti novelláit is, míg a realizmus lírai 
hangulatskáláját leggazdagabban Theodor Storm (1817— 1888) 
szólaltatja meg. Lírája kerül minden hangosat és rikítót 
és novelláiban is lágy lírai alaptónus uralkodik (Immensee, Der 
Schimmelreiter), amelyekben csaknem mindig északnémet ha- 
zája embereinek sajátos lelki életét és külső sorsát vázolja. Az 
északnémet Storm mellett a vele rokonlelkű osztrák Ferdinand 
von Saar (183 3— 1900) még lágyabb, melankóhkusabb, elegi' 
kusabb, a bécsiek kedvelt írónője Marie Ebner von Eschenbach 
(1830— 1916) viszont a naturalizmusba hajlik epikájának 
élethű ábrázoló művészetével és fejlett szociális érzékével (Dorf- 
und Schlossgeschichten, Bozena).

A realizmus új népiességhez is vezet, amelynek kedvelt 
műfaja a falusi történet s a tájköltészet. Mindkettőnek első 
művelői a svájci német írók. Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746— 1827) és Johann Peter Hebel a szociális nevelés szol- 
gálatában írják falusi történeteiket, ez a nevelő irányzat dom
borodik ki Jeremias Gotthelf (1797— 1857) elbeszéléseiben is. 
A műfaj irodalmi hagyományainak megalapítója Berthold 
Auerbach (1812— 1882) elvont bölcseségeket ád a nép egy
szerű fiainak ajkára; sokkal élőbbek Ludwig Anzengruber 
(1839— 1889) alakjai, melyeket a naturalizmus levegője éltet. 
Művészete a drámában bontakozik ki (Der Meineidbauer, Der 
Pfarrer von Kirchfeld, Das vierte GebotJ; itt teremt a falusi 
elbeszélés és a bécsi népdráma stílusának egyesítéséből új, 
életképes műfajt. Peter Rosegger (1843— 1918) regénnyé szé
lesíti a falusi elbeszélést és a legsúlyosabb vallási, világnézeti 
és szociális problémákat állítja középpontjába. A falusi elbe
széléssel párhuzamosan fejlődik a tájköltészet; itt is Johann 
Peter Hebel költeményei (Alemannische Gedichte) adják az 
ösztönző példát, melynek nyomában gazdag hagyomány alakul 
ki. E hagyomány tetőpontján két alnémet költő, Klaus Groth 
és Fritz Reuter művei állanak. Klaus Groth (1819— 1899) a 
lágy, elegikus hangulatok költője az alnémet („plattdeutsch” ) 
líra klasszikus képviselője, Fritz Reuter (1810— 1874) viszont 
vérbeli epikus, aki kifogyhatatlanúl gazdag meseszövő képze
letével széles freskószerű kor- és életképeket rajzol szűkebb 
hazájáról. (Ut de Franzosentid, Ut mine Festungstid, Ut mine 
Stromtid).
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A 48-as forradalom után az irodalom is egyidőre az ural
kodó politikai reakció sodrába kerül. Ez az irodalmi reakció 
a forma kultuszát tekinti legfőbb feladatának s a mindennapi 
élettől való merev elzárkózásában a reálizmus művészi akarásá
val is szembefordul. Ennek a költészeti ideálizmusnak legkövet
kezetesebb képviselői a müncheni költők. Elismert vezérük 
Emannuel Geibel (1815— 1884) — mint a vers akusztikai 
szépségeiért rajongó müncheniek általában — elsősorban lírikus 
és akademikus-klasszicisztikus drámáival (Brunhild) nem sok 
szerencséje volt. A müncheniek legnagyobb művészegyénisége 
Paul Heyse (1830— 1914) simabeszédű, literátus költő, de stíl
tiszta novelláiban és nagy kortörténeti regényeiben közvetlen 
élményből fakadó hangjai vannak. Ez a kör teremti meg 
a gyorsan divatossá lett verses novella hagyományait is. Vi\tor 
von Scheffel (1826—-1886) derűit életkedvvel és józan humor
ral teli költészete (Der Trompeter von Säc\ingen) jelzi itt a 
fejlődés tetőpontját; igazi jelentősége nagy történelmi regényé
ben (E\\ehard) van; ez indítja meg a régieskedő álromantikus 
regényáradatot, amelyben a középkori kosztümök és dekoratív 
formák mögött konvencionális élmények és közhelyek húzód
nak meg. Georg Ebers és Felix Dahn, „archaeologiai” regényei 
és Wilhelm Heinrich Riehl kultúrhistóriai novellái képviselik 
ennek az izig-vérig epigon irodalomnak legörvendetesebb jelen
ségeit. Az archaeologiai regény méltó párja a rosszul másolt 
Schiller-alakokon és a groteszkségig hamisan hangolt Schilleri 
páthoszon élősködő „Oberlehrerdrama”; itt Adolf Wilbrandt 
és Ernst von Wildenbruch emelkednek ki a sikertelenül erői- 
ködők szürke sorából. Wildenbruch sikerei főkép a meinin- 
geniek ügyes színpadi propagandájához fűződnek, akik a tör
ténelmi tragédia mellett a sekélyes, társadalmi és szekszuális 
problémákat rikító hatásvadászattal kiaknázó erkölcsi színjá
tékot is népszerűsítik. A társadalmi regény egyetlen komoly 
tehetségű művelője Friedrich Spielhagen (1829— 1911) a libe
rális. demokratikus eszmékért való lelkesedésével az ifjúnémetek 
örökébe lép, de reálizmusa életképesebb, szerkesztő módja 
fegyelmezettebb, mint mesteréé, Gutzkowé. A regényben egyéb
ként a mindenáron való szórakoztatás és népszerűséghajhászás 
legszomorúbb jelenségeivel találkozunk. Az egységes német 
birodalom létrejöttét előkészítő hatalmas politikai, gazdasági és 
Pukónszky 5
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technikai teljesítményekkel szemben a költészet az epigon- 
átlagalkotásokon csak néha emelkedik felül.

VIII. A  NATURALIZMUS
Az 1885 körül előretörő naturalizmus, mely a valóságnak 

élethűbb pontos ábrázolását vallja céljának, a hetvenes évek 
nyárspolgári epigomköltészetének reakciója, de lényegében a 
természettudományi és szociológiai materializmusban s a XIX. 
század költészetének realisztikus törekvéseiben gyökerezik. Az 
új mozgalom úttörői külföldi példákon lelkesednek; elismert 
mestereik és gyakran áradozva magasztalt mintáik Björnson, 
Ibsen, Tolsztoj, Dosztojewszki, a Goncourt-testvérek és Zola. 
A naturalizmus kezdetén néhány forradalmi megnyilatkozás 
áll: a Hart-testvérek kritikai folyóirata (Kritische W affen- 
gänge), Michael Georg Conrad hetilapja (Die Gesellschaft), 
Karl Bleibtreu viharos manifesztuma (Revolution der Literatur) 
s az ifjú lírikusok gyűjteménye (Moderne Dichtercharactere) 
kíméletlen radikalizmussal szállnak síkra az új költészeti ideálok 
megvalósításáért. Ezekhez járul 1889'ben a naturalista dráma 
propagálására Szánt Freie Bühne.

A forradalmi objektív stílus legkevésbbé a lírában érvé- 
nyesül. Csak Arno Holz hoz közvetlen élményből fakadó új 
meglátásokat (Phantasus), míg Johannes Schlaf prózai szub' 
jektív megnyilatkozásait az irodalom, főkép Walt Whitman 
ihleti; Cäsar Flaischlen lírája jórészt a megvetett múlt hagyó' 
mányaiból él. A naturalista regény kezdetben szintén csak 
tárgyban hoz újat. Wilhelm Bői sehe programmírása Die natur
wissenschaftlichen Grundlagen der Poesie, Zola nyomán ön- 
érzettel mutat rá a valóságábrázolás végtelen lehetőségeire, de 
új elbeszélő stílusnak és az epikai szerkesztés új törvényeinek 
nyoma sincs. Bleibtreu, Hermann Conradi és Max Kretzer 
megelégszenek önmagukkal meghasonlott „modern” jellemek 
vagy a szociális nyomor rikító, kolportázsszerű rajzával. A 
naturalista forradalmárok próbálkozásaival szemben teljeseb' 
ben valósítja meg az élethűség követelményét Theodor Fontam 
(1849— 1898). Középen áll a reálisták és naturalisták közt, 
modernebb az előbbieknél, érettebb és harmonikusabb az utób- 
biaknál. Brandenburgi tárgyú regényeivel (Vor dem Sturm,
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Schach von W uthenow, Grete MindéJ Willibald Alexis örö- 
kébe lép. Beható részletességgel rajzolt berlinkörnyéki miliőben 
játszó regényeinek sorát L’Adultera nyitja meg (Irrungen- 
Wirrungen, Cecile, Stine, Eff i Briest J. A naturalisták kul- 
tíválta viharos szenvedély hiányzik nála, csendes érzelmek és 
mindennapi élmények költője.

A német naturalista dráma megteremtői Arno Holz és 
Johannes Schlaf. Közösen írt novellisztikus képsorozatukban 
(Papa Hamlet) és polgári szomorú játékukban (Familie Selic\e) 
az aprólékos környezetrajz a drámai történés rovására érvénye
sül; ugyanez áll Schlaf önálló drámai műveire is. Alig kel
tettek hatást és főérdemük, hogy a korszak legnagyobb költőjét, 
Gerhart Hauptmannt sikerült megnyerniök a naturalizmus szá
mára. Ő írja meg a költészeti forradalom első példaadó drá
mai alkotását ( Vor Sonnenaufgang) s már itt sem elégszik 
meg a valóság puszta reprodukciójával; az aprólékos részletrajz 
csak külső járuléka a biztos jellemábrázolásnak. Következő 
drámáiban (Das Friedensfest, Einsame Menschen) a lelki kon
fliktusok felé fordul. A naturalista dráma legnagyobb alkotása 
epikusán kiszélesedő kollektív népdrámája Die Weber; ugyan
ebből a törekvésből fakadt az 1525-i parasztlázadás dramati- 
zálása Florian Geyer is, amelyben a naturalista drámatechika 
nem sok szerencsével birkózik meg a történeti tárggyal. A 
szociális részvét e megnyilatkozásaival szemben portrészerű 
művész- és típusdrámáiban ( College Crampton, Michael Kramer, 
Peter Brauer, Der Biberpelz) újra a lélek mélyébe hatoló jel
lemábrázoló hajlamának hódol; ez egyre erősödik és tudatosan 
a legnehezebb művészi célkitűzésekhez vezeti: Fuhrmann Hen* 
schel és Rose Bernd tragédiájában már nem kész jellemeket 
rajzol, hanem a lelki átalakulás legfinomabb árnyalatait tárja 
fel. Legújabb drámai alkotása a Dorothea Angermann valló
ra ástétel amellett, hogy a naturalizmus még ma is többet jelent 
neki mint fejlődésének egy letűnt epizódját. Bátyja, Kari 
Hauptmann (1858— 1921) komoly tehetsége talán épen öccse 
sikerei folytán érdemein alul csekély figyelemben részesült. 
Fejlődésében fokozatos eltávolodást látunk a naturalizmustól 
egy új stílus irányában, mely közel áll a szimbolizmushoz és az 
újromantika fantasztikum-kultuszához. Szembetűnően mutat
ják ezt a fejlődést drámái (Marianne, Waldleute, Die Berg

s '
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schmiede). Gerhart Hauptmannal együtt indult útnak hasonló 
fényes reményeket keltve Hermann Sudermann, ki e remények
ből semmit sem váltott valóra. Hauptmann igazi költő, Suder- 
mann alig több ügyes színpadi routiniernál, aki Sardoutól, 
Zolától és Ibsentől vett élettelen figurákat mozgat és díszít 
fel ál-naturalista külsőségekkel (Ehre, Sodoms Ende, Heimat). 
Regényei (Frau Sorge, Der Katzensteg, Es war Einmal) érdekes 
meseszövésükkel lekötik az olvasót, de a reálizmus elbeszélő 
művészetét alig viszik tovább. Hauptmann és Sudermann mel
lett a naturalista drámaírók egész serege áll: Georg Hirsch- 
féld, a szociális és erotikus összeütközések költője, Max Halbe, 
akinek a naturalizmus leghangulatosabb drámáját köszönhetjük 
(Jugend), s az elbeszéléseivel és derült lírájával is jelentős 
sikereket aratott Otto Erich Hartleben.

A naturalizmus teljes érvényesülésével elveszti forradalmi 
jellegét és harcias radikalizmusát. Az úttörők művészi köve
telményeit a győztesek nem valósítják meg következetesen, s 
különösen a szélesebb tömegek szórakoztatására szánt elbeszélő 
irodalomban erősen mérsékelt irány kerekedik felül. A szo
cialista rajongó Felix Holländer, a paraszt és nemes osztály 
gazdasági és lelki megrázkódtatásait széles képekben feltáró 
Wilhelm von Polenz és Georg von Ompteda, s a derűit hu
morú Otto Ernst ennek a hagyománynak legtipikusabb kép
viselői. A naturalizmus hatása alatt álló írónők közül Clara 
Viebig, a tömeglélek mesteri ábrázolója s a naturalista művészet 
tárgyi újszerűségeit kiaknázó Gabriele Reuter és Maria Janit 
sche\ emelkednek ki.

IX. IMPRESSZIONIZMUS ÉS ÚJROMANTIKA
A XIX. század utolsó évtizedében a természettudományok 

egyoldalú túlértékeléséből kialakúit materialista-mechanikus 
világkép elveszti varázsát s a költészet is elfordult a külső 
valóság szűk korlátok közé szorított ábrázolásától s a szellem 
szabadabb világába menekül. Már nem a valóság tárgyilagos 
megrögzítésére törekszik, hanem annak kifejezésére, hogy mi
kép tükröződik a valóság az egyéni lélekben. A reális tárgy 
helyébe az egyéni impresszió lép s a felszabadult képzelet 
egyéni színbe öltözteti a valóságot, majd elhagyja s a történe-
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nelem, monda, mese és álom romantikus világában éli ki magát. 
A német impresszionizmus és újromantika külföldi íhletői 
Maeterlinck, Verhaeren, Baudelaire, Verlaine, Wilde és D’An- 
nunzio s úttörői az osztrák írók. Hermann Bahr már a 90-es 
évek elején a naturalizmus alkonyát hirdeti s a lélek titokzatos 
rejtélyeibe és mélységeibe való elmélyedést kíván a költészettől. 
Ezt elsőnek a ifjú bécsi írónemzedék egyik vezére, Arthur 
Schnitzler valósítja meg, a sajátosan osztrák lélektani indivi- 
dualizmus legjellegzetesebb képviselője. Impresszionista mű
vészetének kedvelt formái a rövid elbeszélés, a dialogizált 
novella és az egyfelvonásosokból álló ciklus (A  natol, Reigen, 
Lebendige Stunden, Marionetten) . Nagyszabású drámáiban
hiányzik a szigorú, világos felépítés (Der Schleier der Beatrice, 
Der junge Medardus). Minden történést a lélekbe vetít — 
amint ezt legtalálóbban monológszerű novellája Leutnant Gusti 
mutatja — és gyakran a legellentétesebb tárgyi motívumokat 
állítja egymás mellé (Der Weg ins Freie) anélkül, hogy egy- 
ségbe tudná őket forrasztani. Az újromantikus elem legerő- 
sebben Hugo von Hofmannsthal (1874— 1929) költészetében 
domborodik ki. Ő régi kultúrák fáradt örököse s az irodalmi 
élmény virtuóza, aki beteges érzékenységgel merül el a világ 
jelenségeiben, de friss közvetlen megnyilatkozásokra képtelen. 
Igazi lírikus, akár rövid hangulatképeket, akár drámai formába 
öltöztetett szubjektív vallomásokat ad (Der Tod des Tizian, 
Der Tor und der TodJ. Túlfinomúlt átérzőképessége átdol
gozásokra csábítja. Sophokles nyomán készült Elektrája mo
dern dekadenciával és dionizoszi mámorral telíti az antik tár
gyat. Új köntösbe öltözteti a középkor egyik világirodalmi 
elterjedtségű misztériumát a Jedermannt, amely Reinhardt salz
burgi előadásai révén nemzetközi hírnévre tett szert. Richard 
Strauss számára készült operaszövegei a barokk színpadi kul
túra pompáját keltik új életre.

Hofmannsthal nyomdokaiba az újromantikus drámaírók 
egész sora lép, akik a képzelet világában élnek és tudatosan 
elzárkóznak a szürke hétköznapi törekvésektől. Eduard S tU ' 
c\en a Grál-mondakörből meríti drámáinak tárgyait, Kari Voí- 
moeller figyelemre méltó versformáló tehetséggel és hangulat- 
gazdagsággal, de kissé rikítóan írja meg a Mira\el pantomim- 
szövegét. Richard Beer-Hofmann és Stefan Zweig művei jelzik



- ■ — 4

70 IMPRESSZIONIZMUS ÉS ÚJROMANTIKA

Hofmannsthal hatásának térfoglalását. Az újromantikus dráma 
legzajosabb sikere Ernst Hardt Tantris des Rfarr'jához fűződik, 
melyben azonban az újromantika stílusának sajátságai már 
erőltetett sémákká merevednek. A naturalizmustól az újroman
tikához és szimbolizmushoz vezető útat Gerhart Hauptmann is 
végig járta. Álomjátéka Hanneles Himmelfahrt, amely egy 
haldokló proletárgyerek lázas vízióit naturalisztikusan rajzolt 
szegényházi miliőbe helyezi, legszembetűnőbben kapcsolja össze 
a valóságábrázolást a romantikával. A valóság talajáról való 
teljes letérést mutatják mesedrámái (Die versunkene Gloc\e, 
Und Pippa tanzt) és drámai balladái (Der arme Heinrich, Win- 
terbaUade). Előszeretettel nyúl ősrégi motívumokhoz s új lelki 
tartalommal telíti meg őket (Griselda, Der Bogen des Odysseus. 
Der weisse Heiland). A valóságtól való elfordulást látjuk el
beszélő műveiben is. Főregénye Der Rfarr in Christo Emanuel 
Quint azt a kérdést veti fel, hogy milyen sors várna eszmények 
nélküli korunkban a Megváltóra. Az expressionizmus életérzé
séhez ér közel mesteri novellája Der Ketzer von Soana; utolsó 
regényében (Die Insel der grossen Mutter) az öregkor fölé
nyes humora szólal meg.

Az újromantikus elbeszélő íróknál a cselekmény hangulati 
elemekkel szemben erősen háttérbe szorúl, a regény lírai meg
nyilatkozások sorozatává válik. Hermann Hesse, Bernhard 
Kellermann, Richard Schau\al és Arnold Zweig ennek a lírai 
regénynek leghatásosabb képviselői. A realizmus nagy humo
ristáinak örökébe lép a nő jogainak védelmezője Helene 
Böhlau. Főműve Der Rangierbahnhof minden élethűsége mel
lett erős szimbolizmusával túlnő a naturalizmuson. Az új
romantika egyik legtisztább képviselője Richarda Huch. Egész 
lényét mély sóvárgás hatja át az örök szépség és lelki tisztaság 
után; a naturalizmus legzajosabb sikerei közepette írja tuda
tosan stilizált, hangulati elemekkel túlterhelt családi regényét 
Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngern, s később is 
a túláradó érzelmeket és szenvedélyt szólaltatja meg (Vita 
somnium breve). Az impresszionizmusban gyökereznek a leg
újabb prózai elbeszélő művészet úttörői, a Mann-fivérek. Az 
idősebb, Heinrich Mann a nemzetközi irodalmi kultúra ihle- 
tettje közelebb áll a román formakultuszhöz, mint a német 
lélek szüntelen vívódásaihoz. A renaissance buja erotikáját
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tárja fel regénytrilógiájában (Die Göttinen oder die drei 
Romane der Herzogin von Assy) s virtuóz képekben eleveníti 
meg egy olasz város politikai és szociális mozgalmait (Die 
kleine Stadt). Emellett erős kritikai érzéke a német társadalmi 
életből vett groteszk parodisztikus rajzokban keres érvénye' 
sülést (Das Kaiserreich). Utolsó regényeinek stílusa a szug' 
gesztív elemek alkalmazásával közel áll az expresszionizmushoz. 
Thomas Mann csendesebb, egyszerűbb és egész lényében né' 
metebb, mint bátyja. Főműve Buddenbrooks a beható meg' 
figyelés alapján készült, lélektanilag lecsiszolt valóságábrázo' 
lásnak mesteri alkotása, mely vezérmotívumszerű felépítésével 
az új romantikában gyökerezik. Kisebb novellái és rajzai mű' 
vészi önvallomások (Tristan, Tonio Kroger, Der Tod in Vene
dig). Az expresszionizmus közösségeszménye őt is magával 
ragadja (Gladius dei, Königliche Hoheit), de utolsó regé' 
nyével (Der Zauberberg) újból a fölényes szemlélődés és egyéni 
belső életformálás mellett tesz vallomást. Az újromantikus 
epika legzajosabb sikerei a fantaszták és „misztikusok" Gustav 
Meyrinc\ és Hans Heinz Evers szenzációkat hajhászó regényei' 
hez fűződnek.

A századforduló lírája tarka és változatos képet mutat a 
szerint, amint az impresszionista vagy újromantikus'szimbolista 
elemek domborodnak ki benne. A lírai impresszionizmus 
mestere Detlev von Liliencron (1844— 1909). Költészetének 
hatása a szuggesztív erő, mellyel múló benyomásait meg- 
rögzíti (Adjutantenritte und andere Gedichte). A  prózai el- 
beszélésben és drámában (Kriegsnovellen) a benyomások szer- 
kezetnélküli, puszta egymásmelléállítása kevésbbé szeren
csés. Liliencron barátja és lírai kifejezésformáinak továbbfej
lesztője Richard Dehme I (1863— 1920). De Dehmel aktiv, 
akarati ember s egy új, altruista etika prófétája; költészete 
tépelődő és szenvedélyesen merül el az emberi lét végső kér
déseibe, ami Liliencron naív, reflexiómentes lírájában teljesen 
hiányzik. Dehmel az egyszeri, múló benyomáson felülemel
kedve az egész életet akarja költészetével átfogni; így jut el 
a nagy lírai ciklusokhoz (Die Verwandlungen der Venus, 
Zwei Menschen), melyekben az erotika központi problémáját 
variálja. Lírájának kozmikus kitörései jellegzetes jelenségei 
az egész egykorú német lírát átjáró erős metafizikai áramlatnak.
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Friedrich FJietzsche (1844— 1900) hangulatokban gazdag lírai 
víziói és Karl Spitteler modern mithologiai éposza (Der olym
pische Frühling) adják az ösztönző példát a szimbolista gon- 
dolati költészetnek, amelynek jelentősebb képviselői Alfred 
Mombert, Theodor Däubler és Мах Dauthendey. Még erő
sebben reagál a költészet Nietzsche gondolatrendszerére; szék 
sőséges individualizmusának és esztétikai immoralizmusának 
közvetlen költői örököse Stefan George és köre. A 1 ’art pour 
Vart művészet előkelő jelszavával indítják meg orgánumukat 
(Blätter für die Kunst) s a tömegtől és élettől távol öntik 
szigorúan zárt formába differenciált érzelmeiket, de később 
kilépnek zárkózottságukból és prófétikus lelkesedéssel hirdetik 
a szellem megváltó hatalmát. Szembetűnő ez az átalakulás 
magánál Georgenél; első lírai gyűjteményei: Hymnen, Pilger
fahrten, Algabal, Die Bücher der Hirten und Preisgedichte 
der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten, Das Jahr 
der Seele, Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum 
und Tod még egy képzeletalkotta eszményi világba emelkednek; 
a későbbi kötetekben Der siebente Ring, Der Stern des Bundes, 
Der Krieg már az aktív költő hirdeti a szellemi magábaszállás 
szükségességét. George és körének — Paul Gerardy, Rudolf 
Borchardt, Ludwig Klages — erős formakultusza teremti meg 
a lírában a szigorú újklasszikus monumentális stílust. Hasonló 
jelenségekkel a drámában is találkozunk, ahol Hebbel nyomán 
Paul Ernst és Wilhelm von Scholz szabják meg az új drama
turgia kereteit. Ebben az új klasszicizmusban ismét jelentős 
mértékben jutnak érvényre a mithologiai, mondái és történeti 
tárgyak; Paul Ernst Demetriosa és Samuel Lublins\i Peter von 
Russlandja ennek az iránynak jellemző alkotásai. Az újklasz- 
szicizmus még jellegzetes képviselőinél is csak átmeneti állo
más az expresszionizmus felé vezető úton.

A századforduló elején a nagyvárosok légkörében fogant 
nemzetközi színezetű irodalmi esztétizmusnak erős nemzeti 
és konzervatív reakciója támad; a nagyvárosi nyomortanyák 
proletártragédiái helyett ez a Heimat^unst-mozgalom a vidék 
természeti szépségeit és egészséges, harmonikus életét vezeti 
be újból az irodalomba a valóságábrázolás új stílusbeli ered
ményeinek értékesítésével, de a naturalizmus forradalmi ra
dikalizmusa nélkül. A mozgalom úttörői Friedrich Lienhardt
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és Adolf Bartels külön folyóiratban (Die Heimat) harcolnaK 
Berlin uralma ellen. Az irány legnagyobb sikerét Gustau 
Frenssen regénye, Jörn Uhl aratta, de épen ez a zajos siker 
vezetett arra, hogy Frenssen és az irány átlagírói sematikus 
ismétlésekhez, erőltetett és keresett stiláris eszközökhöz fo
lyamodtak. A jelentősebb egyéniségek — Wilhelm Schäfer 
és Paul Keller — csakhamar túlnőnek a mozgalom keretein. 
A történelmi táj-epika legsúlyosabb alkotásait Enrica von 
Handel'Mazetti adta. Regényeiben (fesse und Maria, Die 
arme Mar garet J öntudatos, de sohasem szűkkeblű katholikus 
meggyőződéssel, plasztikus, élethű képekben rajzolja az ellen
reformáció kiemelkedő mozzanatait az osztrák tartományok
ban. A Heimat^unst-mozgalom legerősebb drámai tehetsége 
az alnémet Fritz Stavenhagen (1876—-1906) Groth és Reuter 
hagyományainak örököse; drámáiban (Mudder Mews, De 
dütsche Michel) naturalista és meseszerű elemek sajátságosán 
keverednek össze Shakespeare irodalmi hatásával. A tájköl
tészetben gyökerezik, de szélesebb hatású, általánosabb érvényű 
Karl Schönherr művészete. Vérbeli drámaíró, a szenvedélyes 
akarások és küzdelmesen átélt ellentétek költője; a legegy
szerűbb eszközökkel megragadóan fokozódó cselekményt épít 
fel (Erde, Glaube und Heimat, Es). Ő szorul legkevésbbé 
a tájköltészet tárgyi sallangjaira, amelyek az irány növekvő 
népszerűségével az átlagíróknál egyre nélkülözhetetlenebb, de 
egyúttal egyre fakóbb és merevebb sémákká válnak. Ez az 
erős tárgyhozkötöttség magyarázza azt is, hogy a Heimat^unst 
egyetlen igazi lírikust sem tudott bűvkörébe vonni.

X. AZ EXPRESSZIONIZMUS
Az impreszionizmus és új romantika által megindított visz- 

szatérési folyamat a külső valóságból a szellem világába az 
expresszionizmusban fejeződik be. Az expresszionizmus az 
alkotó szellem korlátlan uralmát hirdeti, szellemi úton 
tör szellemi célok felé s így a legélesebben áll szem
ben a világnézeti és művészeti materializmussal. Egy új 
metafizikai sóvárgás jut benne érvényre, amely vallásos rajon
gással a végtelenség megközelítésére, az érzékfölötti dolgok 
érzéki megrögzítésére törekszik. A költészet legfőbb feladata
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ismét az, hogy az embernek az örökkévalósághoz való viszonyát 
feltárja. Az igazi valóság pedig az érzéki jelenségek mögött 
rejtőzik, érzékeinkkel fel nem fogható. Ennek a tárgyi emel
kedettségnek megfelel az impresszionizmus túlfűtött, csupán 
örökös fortisszimóban kielégülő stílusa. Edmund Husserl feno
menológiája adja meg ennek a lényegszemléletre alapított mű
vészetének világnézeti hátterét.

Az új kifejezőművészet legszembetűnőbben a lírában érvé
nyesül. A Charon munkatársai Otto zur Linde vezetése alatt 
George szigorúan klasszikus formakultuszával szemben erős, 
elemi lendülettel kitörő érzelmeket kívánnak a költőtől. Az 
expresszionista líra elismert úttörője — költészetének erősen 
átmeneti jellege ellenére is — Rainer Maria Ril\e (1875— 
1926). A látható jelenségek világa nála új, rejtett mélységek
ből kiásott, titokzatos vonatkozásakkal és színekkel telik meg 
(Buch der Bilder). Etikája is szervesen összekapcsolja a leg
ifjabb költőnemzedékkel: áhitatos alázattal és a végső szellemi 
egység misztikus érzetével öleli át az élő lények és élettelen 
tárgyak világát. Legmélyebb alkotása a Stundenhuch a min
denható után való vágyakozásnak megrázó vallomása. Ez a 
könyv táplálja leghatékonyabban az expresszionizmus pantheisz- 
tikus vallásossággal és részvéttel teli líráját. Ebben a gondolat
körben él Christian Morgenstern (1871— 1914) komoly lírája, 
melyet szigorúan el kell különíteni közismert groteszk szatirikus 
lírai játékaitól. Ezt a vezérmotívumot variálja Ernst Stadler 
(1883— 1914) már a tiszta expresszionizmus stílusának eszkö
zeivel (Aufbruch) és Iwan Coll, a némán szenvedő teremtmé
nyek lelki rokona (Unterwelt). De legszembetűnőbben dom
borodik ki ez a részvét-etika Franz Werfel költészetében. Vers
köteteinek jellegzetes címei Der Weltfreund, Einander, Wir 
sind, híven tükrözik költői főgondolatát, a jóság apotheózisát. 
A testvériességnek ez a szenvedélyes kultusza gyakran politikai 
vonatkozásokkal telik meg: Walther Hasenclever egy tisztult 
világrend érdekében a rombolást és forradalmat dicsőíti. A 
költészet tárgykörének kitágulásával együtt jár a stílus és a 
nyelvi formák gyökeres, sokszor erőltetett átértékelése, mely a 
dadaizmusban (Kurt Schwitter) szinte pathológiába hajlik.

Az expresszionista dráma útját Fran\ Wede\ind (1864— 
1918) egyengeti. Lényegében cinikus szatirikus, aki az erő-
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tikumot túlértékelve, szenvedélyesen harcol az uralkodó erkölcsi 
felfogás ellen és szenvedélye hevében a groteszkségig torzítja 
a valóság jelenségeit (Erdgeist, Die Büchse der Pandora). 
Közismert gyermektragédiája Frühlings Erwachen az apák és 
fiúk nemzedéke között fennálló ellentét feltárásával és laza 
képtiechnikájával erősen hatott az expresszionistákra. Ez az 
új drámatechnika uralkodik a fiatal német költónemzedélc 
másik jelentős irodalmi ihletőjének, Strindbergnek misztikus 
szellemmel teli drámáiban és álomjátékaiban is. Az ifjúság 
jogaiért száll síkra Wedekind szellemében, de a valóságábrázo- 
lás keretei között Anton Wildgans (Dies irae), az ifjúság fel
szabadításáért harcol forradalmi hangon Walter Hasenclever, 
a tiszta expresszionista dráma hagyományának megalapítója 
(Sohn); nála tűnik fel egyúttal az új dráma másik, a lírában 
is számtalanszor variált uralkodó motívuma: a szeretet meg
váltó hatalma (Menschen). Wedekindnél metszőbb gúnnyal 
fordúl a nyárspolgári életforma ellen Karl Sternheim hűvös, 
raffináltan kiszámított hatású szatíráiban (Die Hose, Bürger 
Schippel). A nagy háború megrázó élményeit Fritz von Unruh 
formálja misztikusan elmélyedő, szimbolikus drámai játékokká 
(Ein Geschlecht, Platz). Az expresszionizmus legjelentősebb 
színpadi sikerei a nálunk is jól ismert Georg Kaiser alkotásai
hoz fűződnek. Legmélyebb drámája, Die Bürger von Calais 
az egyszerű történelmi eseményt az önmegtagadó áldozatkészség 
örök érvényű eszméjének szimbólumává emeli. Etikai rajon
gása adja meg drámáinak az élményszerűséget (Koralle, Gas). 
Az új etika szellemében dolgozza át Franz Werfel Euripides 
egyik tragédiáját (Troerinnen) és a kétlelkűség motívumát ha
tásosan kiaknázó „mágikus trilógiájában” (Der Spiegel- 
mensch) is a világi hiúságról való lemondást hirdeti. Az 
expresszionista dráma a lírához hasonlóan gyakran tudatosan 
„aktivista”, egy tisztúlt erkölcsi világrend széles tömegekre 
közvetlenül ható orgánuma akar lenni. Ernst Toller testvéri 
szeretetet és új közösségi szellemet követelő iránydrámái (Die 
Maschinenstürmer, Masse Mensch, Hin\emann) jellegzetes 
példái az erkölcsi aktívizmusnak.

Az elbeszélő irodalomban a szoros értelemben vett expresz- 
szionistáknál jóval figyelemreméltóbbak az előkészítők és útegyen- 
getők, mint Hermann Stehr (Der begrabene Gott, Der Heili-
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genhof). Alakjai testetlen lelki emberek s ez a lelkiség valli' 
sós, metafizikai magasságokba tör. Az expresszionista életérzés 
előkészítője ]a\ob Wassermann is. Fejlődésében egyre jobban 
eltávolodik a külső valóságtól s a valóságábrázolás összes eszkó' 
zeitől. A tiszta ember bukását a világ közönyével szemben 
időtlen szimbólumokba öltözteti Caspar Hauser történetében. 
Még világosabban tárja fel a lelki átalakulás és magábaszállás 
expresszionista alapélményét Christian Wahnschaffe regényé' 
ben, a Gänsemännchen élesen rajzolt korkritikai képeiben és 
a Wende^reis-gyűjtemény novelláiban. Az új elbeszélő mű
vészet eleven intuícióval a történelmet is szolgálatába állítja; 
nem tárgyi hűségre törekszik, hanem az örök emberi sors és 
örökérvényű eszmék szimbólumaivá emeli a történeti eseménye
ket. A modern történeti regény egyik legnagyobb hatású mű
velője a budapesti születésű Erwin G. Kolbenheyer jellemzően 
a filozófia történetének irracionalista alakjait állítja műveinek 
középpontjába. (Amor dei, Meister Joachim Pausenwang). 
Walter von Molo nagy regényeiben a tárgyi elem a mozgalmas 
lelkirajzzal szemben teljesen háttérbe szorúl. Lulu von Strauss 
und Torney az anabaptista rajongók vallásos tömegpszihózisát 
festi rikító képekben és túlfokozott akcentusokkal (Der jüngste 
Tag). De legteljesebben Max Brod viszi át az expresszionista 
életszemléletet a történelem alakjaira (Tycho Braches Weg 
zu Gott). A tárgyszerűségtől teljesen eltávolodott tulajdon- 
képeni expresszionista epikus számára a szélesen felépített 
regény elveszti jelentőségét a rövidebb, telítettebb novellával 
és rajzzal szemben. Kasimir Edschmid eksztatikus novelláiban a 
maga teljességében akarja átfogni a ,,dübörgő életet” s a lelki 
élet jelenségeinek mindenáron újszerű elemzésében a legundo
rítóbb perverzitásokba téved. (Timur, Die achatnen Kugeln). 
A buddhista etikával együttjáró vonzódást a távol Kelet cso
dás titkaihoz mutatja Alfred Döblin regénye Die drei Sprünge 
des Wang'lun, amelynek nyomában az exotikus elbeszélések 
egész sora lép. Az új regény elméletét legrészletesebben Otto Fiak,e 
fejti ki (Die Stadt des Hirns); programmja: elvont általánosí
tás, és a polgári élet formáival való teljes szakítás. Ezt a 
programmot különösen a Der jüngste Tag gyűjteményes válla
lat munkatársai igyekeznek megvalósítani túlkövetkezetes ir
racionalizmussal.
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Ma már az expresszionizmus is túléltnek tekinthető. Л 
szenvedélyes, egyoldalúan szellemi megnyilatkozások után új
ból a valóság felé fordul a költészet s ezzel együtt a forma 
törvényei is megint életbelépnek. Különösen szembetűnik ez 
a fejlődési irány, ha Werfel legújabb drámáit Juarez und 
Maximilian, Paulus unter den Juden és Verdi-regényét korábbi 
műveivel összevetjük. Ernst Barlach és Kari Zuc\mayer drá
mái jelzik ennek a közeledési folyamatnak további térfoglalá
sát. Hogy ez a fejlődés hova visz, azt egyelőre nem tudni, 
de annyi bizonyos, hogy az expresszionista műszemléletnek 
életképessége és maradandó értéke igazán csak a természetnek 
és a szellemnek ebben az új harmóniájában fog kitűnni.
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