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BEVEZETÉS.
A hazai német irodalom a magyar szellemi élet egyik 

szerves része. Ezt érezték a magyar irodalomtörténetírás 
első munkásai is, amidőn munkáik keretében a magyar- 
országi németség szellemi törekvéseinek is helyet adtak. 
Czvittinger Dávid, Wallaszky Pál, Horányi Elek a magyar 
irodalom fogalmát nem kötik nyelvhez, hanem idesoroz
zák mindazokat az irodalmi termékeket, amelyek a hazai 
talajban gyökereznek. Hasonlóan jár el tudományos iro
dalomtörténetünk megalapítója, Toldy Ferenc is, aki iro
dalomtörténetében az egyes fejezetek végén röviden 
megemlékezik a hazai nem magyar nyelvű irodalom 
termékeiről is. A magyar irodalom fogalmát a magyar 
nyelvhez először Gyulai Pál és nyomában Beöthy Zsolt 
kötik. Ezzel a hazai német irodalmi törekvések elvesznek 
a magyar irodalomtörténetírás számára. Annál örvendete- 
sebb dolog, hogy összefoglaló életrajzi és könyvészeti 
munkák egyforma elbánásban részesítik a magyar és 
idegen nyelven megszólaló hazai írókat; így Szinnyei 
József alapvető munkájában megbecsülhetetlen adatokat 
nyújt a hazai német irodalomtörténet kutatójának, Szabó 
Károly könyvészeti munkája pedig szinte az egyedüli 
vezérfonal, amellyel neki lehet indulni ennek a töretlen 
útnak. A hazai germanisztikai kutatás azonban ezzel nem 
érhette be, mert ezek a munkák rendeltetésüknél fogva 
•csak anyagot nyujhattak, összetartó gondolat, egység 
és módszer nélkül; mindebből építeni már külön feladat.

A magyarországi németség szellemi életét illető kutatás 
a hazai német nyelvjárások tudományos ismertetésével 
kezdődik. A hazai német nyelvjáráskutatás a kilencvenes 
években Petz Gedeon ösztönzésére és egyetemi működé
sének hatása alatt indult meg, majd ő vázolta programmját 
is részletes történelmi visszapillantás keretében. Az ő 
vezetése alatt és Schmidt Henrik közreműködésével indul 
meg a munka, amelynek folyamán fölvetődött határkérdések 
ösztönzést adnak arra, hogy a hazai németség irodalmi 
törekvéseinek rendszeres és tudományos feldolgozása is 
megkezdődjék. Bleyer Jakab Gottsched hazánkban, továbbá 
Hazánk és a német philologia a XIX. század elején c.
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munkáiban rámutatott a hazai német irodalmi törekvések 
tudományos feldolgozásának fontosságára és megjelölte 
a további kutatások irányát. Az ő ösztönzésére több 
monográfia látott napvilágot és az ő kezdeményezésére 
indult meg 1912-ben a Német Philologiai Dolgozatok c. 
gyűjtemény. Ami tudományos részletkutatás a hazai né
metségre vonatkozóan rendelkezésünkre áll, azt ennek 
a gyűjteménynek köszönhetjük.

A hazai németség történetét és származását nyelvé
szeti tanulmányok alapján először maguk a hazai német 
írók törekedtek megvilágítani. A XVII. sz. nyelvművelő 
mozgalmaival kapcsolatban az erdélyi szászok és szepesi 
németek körében is merülnek föl kísérletek népük ide- 
származásának és nyelvi hovatartozásának földerítésére. 
Fröhlich Dávid, az európai hírű szepesi tudós, 1641-ben 
külön kis könyvet írt a hazai németségről; nyomában 
még a XVII. sz. folyamán, de még inkább a XVIII. 
sz.-ban Leibniz, majd Adelung hatása alatt a nyelvészeti 
és származástanulmányok egész sora jelenik meg. A 
szorosabb értelemben vett magyarországi németség további 
kutatásait is főkép nyelvészeti irányban folytatta. Az első 
hazai német folyóiratok szerkesztői Windisch Károly 
Gottlieb, Schedius Lajos különös gondot fordítanak ilyen 
irányú tanulmányok közlésére. A XVIII. sz. végétől kezdve 
egyre sűrűbben jelennek meg főleg a szepesi és felső
magyarországi németség nyelvére vonatkozó dolgozatok 
a Genersich testvérek, Rumy Károly György és Schröer 
Károly Gyula tollából. Még nagyobbszabású munka folyt 
az erdélyi szászok körében, amely nemcsak nyelvészeti 
kérdésekre terjeszkedett ki, hanem az erdélyi szászságot 
illető minden kérdést felölelt. A Siebenbürgische Quartal- 
schrift, (1790—1801) az erdélyi szászok első folyóirata, 
már minden ilyen irányú tanulmánynak megnyitja ha
sábjait. D. G. Neugeboren cikkéből, Über die Lage und 
Hindernisse der Schriftstellerei in Siebenbürgen, amely a 
folyóirat első számában jelent meg, már határozottan ki
bontakozik az erdélyi szász irodalom fogalma. Az 1843-ban 
megalakult Verein für Siebenbürgische Landeskunde cél
jául tűzi ki az erdélyi szászok politikai és szellemi tör
ténetének tudományos földolgozását. Az egyesület ösztön
zésére, több bennünket közelebbről érdeklő irodalom- 
történeti tárgyú dolgozat is látott napvilágot: Schuler von 
Libloy 1857-ben kísérletet tesz Erdély irodalomtörténetének 
megírására, Müller Frigyes az erdélyi szászok legrégibb 
nyelvemlékeit gyűjti össze és adja ki, Schullerus Adolf 
pedig az erdélyi szász irodalmi nyelv kialakulását vázolja. 
Legújabb időkben Csáki Richard foglalja össze az erdélyi 
szász irodalomtörténet főirányait.
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A külföldi tudományos irodalom mindezideig a hazai 
németségnek főkép történetével foglalkozott. Az ezirányú 
kezdeményezés érdeme Franz Xaver Kronesé, aki számos 
jrészlettanulmányban ismeretlen anyag alapján világítja 
meg a felsőmagyarországi városok középkori szervezetét 
és jogéletét. A hazai németség történetéről írott számos 
összefoglaló mű közül kiemeljük Czoernig, Strakosch- 
Grassmann, Georg Schwicker, Raimund Friedrich Kaindl 
és Konrad Schünemann munkáit. A hazai német irodalom
történetről a külföldi tudományos kutatás alig vett tudo
mást. Csupán Nagl-Zeidler munkájában találkozunk vele 
mint az osztrák irodalomtörténet egyik függelékével: ter
mészetes, hogy ez a több szerzőtől való dolgozatsorozat 
a hazai német irodalmi törekvésekről csak nagyon hiányos 
és rendszernélküli képet nyújt.

Ilyen előzmények után kíséreljük meg a hazai német 
irodalmi törekvések történetének összefoglalását, Tárgyunkat 
mindenekelőtt a magyar szellemi élet szempontjából akar
juk megvilágítani. A hazai német írók ezirányú jelentősé
gét a magyar írók is korán felismerték és méltatták. „Van
nak nekünk igen érdemes Hazánkfijai, kik noha magyarok, 
mégis németül írtak és ezáltal Hazánknak becsületet, a 
német Literaturának még nagyobb hírt, nevet és hasznot 
szereztek. Fessler, Engel, Glatz, Schedius, Schwartner, 
Genersich, Rosier, Halitzky, hogy többeket ne említsünk, 
ollyan férfiak, kikre a Magyar Nemzet büszke önérzéssel 
és örömmel tekint, és csak azt sajnálhatja, hogy szép és 
nagy tehetségeikkel szomszédainknak több hírt és hasznot 
szereztek, mint magunknak; de másrészről meg mintegy 
felüli bánatunkat azon tekintetbéli érdemek és nyeresé
günk, hogy ők a Magyart német írásaik által jobban meg- 
csmértették a világgal, mint sem ha magyarul írtak volna. 
A magyar nem veszt azzal, ha valaki őtet úgy állíttya 
akár egygyenkint, akár nemzettestben a világszínére, a mint 
van, él, és cselekszik. S ezek azt híven teljesítették.“

Kisfaludy Sándornak ez a néhány mondata találóan 
jelöli meg azt a hivatást, amelyet német íróink a magyar
ság szempontjából betöltötték. A magyarországi német 
irodalom nyelvben ugyan német, de szellemben teljesen 
magyar. A XIX. század negyvenes éveiig német íróink a 
magyar államtesthez való ragaszkodásukkal zárt egység
ben sorakoznak a magyar írók mellé. A magyarországi 
német irodalom különleges feladatait a német kultúrához 
való közelebbi viszonya szabta meg. Ezeket a feladatokat 
két pontban foglalhatjuk össze: 1. német szellemi áram
latok közvetítése a magyarsággal, 2. a magyar szellemi 
élet ismertetése a külföldön. Az első ponthoz munkánknak 
csaknem minden fejezetében bőven találunk anyagot.
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A reformáció, pietizmus, felvilágosodás térfoglalása hazánk
ban jórészt német íróink nevéhez fűződik s a XÍX. századi 
német politikai költészet neves képviselői, Gutzkow, Din
gelstedt, Freiligrath stb. munkatársi viszonyban állottak 
német folyóiratainkkal. A hazai német irodalom másik 
fontos feladata nem merül ki német íróink gazdag fordítói 
munkásságában; tudatosan felvették munkatervükbe a 
magyar irodalom jelesebb termékeinek lefordítását, mihelyt 
szellemi életünk szervezettsége ezt a munkát lehetővé 
tette. A magyar kultúra ügyének akarnak szolgálatot tenni, 
amikor németül írnak hazánkat érintő kérdésekről és így 
közelebbi kapcsolatot teremtenek a magyarság és német
ség között. A hazai német időszaki sajtónak csaknem 
mindegyik terméke ezzel a vezető szemponttal indul meg. 
Schedius így indokolja, hogy folyóiratát német nyelven 
indítja meg: „Dass ich zu einer Zeitschrift von und für 
Ungarn die deutsche Sprache gewählt habe, geschah aus 
eben denselben Gründen wodurch vermutlich auch meine 
Vorgänger dazu bestimmt wurden, und die ich bereits in 
dem Vorberichte zum Literärischen Anzeiger für Ungarn 
angedeutet habe. Niemand wird hoffentlich so kleinlich 
denken, es für eine Verachtung der Landessprache zu 
halten. Man bedenke nur, dass der Kreis der deutschen 
Lesewelt, d. h. derjenigen, die deutsch zu lesen und zu 
verstehen im Stande sind, bey uns viel grösser ist, als 
jedes andern gebildeten Publikums, welches sich für 
solche Unternehmungen interessiren könnte, dass diese 
Sprache für die genaue Bezeichnung der unserem Zeit
alter angemessenen Begriffe, Vorstellungen und Empfin
dungen schon mehr bearbeitet und gebildet ist, als jede 
andere bey uns anwendbare, dass endlich nur dadurch 
die Verbindung mit Deutschland welche für unsere Cultur 
und Literatur die vorteilhafteste ist, erhalten weiden kann. ' 
Hasonló szempontokat hangoztat a „Merkur von Ungarn“ 
is megindulása alkalmával: a Wiener Allgemeine Literari
sche Zeitung névtelen magyarországi német cikkírója pedig 
azt indítványozza, hogy a magyar irodalomnak külföldön 
való ismertetésére évenként a legjobb költők műveinek 
fordításaiból adassék ki anthológia Magyarische Blumen
lese oder Auswahl aus den Poesien der Dichter Ungarns 
in deutschen Übersetzungen címen. A hazai német írók 
tehát elvégezték azt a ránk nézve annyira fontos munkát,, 
amelyet magyar íróink elmulasztottak: tájékoztatták a kül
földet szellemi életünkről; s így működésük, mint a 
magyar ügy munkásaié, beletartozik a magyar szellemi 
élet történetébe.

A nagy német irodalomban hazai német íróink ter
mészetesen csak nagyon szerény helyet kapnak. Észté-
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tikai szempontok merev érvényesítése anyagunkat néhány 
munkára szorítaná. Az irodalomtudomány azonban ma 
már nem áldozza fel az irodalmi emlékeket pusztán eszté
tikai szempontoknak. A német szellemi élet főbb irányai
nak recepciójához és a messze szétágazó német nép jel
lemének megismeréséhez pedig gazdag adalékokat nyújt 
a magyarországi német irodalom. Ez nemcsak jogosulttá, 
hanem szükségessé teszi német szempontból is a vele 
való foglalkozást. Magyar talajon és a magyar történeti 
hagyományok ismeretében felnőtt német íróink minden új 
eszmét saját hagyományaik és szellemi szükségleteik sze
rint értékesítették. Történtek nagyszabású kísérletek a 
német irodalomtörténet megírására a területi tagoltság 
szempontjából. Ilyen tárgyalási módszer mellett a terüle
tek kölcsönhatása is jelentékenyen érvényesül. A törzsek 
és területek szerint csoportosított német irodalomtörténet 
nem volna teljes, ha hiányoznék belőle a magyarországi 
német irodalom. Önként kínálkozik itt az a kérdés, 
hogy vájjon a magyarországi németség irodalmi szem
pontból egységesnek tekinthető-e vagy pedig vannak-e az 
egyes nyelvterületek közt olyan eltérések, amelyek a kü
lön tárgyalást szükségessé teszik. Mondottuk, hogy német 
irodalmunk legfőbb jellemvonása a magyar állameszmé
hez való ragaszkodás. Ezen az általános jellemvonáson 
belül időnként kétségtelenül mutatkoznak kisebb különb
ségek, amelyek főkép az erdélyi szászok irodalmát vá
lasztják el a szorosabb értelemben vett hazai németeké
től. Ezekre az eltérésekre adandó alkalomkor rá fogunk 
mutatni; általában azonban nem olyan jelentősek, hogy 
miattuk egész anyagunk tárgyalásának egységét meg kel
lene bontanunk. Mindenesetre tény, hogy a magyarországi 
németség kultúrája — a magyar föld televényében és a 
magyar történeti hagyományok levegőjében fejlődve — az 
össznémetség keretén belül épp olyan individuális kultúra, 
mint bármely más német törzsé (Stamm) vagy vidéké 
(Landschaft).

Jelen munkánk a hazai germanisztika egyik legsajá
tosabb feladatának megoldásához óhajt hozzájárulni. 
Kettős célunk van; meg akarjuk ismertetni az eddig fel
kutatott anyagot és ennek alapján vázolni a hazai né
metség irodalmi törekvéseinek fejfődését. Teljességre nem 
törekedhetünk, hiszen az anyag nagy része még feltárat
lan; de a meglevő anyag összefoglalásával talán sikerül 
kiinduló pontot adni a további kutatás számára. Ezzel, 
úgy hisszük, nemcsak a tágabb értelemben vett magyar 
irodalomtörténet szempontjából végeztünk hasznos mun
kát, hanem adalékokat szolgáltattunk a német irodalom- 
történet teljességéhez is.



8

I R O D A L O M .

A magyar irodalom fogalmának kialakulását a magyar irodalom
történetírás fejlődésével kapcsolatban Horváth János fejtegeti: Ma
gyar irodalomismeret. Minerva, 1922. V. ö. még Kerecsényi 
Dezső, Elvi kérdések a régi magyar irodalombom. Minerva, 
1923. — Szabó Károly könyvészeti munkája II. kötetének meg
jelenése alkalmával egy névtelen bíráló (Magyar Könyvszemle 
1886, 206—219. 1.) rámutat a hazai nem magyar nyelvű irodalom 
fontosságára: . . . „megjelent a nagybecsű munka második kötete, 
mely a nem magyar nyelvű nyomtatványokat állítja össze, tehát 
figyelmet kelt a magyar szellemnek nem magyar nyelvű, de mégis 
saját munkássága iránt. Ezzel talán el lett érve az is, hogy ráfordul 
az érdeklődés általános irodalmunk történetére is, mely eddig a mai 
egyirányú, tisztán a nemzeti, tisztán a magyar szellem múltját kísérte. 
Pedig nem szabad mellőznünk amazt sem, mert csak akkor fogjuk 
a magunkét teljesen ismerni, ha azt is feldolgoztuk és megismer
tük.“ — Szabó Károly munkájának második kötete szerint 1711-ig 
2093 magyar nyelvű nyomtatvánnyal szemben 2452 nem magyar nyelvű 
nyomtatvány jelent meg hazánkban; ebből német nyelvű 274. Ez a 
szám természetesen az azóta megjelent adalékokkal tetemesen gyara
podott, főkép azt kell azonban tekintetbe vennünk, hogy német íróink 
munkáinak legnagyobb része külföldi nyomdákban készült (Szabó Károly 
III. kötete szerint 647 drb). Az említett névtelen bíráló szerint a nemzeti
ségek nyelvein megjelent munkák a legprimitívebb szellemi működés 
eredményei és csak a mindennapi szükséglet kielégítésére készültek 
(istentisztelet, irás-olvasás). „Ebből kivételt némileg a német nyelven 
megjelent művek tesznek, melyek között az abc-, ima- stb. könyveken 
kívül találunk olyan munkákat is, amelyek beleszólnak a kornak, külö
nösen hitvitázó, dogmák körül forgó küzdelmeibe.“ — A hazai germa
nisztika feladatait a nyelvészet terén Petz Gedeon vázolta : A hazai 
idegen nyelvjárásokról. Akadémiai Értesítő 1905. 472—80.1., az 
irodalomtörténet teendőire pedi« Bley er Jakab mutatott rá: Gottsched 
hazánkban Budapest, 1909 és Hazánk és a német philologia a XIX. 
század elején Budapest, 1910. — A szepesi nyelvjáráskutatás fejlődését 
Weber Arthur ismertette: A szepesi nyelvjárástanulmányozás 
története NPhD. XIX. Budapest, 1916; az erdélvi szászok ezirányú 
munkásságát pedig Schullerus Adolf: Die Vorgeschichte des 
Siebenbürgisch-deutschen Wörterbuchs 1895 és Huss Richard: 
Az erdélyi német nyelvjárástanulmányozás mai állása. .NPhD. 
V. Budapest, 1913. — Az erdélyi szász kutatók ezirányú dús munkás
ságából kiemeljük a következő munkákat: Friedrich Willi. Schus
ter: Aufgaben der germanistischen Studien in Siebenbürgen. 
Mühlbach 1857. Schuster ebben a rövid programmértekezésben széles 
látókörrel és finom érzékkel állapítja meg az erdélvi szász germanisz
tikai kutatás teendőit. Schuler von Libloy: Kurzer Überblick 
der Literaturgeschichte Siebenbürgens von der ältesten Zeit 
bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Hermannstadt, 1857. 
(Részletes ismertetése magyar szempontból Szilágyi Sándortól 
Erdély irodalomtörténete címen Budapesti Szemle 1858. III. 
140—189. 1.) — Friedrich Müller: Deutsche Sprachdenkmäler 
in Siebenbürgen. Hermannstadt. 1857. — Hans Wolff: Zur Ge
schichte der deutschen Schriftsprache in Siebenbürgen mit 
besonderer Berücksichtigung Schässburgs. Schässburger Fest
schrift 1891. — Adolf Schullerus: Prolegomena zu einer Ge
schichte der deutschen Schriftsprache in Siebenbürgen. 
Archiv N. F. XXXIV. 408—425. 1. — Richard Csáky: Vorbericht 
zu einer Geschichte der deutschen Literatur in Siebenbürgen. 
Hermannstadt, 1920. — A külföldi tudományos irodalmat illetőleg 
Franz Xaver Krones tanulmányait megfelelő helyen idézzük. A hazai
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németség történetéről szóló munkák közül a következőket említjük meg: 
(Jzoernig: Ethnographie der österreichischen Monarchie 
1—III. Wien, 1857.— Schwicker: Die Deutschen inUngarn und 
in Siebenbürgen. Wien und Teschen, 1881. — Strakosch-Grass- 
mann: Geschichte der Deutschen in Österreich-Ungarn. Wien, 
1893. — Raimund Friedrich Kaindl: Geschichte der Deutschen 
in den Karpathendländern II. Gotha, 1907. — Konrad Schüne- 
mann: Geschichte der Deutschen in Ungarn bis zum XII. 
Jahrhundert. Berlin, 1923. A magyarországi németségre vonatkozó 
néprajzi és telepítéstörténeti munkák bibliográfiáját 1. Schwartz 
Elemér: Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. (Ma
gyarországi német nyelvjárások. 8. f.) Bp., 1923. — A hazai német 
irodalomra vonatkozó egyetlen külföldi munka J. TV. Nagl és Jakob 
Zeidler: Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte Wien, I. 
1899. II. 1. 1914. II. 2. — Kisfaludy Sándor állásfoglalására, nézve 1. 
Viszota Gyula: Kisfaludy Sándor a recensiókről. Akad. Ért. 1907, 
81— 88.1. — Schedius id. nyilatkozatát lásd Zeitschrift von und für 
Ungarn, 1802. Einleitung 14—15. 1. — V. ö. továbbá Wiener Allge
meine Literarische Zeitung 1802. — Merkur von Ungarn 1786. — 
A német irodalomtörténetírásban elvi szempontból fontos rokonmunkák : 
August Sauer: Literaturgeschichte und Volkskunde Prag, 
1908. — Josef Nadler: Die Entwicklung des deutschen Schrift
tums Leipzig, 1912. — Ugyanaz: Literaturgeschichte der 
deutschen Stämme und Landschaften. Regensburg, I. 1912.11.1913. 
III. 1918. — Ugyanaz: Die Berliner Romantik. 1800—1813. Ein 
Beitrag zur gemeinvölkischen Frage : Renaissance, Romantik, Restaura
tion. Berlin. \92\.— Georg Stefansky: Das Wesen der deutschen 
Romantik: Kritische Studien zu ihrer Geschichte. Stuttgart, 1923.



I. HONFOGLALÁS ELŐTTI GERMÁN EMLÉKEK 
MAGYARORSZÁGON.

A XIX. század elején megindult germanisztikai kutatás 
munkásai élénk figyelemmel fordultak hazánk felé is. 
Azt hitték, hogy termékeny talajra találnak itt a germán 
őstörténet emlékeinek felkutatására. Az első germanisták 
érdeklődése értékes tudományos kapcsolatokat teremtett 
hazánk és Németország között. Grimm Jakab eleinte 
mesegyűjteményével kapcsolatban régi magyar népköny
vek után tudakozódott, majd a Nibelung-monda néhány 
homályos részletének kiegészítésére keresett adatokat. 
A magyar krónikáknak a hunokról szóló elbeszélése 
mögött régi népeposzt sejtett és ennek nyomaira szeretett 
volna íróink segítségével ráakadni. Egy másik jeles ger
manista, Büsching, az erdélyi szászság legrégibb emlékei 
iránt is érdeklődik és buzdítja Kovachich Mártont terve
zett szász mitológiájának megírására. Az érdeklődés 
nyomán megindult munka sajnos nem hozta napvilágra 
azt az értékes anyagot, amelyet a lelkes germanisták 
reméltek.

A magyarországi germán kultúra legrégibb nyomai
ról mindössze néhány emlékünk van. Ezekhez az ada
tokhoz részint az archeológia, részint a paleogrália útján 
jutunk. Az archeológiái emlékek gazdagsága és művészi 
kivitele a mai Magyarország területén lakott germánok 
jólétéről és fényűzéséről tanúskodik. Bernhard Salin 
mélyreható kutatásokban kimutatta, hogy különösen a 
régi germán emlékeken található állat-ornamentika fejlő
dése számos kultúráramlat együttes hatásának eredménye. 
Ilyen ornamentikával díszített emlékeket hazánkban is 
találtak; ily módon Magyarország már legrégibb germán 
archeológiái emlékeivel is belekapcsolódik a nagy germán 
kultúráramlatokba. Jellegzetes germán állat-ornamentikát 
látunk a bezenyei fibulapáron is, amelyre később még 
visszatérünk. A pannoniai germánság és a többi germán 
törzs kulturális közössége bizonyára nem maradt az ipar
művészet korlátái között.

Első germán írott emlékeink hazánk területéről a 
római-germán érintkezések idejéből, Kr. u. a 3—4. szá-
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zadból valók, és pedig sírfeliratok és a besenyei fibula- 
párra rótt néhány szó. A sírfeliratok gyakran őriztek meg 
az elhunytak származására vonatkozó germán törzsneve
ket: Chatti, Batavi, Cannenefati, Varidi, Tungri. Ezek 
némi tájékoztatást nyújtanak arról, hogy milyen germán 
törzsek lakták Pannóniát. Sajnos, ezek a törzsnevek rövi
dített alakban maradtak ránk s megfejtésük itt-ott nagyon 
is kérdéses. Értékesebbek a fennmaradt személynevek, 
amelyek többet mondanak a római uralom alatt élő 
germán törzsek kulturális viszonyaira nézve. Jellemző a 
germánok alkalmazkodására egy gyalokai feliraton talált 
személynév: Priscus Fanalli filius; chatt származású 
ember neve, akinek atyja még germán volt, ő azonban 
már római nevet vett fel.

Ezek a feliratok olyan germán vezéreknek és „rex 
germanorum“-oknak neveit is megőrizték, akikről más forrá
sokban olyan adatok állanak rendelkezésünkre, amelyek 
érdekesen világítják meg a rómaiak és a hazánk területén 
lakó, germánok közti viszonyt.

így néhány emlékünkön megtaláljuk Vannius quad 
származású vezér nevét, akit a rómaiak törzsével együtt 
a Morva és a Vág (?) között, majd Kr. u. 50-ben Pannó
niában telepítettek le. Frigeridus vezér neve is több tég
lán maradt fenn. 0, úgy látszik, határőri szolgálatokat tel
jesített a rómaiaknál. „Rex germanorum“ volt Aistomo- 
dius, akinek neve a mai Petronell közelében talált 
emléken olvasható. Az egyetlen női nevet Pannonia 
területén a Lajta jobb partján, a mai osztrák Katzeldorf 
közelében talált emlék őrizte meg: Strubiloscalleo (Stru- 
bilo =  ufn. Strobel; scalleo =  nyg. skalljo; ufn. Schelle; 
az egésznek jelentése Strobelkopf). Ez Cassus Musa kelta 
származású rabszolga feleségének neve. Ezeken a teljes 
személyneveken kívül fennmaradt még egy batáv katoná
nak -malager végződésű, töredékesen talált neve is. Emlé
keink alapján a római uralom alatt hazánk területén élő 
germánok semmi önállóságot nem élveztek, műveltségük
ben is csakhamar beleolvadtak az őket környező latin 
kultúrába; hogy azonban nyelvükhöz ragaszkodtak, az 
abból is kitűnik, hogy a rómaiak a velük való érintkezés 
megkönnyítésére tolmácsokat küldtek ki.

A népvándorlás előtti időből való a bezenyei rúnás 
fibulapárra rótt néhány szó is. Az egyik fibulán olvas
ható szavak : Artipoda segun; a másik fibulán : Godahild; 
egy negyedik szó, amely a fibula másik oldalára volt 
róva, teljesen olvashatatlan. Ezeknek a rúnáknak a nyelv
járásáról igen eltérők voltak a vélemények. Ma már 
nyelvészeti és archeológiái adatok alapján bizonyosan 
tudjuk, hogy a felirat nyelve langobard. A langobardok
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a VI. században tartózkodtak Pannóniában, a bezenyei 
fibulapár is ebből az időből való. A felirat értelmét 
tekintve tulajdonjelzés, amely különösen langobard éksze
reken igen gyakran látható. A felirat írásjegyei azonosak 
a germán rúna-feliratok jegyeivel.

Az említett feliratok mellett a magyar szókincsnek 
néhány szavát is germán hagyománynak tekinthetjük. 
Nem tudjuk bizonyosan, hogy ezek a szavak a magyar
germán érintkezés útján kerültek-e nyelvünkbe, vagy pedig 
jelentésüknél fogva helyhez kötve más közvetítés útján 
mentek-e át a honfoglaló magyarság nyelvébe. Ezek az 
átvett szavak részben földrajzi nevek, részben köznevek. 
A földrajzi nevek közül kétségtelenül germán eredetűek 
Bakony (v. ö. a Cesarnál előforduló kelt. Bacenis: 
Harz hegység) germ. *Bőconia >  Buconia, ófn. Buoh- 
hunna, _m. Bukón; Duna kelt. Danuvios >  germ. 
*Donawjo >  *Donavia, ófn. Tounouwe, szláv Dunaj. 
Átvételük módját pontosan nem ismerjük; közelfekvő 
azonban az a gondolat, hogy gepida közvetítés útján 
kerültek nyelvünkbe; hazánk területén ugyanis még a
IX. század elején is laknak gepida néptöredékek. A nép- 
vándorlás korából való germán szavak a Garam, Nyitra 
és Vág folyók nevei. Ezek a folyónevek legrégibb ismert 
hangalakjuknál fogva a IV—IX. századból valók és 
nyugati germán, közelebbről quádmarkomann eredetűek. 
Meglévén a folytonosság századokon át ezeknek a folyók- 
nak az elnevezésében, bizonyos, hogy e folyók mentén 
valóban laktak quádok. Megerősíti ezt az is, hogy Thürin- 
giában ma is megvannak ezek a folyónevek; a quádok 
pedig hazánk területéről a mai Thüringia területére vonultak. 
Az átvett köznevek a következők: halom germ. *holma >  
ószász, angolszász holm, óizl. holmr, kan. holm, m. holm; 
föld germ. *felpa ófn., ószász, angolszász féld, kfn. veid, 
ufn. Feld m. féld; végül bükk germ. *boka >  óizl. bök, 
angsz. böc, ófn. buohha, ufn. Buche, m. bik. (

A honfoglalás előtti germán emlékekről szólva meg 
kell emlékeznünk a hazánk területén lakott germán törzsek 
hősmondáiról is. A magyar hunmonda eredetével kap
csolatban ez a kérdés sokáig állott nálunk a tudományos 
érdeklődés középpontjában és tulajdonképen ma sem 
oldották meg. Egyes kutatók szerint krónikásaink a hun
mondára vonatkozó adataikat a néphagyománybó! merí
tették, Riedl Frigyes viszont Írott tudós forrásokra vezeti 
vissza a magyar hunmondát. A hagyományt közvetítő 
népeket illetőleg ismét eltérőek a vélemények. Bleyer 
Jakab szerint a magyarok a monda egyes részleteit hazánk 
területén élő germán törzsek maradványaitól (pl. a gepi
dáktól) vették át, és pedig vagy közvetlenül, vagy avar,
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vagy esetleg szláv közvetítéssel. Gombocz Zoltán ezzel 
szemben azt fejtegeti, hogy őseink a hun-magyar rokon
ság hitét már magukkal hozták a mai haza területére; 
Király György végül azt vitatja, hogy udvari krónikások 
„tákolták össze“ a honfoglalás jogi igazolására. Azt 
egyik kutatónk se vonja kétségbe, hogy a hazánk területén 
lakó germán törzseknek volt mondái hagyományuk; a 
kutatás előrehaladtával azonban a germán törzsek mondái 
hagyományának hatását a magyar hunmonda kialakulá
sára egyre jobban megszorítják vagy tagadják. A mi 
szempontunkból ez a hatás másodlagos jelentőségű kér
dés. A német Nibelung-monda fejlődését vizsgálva két
ségtelenül találhatók benne keleti gót eredetű hagyomá
nyok, amelyeknek legalább egy része hazánk területén 
keletkezett. Ezeknek magva a keleti gotoknak a hunokkal 
hazájukért és szabadságukért vívott harca, a monda hősei 
Detre és Attila; e keleti gót eredetű hagyományoknak 
jellemző vonásai Attila jellemének az északi hagyo
mánnyal szemben rokonszenvesebb beállítása, Detre 
alakjának középponti helyzete és ahisztórikus-patriarchális 
felfogása; ez utóbbi vonás Detre pannóniai szereplésére 
vezethető vissza. Ismeretes, hogy a gotoknak jelentékeny 
kulturális szerepe volt a hun birodalomban, összeomlása 
után pedig Panónniában három gót fejedelemség kelet
kezett. Jordanes elmondja, hogy a gótok hősi dalait 
mindenütt ismerték és a hősöket félistenekként tisztelték. 
Elő hősökről is gyakran költöttek epikai dalokat és a 
népvándorlás történetírói erősen ennek a költészetnek 
hatása alatt állanak. Nemcsak a hun-magyar monda 
kérdése, hanem a hazai német irodalom szempontjából 
is sajnálatos, hogy ennek a költészetnek semmi Írott 
emléke nem maradt ránk. A történetírók tudósításaiból 
és a német irodalom későbbi emlékeiből megértjük 
ugyan ennek a költészetnek a lényegét, formája azonban 
elveszett számunkra.

A honfoglalás előtti hazai germán kultúra állapotáról 
tehát mindössze néhány szerény adatunk van. Nemcsak 
a germanisztika alapítói a XIX. század elején, hanem mi is 
fájlalhatjuk, hogy a népvándorlás Pannóniában csaknem 
minden germán emléket elsöpört. Kétségtelen, hogy a 
honfoglaló magyarság első harcai is hozzájárultak a 
Pannónia belsejében megmaradt germán telepek pusztu
lásához ; a honfoglalás előtti germán kultúrából csak 
annyi élt tovább hazánk területén, amennyit belőle a 
magyarság átvett.

IRODALOM.
Az első germanistáknak hazánkhoz való viszonyára nézve v. ö. 

Bleyer Jakab: Hazánk és a német philologia a XIX. század

í
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elején. Bp. 1911. — Weber Arthur: Bécs és a német philologiai 
törekvések a XIX. század elején. EPhK 1917, 13—27: 103—112; 
195—200. 1. — Négyesy László: Árpádkori motívumok a Buda 
Halálában. Heinrich-Emlékkönyv. — Thienemann Tivadar: 
Grimm Jakab és Ipolyi Arnold. EPhK 1923, 124—127. 1. — Az 
archeológiái emlékekről 1. Czoernig, Strakosch-Grassmann, Schwi- 
cker, Kainál id. munkáit, továbbá Bernhard Salin: Altger
manische Tier Ornamentik. 1907. — Az írott emlékekről és kölcsön- 
szavakról. 1. Thienemann Tivadar: Az első germánok Pannó
niában. Nyelvtud. IV. 1913, 295—303. 1. — Ugyanaz: Pannóniái 
langobard szavak. Nyelvtud. 1917, 143 — 150. 1. — Ugyanaz: Die 
deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ungarische 
Jahrb. 1922, 85—109. 1. és Konrad Schünemann id. munkáját.
— A hunmonda kérdésének gazdag tudományos irodalmából, mint 
szempontunkból jelentősebbeket a következő tanulmányokat emeljük 
ki: Heinrich Gusztáv: Etzelburg és a magyar hunmonda. Bp. 
1882. — Petz Gedeon: A magyar hunmonda. Bp. 1885. — Bleyer 
Jakab: A magyar hunmonda germán elemei. Századok, 1905.
— Ugyanaz németül P. B. B. 31. kötet, 1906. — Ugyanaz: A Nibe- 
lung-ének második felének keletkezése és kialakulása. EPhK 
1906. 257—270. 1. — Riedl Frigyes: Csaba és a berni Detre a 
magyar mondában. Heinrich-Emlékkönyv, 1906. — Gombocz 
Zoltán: A bolgár kérdés és a magyar hunmonda. Magyar 
Nyelv, 1921. — Király György: A magyar hunmonda. Nyugat, 
1921. — Moór Elemér: Volt-e magyar hunmonda f Bp. 1923.
— Hóman Bálint: X. és XI. századi történeti elemek a 
Nibelung-énekben. EPhK 1923,44—78.1. — Mint érdekes kuriózumot 
megemlítjük a szepesi hunhagyományt, amelyet Bonfini egy földrajzi 
tévedéséből Fröhlich Dávid igyekezett kiszínezni. Néhány történetiró 
naiv örömmel ápolja tovább, azonban a szélesebb néprétegekbe csak 
népies etymológiák alakjában talált utat. Ilyenek: Rauschendorf, 
Hunsdorf, Hunnenhaufen, Késmárk >  Kävesmark. V. ö. Gréb Gyula: 
Die Zipser Hiúmén. Ung. Rundschau. 1914, 643— 656. 1.

/



II. A KORAI KÖZÉPKOR.
(896-1242.)

1. Történeti áttekintés.
A honfoglalást követő negyedfél század története 

tárgyunkhoz nem sok anyagot ad. Feladatunk itt csupán 
az, hogy kidomborítsuk azokat a politikai és kulturális 
mozzanatokat, amelyek idők folyamán hazánk területén a 
német szellemi életet lehetővé tették.

A honfoglalás századában a régi Pannónia területén 
lassanként megindul a német telepítés. A népvándorlás 
korából megmaradt csekély gepida néptöredékek alkotják 
az itteni germán lakosság legrégibb rétegét. Priwina szláv 
fejedelem és fia Chezil, akik egy német őrgróf fennható
sága alatt a Dráva és a Rába közt elterülő országrészen 
uralkodtak, megkezdik ennek a területnek a benépesítését. 
Chezil halálakor (870 körül) már a következő német hely
ségnevek tanúskodnak a telepítés sikere mellett: Stepi- 
liperc, Lindolfeschirichun, ad Quinque Basilicas, Ottacharas- 
chirichun, Waldhereschirichun, Paldmundeschirichun, Keisi 
(Kensi) Mosapurc, Ortach, Wende, Ternperch, Fizkere, 
Cella, Quartinacha, Muzzilicheschirichun és Ablanza. 
Ezek közül a helységek közül teljes bizonyossággal csupán 
ad Quinque Basilicas (Fünfkirchen) azonosítható mai hely
ségekkel. A sok -chirichun végződésű helységnév mutatja 
önnek a telepítésnek túlnyomóan egyházi jellegét. Chezil 
uralkodásának végefelé Methodius és Constantin erősen 
veszélyeztetik a német papok munkáját, halála után azon
ban Árnulfnak, Karlmann fiának közvetlen uralma alá 
kerül a terület s így is marad 896-ig. Ily módon a német 
papság befolyása biztosítva volt. Más jellegű telepítés 
folyt a Duna és a Rába közt fekvő területen. Az ittlévő 
régi telepek még valószínűleg Nagy Károly kezdeménye
zésére keletkeztek. 844 körül a terület két grófságból áll. 
A grófok: Ratpod, Ricchari és utóda Odalrich, az okleve
lek alapján kimutatható helységek pedig: Wachreini, 
Wisitendorf, Peinichacha, Luminicha, Benninwanc, Odin- 
burch, Lilienprunn, Omuntesdorf. Az itt folyó telepítésben 
a papságon kívül a német főuraknak is jelentékeny sze
repük volt. Végül találunk német telepeket 874 körül a
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régi Pannónia északi részében, a Rábától keletre. Helység
nevek erről a területről nem maradtak ránk, de tudjuk, 
hogy itt voltak egy Hitto nevű apátnak, továbbá Engel- 
schalknak és Willehalmnak, a bajor őrgróf fiainak a bir
tokai. Mindezek a német telepesek a magyarok bevonu
lása után egyidőre erősen visszahúzódnak nyugat felé; 
de a lakosság látva, hogy a magyarok egyelőre lakatlanul 
hagyják ezt a területet, csakhamar visszatér régi lakó
helyeire. A magyarok Pannóniában csak a Lech-mezei üt
közet után telepedtek le, miután az Alföldet már teljesen 
birtokukba vették. Ekkor pedig már enyhül a feszültség 
a magyarok és németek közt, A német befolyás lassan- 
kint politikai érdekek szolgálatában érvényesül. Ez a 
körülmény előre meghatározza ennek a befolyásnak túl
nyomóan egyéni és arisztokratikus jellegét. Ezzel nem 
akarjuk azt mondani, hogy az első királyaink alatt bejött 
német „vendégek“ csak a főúri osztályból kerülnek ki. 
A letelepedett német főurak elhozták magukkal egész 
személyzetüket, a birtokaik megművelésére szükséges 
földműveseket, szóval mindazokat és mindazt, ami lehe
tővé tette hazájukban megszokott életmódjuk folytatását. 
Az első magyar-német érintkezések azért mégis nagyrészt 
arisztokratikus jellegűek; hatásuk elsősorban a királyi 
udvarban mutatkozik, ahol lassanként alkalmas légkört 
teremtenek a németség fokozottabb letelepítésére.

Az első évtizedek könnyen végzetessé válható ka
landjai után az „aspera et incognita gens" új lehetőségeket 
keres állami létének biztosítására: beleilleszkedik a keresz
tény-germán állami és társadalmi rendbe. A kereszténység, 
mint ennek a politikai lépésnek első konkrét kelléke, 
u<gyan csak kemény harcok árán tud tért hódítani, de 
éppen ezek a harcok erősítik meg az új állam életképes
ségébe vetett hitet. Az első dőntő lépés után a németek
kel való politikai érintkezés jóformán nem szakad meg 
többé. Szent István hatalmát a Gizellával bejött német 
hospesek védik meg a pogány lázadókkal szemben és 
szűkebb környezetének nagyrésze is idegen elemek
ből áll. Számos rokoni kapcsolat is bensőséges viszonyt 
teremt a magyar és német udvarok között. A német be
folyás erősbödésével szemben nem maradhatott el a 
nemzeti ellenhatás. Annak tekinthető részben már Kop- 
pánynak és társainak lázadása is, bár ez a harc nem 
volt ,,seditio maxima inter Theotonicos et Ungaros“, mint 
azt Kaindi a pannonhalmi alapító-levél egy később be- 
toldott részéből tévesen következtette. Aba Sámuel és 
I. Endre királlyá választása még inkább a német befo
lyással szemben támadt reakció következménye. Péter 
német hűbéruralom alá hajtja Magyarországot s a feltá-
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madt függetlenségi érzés elsöpri. I. Endre azonban ismét 
a németekre támaszkodik Béla ellen. Szent Lászlót a 
hercegek győzelmével a nemzeti ügy diadala juttatta 
trónra és mégis szövetségre lép Rudolf sváb herceggel, sőt 
feleségül veszi leányát, Adelheidot. A németekkel való 
alkalmi vagy tartósabb szövetkezést különben a tatárjárá
sig csaknem minden királyunknál megtaláljuk. II. Istvánt a 
görög háborúba frank vitézek kísérik; Vak Bélát Borics 
ellen rokona, Luitpold osztrák őrgróf támogatta s a Képes 
Krónika szerint a magyar táborban német szó volt a túl
nyomó. Ugyancsak Vak Béla szövetségre lép Lothár német 
császárral és utódjával, Staufeni Konráddal, aki fia szá
mára el is jegyzi Béla leányát, Zsófiát. II. Géza, első igazi 
lovagkirályunk megindítja a tervszerű német telepítést, 
amelyről alább külön megemlékezünk. A német befolyás
II. Endre alatt éri el tetőpontját; felesége kíséretében a 
német lovagok és kalandorok egész raja lepi el az orszá
got. 1217-i keresztes háborúja sem egyéb, mint német 
fejedelmi barátaival való lovagi kaland. Nyugathoz való 
kapcsolódásunk természetes folyamatát megszakítja ugyan 
a tatárdúlás; a szomorú viszonyok teremtette szükség
letek folytán azonban újabb szálak fűződnek a magyarság 
és németség között. Ezeknek a politikai érintkezéseknek 
kulturális velejárói és természetes következményük, a te
lepítés, készítették elő a talajt német irodalmi törekvéseink 
számára.

I R O D A L O M .
Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi 

királyok alatt. I—II. Bp. 1899, 3. kiad. — Szekfű Gyula: A ma
gyar állam életrajza. 2. kiadás Bp. 1923. — V. ö. továbbá J. H. 
Schuncker, Kainál és Schünemann id. munkáit. — Hóman 
Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése. Bp. 1923. 
— Lumtzer-Melich: Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des 
ungarischen Sprachschatzes. Quellen und Forschungen VI. Inns
bruck, 1900. — A magyar-német első politikai érintkezésekről jó össze
foglaló képet ed Moór Elemér dolgozata: A Toldi-monda és 
német kapcsolatai NPhD XIII. Bp. 1914.

2. Német befolyás a keresztény állami szervezet 
kiépítésében.

A) Német hittérítés.
A  nyugati államok közösségébe való belépésünk első 

kelléke a kereszténység felvétele volt. Midőn Géza elha
tározza nyugathoz való csatlakozásunkat és 973-ban kö
veteket küld Quedlinburgba, elsősorban térítőket kér népe 
számára. Láttuk, hogy a szláv népek között, akik a hon
foglalás előtt hazánk területén laktak, már a 8—9. szá-
Pukénszky: A megyarországi németség irodalmi törekvései. 2
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zadban jártak bajor térítő-papok. A magyarság a keresz
tény terminológiát ezektől a szláv népektől vette át, meg
térítésében azonban ismét német, elsősorban bajor papok
nak jut a munka legnagyobb része. Hittérítőink főkép a 
passaui, salzburgi és regensburgi püspökségekből kerültek 
ki. Az első német keresztény pap 971-ben prédikál Ma
gyarországon és ez Wolfgang einsiedelni szerzetes, később 
regensburgi püspök. Utána Piligrim passaui püspök kezdi 
meg a térítés munkáját; VI. Benedek pápához intézett 
levelében büszkén számol be az elért eredményekről. 
Bizonyos, hogy ebben a jelentésében sok túlzás van, de 
a térítés munkájának nagyrésze valóban Piligrim műve 
volt. Gézát valószínűleg egy Prunnwart nevű püspök 
keresztelte meg, aki Piligrim kiküldöttei közül való volt. 
Szent István neve is mutatja Piligrim egyházmegyéjéhez, 
a passaui püspökséghez való szoros viszonyunkat, amely
nek védőszentje István első vértanú volt. Igaz, hogy a 
német egyházi befolyással egyidőben a görög hittérítő
munka hatása is mutatkozik hazánkban. Géza udvarában 
még nyugati és keleti keresztény és pogány elemek ke
veredtek. Talán ez volt annak az oka, hogy Adalbert 
prágai püspök Aschericust (Ascncus < ufn. Escherich, másik 
neve Anastasius), aki mint Szent István nevelője műkö
dött Géza udvarában, visszahívta. Aschericus azonban 
ennek ellenére hazánkban maradt mint pannonhalmi apát 
s később esztergomi érsek lett. A görög befolyás Szent 
István alatt is érvényesül még, amint ezt a veszprémvölgyi 
apácakolostor görögnyelvű alapítólevele is mutatja. Szent 
István azonban már határozottan a nyugati egyházhoz 
kapcsolódik, főkép felesége, Gizella révén. Az országban 
működő papok a legkülönfélébb nemzetiségűek, de a té
rítésben a legnagyobb szerep továbbra is a német papok
nak ju t; ez abból a körülményből is kiviláglik, hogy a 
kereszténység elsősorban a német területekkel érintkező 
országrészekben terjedt el. A magyar papság a némettel 
egyházpolitikai és egyházszervezeti kérdésekben állandó 
kapcsolatot tartott fenn. Querfurti Bruno és a thüringiai 
származású Szent Günther, aki a cseh erdőségekben élt 
remeteéletet, többször tartózkodtak Szent István udvará
ban. Arnold regensburgi szerzetes pedig hat hétig lakott 
Aschericus érseknél és ott Szent Emmeram tiszteletére 
antifónákat írt. Aschericust egyébként úgy tekintették Né
metországban, mint a birodalmi papság egyik tagját. 
1007-ben résztvett a frankfurti zsinaton, amelyen a bam- 
bergi püspökséget alapították, később pedig a bambergi 
oltárszentelésen. A német papság tehát nagy szerepet 
játszott Szent István udvarában.

A német papok letelepedése hazánkban később is
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továbbfolyik, elsősorban Szent László és Kálmán alatt. 
Most már nem hittérítők jönnek, hanem leginkább olyan 
papok, akik a császárság és a pápaság között támadt 
harc miatt kénytelenek a német földet elhagyni. Ezzel 
lehetővé válik nem kívánatos elemek beözönlése is ; ezért 
a Kálmán alatt megtartott első esztergomi zsinat elhatá
rozza, hogy csak olyan papok telepedhetnek meg az or
szágban, akik tanúkkal, vagy egy német püspök ajánló
levelével tudják igazolni feddhetetlen előéletüket.

A németországi főpapok közül a legnagyobb érdemei 
a magyar keresztény egyház megszervezése körül Piligrim 
passaui püspöknek voltak. Piligrim érdemeinek tudatában 
mindent elkövetett, hogy Magyarországot nagyratörő egy
házpolitikai terveibe bekapcsolja. Ismeretes, hogy a Klage 
néhány sora is megemlékezik Piligrim érdeklődéséről 
hazánk iránt:

ich wilz heizen seriben
die stürme unt die grőzen nőt
oder wie si sin beliben tőt,
wie ez sich huop und wie ez quam
und wie ez allez ende nam.

dar umbe sende ich nu zehant 
mine boten in Hiunen lant: 
da vinde ich wol diu maere ; 
wand iz vil übel waere, 
ob ez behalten würde niht, 
ez ist diu groezeste geschiht 
diu zer werlde ie geschach.

(Barlsch kiadása szerint: 3464—68. 3475—81. sor.)
Ez a néhány sor és vele kapcsolatban Piligrim sze

mélye sokáig foglalkoztatta a magyar hunmonda kutatóit. 
Piligrimben látták a magyarországi hun néphagyományok 
egyik szorgalmas gyűjtőjét, az említett néhány sorban 
pedig bizonyítékot véltek találni a magyar hunmonda lé
tezése mellett. Már Bleyer jakab rámutatott ennek a né
zetnek tarthatatlanságára. Hóman Bálint pedig meglepő 
egyezést talált az idézett néhány sor és Piligrimnek VI. 
Benedek pápához írott levele között, amelyet fentebb em
lítettünk. Ezek után a fenti idézet csak azt bizonyítja, 
hogy a Nibelung-éneknek, illetve elveszett forrásának, 
valamint a Klagenak ismeretlen szerzője vagy közvetlen 
érintkezés, vagy pedig a pápához írt jelentés alapján is
merte Piligrimnek a magyar keresztény egyházhoz való 
viszonyát; amennyiben pedig Piligrim maga állította be 
magát a Nibelung-ének alakjai közé, ez azért történhetett, 
hogy Magyarországgal való egyházpolitikai terveinek tör
ténelmi jogalapot szerezzen.

2
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Azt a kérdést, hogy Piligrim korának és az akkori 
magyar-német érintkezéseknek mennyiben volt befolyásuk 
a Nibelung-monda továbbfejlődésére és mennyiben őrizte 
meg emléküket a Nibelung-ének, mondatörténeti és iro
dalomtörténeti szempontból még nem tekinthetjük lezártnak.

I R O D A L O M .
Fauler Gyula, Kainál és Schünemann id. munkáin kívül 

v. ö. még: Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete 
főbb vonásaiban 900-tól 1900-ig. Nagyvárad, 1915. —Melich János: 
Szláv jövevényszavaink. Bp. 1905. — Piligrim és a hunmonda 
viszonyára nézve v. ö. Petz Gedeon: Amagyar hunmonda. 98—99. 
1. és Bleyer Jakab: A magyar hunmonda germán elemei. 
11 —12. 1., továbbá Hóman Bálint: X. és XI. századi történeti 
elemek a Nibelung-énekben. EPhK 1923, 44—78. 1. U. az. Ge
schichtliches im Nibelungenliede. Ungarische Jahrbücher 1923.

B) Állami berendezés és törvény szerkesztés.
Az egyházi szervezet terén érvényesülő német be

folyás csakhamar az állami berendezés módjában is 
mutatkozik. Szent István az állami szervezet kiépítésében 
és törvényszerkesztési munkájában elsősorban a germán 
intézményeket vette mintául. Céltudatosan törekszik arra, 
hogy a germán feudalizmus elemeit hazánkba átültesse. 
Az államfenntartás ösztönét igyekszik a magyarságba bele
oltani és nyugaton bevált intézményekkel szilárdítja meg 
az új magyar királyságot. A megyei intézmény p. o. a 
frank monarchia „Gaugrafschaft“-jainak felel meg, noha 
az intézménnyel kapcsolatos elnevezések nyelvünkben 
szláv jövevényszavak. A nyugaton készen talált törvé
nyeket és alkotmányos berendezést Szent István átveszi 
ugyan, de a magyar viszonyok követelte módosításokkal. 
Két törvénykönyvének főbb forrásai a 847-i mainzi zsinat 
határozatai, a Lex Alamannorum Lantfridana, a Lex 
Baiuwarorum és a frank kapitulárék. Szent István példáját 
a nyugati törvények alapelveinek átvételében első tör
vényhozó királyaink közül főkép Szent László és Kálmán 
követik. Az ő törvényeikben is megtaláljuk többek között 
a frank kapitulárék és a szász törvények hatásának 
nyomait. Itt azonban egyrészt már magyar alapon folyik 
a továbbépítés, másrészt főkép egyházjogi kérdésekben 
mindinkább előtérbe lép a görög kánonok hatása. Ezek 
a törvények — amint mondottuk — átveszik a germán 
feudalizmus elemeit és alapját vetik a hűbériségnek 
Magyarországon. A hűbériség ugyan nem tudott nálunk 
tartósan gyökeret verni, de a XIII. század folyamán a 
birtokfelosztás terén ugyanolyan viszonyokat teremtett^ 
mint a sokkal fejlettebb hűbériség Németországban.

Német viszonyok hatása látszik a magyar pénzügyi



21

politika első intézkedésein is. Szent István pénzveréséhez 
a mintát Regensburgban vette és valószínűleg onnan 
hozatta munkásait is. A magyar pénzverés alapsúlya a 
Karoling font és a magyar pénzrendszer mintaképe a 
frank-bajor rendszer. Az első magyar pénzek Szent Lászlóig 
igen keresett fizetési eszközök voltak a külföldön is ; a 
magyar pénz leromlásával pedig ugyancsak német, első
sorban bécsi pénzek kerülnek nálunk forgalomba.

Nemcsak a törvények és intézkedések szellemében, 
hanem a törvénykönyvek és oklevelek szerkesztési mód
jában is megvannak a német befolyás nyomai. Szent 
István okleveleinek fogalmazásában határozottan felis
merhető a német császári kancellária szerkesztési mód
szere. 1002-ben hazánkba jön III. Ottó egyik jegyzője, 
Heribert C., aki nálunk a német császári kancellária 
szokásait meghonosítja. Mint az egykorú magyar és német 
oklevelek egybevetéséből kitűnik, Heribert valószínűleg 
Würzburg vidékéről való pap volt. Néhány fontos egyházi 
oklevelünknek, a pannonhalmi alapító levélnek, továbbá 
a pécsi és veszprémi püspökség alapító leveleinek meg
fogalmazása az ő munkájának tekinthető.

I R O D A L O M .
Szekfű Gyula id. munkája. — Závodszky Levente: Szent 

István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai. Bp. 1904. — Hóman Bálint: Magyar pénz- 
történet 1000—1325. Bp. 1916. — H. Breslau: Internationale 
Beziehungen im Urkundenwesen des Mittelalters. Archiv für 
Urkundenforschung 1916. 19—76. — Szentpétery Imre: Szent 
István pécsi és pécsváradi alapító levelei. Értekezések a tör
ténettudományok köréből. XIV. 10.

C) Német főúri és lovagi társadalom.
Szent István munkatársai az állami berendezés mun

kájában elsősorban a Gizella királynéval bejött német 
főurak, lovagok, tisztviselők és polgárok voltak. Nagyobb 
befolyáshoz eleinte természetesen csak az arisztokrata 
körök jutnak. Gizella királyné maga igen nagy tekintélynek 
-örvendett a magyar királyi udvarban; kíséretében számos 
előkelő nemzetség őse jött hazánkba. Kézai krónikájának 
függelékében „multi comites, milites et nobiles“-ről beszél, 
akik a német főúri szokásokat a magyar udvarban meg
honosították. A Kézai által említett német főúri jövevények 
közt van Tiboldus de Fanberg, Altmann de Fridburg, 
Conrad de Altunburg, a Hederici (németújvári) nemzetség 
ősei Wolfger és Hederich, a Jób-nemzetség ősei és mások. 
Az udvar körében élő magyar urak megismerik a német 
főúri szellemet és így ennek hatása csakhamar a magyar 
főúri társadalomban is mutatkozik. A magyar udvarnak
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erősen német befolyás alatt álló légkörében Szent István 
fiát, Imrét (Emricus > Hemericus, Imbrech, Imreh; más 
egykorú források szerint Szent István fiát Henriknek hívták) 
is német névre keresztelik. A magyar-német főúri érintke
zéseket mélyítik még a királyi család német rokonainak 
látogatásai és az első királyaink mellett időnként bizalmi 
állást betöltő német főurak. A magyar királyi udvarban 
élt pl. egy ideig Gizella királynénak Agathe nevű rokona, 
aki később Eadword angol trónkövetelő felesége lett.
I. Endre uralkodásának elején pedig egy Rado nevű német 
főúr és az alsó lotharingiai származású Liedwin püspök 
bizalmi állást foglaltak el a király mellett. A hűbériség 
kifejlődésével, aminek nyomait először Kálmán törvényei
ben látjuk, nagyon sok idegen főúr kap birtokot. Ez abból 
is kitűnik, hogy több német személynév helységnévvé 
alakul át. Ilyenek p. o. Ratoldus >  Ratót, Chalold > Ha- 
dolth >  Hahót; Mahtin >  Majtény stb.

A lovagi jövevények elsősorban a nyugati harcmodort 
és fegyvereket honosítják meg nálunk. Amikor Szent István 
harcba indul, két német (közelebbről sváb) lovag Hunt 
és Pazman karddal övezik a királyt : „teutonico more 
gladio militari accinxerunt“. A király seregét a lázadó 
Koppány ellen szintén német lovag, Wenzellin de Wasser
burg vezeti. A német lovagok és főurak később is gyakran 
résztvettek a magyar királyok katonai vállalkozásaiban. 
Péter viszonya III. Henrikhez és híveihez ismeretes.
I. Endre öccsétől, Bélától tartva családját egy Tiedbald 
nevű német grófra bízza és a testvérviszály elsimítására 
Eberhard naumburgi püspököt, Ernő osztrák őrgrófot és 
Vilmos meisseni őrgrófot hívja be az országba. Számos 
német főúr politikai pártállása miatt hazánkba menekül,, 
de önként is szívesen szegődtek a magyar királyok szol
gálatába. Salamont a besenyők ellen Ernő osztrák őrgróf 
segítette, II. Béla a trónkövetelő Borics ellen 1131-ben szin
tén a németekhez fordult segítségért. Szolgálatában állott 
több német főúron kívül Albert, Lipót osztrák őrgróf fia is. 
Viszont Borics 1146-ban II. Géza ellen szintén német 
segítséggel harcol. Herrmann és Luitold grófok, akik ol
dalán küzdenek, elfoglalják Pozsony várát. Midőn pedig
II. Géza büntetésképen meg akarja támadni a fölkelőket 
támogató Jasomirgott Henrik bajor herceget, seregében 
ismét számos német lovagot találunk. II. Géza mellett a 
Manuel ellen vívott harcok alkalmával is sok német volt. 
A német lovagok bevándorlása hazánkba II. Endre alatt 
éri el tetőpontját. II. Endrét már teljesen a lovagság esz
méi hatják át és a királyi felséget ékesítő erények között 
a bőkezűség mérhetetlenségét tartja „legajánlatosabbnak“.

A lovagi jövevények — mint már említettük — las-
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sankint teljesen átalakítják a magyar hadviselést. II. Géza 
idején a magyar seregben egyre nagyobb számban tűnik 
fel a nehéz fegyverzetű lovasság és már a harcmodor 
is teljesen nyugati. A magyar-német lovagi érintkezés, 
emlékét őrzik a lovagi élet köréből vett jövevényszavaink, 
amelyek közül ma már több elavult: helym — kfn. helm ; 
páncél — kfn. panzer; korcovát — kfn. korzewát, kur
sät; kastély — kfn. kastel; torony — kfn. turm, turn; 
várta — kfn. warte; zsold — kfn. sóit; tornir — kfn. 
turnier; hódol — kfn. hűiden; herceg — kfn. herzoge: 
léhön, lehen — kfn. léhen; frigy — kfn. vride; hostát, 
houstat, hófstát — kfn. hovstat, hovestat stb. Ezeknek a 
jövevényszavaknak a közvetítői valószínűleg bajor-osztrák 
nyelvjárások voltak.

Már első királyaink alatt a lovagok és főurak mellett 
nagyszámú alsóbbrendű katonaság is telepedett le hazánk
ban. Szent István törvénykönyveiben a jövevény katonák
ról (milites) nincsen szó, mert lényegében ugyanaz a 
jogi helyzetük, mint a magyar katonáknak. Ez az alsóbb 
katonaság is terjeszti a nyugati hadviselési módot, a király 
testőrségét alkotja és elkíséri a királyt olyan hadjára
tokra is, ahova a magyarok nem hajlandók követni. Ez 
az alsó katonaság a földművesekkel és a városi iparos 
és kereskedő polgárság legrégibb rétegével alkotja az 
első hazai német telepeket. Ezt a letelepedett németséget 
különválasztjuk a későbbi bevándorolt, tervszerűen le
telepített németségtől. Ezeket a legrégibb német telepeket 
pontosan lokalizálni nem tudjuk; hogy Szatmárnémeti 
alapítása Gizella királyné jövevényeihez fűződik, az csupán 
helyi hagyomány. Valószínű, hogy a telepek ott keletkez
tek, ahol a német főúri birtokok voltak, leginkább az or
szág nyugati részében. Forrásaink ezeket a legrégibb né
met telepeseket „hospites“ vagy „teutonici“ néven említik. 
A „hospites“ elnevezés a nagyobb telepítések előtti kor
ban általában az összes külföldi jövevényekre vonatkozik 
és nem csupán a városi polgárság őseire, a földművelő 
és iparos osztály jövevényeire. Csak a XII. század végétől 
kezdve vonatkozik a „hospites“ elnevezés a tömegesen 
betelepülő német polgárokra, elsősorban az erdélyi és 
szepesi németségre. Ez a németség nagyobb egységekben 
telepszik le és megtartja faji különállását, míg a korábban 
bevándorolt főurak és lovagok igen nagy része beleolvad 
a magyarságba. A beolvadás csak akkor nem következett 
be, ha a főurak birtokai német területek szomszédságá
ban voltak; ez pedig gyakori eset volt, hiszen a király 
éppen az országnak hosszú ideig lakatlan nyugati szélén 
adományozott legkönnyebben birtokokat. Ezek a nyugati 
részeken lakó német főurak megtartották nemzetiségi ön-
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állóságukat és főképen a németujvári grófok vezetése alatt 
majd Ausztria, majd â  magyar király ellen fordultak, saját 
érdekeik védelmére. Ezek őrizték meg a magyar-német 
kapcsolat folytonosságát; ennek a kapcsolatnak azonban 
csak a nyugati határon épülő német városok felvirágzásá
val lehetett nagyobb jelentősége.

IRODALOM.
Kómán Bálint: A társadalmi osztályok Szent István álla

mában. Békefi-Emlékkönyv. Bp. 1912. — Erdélyi László: A 
társadalmi osztályok Szent István államában és a Békefi- 
emlékkönyv. Történeti Szemle 1913. 321—366. 1. — Schwicker, 
Kainál és Schünemann i. m. — Petz Gedeon: A magyar króni
kák német szavainak hangtani és helyesírási sajátságairól. 
Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezések köréből. 
Bp. 1912. — Melich János: Szláv jövevényszavaink. Bp. 1905. 
— Lumtzer-Melich i. m. — Melich János: Német vendégszók. 
XXIV. 1895. — Moór Elemér: A Toldi-monda és német kapcso
latai. NPhD. XIII. Bp. 1914. — Thienemann Tivadar: Die 
deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ung. Jahrb. 
1922. 89-109. 1.

D) Káptalani iskolák.
Bencések.

A német papok a kereszténység megszilárdítására 
alapított iskolák megszervezésében is jelentékeny munkát 
végeztek. Az első káptalani iskolát Szent Gellért alapítja 
Csanádon, munkatársai közt több német papot találunk; 
így Walter énektanítót és Henrik mestert, aki a trivium 
tárgyait tanítja. Az iskola megszervezésénél Szent Gellért 
nagy figyelemmel volt egyházmegyéjének nem magyar 
ajkú híveire is; iskoláját ezek számára is nyitva tartja: 
„concurrebantque ad eum Teutonici, Bohemi, Poloni, 
Gallici et ceteri“. Szent Gellért egyetlen fennmaradt böl
cseleti munkájával is belekapcsolódik a német kultúrába. 
Német papjainak Isengrinnek és társainak kérésére írja 
meg művét, amelynek szelleme a németektől kezdemé
nyezett antidialektikus bölcseleti irány legnevesebb kép
viselői közé emeli őt.

A többi káptalani iskolában is részben német taní
tókkal, részben Németországból behozott egyházi munkák 
alapján folyik a tanítás. A már említett Henrik mester 
a Csanádi iskolán kívül a székesfehérvárinál is működött 
egy ideig; bizonyára több honfitársa volt ennél az iskolánál. 
Az esztergomi énekiskolában, amely 1028 táján virágzott, 
szintén teljesen német módszer szerint tanítanak. Említet
tük, hogy 1030 körül Arnold bajor szerzetes hat hetet 
töltött itt; azokat az antifónákat, amelyeket itt tartózkodása 
alatt írt, Anastasius érsek betaníttatta a szerzeteseknek 
és kispapoknak.
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A keresztény magyar papnevelés első igazi otthona 
a  pannonhalmi iskola. Ezt a kolostort Szent István alapí
totta a bencések számára, akik nagyrészt Németországból 
jöttek hazánkba. Első kolostori építkezésünk általában a 
német bencésekhez fűződik. A bakonybéli, pécsváradi, 
zalavári és zobori kolostorok lakói kezdetben csaknem 
kivétel nélkül idegenek voltak s a kolostori levéltárakban 
feljegyzett jellegzetes nevek, mint pl. Albrecht, Lampert, 
Hildebrand. Sigfrid stb. legnagyobb részüknek német szár
mazása mellett tesznek bizonyságot. A pannonhalmi ko
lostor iskolájában ugyan nemsokára gondoskodnak olyan 
papok neveléséről, akik magyarul is tudnak, de a nép 
lelki gondozásával közvetlenül ez a rend nem nagyon 
foglalkozott. Arisztokratikus jellegéből folyó elkülönültsége, 
tudományos szelleme inkább az egyházi szervezés veze
tésére és a theologia tudományos művelésére predesz
tinálta, mint lelkipásztorkodásra. A Kézainál említett 
Wolfger grófnak németújvári vára körül letelepedett né
metek között pl. egyideig a bencések végzik a papi teen
dőket, de csakhamar demokratikusabb szervezetű rendek, 
a ferencesek és domonkosok foglalják el helyüket.

Mind az ifjú magyar állam fejlődésére, mind a német 
befolyás térfoglalására döntő fontosságú tény, hogy éppen 
a hatalom birtokosai voltak azok, akik a német be
folyás érvényesülését elősegítették. A magyarság német
barát részével kétségtelenül szembenállóit a nemzet 
másik, bizonyára nagyobbik fele, amely meddő bizalmatlan- 
kodással, kezdetben néhány ellenállási kísérlettel fogadta 
az új szellemet. Ez a kettősség jellemzi a magyarság maga
tartását mindvégig a német befolyással szemben. A ma
gyarság ellenálló része azonban már nem tudta meggá
tolni az új rend megerősödését. Nemcsak a kormányzás 
siklik ki kezéből, hanem megmaradva a régi hagyományok 
mellett képtelen arra, hogy a német befolyással egyenlő 
értékű termékenyítő erőt állítson a magyarság szolgála
tába. A német befolyás szűkebb korlátáit megnyitja a
XII. század közepén megindított tervszerű telepítés, amely új, 
életerős társadalmi osztállyal gazdagítja hazánk lakosságát.

I R ODAL OM.
Békefi Rémig: A káptalani iskolák története Magyarorszá

gon 1540-ig. Bp. 1910. — Karácsonyi János: Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Nagyvárad, 
1915. — Ugyanaz: Szent Gellért Csanádi püspök élete és művei. 
Bp. 1887. — Fenczik István: Szent Gellért helye a filozófia 
történelmében. Bp. 1918. — A pannonhalmi Szt. Benedek-rend 
története. Szerk. Erdélyi László. 1 köt. Bp. 1902. — Hollós 
Ildefonz: A magyar bencések német irodalmi működése. 
Pannonhalma, 1921. (Kézirat.) — Schwicker, Kainál és Schüne- 
mann i. m.
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3. Az első német telepítések.
A magyarországi tervszerű német telepítéseknek kettős 

oka van ; külső oka a kelet felé irányuló nagy német tele
pülési mozgalom ; a másik, belső ok pedig a magyar kirá
lyoknak az á törekvése, hogy a lakatlan területeket bené
pesítve, az új lakosságban egyszersmind hatalmuk meg
szilárdítására biztos támaszt szerezzenek. A mezőgazda
ság gyors fejlődése folytán a XII. század közepe táján 
különösen a Középrajna vidékén egyre nyomasztóbbá 
válik a földnélküliség és arra kényszeríti a túlzsúfolt terület 
lakóit, hogy földművelésre alkalmas új hazát keressenek. 
Ez a mozgalom kapóra jött II. Gézának; bizonyos udvari 
befolyások megérlelték benne a német telepítés gondolatát.

Említettük, hogy hazánk nyugati szélének legrégibb 
német helységei részben a Karolingok frank telepítésének 
maradványai. A nyugati határ hosszú ideig nem lévén 
pontosan megállapítva, a német lakosság terjeszkedésére 
továbbra is megvolt a lehetőség. Gizella királyné Pozsony, 
Sopron és Szombathely vidékét kapta nászajándékul s való
színű, hogy a velejött lovagok, papok és kézművesek 
közül is sokan itt telepednek le. A mai Mosonmegye terü
letén 1074-ben IV. Henrik császár Nowendorfot és még 
néhány helységet adományoz az egyháznak, ennek viszont 
meg kell védenie Miesenborc-ot (Wieselburg). Az 1137-ben 
feltűnő Mussun (Moson) elnevezés is a régi német névre 
vezethető vissza. Lassanként a német lovagok építette 
várak körül keletkeznek német helységek. Az említett 
Wolfger grófon kívül, aki a hagyomány szerint Német
újvár megalapítója volt, testvére Hedrich emeli Hédervár 
várát, 1198-ban pedig Novum castrum (Neuhaus— Vas
dobra) lakóit említik, akik a szentgotthárdi rendháznak 
szőlőskertet adományoznak. Az adományozók neve: 
Eurhard, Gerolt, Lippoldus, Bertold német származásra 
vall. Sopron megyében is két német lovag, a Guthkele 
nemzetségből való Albrecht és Gottfried telepít le néme
teket. A nyugati részeken a németek letelepedése termé
szetes beszivárgás volt és az államhatalom részéről sem
miféle támogatásra nem volt szükség.

A tervszerű hazai német telepítések időrendi szem
pontból két nagy csoportra oszlanak; ezek az Árpádkori 
telepítések és a Habsburgok telepítései a török háborúk 
befejezése után. Az elsők Magyarország északi részeit és 
Erdélyt népesítik be, az utóbbiak pedig főkép Délmagyar- 
országot.

Az első nagyobb német bevándorló csoport II. Géza 
korában jön hazánkba és az északi megyékben, elsősor
ban a Szepességben telepszik meg. Ezek az ú. n. „fián-
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driaiak“ és „szászok“ (Flandrenses, Saxones,) középnémet 
területről, az Alsó Rajna mellől, leginkább Aachen és 
Mosel vidékéről jöttek. Szilézián keresztül Galíciának tar
tottak, egyrészük azonban nem találván ott megtelepülésre 
alkalmas területet, tovább folytatta útját. Lassanként ma
gukkal hozott jogi szokásaik alapján berendezkednek ná
lunk és a magyar birodalom határait megvédik a lengye
lek hódító törekvéseivel szemben. A Szepesség már a
XIII. század elején mint zárt politikai egység szerepel és 
1202-ben szó esik Tamás nevű grófjukról, aki a Szepesség 
politikai feje. A tatárjárás idején már fejlett községi poli
tikai szervezeteik voltak; ekkor grófjuk és bíráik vezetése 
mellett sáncaik közé („lapis refugii“) menekülnek és itt 
élik át a tatárdúlást. 1245-ben pedig felépítik Lőcsét, vé- 
delmül esetleg megismétlődő támadásokkal szemben. Ez 
a város szerepel V. Istvánnak 1271-ben a szepesiek szá
mára kiadott privilégiumában mint a szepesi gróf szék
helye („indicabit in Leucha, civitate provincie capitali“). 
Ez az oklevél a szepesieket még nagyobbára földművelők
nek mondja. Csakhamar azonban a kereskedelem is gyors 
fejlődésnek indul itt. Hain Gáspár kéziratos lőcsei krónikája 
szerint már 1248-ban elsősorban kereskedelmi érdekek 
védelmére alakult meg 24 szepesi város szövetsége, amely 
csakhamar nagy tekintélyre tesz szert. Erről a szövetség
rőt azonban csak 1298-ból vannak töredékes adataink. 
Róbert Károly német nyelvű Freythumb-ja (1312), amely az 
1271-i privilégiumokat megerősíti, egyenként felsorolja a szö
vetség városait s mint fontosabbakat a következőket emeli 
ki: Igló (Neudorf), Szepesbéla (Béla), Poprád (Deutschen
dorf), Szepesszombat (Georgenberg), Felka (Főik) stb. A vi
rágzó városokban a kulturális fejlődés új lehetősége nyílik 
meg. A 16 szepesi város későbbi elzálogosítása gazdasági 
szempontból keményen sújtja ugyan a lakosságot, de a 
városok összetartozását lényegében nem lazítja meg.

A szepesi szövetséggel kapcsolatban állott bizonyos 
mértékben a hét bányaváros is : Gölnitz (Gölnicbánya), 
Schmölnitz (Szomolnok), Wagendrützel (Vágendrisszel), 
Krompach (Korompa), Einsiedel (Remete), Schwedlér 
(Svedlér) és Nortz. Ezeket a városokat részben még a szepesi 
település előtt, részben vele egyidejűleg a XI. és XIII. század 
között frank és thüringiai telepesek alapítják meg. Külön 
jogi egységet alkotnak ugyan, de ugyanannak a telepü
lésnek az eredményei, mint a többi felsőmagyarországi 
bányaváros és már azonos ipari jellegüknél fogva is szo
rosabb kapcsolatban vannak velük. Ez a telepítési terület 
a hét bányavároson kívül még Bars, Nyitra, Hont és 
Zólyom megyére terjed. A telepítésnek első írásbeli nyomát 
a garamszentbenedeki apátság egy 1075-ből való okleve-
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lében találjuk. Ez az oklevél Rikarchi Artland (Artland =  
Ackerland ?) és sepultura Gunreidi-ről emlékszik meg. 
A városok legnagyobb része azonban a XII. század folyamán 
keletkezik és néhány csakhamar élénk ipari és kereske
delmi központtá fejlődik. Selmecbánya (Schemnitz) már 
a tatárjárás előtt megvolt és 1244-ben megerősítik a város 
kiváltságait. A város és a bányaipar szervezetére vonat
kozó értékes németnyelvű emlékről később szólunk. Ugyan
csak 1244-ben kapták kiváltságaikat a „korponai szászok" 
(saxones de Korpona) és a zólyomiak is; mind a két hely
ség azonban már jóval a tatárjárás előtt megvolt. Ehhez 
a telepítési területhez tartoznak még a következő jelen
tősebb német bányavárosok: Besztercebánya (Neusohl), 
Körmöcbánya (Kremnitz) és Bakabánya (Pukkanz); ez 
utóbbit azonban csak Róbert Károly, idejében alapította 
egy Haslau nevű osztrák földesúr. Árpádkori városaink 
között nemzetiségi szempontból ezek a bányavárosok a 
leghomogénebb alakulatok, amennyiben lakosságuk csak
nem tisztán német. Jogi berendezésükben is ezek változ
tattak legkevesebbet a régi hazából hozott szokásokon.

A Szepességtől a besztercei szász területig német 
telepek egész sora húzódik. A Váradi Regestrum számos 
ítélete említ Abaúj, Ung, Ugocsa és Zemplén megyében 
lakó németeket. Különösen érdekes az abaújmegyei tíz 
község németjeire vonatkozó feljegyzés: „Teutonici de 
X villis, quae dicuntur Felnemet, Cüzepnemet, Olug- 
nemet . , .“ Természetes, hogy ezek a telepítési területek 
nem voltak valami áttörhetetlen kőfallal körülvett egységek; 
a szomszéd vármegyéket a bevándorolt német lakosság 
nem hagyhatta érintetlenül. A németlakta községeknek 
egyenként való felsorolása azonban céltalan volna. Kaindl 
is csak megnehezíti történeti munkájában a telepítési fo
lyamat áttekinthetőségét azzal, hogy minden rendű és korú 
adatot egymásra halmoz, tekintet nélkül a településnek 
későbbi kulturális értékére. Itt csak a telepítési folyamat 
fővonalainak vázlatos rajzáról lehet szó; a telepesek 
további térfoglalása csupán a későbbi fejlődésben mutat
kozó kulturális értékek arányában vehető számba. Abaúj, 
Ung, Ugocsa és Zemplén megyék német telepítése kul
turális szempontból csekély jelentőségű ; figyelmet érdemel 
azonban abból a szempontból, hogy legnagyobb -való
színűség szerint kapcsolatban áll az erdélyi szászok be
vándorlási útjával.

Az erdélyi szászok javarésze II. Géza hívására a
XII. század folyamán telepedik le Erdély déli határa 
mentén. A mai egész erdélyi német nyelvterület benépe
sítése azonban nem egyidőben történt. Már a XII. század 
végéről való egyházi oklevelek különbséget tesznek „előbbi
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flandriaiak“ (Flandrenses priores) és a később betele
pítettek között. A legrégibb német telepítés középpontja 
az a vidék, ahol az Olt délre kanyarodik. 1184 és 1186 
között III. Béla dicsérettel emlékezik meg az Oltvidéki 
szászok adófizető készségéről. A terület középpontja Szeben 
(sibinburc), amelyhek nevével először 1201-ben találko
zunk ; 1225 óta pedig Hermannstadtnak hívják. Az északi 
erdélyi szász telepítés Beszterce, Naszód és Radna vidékét 
népesítette be. Erre vonatkozó okleveleink csak a XIII. 
század elejéről maradtak reánk, sok körülmény azonban 
amellett szól, hogy ez a telepítés körülbelül egykorú a 
déli, oltmellékivel. A harmadik nagyobb erdélyi német 
nyelvterület a Barcaság; népesítése összefügg a német 
lovagrend ittartózkodásával. 1211-ben II. Endre telepíti le 
a rendet és bár sikertelen szeparációs kísérletük után el 
kell hagyniok az országot, a tőlük alapított helységek meg
maradnak és nyugodt fejlődésüket biztosítják az időközben 
épült várak. Ennek a területnek központja s mint Nagy 
Lajos egyik okleveléből kitűnik, később egyúttal közigaz
gatási székhelye Brassó (Kronstadt). E három nagyobb 
összefüggő területen kívül természetesen találunk kisebb 
telepítési egységeket is, amelyek a telepítés időrendje 
szempontjából is figyelmet érdemelnek. Csaknem minden 
az erdélyi szászok történetével foglalkozó munka szerint 
Krakkó (Karakó), Magyar-Igen (Chrapundorf) és Rumes 
(Rams) voltak az első erdélyi szász telepek. Sem ezek, 
sem pedig a Medgyes- (Mediasch-) vidéki szász kolónia 
nem tartozik szervesen a fentebb említett három nagyobb 
egységbe. A medgyesvidéki szász kolónia elhelyezke
dése a XIII. század közepére tehető. Bizonyos továbbá, 
hogy a szászok nyugat felé is jóval nagyobb területen 
laktak, mint m a; erre mutat Erdély nyugati megyéiben 
sok -szász és -német utótagú összetett helységnév. Ezek 
azonban az egységes szósz közigazgatási és kulturális 
szervezeten kívül óllvón, lassankint elvesztették eredeti 
jellegüket.

A szászok őshazája és származása nyelvjárásukkal 
kapcsolatban hosszú ideig volt tudományos vita tárgya. 
Bizonyos, hogy Luxemburg, a Mosel és Eifel vidékéről 
jöttek s legnagyobb részük valamely frank törzshöz tar
tozott. Hazájukból magukkal hozták jogi szokásaikat s 
új lakóhelyükön is folytatták eddigi foglalkozásukat, a 
földművelést, szőlőművelést, ipart és kereskedelmet. Köz
ségekbe és nagyobb egységekbe tömörülve szívós mun
kájukkal csakhamar megvetették sajátos társadalmi és 
szellemi fejlődésük alapját. Értékes jogi kiváltságaik leg
fontosabb összefoglalása II. Endre 1224-i oklevele; ez 
egyesíti és közvetlenül a királynak rendeli alá az összes



szász telepeket. A király jogait a szászok törvényhozó 
testületével szemben (universitas Saxonum) a szászok 
grófja képviseli. Közigazgatási szervezetük fejlődésében 
fontos lépés a főkép Nagyszeben körül csoportosuló német 
telepeknek hét „szék“-re osztása a XÍV. század elején; 
ehhez a hét székhez később még egy nyolcadik, a med- 
gyesi szék is járult. A XV. század folyamán csaknem 
az összes szász telepek politikai egységgé tömörülnek s 
ezzel a szász „nemzet“ politikai téren is fontos tényezővé 
válik. A tudományban is teljesen meggyökeresedett szász 
elnevezés tudós találmány; nyelvük jellege ugyanis közép
frank és két nagyobb (északi és déli) nyelvjárási területre 
oszlik.

A Budán, Pesten és környékükön letelepített német
ség helyben és időben mintegy középhelyet foglal el az 
északi és déli telepítések között. Mind Pestnek, mind 
Óbudának már 1217-ben német lakossága van és Pest a 
tatárjárás idején mint nagy és gazdag német helység 
(magna et ditissima theutonica villa) szerepel. A tatár
járás után IV. Béla folytatja a telepítési délnémet „sváb“-ok- 
kal. 1244-ben épül a mai Gellérthegy lábánál az akkor 
„kisebb Pest' -nek (Pest minor) nevezett német telep; 
egy 1246-i oklevél pedig Abranth, Willam, Herbot nevű 
polgárokat, továbbá Henrik harangöntőt és bírót említi 
mint „nagyobb Pest“ (Theutonici de maiore Pesth) lakóit. 
Ez a terület az irodalmi élet szempontjából csak a török 
uralom elmúltával lesz jelentőssé, amikor is újabb német 
lakosságot telepítenek ide.

A telepítés legfontosabb következménye a városi élet 
kifejlődése. A józan életrend, nyugodt termelő munka 
megteremti a polgárság anyagi jólétét s ez a jólét bizonyos 
szellemi igényeket támaszt. A jómódú városi polgárság 
egészséges realizmusa és a becsületes vagyonszerzés 
tudatából fogant életfelfogása adja meg ennek a meginduló 
német szellemi életnek a kereteit.

I RODALOM.
A hazai német telepítésekről általában v. ö. Strakosch-Grass- 

mann, Schwicker és Kainál id. munkáin kívül Kainál: Die An- 
sieálung áer Deutschen in áen Karpathenländern. Leipzig, 1917.— 
Ugyanaz: Deutsche Ansiedlung uná áeutsche Kulturarbeit an 
áer untern Donau. Prag. Deutscher Verein zur Verbreitung gemein- 
nützigerKenntnisse. 1917. — Giesebrecht: Geschichte der áeutschen 
Kaiserzeit. Braunschweig, 1881. 5. — N agl-Zeidler: Deutsch
österreichische Literaturgeschichte. 1. 1899. 36—48. 1. — R. v. 
Kralik: Deutsche Arbeit in Ungarn (Aáam Müller-Gutten- 
brunn: Ruhmeshalle áeutscher Arbeit in der Oesterreich- 
Ungarischen Monarchie). Stuttgart, 1916. — A magyarországi német 
telepítésekre vonatkozó irodalom összeállítását 1. Schwartz Elemér: 
Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. (Magyarországi 
német nyelvjárások 8. fűz.). Bp. 1923.
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A felső- és nyugatmagyarországi németségre vonatkozólag 1. Franz 
Xaver Krones: Zur Geschichte des deutschen Volkstums im 
Karpatenlande, mit besonderer Rücksich t auf die Zips und ihr 
Nachbar gebiet. Festschrift, Graz 1878. — Dr. Bruckner Győző: 
A szepesi szász nép. Szabó Oreszt, Nemzetiségi ismertető 
könyvtár. Bp. 1913. — Julius Gréb: Mundart und Herkunft 
der Zipser. Reichenberg, 1924. (Sudetendeutsches Land und 
Volk.) Johann Kachelmann: Geschichte der ungarischen 
Bergstädte und ihrer Umgebung. Schemnitz, 1853. — Nitsch 
Mátyás: A dunántúli németség. Szabó Oreszt, Nemzetiségi 
ismertető könyvtár. Bp. 1913. — Schwartz Elemér: A rába- 
lapincsközi nyelvjárás hangtana. NPhD. X. Bp. 1914.

Az erdélyi szászokra vonatkozólag I. Friedrich Teutsch: Die 
Art der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen. Forschungen 
zur deutschen Landes- und Volkskunde IX. Stuttgart, 1895. — 
Ugyanaz: Bilder aus der vaterländischen Geschichte I—II. Her
mannstadt. I. 1899,2 II. 1899. — G. D. Teutsch: Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen I.3 Hermannstadt, 1899. — Dr. Rudolf 
Theil: Geschichte der zwei Stühle Mediasch und Schelk bis 
zur Mitte des XV. Jahrhunderts. Archiv. N. F. XXI. 231—312.1. — 
Huss Bichárd: Az erdélyi német nyelvjárástanulmányozás 
mai állása. NPhD. V. Bp. 1913. — A szászoknak saját múltjukra 
vonatkozó tudományos törekvéseit ismerteti Neugeboren Emil: 
Az erdélyi szászok. Szabó Oreszt, Nemzetiségi ismertető 
könyvtár. Bp. 1913.



III. A KERESZTÉNY KÖZÉPKOR.
(1242-1526.)

A hazai német irodalom története voltakép a telepí
tésekkel kezdődik. Amikor ezt mondjuk, nemcsak az iro
dalom hagyományos meghatározására gondolunk (írott 
művek összessége), nemcsak azt vesszük tekintetbe, hogy 
a telepítésektől a mohácsi vészig terjedő időszakból mar 
van írott emlékünk. Az irodalomtörténetíró a holt betűben 
vizsgálata tulajdonképeni tárgyának, a szellemi életnek 
egyik megnyilvánulását láthatja csupán; számára az Írott 
emlék csak akkor válhatik eleven valósággá, ha ismeri 
és megérti azoknak a nagy egyéniségeknek vagy történeti 
eseményeknek kulturális horderejét, amelyek az Írott 
emléket megelőzik, vagy amelyek vele egyidejűek.

A telepítés a német kultúra recepcióját tekintve, 
valóban mélyen beleszánt a magyar talajba. Eddig a 
német befolyás többé-kevésbbé politikai, közjogi termé
szetű és a társadalmi osztályok egy csekély hányadának 
tulajdona marad. A telepítés a németséget országos ténye
zővé emeli és a nyomában járó szociális és gazdasági 
átalakulások valóra váltják mindazt, ami eddig csak 
mint elszigetelt törekvés volt meg. E korszak a tatár
járástól a mohácsi vészig terjed. Kiindulópontja tehát az 
az esemény, amelynek közvetlen következménye a tele
pített lakosság jogi helyzetének rendezése, nyugodt fejlő
désének biztosítása volt. Korszakunkat a mohácsi vésszel 
zárjuk: a nagy nemzeti katasztrófával csaknem egyide
jűleg mutatkoznak nálunk a XVI. század német szellemi 
forradalmának első jelenségei.

A betelepített németség jórésze mint városi polgárság 
helyezkedik el új hazájában; első megnyilvánulásai a 
szellemi kultúra terén is a városi élet kifejlődéséhez fű
ződnek.

1. Német városaink szervezete.
A) A  városok és a polgári társadalom kialakulása.

,,A magyarok az államot, a németek a városokat 
teremtették nálunk. A miilyen főtényezők az ország elfog
lalásában és védelmében ezek, ollyanok ezek a társa
dalom és ipar fejlesztésében.“ Hunfalvy e nézetéhez ma.
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amikor a városok kialakulásának összes körülményeit 
ismerjük, talán nem csatlakozhaiunk minden fenntartás 
nélkül. Tudjuk, hogy fontos belső szociális és gazdasági 
okok tették szükségessé, hogy egyes forgalmasabb hely
ségek városokká alakíttassanak á t ; a városi lakosság 
nemzetiségi elosztását tekintve pedig egyformán találunk 
németeket és olaszokat. Annyiban azonban teljesen 
magunkévá tehetjük Hunfalvy nézetét, hogy a városi 
közigazgatás szervezetének kiépítése és a városok kultu
rális fellendülése a hazai németséghez fűződik.

Történelmünkben a XIII. századot méltán nevez
hetjük a „városok századának“, mert ha az ekkor alapí
tott városok száma nem nagy is, a városi szervezet 
alapjait ennek a századnak folyamán rakják le. Igazi 
városalapító királyunk IV. Béla. Alatta megtaláljuk már 
árpádkori városainknak mindkét típusát. Első városaink 
ugyanis tisztán gazdasági szükséglet folytán keletkeznek; 
forgalmasabb helységek bizonyos jogokat kapnak — a 
bírói hatáskör kiterjesztése, bizonyos fokú önkormányzat, 
vásártartási jog, vámmentesség — s ezzel városokká 
lépnek elő. Hiányzik belőlük a középkori város (civitas) 
egyik elengedhetetlen kelléke, az erődítés, enélkül csak 
községek (villa) maradnak. A tatárjárásig alapított és a
XIII. század első feléből való privilegialis oklevelekből 
megállapítható városunk mind ilyen „villa“. A rendszeres 
városalapítás ezután indul meg és pedig a szükséges 
honvédelmi szempontok figyelembevételével. Néhány vá
rosunknak az újabbak közül tisztán honvédelmi célja 
van. Ezeknél először történik a jogi alapítás, azután a 
betelepítés. Ily módon harmadfélszázados állami élet után 
aránylag rövid idő alatt kialakul a két fő várostípus: a 
gazdasági központ és az erődített helység.

A legrégibb városi társadalom nagyjából két elemből 
tevődött össze: a várnépekből (cives) és a jövevé
nyekből (hospites). A polgár elnevezés kezdetben — 
mint középlatin alakja, burgenses mutatja — nem csupán 
a városi lakost, hanem a királyi várterületen (burg) lakó 
népet is illette. A városi lakosság két főeleme a XIII. 
század folyamán összeolvad és a teljes jogú városi polgár 
a civis lesz. A jövevények (hospites) legnagyobb része 
természetesen német.

A polgárság foglalkozását tekintve túlnyomóan 
kereskedőkből és iparosokból állott, de találunk közte 
nagyszámú földmívest is. Városi társadalmunk egyik 
fontos alkotó eleme a szepesi németség pl. 1271-ben 
kapott privilégiumában mint elsősorban földmívelőnép 
szerepel. A kereskedelem zavartalan fejlődését biztosí
totta a vámmentesség, amely már az erdélyi szászok
Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 3
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Andreanumában (1224) bennfoglaltatik. A városi ipa
rosság magva a várnép; ez utóbb átveszi a földmívelést 
és az ipari termelés csaknem teljesen a betelepített német 
polgárságra hárul. Kezdetben legfontosabb a bányaipar, 
később azonban németségünk több iparágban a külföldet 
is megelőzi. Hatalmas fejlődésnek indul az ipar és keres
kedelem a XIV. és XV. század folyamán, amikor a heti
vásárok mellett lassanként mindenütt országos vásárokat 
is tartanak és a külfölddel való gazdasági érintkezés is 
állandósul.

E békés munka mellett meg kell emlékeznünk arról 
a  fontos honvédelmi szolgálatról is, amelyet a polgárság 
a tatárjárás után a megerősített helységekben teljesített; 
őzzel egyúttal biztosította a gazdasági élet zavartalan
ságát kü]ső támadásokkal szemben.

Az Árpád-ház kihalása után bekövetkezett események 
fokozottabb mértékben váltják ki a városi polgárság állam
fenntartó erényeit és így lassankint belekapcsolódik a poli
tikai életbe. A királyi hatalom rovására terjeszkedő oli
garchák túlkapásaival szemben a német polgárság lelkesen 
a király mellé áll. Ebben az állásfoglalásban nemcsak a 
polgárság királyhűsége nyilvánul meg; támogatják azt 
szociális okok is. A főurak a „városi kalmárok“ egyre 
emelkedő jólétét és kiváltságos helyzetét sanda szemmel 
nézik és tőlük telhetőén igyekeznek a városok túlságos 
fejlődését megakadályozni. A polgárok királyhűségében 
első konkrét megnyilvánulását látjuk annak a lappangó 
ellentétnek, amely a magyar főúri osztály és a legnagyobb 
részében német polgárság között már a XIV. század elején 
megvolt. Azonban éppen ez az ellentét tette a polgárságot 
uralkodóink szemében értékessé. Az Anjouk is megerősítik 
kiváltságait, 1419 óta pedig a törvényhozásban is jelenté
keny szerepet kap. A XV. század folyamán az egyre ki
élesedő politikai ellentétek és mozgalmas események 
nagyon megbénítják a városok további fejlődését. Az 
armalesek adományozása, trónvillongások, a nemességnek 
a török veszedelem elől a városokban való letelepedése 
megbontja belső egységüket; hozzájárulnak mindehhez a 
század harmadik évtizedében a huszita betörések. Az 
első Habsburg trónralépése a német befolyást ismét erő
sen érvényre juttatja főúri körökben. Ez a befolyás azon
ban végzetes szakadást támaszt a magyarságban és ez a 
körülmény sokat levon a hatás kulturális értékéből. A „nem
zeti párt“ diadalt arat a német párton, Mátyást királlyá vá
lasztják ; az ellentétek azonban ezzel sem szűnnek meg. 
Azok a szálak, amelyek királyainkat és főurainkat a német
séghez fűzik, nem szakadnak el, sőt egyre erősbödnek 
és állandósítják kapcsolatunkat a német szellemi élettel.
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I R O D A L O M .
V ö.B.Heil: Die deutschen Städteund Bürger im Mittelalter 

(Aus Natur und Geisteswelt). IV. kiad. 1921. és az idevonatkozó 
német irodalmat. — K. W. Nitzsch: Ministerialität und Bürger
tum im 11. und 12. Jahrhundert. Leipzig, 1859. — Hunfalvy 
Pál: Magyarország ethnographiája. Bp. 1876,— Wenzel Gusz
táv: Magyarország városai és városjogai. Bp. 1877. — Szalay 
József: Városaink nemzetiségi viszonyai a XIII. században. 
Századok 1880.—Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok 
korában. Bp. 1908. —Danninger József: A középkori városi élet. 
Békefi-emlékkönyv 1912. — Bruckner Győző: Magyar művelő
dési mozzanatok a XII., XIII. és XIV. században. Eperjes, 
1903. — Schwicker i. m. — Kaindl: Geschichte der Deutschen 
in den Karpathenländern. Gotha, 1907. II. — Samuel Weber: 
Geschichte der Stadt Béla. Beitrag zur Zipser und vaterländischen 
Geschichtsforschung. Igló, 1892. — Ugyanaz: Geschichte der Stadt 
Leibitz mit Bezug auf die Vergangenheit Zipsens und Un
garns. Késmárk, 1896. — Münnich Sándor: Igló története. 1896. — 
A hazai német városok lokalizálásához egyedüli támpontot a kereske
delmi utak nyújtanak. L. ezekről Borcsiczky Béla: A politikai vál
tozások befolyása Magyarország kereskedelmi útjaira a XIV— 
XV. században. Bp. 1914.

B) A városok jogaira vonatkozó emlékek.
Városaink helyzetét az állami egység keretén belül a 

királyi kiváltságok szabták meg: ezek egyúttal irányadók 
a belső szervezet kiépítésében is. A belső önkormányzat 
legfontosabb ténye a városi hatóságok (bíró, esküdtek, 
jegyző) megválasztása. Ennek a testületnek a város belső 
ügyeiben törvényalkotási joga volt. Működésének emlékei 
német nyelvű városjogaink és nagyszámú okleveleink. 
Számunkra az emlékek tárgyi értékénél fontosabb az, hogy 
ezek első hazai német nyelvemlékeink. Hogy pedig első 
emlékeink éppen jogi természetűek, annak magyarázatát 
nemcsak a betelepített németség helyzetében kereshetjük; 
része van ebben a polgári lélek természetrajzának is. 
A polgárság ezekben a jogkönyvekben és okmányokban 
legfőbb ideáljainak, az erkölcsi értékeknek abszolút érvé
nyesülését igyekszik intézményesen biztosítani. Az igaz
ságosság szelleme uralkodik ezekben a jogkönyvekben; 
az igazságosság pedig az erkölcsiség betetőzése. „Fürsich- 
iigkeit des rechtes ist der göttlichen und menschlichen 
Sachen kundschafft . . . Die gerechtigkayt ist vnder den 
tugenden das oberst guet.“ Ezeket a sorokat a pozsonyi 
jogkönyv bevezető részében találjuk. Valóban a polgár
ság impozáns egységét épen az igazságosság szigorú érvé
nyesítése biztosította,

A városaink szervezetére vonatkozó német nyelvű 
emlékek áttekintése szerfölött nehéz. Az anyag igen nagy 
része kiadatlan, másik része pedig többnyire elavult és 
fogyatékos kiadásokban szóródik szét, úgy, hogy a kiadott 
anyag puszta összegyűjtése is nagy munka.

3
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Emlékeink között első helyen szélesebb művelődés
történeti keretüknél fogva a városi jogkönyvek állanak. 
Legrégibb ezek közül a selmeci jogkönyv: Gemaine Statt- 
und Percrecht der erbarn und löblichen Stat Schebnitz. 
Ez négy kéziratban maradt ránk. A kéziratok közül kettő 
a XIV. századból való, a harmadik a XVI. századból, a 
negyedik pedig a XVII. század elejéről. A legrégibb kéz
irat remek kiállítású díszes példány, erre tette le a város 
bírája a hivatalos esküt. A jogkönyv tartalmát tekintve 
két részből á ll: a tulajdonképeni városjogból és a bánya
jogból, amelyet IV. Béla korában szerkesztettek. Leg
nagyobb részében Iglau város latin nyelvű jogkönyvének 
fordítása. A selmeci jogkönyv bányajogi része mintája 
volt több bányaváros bányajogi statútumainak. A Selmec
bányái jogkönyv alapján jegyezték fel a régi gölnicbányai 
bányajogot 1400 körül, ennek nyomán készült a körmöc- 
bányai is 1492 és 1512 között, továbbá a felsőmagyar
országi hét bányaváros statútumai, amelyek 1487-ben. 
Kassán jegyeztettek fel. Mindezek a jogkönyvek később 
a viszonyok változása folytán jelentékenyen bővültek.

Időrendben a selmeci jogkönyv után következik a 
jóval terjedelmesebb szepesi jogkönyv: Villkühr der 
Sachsen in dem Zips 1370-ből. Ennek a jogkönyvnek 
ugyancsak négy kézirata maradt ránk: 1. a szepesszom- 
bati a XV. század első feléből, egyúttal az alább emlí
tendő szepesszombati krónika kódexe, 2. az iglói kézirat 
a XVI. század elejéről; másolója Thomas von Sziaken- 
dorff „Schreiber“, 3. az ú. n. „13 város“ példánya; az 
egykori városi grófság levéltárában őrzött legrégibb jegyző
könyv elején levő másolat a XVI. század elejéről; 4. leg
újabb és legterjedelmesebb, egyúttal a legszebb kivitelű 
a lőcsei városi levéltár példánya, amely 1540-ben készült. 
Másolója Henrich Gnersich, a később nagy szerepet ját
szott Genersich-család legrégibb ismert tagja. A jogkönyv 
kiadásai mind a lőcsei kézirat alapján készültek. A négy 
kézirat szövege többé-kevésbbé eltér egymástól. A jog
könyv eredetileg 93 pontból állott, amelyhez a XVI. szá
zadban még kettőt csatoltak. Tartalma a szepesiek ön- 
kormányzatára vonatkozó kiváltságok és a polgári élet 
minden részletére kiterjedő rendelkezések. Talán egyik 
jogkönyvünk sem szentel annyi teret a polgárság családi 
és rokpnsági viszonyainak tárgyalására, mint a szepesi. 
A rokoni kötelék szentségének hangsúlyozása természetes 
velejárója a polgárság vallási és erkölcsi szigorának. 
A büntető rendelkezésekben is a vallás szabja meg a 
büntetés mértékét. A főcél: „das der Seelen darumb genug 
geschehe“. A polgári jogéletben egyformán kell érvényesül
nie az égi és földi igazságszolgáltatásnak. Ez az elv vezeti
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a jogkönyv szerkesztőit. Az igazságszolgáltatásnak ez a 
kettős felfogása többé-kevésbbé valamennyi jogkönyvünk
ben megtalálható. A szepesi jogkönyv összes forrásait 
nem ismerjük. Főforrásának a Sachsenspiegel tekinthető.

Harmadik fontos jogi emlékünk a pozsonyi jogkönyv. 
Ennek legrégibb része a zsidó jog, amely 1371-ből való. 
A szorosabb értelemben vett városjognak két kéziratát 
ismerjük. Az egyik a pozsonyi városi levéltár, a másik 
az evangélikus líceum tulajdona. A két kézirat különböző 
korból való, de tartalmuk nagyjából ugyanaz. Érdekes 
bevezetése miatt az ú. n. városi kódex érdemel nagyobb 
figyelmet. A kódex maga 1499 és 1517 között készült, 
a városjog megszerkesztése azonban a XV. század első 
felére tehető. A jogkönyvet a városi kódex bevezetése 
szerint egy apa szerkesztette fia iránt érzett szeretetből 
nem csekély fáradsággal. A kódex két részből áll. A ter
jedelmes első rész az egyházi, római és hűbéri jogot 
foglalja magában; ezeket a jogkönyv szerkesztője vala
melyik délnémet jogkönyvből és nagyrészt Bécs város 
jogkönyvéből vette át. Igazán értékes csak a második 
rész; ebben van tulajdonképen Pozsony város joga és a
II. Ulászló alatt alkotott tárnokjogi cikkek. A második 
rész forrásai, amennyiben ismeretesek, ugyanazok, mint 
az első részéi. A jogkönyv szerkesztőjét nem ismerjük. 
Némi támpontot adhat talán a szerző személyére nézve 
Liebhardus Eghenvelder, Pozsony város tudomány- és 
irodalomkedvelő jegyzőjének 1457-ben megírt érdekes 
végrendelete. Liebhardus mesterről alább még lesz szó. 
Szenvedélyes könyvgyüjtő volt és értékes könyvtárának 
nagy részét sajátmaga másolta. Könyveiben néhol értékes 
önálló feljegyzések is maradtak ránk, amelyekre még 
visszatérünk. Említett végrendeletében felsorolja könyv
készletét és több jogi munkáról is szól. Kézenfekvő, hogy 
Liebhardus mester, aki a város szolgálatában állott, jogi 
könyveit a város rendelkezésére bocsátotta a jogkönyv 
megszerkesztésekor; sőt, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
ő szolgálati ideje egybeesik a jogkönyv keletkezésének 
idejével, talán abban sem tévedünk, ha neki jelentékeny 
részt tulajdonítunk a szerkesztés munkájában.

Valamennyi jogi emlékünk között legbecsesebb a 
budai jog: Rechtpuech nach Ofner Statrechten. Két kéz
irata van: az egyik a pozsonyi ev. líceum könyvtáráé, 
a másik, az ú. n. Cromer- vagy Frank-féle kódex, a 
Székesfőváros tulajdona. A két kézirat közül a pozsonyi 
kódex az eredeti ; ez a papirkézirat 88 számozott levélből 
áll és a XV. század első negyedében íródott; és pedig 
az 1—50. levél első hasábjáig (1 —162. §) 1413 előtt, az 
50. levél 2. hasábjától a 86. levélig (163—447. §) bezá-
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rólag 1421 előtt egy másik kéztől; a 87. és 88. levél 
(befejező sorok) két kéz munkája. A Cromer-kódex a 
pozsonyi kódexnek 1560-ban készült másolata. A budai 
jogkönyv legterjedelmesebb német jogi emlékünk. A be
vezetésen kívül 441 fejezetre oszlik. A bevezetésben 
figyelmet érdemelnek a versbe foglalt jótanácsok a városi 
tisztviselők számára. Ezekben a versikékben természetesen 
költői értéket nem szabad keresnünk. Még rímelésben is 
jóval mögötte maradnak azoknak a verssoroknak, amelye
ket a budai jogkönyv két kitűnő kiadója, Michnay és 
Lichner, mint a versek sejthető mintáit a Sachsenspiegel- 
bői és a sziléziai jogkönyv bői közöl. E bevezetés után 
következik a tulajdonképeni szöveg; ez négy részre 
oszlik: az első rész a város kormányzatáról, a második 
a kereskedők és iparosok foglalkozásáról, a harmadik a 
városi igazságszolgáltatásról szól, végül a negyedik az 
idegen kereskedőknek a városhoz való viszonyát szabá
lyozza. Szerzőjéről, mint a többi jogkönyvéről nincs semmi 
adatunk, sőt az sem állapítható meg, hogy egy vagy 
több szerzővel van-e dolgunk. A könyvben található 
néhány szubjektív részlet inkább egy szerző mellett szók 
A budai jogkönyvnek is uralkodó szelleme a vallásosság. 
A szerző főkövetelménye a városi tisztviselőkkel szemben, 
hogy tetteik zsinórmértéke a vallás legyen. A törvények 
megszerkesztésénél is szemei előtt lebegnek a „civitas 
Dei“ jogi tekintélyei, elsősorban a Szentírás.

Az erdélyi szászok jogforrása a mohácsi vész előtti 
korból az Altenberg er-kódex. Ez a XIV. sz.-ból való 
hártyakézirat Altenberger Tamás nagyszebeni polgár- 
mester, királybíró és kamarástól vette nevét, aki 1481-ben 
Nagyszebenbe hozta. Itt régebben a szász nemzet levél
tárában őrizték, jelenleg p^dig a Bruckenthal-féle könyv
tár kéziratgyüjteményében van. Tartalma a Schwaben
spiegel, a magdeburgi jog és az iglaui város- és bányajog. 
A kódex megiratásának helyét és közelebbi időpontját 
nem ismerjük. Azzal, hogy a Schwabenspiegel kódexünk
ben együtt van meg a magdeburgi és az iglaui város
joggal, bensőbb kapcsolatba jut a Schwabenspiegel brünni 
és danzigi kézirataival. Az Áltenberger kódex jelentősége 
abban van, hogy a Királyföldön már korábban elterjedt 
Schwabenspiegel további térfoglalását bizonyítja.

IRODALOM.
A selmeci bányajog először Wagner Tamás Corpus juris 

metallici c. művében (Lipcse, 1791) jelent meg. Későbbi teljes kiadásai: 
Wenzel Gusztáv-tói a Jahrbücher der Literatur 104. kötetében. 
Wien, 1843. Anzeigeblatt 1. és kk. 1. — Ugyanaz: Arpádkori t l j  
Okmánytár 111. Pest. 1862. 206 s kk. 1, — Kachelmann János: 
Geschichte der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung.
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I] fűz. Selmec, 1855. 177. s kk. 1. — A selmeci bányajogról v. ö. még : 
Kachelmann János: Das Alter und die Schicksale des unga
rischen zunächst SChemnitzer Bergbaues. Pozsony, 1870. — 
Fejérpataky László: Szellemi élet az Árpádok alatt. Figyelő III. 
29—39. 1. — A jogkönyv legrégibb kéziratáról 1. A besztercebányai» 
libetbányai, korponai és Selmecbányái városi levéltárak kéz
iratai.Magyar Könyvszemle 1887.153—178.1, —A bányajogokról álta
lában 1. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai 
története. Bp. 1880. E munka függelékében közli Körmöcbánya régi 
bányajogát (275—287. 1.) a város régi jegyzőkönyve alapján; a régi 
gölnicbányai bányajogot (326—330. 1.) és a felső magyarországi hét 
bányaváros bányajogi statútumait (361—363. I.), mindkettőt a mün
cheni királyi könyvtár egy 1500-ból való kódexe alapján. V. ö. még 
Schwicker: Geschichte des ungarischen Bergwesens. Unga
rische Revue, 1881. A bányavárosok bányajogait a XVII. és XVIII. század 
folyamán újonnan megszerkesztették. Az e korban megjelent bányajog
könyvek a következők : a krompachi (1675), vogendriszeli (1678), gölnic- 
bányai (1689), iglói (1698) és svedléri (1741). Az újabb bányajogokról 1. 
Nagl-Zeidler i. m. I. 588—600. — Wenzel i. m. — Ipolyi Arnold r 
Geschichte der Stadt Neusohl. Eine kulturhistorische Skizze. 
Wien. 1875.

A szepesi jogkönyv kiadásai: Wagner: Analecta Scepusii 
sacri et prof ani.Viennae, I—IV. 1773—1778.1.241—261.1.— Michnay 
Endre és Lichner Pál: Buda városának törvénykönyve 1244— 
1421-ből. Pozsony, 1845. 1. sz. melléklet 221—235. I. — Dr. Demkó 
Kálmán: A szepesi szászok ősi jogélete. Lőcse, 1896. (Részletes 
bevezető tanulmány kíséretében.) V. ö. még Ugyanaz: A szepesi jog» 
Értekezések a történettudományok köréből. XV. 1892.-Ugyanaz: 
Lőcse története. I. Lőcse, 1897.

A pozsonyi jogkönyvet bevezetéssel és magyarázatokkal Király 
János adta k i: Pozsony város joga a középkorban. Bp. 1894.

A budai jogkönyvet Michnay és Lichner adták ki id. kiadá
sukban. — A jogkönyv pozsonyi kéziratáról 1. Harmath Károly: 
A pozsonyi ev. líceum kéziratgyüjteményének ismertetése. 
Pozsonyi ev. líceum értesítője 1878—1879. 1—35. 1. — V. ö. még 
Davori Relkovic Néda: Buda város jogkönyve. Bp. 1905. (Műve
lődéstörténeti értekezések 12. sz.) — A budai jog további térfogla
lásáról 1. Iványi Béla: Debrecen és a budai jog. Á debreceni 
Tisza 1 stván-akadémia kiadványai. 7. sz.) Debrecen, 1924.

Az A'itenberger kódexet Lindner Gusztáv adta k i: Az Alten- 
bergcr-féle codex nagyszebeni kéziratának szövegkinyomatása. 
Kolozsvár, 1885. — V. ö. Ugyanaz: A sváb tükör az erdélyi szá
szoknál. Erdélyi Múzeum 1. 161—204. 1. — Az erdélyi szászok jogi 
szokásait csak a XVI. sz. folyamán gyűjtötték össze. A szászok 1545-ben 
reformátorukat, Honterus Jánost bízták meg azzal, hogy a kivált
ságaikra vonatkozó okmányokat összegyűjtse és azok alapján jogi 
könyvet írjon. Honterus ennek a megbízásnak úgy látszik nem tehetett 
eleget, de 1544-ben már kiadott egy összefoglaló munkát az erdélyi 
szászoknál használatos polgári jogról: Compendium luris Civilis 
in usum Civitatum ac Sedium Saxonicarum in Transylvania 
collectum. Coronae, 1544. címen. A munka elrendezésében — telivér 
humanista műve lévén — erősen a római jog hatása alatt áll. Honterus 
gyűjteményénél teljesebb Bomel Tamás brassói születésű ág. h. ev. 
lelkész munkája : Statuta iurium municipalium Cibiniensium, 
amelyet 1560-ban németre is lefordítottak Statuta oder Satzungen 
gemeiner Stadtrechten der Hermannstadt und anderen Städte 
und aller Deutschen in Siebenbürgens men. Sajnos, mindkét munka 
kéziratban maradt. Bomel munkáját kiegészítette és sajtó alá hozta 
Fronius Mátyás brassói városi tanácsos. Gyűjteményét Báthory 
István fejedelem 1583-ban a maga teljes egészében törvényerőre

_
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emelte és a felsőmagyarországi városokban is igen gyakran használ
ták. Cime: Statuta (der Sachsen in Siebenbürgen) Oder eggen 
Landtrecht. Durch Matthiam Fronium Ubersehen, gemehret 
und mit Kön. Majest. in Polen Gnad und Priuilegio in Druck 
gebracht. Kolozsvár, 1583.

A jogkönyvekről általában v. ö. még Kaindl: Geschichte der 
Deutschen in den Karpathenländern és Schwicker: Geschichte 
der Deutschen in Ungarn megfelelő fejezeteit.

A fentebb ismertetett városjogoktól megkülönböztetendők az ú. 
n. városkönyvek (Stadtbuch), amelyek nem a város kiváltságait foglal
ják össze, hanem nagyrészt végrendeleteket és adásvételi szerződése
ket tartalmaznak. Ilyen „Stadtbuch“ pl. az újbányai a XV. századból, 
amelyet Czinkotszky Jenő ismertet: Oswald újbányái jegyző 
német verses elbeszélése a XV. századból. NPhD. IX. Bp. 1914. — 
Ilyen továbbá részben a bélabányai Stadtbuch 1617-ből. L. Magyar 
Könyvszemle 1887. 178. 1. — Áz idevonatkozó német szakmunkák 
közül megemlítjük: A. M. Hildebrandt: Magdeburgisches Recht 
in Böhmen. Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg.
III. 215 — F. Kürschner: Das Stadtrecht von Eger und seine 
Verbreitung. Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte der 
Deutschen in Böhmen. VI. 197.

C) A jogkönyvek forrásai.
A magyarországi német jogkönyvek természetesen 

ahhoz a jogi berendezéshez alkalmazkodnak, amelyet né
metségünk régi hazájából magával hozott. Figyelembe kell 
vennünk azonban azt a körülményt, hogy legtöbb váro
sunk német lakosságát különböző időkben telepítették le. 
Ilyen módon a városjogok megszerkesztésénél is többféle 
hagyomány érvényesül; tekintetbe veszik azonkívül a jog
könyvek szerkesztői a magyarországi viszonyokat is.

A németországi jogi szokások egyszerű átvétele leg
szembetűnőbb az erdélyi szászoknál. Náluk alig találunk 
kapcsolatot a magyarországi viszonyokkal. Az erdélyi szá
szok Németországból hozott hagyományaikhoz való szívós 
ragaszkodásukban általában erősen eltérnek a hazai német
ség többi részétől; a magyarsághoz való viszonyuk is 
egészen más jellegű, mint a többi hazai németeké. Mind 
a két körülmény később irodalmi törekvéseikben is tükrö
ződik. Csaknem hasonló mértékben találjuk meg a régi 
haza jogi szokásaihoz való ragaszkodást bányavárosaink
ban. Itt egyszerre betelepített, egyforma származású lakos
ságról van szó. A bányavárosok jogéletének kiindulópontja 
és középpontja Selmecbánya, amelynek jogkönyve, mint 
már említettük, Iglau város jogának csaknem szószerinti 
átvétele.

Többi városjogunkban is találunk kisebb-nagyobb ré
szeket, amelyek a németországi jogkönyvek puszta másai. 
Azonban ezek a jogkönyvek — a szepesi, pozsonyi és 
budai — már több forrás alapján készültek és a hazai 
viszonyokhoz is alkalmazkodnak. A németországi anya
jogokkal való rokonság ezekben már csak a családi, örö-
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kösödési, adóssági és büntetőtörvényekben domborodik 
ki. A budai jogkönyvben pl. a Sachsenspiegel-lel, Freiburg 
i. Br. és iglau város jogával, valamint a Schwabenspiegel- 
lel rokon részeket találunk. Ezeket a német jogi gyűjte
ményeket nálunk jól ismerték. Mind a Sachsenspiegel, 
mind a Schwabenspiegel több kéziratban maradt meg a 
hazai könyvtárakban. A két legrégibb német gyűjteményes 
jogi munkán kívül elsősorban azokat a német jogszabá
lyokat alkatmazták nálunk, amelyeket a bennünket kör
nyező német államok használtak. Leginkább a morva és 
az osztrák jogi szokások jöhettek számba, Ezek erős ha
sonlóságot mutatnak a flandriai joggal; ez a hasonlóság 
— minthogy sok flandriai telepesünk volt — csak növelte 
az osztrák és morva jog használhatóságát és előmozdí
totta terjedését. Az osztrák és morva jog mellett a magde- 
burgi, szász jogszokások is sok helyen meghonosodtak, 
elsősorban felsőmagyarországi, főkép szepesi városaink
ban, de megvannak nyomai a budai jogkönyvben is. A 
magdeburgi, szász jogszokások annál is könnyebben gyö
keresedtek meg nálunk, mert ezek voltak használatban 
a sziléziai és galíciai német telepeseknél is ; ezek a tele
pesek pedig — mint fentebb láttuk — szoros össze
függésben voltak a felsőmagyarországi német telepítésekkel.

A XIV. századtól kezdve azonban a magdeburgi jog 
lassanként teljesen kiszorul városainkból és helyét a dél
német jog foglalja el.

A délnémet jog gyors terjedése természetes következ
ménye annak, hogy városaink egyre gyakrabban és ké
sőbb állandóan érintkeznek az osztrák városokkal. A po
zsonyi jogkönyv egyik főforrása már a bécsi városjog. Az 
osztrák-magyar érintkezések állandósultával az osztrák és 
délnémet jog általában erősen uralkodik német városaink 
jogi berendezésén s csak itt-ott enged még teret régibb 
hagyományoknak.

IRODALOM.
A németországi városjogok receocióját fejtegeti Kainál: Studien 

zur Geschichte des deutschen Rechtes in Ungarn und dessen 
Nebenländern. Archiv für österreichische Geschichte 98. köt. 
1908. — V. ö. még Krones: Zur ältesten Geschichte der ober- 
ungarischen Freistadt Kaschau. Archiv für Kunde öster
reichischer Geschichtsquellen 3ö. köt. 1864. 1—57. 1. — Ugyanaz: 
Deutsche Geschichts- und Rechtsquellen aus Oberungarn. 
Ugyanott 36. köt. 1865. — Ugyanaz: Beiträge zur Städte und 
Rechtsgeschichte Oberungarns. Archiv für österreichische 
Geschichte 81. köt. 1894. 446—512. 1. A jogkönyvek forrásaira külön
ben az előbbi fejezetben idézett tanulmányoknak csaknem mindegyike 
kiterjeszkedik. A német jogkönyvek Magyarországon való elterjedtsé
gére nézve v. ö. Fejérpataky László: Adatok a hazai könyv
tárak középkori történetéhez. Magyar Könyvszemle 1890. 51 — 
52. 1. — Ugyanott 146—147. 1. — Dr. Iványi Béla: Az írás és
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könyvek Eperjesen aX V —XVI. sz.-ban. Ugyanott 1911.132—146; 
215—226; 301—318. 1. — Nussbächer Károly: A brassói evan
gélikus iskola könyvtára. Ugyanott 1888. 189—194. 1.

D) A városok közigazgatására és a polgári életre vonat
kozó egyéb emlékeink.

A városi életre vonatkozó többi németnyelvű, admi
nisztratív jellegű emlékünket négy csoportra oszthatjuk:
a) jegyzőkönyvek, b) számadáskönyvek; c) oklevelek, ma
gánlevelek, szerződések, d) céhlevelek. E csoportok mind
egyikében értékes művelődéstörténeti anyagot találunk. 
Belelátunk a városi közgyűlések tanácskozási rendjébe 
és a közigazgatás menetébe. Felsőmagyarországi városa
ink német oklevélanyaga eleven képet ad különösen a 
trónvillongások és huszita betörések idejéből. A jegyző
könyvek lapjain gyakran a városi polgárnak minden 
ingósága fel van sorolva s így rekonstruálhatjuk a polgári 
ház egész berendezését és napirendjét. A számadás
könyvek értékes adatokat őriztek meg a német polgárság 
áldozatkészségéről, amelyet kulturális intézményekkel és 
királyával szemben tanúsított. Az adatok rideg halmazá
ban fel-felcsillan egy-egy általános megjegyzés, amely a  
polgárok szellemi életére is fényt vet.

Anyagunk legértékesebb része művelődéstörténeti és 
szellemtörténeti szempontból a céhlevelek. Ezek a pol
gári szellem leghívebb tükrei. „In aller christenhaith kauf- 
mannstrew gehalden wird wo landfuistin sich czweyen 
wnd wnaynsz sind“ — ezt írják a kassai kereskedők krakói 
társaiknak. Valóban, egyetértés, becsületesség, a szerve
zettség adta önérzet és keresztény erkölcs a céhrendszer 
és a középkori polgári élet alapelvei. A céh intézményé
nek úttörői Magyarországon a szepesiek és az erdélyi 
szászok. Legrégibb ismert német céhlevelünk a kassai 
szűcsök szabályzata 1307-ből. A céhek nagy része ere
detileg vallásos és emberbaráti társulat volt; ezekre még 
más összefüggésben is visszatérünk. Ezek a társulatok 
lassanként ipari testületekké alakultak át. Céljuk a gazda
sági érdekek védelme és az ipari termelés színvonalának 
emelése. Ezeken az anyagi célokon kívül a céheknek 
fontos szociális feladataik is voltak. A társulati élet kö
zelhozta egymáshoz a polgárokat, sőt a tagok egymással 
szemben fontos kötelességeket vállaltak. A céhek további 
fejlődésükben egyideig még kapcsolatban maradnak az 
egyházzal, amennyiben iparukat valamely szent oltalmába 
ajánlják. Lassanként azonban ez a kapcsolat is meg
szakad. A céhek idővel gazdasági, sőt politikai hatalommá 
fejlődnek. Nemiparosok is jónak látják a testületbe be
lépni. Az iparosság jólétét és tekintélyét kizárólag szer-
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vezettségének köszönhette és lehetetlenné vált minden 
gazdasági akció, amely szembehelyezkedett a céhekkel. 
A testület mint zárt egység kifelé is nagyobb súllyal és 
tekintéllyel léphetett fel. Számos németnyelvű levél tanús
kodik arról, hogy a magyarországi céhek a németorszá
giakkal élénk összeköttetésben állottak; nemcsak ipari és 
kereskedelmi ügyekben, hanem a tagok magánügyeiben 
is egymás kezére jártak. Ezekben a levelekben, főkép 
azokban, amelyeket magánügyekben írtak, a városhoz, 
otthonhoz és családhoz való ragaszkodás meleg hangja 
szólal meg. A természetérzék első nyomait is megtalál
juk ezekben a levelekben. A polgárok szeretett szülővá
rosuknak és környékének szépségeit kedvesen, naiv rész
letességgel írják le. A céhrendszer fejlesztette jólét és 
tekintély tette polgárságunkat fogékonnyá a szellemi életre. 
A céhekben tömörült polgárság fegyelmezettsége biztos 
záloga volt a város védelmének külső támadásokkal 
szemben is és biztosította a művelődés nyugodt fejlődését.

IRODALOM.
A városi németnyelvű számadáskönyvekre, jegyzőkönyvekre vonat

kozó legfontosabb forrásmunkák és szövegközlések: Fejérpataky 
László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Bp. 
1885. — Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt 
und der sächsischen Nation von cca 1380—1516. Hermannstadt, 
1880. — Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Kronstadt von 
1503—1526. Kronstadt, 1886. — Kemény Lajos: Kassa város régi 
számadáskönyvei 1431—1553. Kassa, 1892. — Dr. Iványi Béla: 
Jogtörténeti vonatkozások Eperjes város középkori számadás- 
könyveiben. Kny. a Fejérpataky-emlékkönyvbői. — Ugyanaz: 
Eperjes város végrendeleti könyve 1474—1513. Bp. 1909. — Franz 
Kováts: Pressburger Grundbuchführung und Liegenschafts
recht im Spätmittelalter. Eine einleitende Studie zur Herausgabe des 
Pressburger Grund- und Satzbuches 1439—1517. Weimar, 1918. Ismer
tetése Hóman Bálinttól. Századok 1921. 88—89. 1.

A németnyelvű oklevélanyagra vonatkozó legfontosabb munkák : 
Fejér: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiaticus ac civilis 
Budae, 1833—1844. — Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri 
et profani. Viennae 1—IV. 1773—1778. — Ugyanaz: Diplomatarium 
Comitatus Sárosiensis. Pozsony és Kassa, 1780. — Nagy Imre: 
Sopron vm. története. 1—11. Sopron. 1889. — Házi Jenő: Sopron 
sz. kir. város története. Oklevelek. í—II. Sopron 1921—1923. — 
Dr. Iványi Béla: Bártfa sz. kir. város levéltára. I. 1319—1501. 
Bp. 1910.— G. D. Teutsch u. Franz Firnhaber: Urkundenbuch zur 
Geschichte Siebenbürgens. Wien, 1857.(Fontes Rerum Austria
carum II. 15.) — Karl Weryier, Franz Zimmermann: Urkun
denbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I—III. 
Hermannstadt, 1892. — Franz Zimmermann: Texte zu den von dem 
Archivamt der Stadt Hermannstadt und der sächsischen 
Nation herausgegebenen Photographien von Urkunden aus 
siebenbürgisch-sächsischen Archiven. Hermannstadt, 1880. — Ru
dolf Theil und Karl Werner: Urkundenbuch des Mediascher 
Kapitels. Hermannstadt, 1870. — Dr. Albert Amlacher: Urkunden
buch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis 
zum Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem
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Hause Österreich. Archiv N.F.XV. 162—228; 231—295; 415—485.1.— 
V. ö. Franz Zimmermann: Das Brooser Urkundenbuch. Eine 
Kiitik. Hermannstadt, 1880. — Ugyanaz: Handschriftliche Urkun
densammlungen siebenbürgischen Ursprunges und ihr Wert, 
besonders bis zur Schlacht bei Mohács. Hermannstadt, 1884. — 
Ugyanaz: Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsi
schen Nation. Hermannstadt, 1901.2 — Az erdélyi szászok kísérletei 
tettek arra, hogy legrégibb német oklevélanyaguk mellett a latinnyelvű 
oklevelekben előforduló német szavakat is vizsgálat alá vegyék. L. erre 
néz ve Anton Kurz: Die ältesten deutschen Sprachdenkmale und 
die bis jetzt bekannte älteste Handschrift der Sachsen in Sie
benbürgen. Leipzig, 1848, — Friedrich Müller: Deutsche Sprach
denkmäler aus Siebenbürgen. Hermannstad', 1864. — Hasonló 
kísérletet tesz a magyar krónikák német szavait illetően Petz Gedeon: 
A magyar krónikák német szavainak hangtani és helyesírási 
sajátságairól. Dolgozatok a magyar-német philologiai érint
kezések köréből. Bp., 1912.

A céhek életére és a városi polgárság kereskedelmi összekötte
téseire nézve 1. Szádeczky Lajos: A céhek történetéről Magyar- 
országon. Értekezések a történettudományok köréből. XIV. 1890 
— Meltzl Oszkár: Az erdélyi szászok ipara és kereskedelme a 
XIV. és XV. sz.-ban. Századok 1892. — Király János i. m. — 
Dr. Viktor Werner: Die Mediascher Zunfturkunden. Medgyes, 
1910. — Dr. Divéky Adorján: Egy nürnbergi levél a XV. sz.- 
ból. Közlemények Szepes vm. múltjából 1909. 239—240. 1. — 
Dr. G. A. Schuller: Zunftleben. Teutsch: Bilder aus der vater
ländischen Geschichte II. 250—271.1. — Franz Kováts: Handels
verbindungen zwischen Köln und Pressburg im Spätmittel
alter. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln. Bd. XIV. 
Heft 35. 1914. 1—32.1. — Verzeichnis der Kronstädter Zunftur
kunden. Brassó, 1886. — Demkó Kálmán: Lőcse levéltárának 
legrégibb irományai 1290—1600. Lőcsei főreáltanodai értesítő 
1879—1880.

E) A német polgárság helyzete városainkban.
A magyarországi városok közigazgatásának és kultu

rális életének irányításában számánál és műveltségénél 
fogva a német polgárság vezetett. A németség kiváltságos 
helyzete a városok más nemzetiségű lakosságával szem
ben többször véres súrlódásokra adott alkalmat. Ismere
tes, hogy a túlságosan erős német befolyástól való féle
lem robbantotta ki Buda magyar és német polgárai között 
az 1439-i súlyos zavargást is. Ezzel kapcsolatban egy el
fogult osztrák népköltő, Chiphenwerger meglehetős gyűlö
lettel és megvetéssel szól a magyarságról. A városok ön- 
kormányzatára vonatkozó kiváltságokat a polgárok első
sorban arra igyekeznek felhasználni, hogy jogaikat minden 
„idegen“ elemmel szemben megvédjék.

Német lakosságú városainkban a magyarok sokáig 
nem juthattak azokhoz a jogokhoz, amelyek a német pol
gárt kezdettől fogva megillették. Jellemzők pl. a budai 
jogkönyvnek idevágó rendelkezései. Városbíró csak német 
származású ember lehet, még pedig olyan, aki német 
származását negyedíziglen ki tudja mutatni; mint e jog-
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könyv mondja: „der sol sein ein deutscher mann, von 
allen seinen vier annen“. A német polgárság köréből vá
lasztják továbbá a pénzbírót, a jegyzőt és a 12 esküdt 
közül 10-et. Fontos kiváltságokat élvezett a németség az 
adókivetés és a vásártartás jogában is. Ezeket a viszo
nyokat csaknem minden német lakosságú városunkban 
megtaláljuk. A korponai privilégiumok értelmében a bíró
ság előtt magyarok tanúskodása a németek ellen csak 
akkor volt érvényes, ha mellettük más német polgárok is 
tanúskodtak. Besztercebányán és Pesten csak teljes jogú 
német polgárok vásárolhattak ingatlant. Majdnem vala
mennyi német lakosságú városunk jogszabályai ilyen és 
hasonló kiváltságokról számolnak be. A német polgárság 
szívós ragaszkodását kiváltságaihoz könnyen megértjük, 
ha figyelembe vesszük azt, hogy a városokban megtele
pedő „idegen“ elem gazdasági téren is versenytársat jelen
tett a német őslakosság számára, a teherviselésben ellen
ben nem akart a német polgársággal osztozni. De a király 
és az állam számára is csak addig voltak igazán értékes 
erőforrások német városaink, amíg belső egységük a vegyes 
lakosság súrlódásaiban és egymással folytatott hatalmi 
versenyében meg nem bomlott.

I R O D A L O M.
L. az előbbi két fejezetben felsorolt művek közül különösen 

Kainál, Schwicker, Krones, Szalay és Relkovic i. munkáit. Chip- 
henwergerre nézve 1. Bleyer Jakab Magyar vonatkozású német 
történeti népénekek 1551-ig. EPhK 1897.

F) A  városi életre vonatkozó német emlékek 
nyelvi tanulságai.

A  jogkönyvek, számadáskönyvek, oklevelek és egyéb 
emlékek — mint említettük — gazdag művelődéstörténeit 
anyaguk mellett számunkra mint hazai német nyelv
emlékek is nagyon értékesek. Ez a hivatalos nyelv a ké
sőbbi hazai német irodalmi nyelv első mintája, de azért 
ezt még nem nevezhetjük irodalmi nyelvnek, csak a leg
régibb hazai német írott nyelvnek. Ezek az emlékek a leg
biztosabb adatokat adják a hazai német középkori nyelvre 
nézve, mert ami szorosabb értelemben vett irodalmi ter
mék ebből a korból reánk maradt, az vagy nagyon cse
kély szöveget nyújt, vagy nehezen hozzáférhető, vagy 
pedig nem állapítható meg biztosan keletkezési helye. 
Az írott nyelvre vonatkozólag eddig tárgyalt emlékanya
gunk a megoldatlan problémák egész sorát tárja elénk. 
Megoldásukra ebben a szerény összefoglaló munkában 
természetesen nem vállalkozhatunk, csak főbb vonásaiban 
foglaljuk össze tanulmányaink eredményét.
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Összes németnyelvű okleveleinken egységes kancel
láriai nyelvre való törekvést természetesen nem találunk. 
Mint a németországi városjogok alkalmazásában, a német 
kancelláriai nyelv használatában is különféle hagyományok 
érvényesülnek koronként és vidékenként. Aránylag egysé
gesek nyelvi szempontból a magyar királyi kancelláriáktól 
kiállított németnyelvű oklevelek. Ismeretes, hogy az okleve
lek formai kiállításában általában a fejlettebb kancelláriák 
mindig hatással voltak a kevésbbé fejlettekre. Ez nálunk 
is így volt; első okleveleinken a legkülönfélébb külföldi 
kancelláriák hatása mutatható ki. IV. Béla alatt aztán 
maradandóan meghonosodik a német császári kancellária 
okleveleinek külső formája. Fokozottabb ez a hatás német
nyelvű okleveleinkre. A magyar királyi kancellária okle
veleiben — mint mondottuk — megvan a nyelvi egységes
ségre való törekvés, az egységes nyelv normái a bajor
osztrák alakok. Ezek a bajor-felsőnémet kancellária hatá
sára vallanak.

Sokkal összetettebb kérdésekkel állunk szemben, ha 
lobbi német emlékeink nyelvét vizsgáljuk. Jogkönyveink 
nyelve erős eltéréseket mutat; sőt egy és ugyanazon jog
könyv két különböző kéziratának nyelvi alakjai között is 
jelentékeny különbségek észlelhetők. A szepesi jogkönyv 
iglói kézirata pl. túlnyomó részben nyelvjárási alakokat 
használ, míg a többi három kéziratban megvan a norma- 
lizált nyelvre való törekvés. A jogkönyvek gazdag szó
kincse a jövő kutatásnak alkalmas kiinduló pontja lesz 
a nyelvi kérdések megvilágításában; okleveleink egyönte
tűen szegény, hagyományossá vált szókincse ebből a szem
pontból sokkal kevesebb támpontot nyújt. A városok által 
kiállított oklevelekben is erősen mutatkozik a német csá
szári kancellária hatása, de nem mindenütt egyenlő mér
tékben ; sőt több helyütt egyszerre kétféle normalizált nyelv 
használatát látjuk. A soproni városi emlékekben (14—15. 
sz.) pl. a bajor-felsőnémet kancellária nyelve mellett lassan
ként tért hódít a középnémet-luxemburgi (prágai) kancel
lária nyelve is. A császári kancellária hatásának mér
tékében eltéréseket látunk aszerint is, hogy az illető város 
fekvésénél és kereskedelmi összeköttetésénél fogva milyen 
gyakran érintkezett a külfölddel. így pl. Kőszeg később 
kerül a német császári kancellária hatása alá, mint Sopron.

Legnagyobb a nyelvi következetlenség a kevésbbé 
reprezentáns jellegű emlékekben (számadáskönyvek, szer
ződések, céhszabályok, végrendeletek, levelek); ezek félig- 
meddig házi vagy magánhasználatra készültek. Leg
nagyobb részük alkalmi írnokok vagy másolók munkája. 
Egységes nyelvről itt nem lehet szó, sőt még a nyelv
járási alakok használatában sincs rendszeresség. Csupán
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•egy nagyon általános megjegyzésre szorítkozhatunk : német 
városaink egy részének nyelvjárása középnémet (bánya
városok, Szepesség, erdélyi szász városok), másik részéé 
pedig felsőnémet jellegű (Pest, Buda, nyugat magyarországi 
városok). Ezeknek a nyelvjárásoknak nyomait természete
sen megtaláljuk a kisebb emlékekben is. Egyébként ezek
ben az írásokban nyelvi szempontból a legnagyobb rend
szertelenség uralkodik. A latin és német nyelvnek válta
kozó használata, amely legtöbbször egy mondatban is 
megvan, csak növeli a tarkaságot.

Külön kell röviden szólnunk az erdélyi szász nyelv
emlékekről. Ezekre nézve Schullerus már megjelölte a ku
tatás legközelebbi teendőit. Szűkebb értelemben vett iro
dalmi nyelvről azonban itt is csak a reformáció után lehet 
szó. Addig az írott nyelvben is leginkább a nyelvjárások 
érvényesülnek. Csak nagyon feltételesen szólhatunk bizo
nyos egységességre való törekvésről: „In Siebenbürgen 
scheint auch irgendeine (mhd,) Schriftsprache bei der Ab
fassung der Urkunden im Gebrauch gewesen zu sein. 
Man schrieb niemals reinen Dialekt. So kommt es auch, 
dass die Schreibungen sich nicht dem Dialekt anpassen, 
sondern mit der gleichzeitigen Ortographie in Deutschland 
Schritt halten“. (Huss Richard.) Ilyen egységes nyelvet vél 
találni Schullerus — mint alább látni fogjuk, tévesen — 
egy brassói szójegyzékben is, amelyet a domonkosok isko
lájában a tanításnál használtak. Az egységes nyelv min
tája az erdélyi szászoknál az osztrák kancelláriai nyelv. 
Ennek térfoglalása nagyon lassú és leginkább számadás
könyvekben és céhlevelekben kísérhető figyelemmel. Ez 
a kancelláriai nyelv a 16. sz. elején rövid időre csaknem 
kizárólagos uralomra jut, de a szász jog Fronius Mátyás 
brassói polgártól származó kodifikálása és német szöve
gezése ismét erősen háttérbe szorítja. Ez azonban nem 
tartozik már a most tárgyalt korszak kérdései közé.

Nyelvemlékeink írói és másolói német emberek voltak, 
akik azonban többé-kevésbbé magyarul is tudtak. Emellett 
szól az a sok magyar vagy félig-magyar szó, amely csak
nem minden emlékben előfordul. Ezek a szavak többnyire 
német jövevényszavak, legtöbbször felismerhetetlenségig 
latinosított vagy önkényesen használt alakban találjuk 
meg őket. Különösen vonatkozik ez a kevert nyelven írt 
számadási könyvekre. Ezzel kapcsolatban meg kell emlí
tenünk, hogy a városi és polgári életre vonatkozó magyar 
szavak igen nagy része általában német jövevényszó. 
Ezek a szavak: polgár < ófn. burgári <  kfn. burgaere; 
soltész (városbíró) <  kfn. schultheize; geréh (bíró) < ófn. 
grávjo <  kfn. graeve; csak néhány jövevényszavunk van 
a bányászat köréből: peregreht, pergereht (1278 jura
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montana quod vulgariter peregreht dicitur) <  kfn. berg- 
recht; ere (1377) <  kfn. erze; hámor (1367 hámur) < kfn, 
hamer; az ipari és kereskedelmi élet köréből való jöve
vényszavaink: céh <  kfn. zéche, zéch; bognár (1410)
<  kfn. wagenaere; pintér (1419) < kfn. binder; csapiár 
(1400) <  kfn. *zapfelaere; borbéig (1436. borbei, barbel)
<  korai ufn. barbier; kalmár (1304 kalamar) < kfn, 
krámaere; áruk és mértékek nevei: bál (1355) < kfn, 
balle; fertály (1367—1407 fertal, ferthayl) <  kfn. vierteil; 
méc (1368) <  kfn. metze; messzely (1495 meczel) <  kfn, 
metzel; fertőn (1594) < kfn. vierdung; font (1434) < kfn. 
pfund; garas (1487,) <  kfn. grosche; a külföldi posztó
fajták rendesen arról a városról kapták nevüket, ahonnan 
a posztót behozták. Ezek az elnevezések azonban ma 
már nagyrészt kihaltak. Ilyen jövevényszavak pl. genti 
(genti 1286), mehli (melhi 1382 =  Mechelnből való), lobi 
(levi 1358 =  löweni) áhi (1361 =  aacheni) pernis (1442)
< kfn. bernisch (berni); gyolcs <  kfn. golsch; kolonya 
(1372 Cologneból való); safély, safily, safír <  kfn. sephír; 
cendely (1473) < kfn. zendel, zindél; irch <  kfn. irch; 
csak kevés német jövevényszavunk van a földművelés 
köréből: csűr (1493 magnum statutum, vulgo chyr) <  kfn. 
schiure; tönköly (1496 tenkel) <  kfn. dinkei; bak (1240-ben 
mint személynév) < kfn. bök. Arra nézve, hogy jövevény
szavaink melyik német nyelvterületről valók, nagyjában 
ugyanazt mondhatjuk, amit az írott nyelv használatára 
nézve általánosságban megállapítottunk. A jövevényszavak 
is részben középnémet, részben felsőnémet nyelvterületről 
valók, nagyobb részük mégis középnémet eredetű, hiszen 
kezdetben éppen a középnémet lakosságú felsőmagyaror
szági és erdélyi szász városok állottak a kulturális fejlett
ség legmagasabb fokán.

Történeti szempontból vizsgálva eddig tárgyalt nyelv
emlékeinket, arra az eredményre jutunk, hogy nyelvük 
átmeneti nyelv, amely hangtanában csaknem teljesen azo
nos az újfelnémettel, alaktanában azonban túlnyomóan 
középfelnémet elemekkel találkozunk még. A sok követ
kezetlenség, amelyet pl. csak egy főnév ragozásán belül 
is látunk, igen megnehezíti ennek az oklevélnyelvnek a 
rendszerbe foglalását.

Mint látjuk, középkori német „közigazgatási“ irodal
munk nyelvére vonatkozó ismereteink rendkívül hézago
sak. Igen kívánatos volna egy nagyobb emlékünk nyelvé
nek rendszeres feldolgozása. Ez már a kutatás közben 
felvetődő problémáknál fogva is erősen előbbrevinné a 
hazai német irodalmi nyelv kialakulásának kérdését; 
ennek a kérdésnek megoldásától sajnos, ma még nagyon 
távol állunk.
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I R O D A L O M .

A német kancelláriai nyelvről 1. Br. Arndt: Der Übergang 
vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen in der 
Sprache der Breslauer Kanzlei. Germanistische Abhandlun
gen. XV. — E. Wülcker: Die Entstehung der kursächsischen 
Kanzleisprache. Zeitschrift des Vereins für thüringische Ge
schichte. IX. 349. — Eckhardt Ferenc: A pápai és császári 
kancelláriai gyakorlat hatása árpádházi királyaink okleve
leinek szövegezésére. Századok, 1910. 713—724.1. — Ugyanaz: Die 
glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 1914. 
(Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Institutes für 
österreichische Geschichtsforschung. IX. Ergänzungsband.) — 
A szepesi és budai jogkönyv nyelvére nézve 1. Michnay és Lichner 
id. kiadását. RelkovU Néda id. értekezését, továbbá Czwengross 
Béla : A budai jogköny v nyelvéről. (Egyetemi pályamunka. Kéz
irat.) — Rudolf Fuchs: Beiträge zur Geschichte der Oeden- 
burger Kanzleisprache. (Kézirat, 1921.) — Az erdélyi szász hiva
talos nyelvre nézve I. Friedrich Müller, Hans Wolff és és A. 
Kurz id. munkáin kívül különösen Adolf Schullerus: Prolego
mena zu einer Geschichte der deutschen Schriftsprache in 
Siebenbürgen. Archiv. 34. 1907. 408—425. 1. — Ugyanaz: Vorge
schichte des siebenbürgisch-deutsehen Wörterbuches. Hermann
stadt, 1895.

A jövevényszavakra nézve I. Theodor Thienemann: Die 
deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ungarische 
Jahrbücher Bd, II. 85—109. 1.

2. Polgári műveltség és irodalom.
A) Vallásos élet a városokban.

A középkori városi és polgári élet egyik fő alapja a 
vallásosság volt; a jogkönyvek és a városi hatóságok 
rendelkezései híven tükröztetik vissza ezt a vallásos 
szellemet. A városi törvények nemcsak a polgárhoz, 
hanem a vallásához hű keresztényhez is szólnak. Csak 
olyan törvényeket szabad hozni és csak olyan törvények
nek kell engedelmeskedni, amelyek a vallás követelmé
nyeivel megegyeznek: „das man kainerley gewonhait, op 
sy auch verschriben were, halten sullen andersz den op 
sy gotlichem willen nicht wider sprech so sal man sy 
leiden! Wan es stet geschriben: her du hast versmecht 
all, dy ab steigen von deynen gerichten, wen unrecht ist 
ire gedechinusz“ mondja a budai jogkönyv. A városi 
polgárság vallásossága azonban erősen különbözik attól 
a vallásos szellemtől, amelyben a korai középkor szer
zetesrendjei éltek. A polgár szorgalmas munkában töltötte 
napjait, tekintete inkább a földhöz volt kötve, mint a 
visszavonultan élő szerzetesé, aki csak égi dolgoknak 
szentelte életét. A polgárság vallásossága gyakorlati: közös 
istentiszteletekben, a jótékonyság hatékony kifejtésében 
és az ünnepi munkaszünetek szigorú betartásában nyil
vánul. A papság nagy tiszteletben állott német városaink-
Pukónszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 4
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b an ; számos adományozó okirat szól arról az áldozat' 
készségről, amelyet a polgárság papjaival szemben tanú
sított. A papot halála után is a legnagyobb tisztesség 
illette meg: a város főembereivel együtt a templomban 
temették el. Mihelyt azonban a papság csorbítani akarta 
a polgárság jogait, ez egyöntetűen védte a maga igazát 
az egyházzal szemben is. Példa erre Újbánya polgárainak 
összetűzése a garamszentbenedeki apáttal, amely azzal 
végződik, hogy a polgárok 1442-ben felgyújtják á kolostort. 
A polgárság cselekvési szabadságát és egyházi életének 
autonómiáját különben a szabad papválasztás joga is 
biztosította.

Középkori német polgárságunk egyik főereje a szer
vezettség volt. A vallásosság gyakorlására is szervezetekbe 
tömörülnek a polgárok. A vallásos érzés alapján való 
egyesülés vágya épúgy megvolt a középkori hívőkben, 
mint a XVII. század pietista gyülekezeteiben vagy a 
felvilágosodás korának titkos társulataiban, amelyek a 
szabadkőművességet előkészítették. Nálunk ezek a közép
kori szervezetek, vallásos társulatok angol minta nyomán 
Németországból honosodtak meg. A legtöbb a yorki 
Krisztus-teste egyesület példájára alakult. Tagjaik eleinte 
csaknem kizárólag németek voltak. Kalandos társulatok
nak is nevezték ezeket az egyesületeket (kaland <  kfn. 
kaland < lat. calendas), minthogy a tagok minden hónap 
első napján jöttek össze. Ezek a szervezetek — mint 
említettük — sok helyen elődei a céhszervezeteknek, sok 
helyen azonban a céhintézmény virágkorában is fenn- 
állanak és továbbfejlődnek. Legrégibb ilyen társulatunk a 
szepesi plébánosok szövetsége, Confraternitas Plebanorum 
Scepusiensium. Ezt a szövetséget 1248-ban alapították, 
pontos adataink azonban csak 1292-ben történt újjászer
vezéséről vannak. A szövetségnek vallásos céljai mellett 
tudományos céljai is voltak; gazdag könyvtárát 1405-ig 
visszamenőleg kísérhetjük figyelemmel. A könyvtár kó
dexeinek legnagyobb részében a skolasztikusok műveit 
találjuk latin nyelven s a szövetség tagjainak irodalmi 
működése is főkép skolasztikus munkák másolásából 
állott. A társulat tagjai voltak: Késmárki János, a tomista 
bölcselet egyik kiváló képviselője, aki Summa theologiae 
c. művével a Szepességen meghonosította a kölni theo- 
lógiai iskola hagyományait; tagja volt a szövetségnek 
továbbá Senftleben Zsigmond, egyik legrégibb latin-német 
szójegyzékünk szerzője, akiről később még lesz szó és 
Aranyosi Gellértfi János lőcsei pap, akinek alább említendő 
kéziratában, az Aranyosi kódexben egyebek közt több 
német morális tartalmú versecskét találunk, amelyekre 
még visszatérünk. A szövetség szellemi életében általában.



51

erős kapcsolatot látunk a németséggel, ami természetes, 
hiszen tagjai is mind szepesi németek voltak. A tagok 
könyvgyűjteményeiben jelentékeny számban találjuk a 
középkori német theológusok — Beda, Alcuin, Haymo —
műveit.

A vallásos egyesületek később erősen megszaporod
nak. Nemcsak papok lesznek tagjaik, hanem főkép városi 
polgárok és a tagok szerint az egyesületek céljai is meg
változnak. A tudományos célok helyébe charitativ, szociá
lis és gazdasági célok lépnek. Abban azonban e későbbi 
egyesületek is megegyeznek a szepesi szövetséggel, hogy 
tagjaik túlnyomó részben a német polgárok közül valók 
és hogy az egyesületek belső életében is erősen kidom
borodik a német szellem. Ilyen egyesületek voltak: Po
zsonyban a Krisztus testéről (Pruederschaft und zech des 
heyligsten wirdigsten Gotzleichnam (1349), a Boldogságos 
Szűzről (Vnser lieben frawen Zech 1501), az Irgalmasság 
Anyjáról (die Zech Mutter der Barmherzigkait 1501), Szent 
Sebestyénről (Sandt Sebastians Zech 1501), Szent Anná
ról (Sand Anna Zech 1516), Szent Miklósról (Sand Niclass 
Zech 1516), Szent Pálról (Sannt pauls Zech 1522) elne
vezett társulatok, továbbá a Szegények Társulata (Armen 
lewt Zech 1516); Nagyszebenben a Krisztus testérőle lne
vezett egyesület (Fraternitas excelsi et mirifici sacramenti 
corporis et sanguinis Christi 1372) és a Szent Anna 
Egyesület; Lőcsén a Szegények Társulata (Elende Brueder- 
schaft 1416), a Krisztus testéről (1431) és Szent Mihály 
arkangyalról (1493) elnevezett egyesületek; Bártfán az 
Irgalmasság szűzanyjáról (Fraternitas Marie Virginis matris 
misericordie 15. sz.) elnevezett egyesület és végül Eszter
gomban a Krisztus-Társulat. Tudomásunk van továbbá 
arról, hogy Budán, Sopronban, Kassán és Eperjesen is 
voltak ilyen társulatok.

Ezek a vallásos egyesületek lassankint, mint nevük 
is mutatja, átalakulnak céhekké. A vallásos célok lassan
ként háttérbe szorulnak a gazdasági célokkal szemben, 
de azért a társulat Dk vallásos jellege nem halványul el 
teljesen. A tagok továbbra is kötelesek a közös ájtatossá- 
gokon résztvenni, egymáson segíteni és egymásért imád
kozni. Számos adatunk van arra nézve, hogy a polgárok 
büszkék voltak vallásos egyesületeikre és gazdag adomá
nyokkal igyekeztek őket fejleszteni. Több egyesület fenn
állásáról csak a polgárok végrendeleteiből van tudomá
sunk, amelyeknek első pontja csaknem mindig a frater- 
mtásról emlékezik meg. A polgárok adakozó készségéből 
néhány vallásos társulatnak igen tekintélyes vagyona volt 
és így módjában állott, hogy a tagok szellemi műveléséről 
a legfényesebben gondoskodjék. A pozsonyi Krisztus-Tár-

4*
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sulatnak pl. gazdag és értékes könyvgyűjteménye volt, 
amelyben az 1501-ből való könyvjegyzék szerint vallásos 
és theológiai munkákon kívül számos klasszikus író műveit 
is megtaláljuk. Német nyelvű munkákról sajnos, nagyon 
kevés adatunk van ; ezekről alább szólunk.

A társulatok közül nagyon sok csatlakozott a refor
mációhoz és sok még most is fennáll, különösen az erdélyi 
szászoknál. Az erdélyi szászok egyházi életében neveze
tes szerepük volt az egyházi vizsgálatoknak, amelyek az 
egyházi élet szabályszerű menetét ellenőrizték. Ezek a vizs
gálatok nem csupán az egyház belső ügyeire szorítkoz
tak, hanem kiterjedtek a hívek magánéletére is. Az erdélyi 
szászok ilyen vizsgálatok alkalmával száműztek minden 
„idegen“ magyar szokást, amely náluk meghonosodni 
kezdett. Szigorúan eltiltották a magyar haj- és ruhavisele- 
tet s a tilalom ellen vétőknek egy időre megtagadták 
a szentségek kiszolgáltatását. Ily módon bizonyos fokú 
egyházi önkormányzatukat felhasználták arra, hogy távol
tartottak népüktől minden olyan befolyást, amely nemzeti 
egységüket megbontotta volna.

TRODALOM.
A vallásos életről általában: Békefi Bemig: Vallásos és 

erkölcsi élet Magyarországon az árpádházi királyok korában. 
Katholikus Szemle, 1895. — Karácsonyi János: Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970—1900-ig, Nagyvárad, 1915. — 
Thienemaun Tivadar: Városi élet a magyar középkorban. 
Minerva 11. 1923, 41—69 1. — Dr. G. A. Schuller: In der sächsi
schen Kirche vor der Reformation. (Teutsch: Bilder atis der 
vaterländischen Geschichte. II. Hermanstadt, 1899, 277—300. 1.) — 
A vallásos társulatokról általában Szilágyi Sándor: A kalandosok 
történetéhez. Századok 1876.87—90.1. —Weber Samu: A szepes- 
ségi szász bevándorlók megszűnt egyleteiről. Történelmi Tár. 
1885, 27—31. 1. — Tóth Szabó Pál: Confraternitások a XV. 
században. Századok, 1903, 224. 1. — A szepesi plébánosok szövet
ségét Hradszky József ismertette: A XXIV királyi plébános 
testvérülete és a reformáció a Szepességen. Miskolc, 1895. A 
társulat könyvtára a XVI. század első éveiben, valószínűleg Henkel 
János plébánossága idején beleolvadt a lőcsei parochiális könyv
tárba, amelyet 1775—84. években Batthyány püspök szerzett meg 
gyulafehérvári könyvtára számára. L. erre nézve Varjú Elemér: A 
gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. (folyt.) Magyar Könyv
szemle. 1901. 24—52. 1. — Az Aranyosi-kódexről 1. Csontost János: 
Aranyosi Gellértfi János kódexe U22 — U73-ból. Magyar Könyv
szemle, 1879, 69—83. 1. — Békési Emil: Magyar írók Hunyadi 
Mátyás korából. Kath. Szemle. 1902. 630—632. 1. — V. ö. továbbá 
Florian Holik: Die erste gelehrte Gesellschaft in Ungarn. 
Ungarische Jahrbücher. 1923. — A pozsonyi egyesületekről 1. Ort cay 
Tivadar: Pozsony város története. Pozsony, 1898. II. 4. — Ki
rály János: Pozsony város joga a középkorban. Bp. 1894. — 
Á nagyszebeni Krisztus teste egyesület alapító oklevelét Seivert 
Gusztáv adta ki Archiv. 1872. — A segesvári vallásos egyesületet 
Fabricius: Urkundenbuch des Kisdér Kapitels című gyűjteménye 
alapján ismerjük. — A lőcsei egyesületekről 1. Carolus Wagner:
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Analecta Scepusii sacri et profani. Viennae I. 1773, 100—101. 1.
— Dr. Iványi Béla: A lőcsei Krisztus teste testvérület 
jegyzőkönyve 1431—1584. Közlemények Szepes vármegye múlt
jából. III. 1911, 129—145. 193—201.1. — Dr. Hajnóczi Iván: A lőcsei 
Elende Brüderschaft alapszabályai. Ugyanott IV. 1912, 227—230.1,
— A bárifai egyesületről 1. Ábel Jenő: A bártfai Szent Egyed 
temploma könyvtárának története. Bp. 1885. — Az esztergomi 
egyesületről 1. Knauz Nándor: A Krisztus Társulat. Magyar 
Sion. I. 345—360. 1. — Eperjesre nézve 1. Dr. Iványi Béla: Eper
jes város végrendeleti könyve. 1474—1513. Bp. 1909. — A vallá
sos egyesületekről a budai jogkönyv 66. fejezete is megemlékezik.

B) Városi iskolák.
Az egyház mellett a városok szellemi életének leg

fontosabb irányítói az iskolák voltak. Az egyház és iskola 
hosszú ideig együttműködött; az első iskolák német vá
rosainkban is — mint másutt — az egyház kezdeménye
zésére alakultak és közvetlenül egyházi vezetés alatt ál
lottak. Az iskola legkezdetlegesebb formájában plébániai 
iskola volt, amelynek teendőit a plébános látta el. Ez csak 
a legszükségesebb ismereteket tanította. A másik fontos 
iskolatípust a szerzetesi iskolák képviselték. Ezek akkor 
lettek igazán a városok szellemi életének fontos tényezőivé, 
amikor vezetésüket a nép nyelvén oktató városi vagy kol
duló rendek, a ferencesek és domonkosok vették kezükbe. 
A középkori nőnevelést városainkban női szerzetek, első
sorban a klarisszák végezték. A szerzetesek iskoláit min
denki látogathatta és miután a barátok a néppel állandóan 
érintkeztek, iskoláikat is nagyon kedvelték. Ä városokban 
helyezkedik el több káptalani iskola is : ezeknek fontos 
szerepét a kereszténység terjesztésével kapcsolatban már 
érintettük. Ez az iskolatípus volt legkevésbbé hatással vá
rosi polgárságunk szellemi fejlődésére, mert célja inkább 
az egyházi ismeretek terjesztése volt. Tantárgyai voltak 
a kánonjog, költészet, filozófia és a bibliai nyelvek. Az 
iskola vezetői a lector és scholasticus, vagyis az olvasó
kanonok és mesterkanonok. Világiak is látogathatták ugyan 
a káptalani iskolákat, de a polgárság szívesebben küldte 
fiait a városi iskolákba, amelyeket maga tartott fenn és 
amelyek a polgári nevelést a tisztán egyházi neveléstől 
mindinkább függetlenítették. A káptalani iskolák száma is 
igen csekély volt a városiakhoz képest.

A német városok legfontosabb iskolatípusa a városi 
iskola. A polgárság növekvő hatalmának és tekintélyének 
ugyanis egyik természetes következménye az volt, hogy 
az egyház kitűzte ideáloktól eltérő szellemi igényei támad
tak. Szükség volt a városi iskolákra egyrészt azért, hogy 
a városi élet szervezetét vezető törvénytudó embereket 
neveljenek, másrészt azért, mert a polgárok kereskedői
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vagy iparosi foglalkozása is megkívánt bizonyos gyakor
lati műveltséget. Ez a műveltség természetszerűen külön
bözött attól, amelyet az egyház adott, bár sok tekintetben 
ahhoz kapcsolódott. A városi iskolák tehát úgy jöttek létre, 
hogy a polgárság felismerve az egyház nyújtotta művelt
ségtől eltérő szellemi szükségleteit, emancipálta fiainak 
nevelését a plébániai vagy káptalani iskoláktól és önálló 
iskolákat létesített. Hogy ez nem eshetett meg az egyház
zal való kisebb-nagyobb súrlódás nélkül, az természetes. 
Merészség volna azonban azt hinni, hogy ezek az isko
lák létrejöttüket valami egyházellenes tendenciának köszön
hették. Ez már azért sem hihető, mert a polgárság — bár 
jogaira mindenkor gondosan ügyelt — a tanító megválasz
tásánál mindig erősen engedett egyházi befolyásnak. Az 
iskolamester (német neve okleveleinkben többnyire Schul
meister) szép jövedelemben részesült, de ezért köteles 
volt a kántori teendőket is ellátni, valamint a polgárság 
egyesületeinek vallási gyakorlatain közreműködni, sőt né
hol segédjét (Geselle, Lehrer) is saját költségén kellett el
tartania. Az iskolamesterek nagy része kezdetben pap volt 
s csak később akadtak köztük egyre gyakrabban világiak. 
A városi iskola tantárgyai a legalsóbb fokon a minden
napi élet követelményeihez alkalmazkodtak : olvasás, írás, 
számolás, vallástan, ez a polgári műveltség minimuma. 
A városi iskolának az egyházzal való további szoros kap
csolatából fejlődött ki az ének és a latin nyelv elemeinek 
tanítása. A latin nyelv tanítása azután újfajta városi iskola
típusnak, a latin iskolának vagy gimnáziumnak kialakulá
sára vezetett. A latin iskolát idők folyamán teljesen külön
választották a német iskolától (Schreibschule, Briefschule), 
amelyben a fősúlyt az anyanyelv oktatására helyezték. 
Ezeknek az iskoláknak pedagógiai alapelve az erkölcsi 
és értelmi nevelés harmóniája volt. A tanítás német isko
láinkban nem állhatott alacsony színvonalon, mert a ma
gasabb iskolákat és külföldi egyetemeket látogató magyar- 
országi német származású ifjak rendesen megállották he
lyüket. A német egyetemek látogatásáról egyébként még 
lesz szó.

A városi iskolákon kívül különösen az erdélyi szá
szoknak igen jó színvonalú német falusi iskoláik voltak, 
még pedig olyan időben, amidőn Németországban falusi 
iskolák még alig akadtak. Már a XIV. századból vannak 
adataink az erdélyi szász iskolákról. 1334-ben a szász
városi (Broos) káptalan iskoláit említik, 1352-ből pedig 
ismerjük a szászsebesi (Mühlbach) tanító nevét: Magister 
Johannes. Ebben az iskolában tanult egy ismeretlen rumesi 
diák is, akit a törökök 1438-ban a város elpusztításakor 
fogságba hurcoltak. Visszatérése után megírta 20 évi fog-
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ságának történetét és ezzel kapcsolatban ismertette a törö
kök vallását és szokásait. Ez a könyv — amelyre később 
még visszatérünk — az első nyomtatott munka, amelynek 
erdélyi szász ember a szerzője ; 1460-ban latinul, 1530-ban 
pedig németül jelent meg Chronica und Beschreibung der 
Türken címen, Luther előszavával. A XV. században 
már valamennyi barcasági községben találunk falusi isko
lákat, amelyek elemi ismeretekre oktatnak. Nagyobb hely
ségekben az iskola vezetője, a rector mellett van segéd
tanító is (neve rendesen campanator), aki nemcsak temp- 
lomszolga és harangozó volt, hanem képesítve volt az 
alsóbb osztályok tanítására is.

A Szepességen a rendszeres iskolázásra vonatkozólag 
a XV. századtól kezdve vannak adataink. Az első nagyobb 
plébániai iskola Szepesváralján volt. Az itt működött tanítók 
közül ismerjük Aegydius de Waralja és Laurentius de 
Molenbach nevét. Tudjuk továbbá, hogy Lőcsén a XV. 
században virágzó latin iskola volt. 1433—1464-ig Nicolaus 
de Brega clericus dioecesis Wratislawiensis et ecclesiae S. 
Martini de Scepus Sublector in artibus Baccalaureus 
mint tudós férfiú a szepesi prépostság területén levő 
iskolák felügyelőjeként szerepel; elődje Magister Joanes 
de Podol szintén sziléziai származású volt. Ugyanis már 
a XIV. századtól kezdve igen élénk forgalom van szellemi 
javakban is az erdélyi és szepesi német városok közt 
egyrészt, másrészt az erdélyi, szepesi és sziléziai 
városok közt. Gyakran előfordul, hogy olyan tanítókat 
találunk szepesi és erdélyi szász városokban, akik kez
detben Sziléziában működtek. A szepesiek szellemi téren 
általában gyakran egy úton haladnak a sziléziai német
séggel. Ez az együtthaladás a földrajzi közelségen és a 
sűrű gazdasági érintkezésen kívül talán abból a szoro
sabb faji kapcsolatból is magyarázható, amely a sze
pesiek és a sziléziai németség egy része között fennállott. 
Ezekre a szellemi kapcsolatokra később még visszatérünk. 
Csak előre felhívjuk a figyelmet azokra az erős szálakra, 
amelyek pl. a sziléziai és szepesi humanizmust, a protestáns 
énekköltést és a bárok költészetet egymáshoz fűzik. Ezek 
a párhuzamos szellemi mozgalmak kétségtelenül az iskolák 
rokon hagyományaiban is gyökereznek. Ilyenféle, de 
lazább kapcsolatot látunk a szepesi és erdélyi szászok 
közt is, akik gyakran fordulnak egymáshoz iskolameste
rekért. Az erdélyi szász falusi iskolák a XV. század 
folyamán erős hanyatlásnak indultak. A tanítók, papok 
borral és más egyébbel kereskednek, a tanítással pedig 
keveset törődtek. Joggal panaszkodik Hontems János 
1547-ben megjelent reformációs könyvecskéjében, hogy az 
erdélyi szász iskolák „in langen vngnedigen Zeiten durch
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nachlessigkeit etlicher amptleut byssher schier gantz ge
fallen sein“.

Az erdélyi szász iskolák belső életéről is van néhány 
szerény adatunk. Általános képet adnak az iskolák szel
lemi színvonaláról a használt könyvek és tudományos 
segédeszközök. Az erdélyi szász iskolák középkori könyv
gyűjteményei közül közelebbről ismerjük a brassóit és 
nagyszebenit. Az utóbbi könyvgyűjtemény nagyságáról 
is vannak pontos adataink. 1400-ban az egyházi főkönyv 
szerint 21 munka volt az egyház és iskola tulajdonában, 
1442-ben pedig a főkönyv már különbséget tesz a könyvtár 
két része között. Ezekben a könyvgyűjteményekben meg
voltak a középkori műveltség jellegzetes termékei, min
denekelőtt a Szentírás egyes részletei, részben már német 
nyelven, az egyházatyák és scholastikusok munkái, általá
ban leginkább theológiai és liturgiái művek. Ezeken kívül 
képviselve voltak a latin-görög klasszikus írók munkái is, 
hiszen a magyarországi német polgárság kultúrája kez
dettől fogva humanisztikus irányban fejlődik, amint ezt a 
római jog erős érvényesítése a jogkönyvekben is mutatja. 
A humanisztikus hajlam azonban inkább csak a polgár
ság életfelfogásában tükröződik, apélkül, hogy nagyobb 
szellemi alkotásokban jutna kifejezésre. A jogi munkák 
sem hiányoztak ezekből a könyvgyűjteményekből, sőt 
ezek segítették elő legjobban az iskolák célját, jogi kérdé
sekben jártas tisztviselők képzését.

A reformáció alapjaiban ingatta meg ezeket az isko
lákat, amelyek többé-kevésbbé mégis csak az egyház 
függvényei voltak. A legtöbb német városban csak át 
kellett szervezni a készen talált iskolákat a reformáció 
céljaira.

IRODALOM.
H. L. Kaemmel: Geschichte des deutschen Schulwesens im 

Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Berlin, 1882. — Békefi 
Bemig: A népoktatás története Magyarországon 15i0-ig. 
Bpest, 1906. E munka függelékében közölt németnyelvű oklevélanyag alap
ján (1540-ig 35 oklevél) a következő nagyobb német iskolák életébe nye
rünk bepillantást: Pozsonyban a Szent Mihály és Szent Lőrinc plébánia 
iskolája és a városi iskola; Nagyszebenben, Késmárkon (1451—1544) 
és Körmöcbányán (1465—1541) a városi iskola. Középkori német isko
láinkra vonatkoznak még a következő adatok : egy eperjesi tanítónak szóló 
hagyaték 1469-ből ; a bártfai tanítókra, név szerint Simon baccalau
reusra (14 77) és Orbán baccalaureusra (1478) vonatkozó adatok. — 
— Értékes anyag található a magyarországi német iskolákra vonatkozólag 
Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadás- 
könyvei Bp., 1885. c. munkájában. Az itt közölt adatok a pozsonyi 
klarisszák leányiskolájára, továbbá a besztercebányai és bártfai városi 
iskolákra vonatkoznak. A kassai német iskolákra nézve fontos forrás 
Kemény Lajos: Kassa vár ősrégi számadáskönyvei 1431—1533-ig. 
Kassa, 1892. — A pozsonyi iskolákról, 1. Ortvay Tivadar i. m. 11. 4.
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V. ö. még Békefi Bemig: A káptalani iskolák története Magyar- 
országon 1540-ig. Bp., 1910. — A soproni városi iskoláról 1. Payr 
Sándor: Asoproni evangélikus egyházközség története. 1.Sopron, 
1917. — Az erdélyi szászok iskoláiról 1. D. G. Teutsch: Ein urkund
licher Beitrag zur ältesten sächsischen Schulgeschichte. Ar
chiv, N. F. XII. 368. 1. — Friedrich Teutsch: Bilder aus der 
Vergangenheit der sächsischen Volksschule. Archiv, N. F.. 
XXIX. 1899. 436—503. 1. — Rudolf Briebrecher: Aus dem Schul
leben der Vergangenheit. (Bilder aus der vaterländischen Ge
schichte, hg. von Fr. Teutsch. Hermannstadl, 1899, II. 179—196. 1.) 
— Fr. Teutsch: Die Siebenbür gisch-sächsischen Schulord
nungen A.( Monumenta Germaniae PedagogicaW.) Berlin, 1888,— 
Meltzl Oszkár: Az erdélyi szászok ipara és kereskedelme a 
XIV. és XV. században. Századok, 1892. — A nagyszebeni isko
lákról 1. Gustav Seivert: Das älteste Hermannstädter Kirchen
buch. Archiv, N. F. XI. 352. 1. — D. G. Teutsch: Über die 
ältesten Schulanfänge und damit gleichzeitige Bildungszu
stände in Hermannstadt. Archiv, N.F.X. — Rechnungen aus 
dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsischen 
Nation. Hermannstadt, 1880. (Quellen zur Geschichte Sieben
bürgens aus sächsischen Archiven,hg. vom Ausschuss des Vereins 
für Siebenbür gische Landeskunde. I.) — Dr. Friedrich T eutsch: 
Geschichte des Hermannstädter Gymnasiums. Archiv, N. F. 
XVII. — A brassói iskolákra vonatkozólag 1. Friedrich Wilhelm 
Seraphin: Kronstädter Schulen vorder Reformation. Archiv, 
N. F. XXIII- 747—797. 1. Függelékben közli a brassói tanítók névjegy
zékét a Honterus-gimnázium megalapításáig. — Dück: Geschichte 
des Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt, 1845. — Julius Gross: 
Zur ältesten Geschichte der Kronstädter Gymnasialbibliothek. 
Archiv, N. F. XXI. 591-708. 1.

C) Városi szerzetesrendek.
Az oktatásban és a vallásos élet irányításában jelen

tékeny szerepet játszottak német lakosságú városainkban 
a városi szerzetesrendek: a ferencesek, domonkosok és a  
klarisszák. A polgárság szellemi irányítását ezek a rendek 
tartják kezükben, az ő szellemük adja meg a XIII. és
XIV. században a polgári osztály tekintélyének és hatal
mának erkölcsi alapját. Ezeknek a szerzetesrendeknek 
életelvei meglehetősen éles ellentétben állottak a polgár
ság előkelő sztoicizmusával, de mégis egymáshoz tarto
zóknak érezték magukat és megértették egymást, hiszen 
a városi szerzetesrendek tagjainak nagy része is a pol
gári osztályból került ki. A városokban élve a templomok 
építésére is jelentékeny hatással vannak, mert már nem
csak a maguk, hanem elsősorban laikus polgártársaik 
számára építik őket. így például Budán, Kassán és 
Selmecbányán a domonkosok templomai régebbiek voltak 
a plébániai templomoknál, ugyanígy más városokban a 
ferencesek templomai. Városainknak a XIII. század utolsó 
negyedében épült templomai a német korai gót stílust 
mutatják és ennek meghonosítása nagyrészt a Német
országból jött városi szerzetesrendek érdeme. Ilyenek pl.



Kassán a Szt. Erzsébet temploma, Sopronban a Szt. Mihály 
arkangyal temploma és a bencéseké, amely eredetileg 
ferences-templom volt.

A ferencesek a tatárjárás előtt, valószínűleg Szent 
Erzsébet bíztatására Szászországból és Thüringiából jöt
tek hazánkba. Első rendházuk valószínűleg Esztergomban 
volt. Az Árpádkorból 13 kolostorukat ismerjük; a neveze
tesebbek ezek közűi (kassai, budai, pozsonyi, székes- 
fehérvári, egri) mind olyan városokban vannak, amelyeknek 
lakossága túlnyomó vagy tekintélyes részben németajkú. 
Az első domonkos kolostort hazánkban Székesfehérvárott 
alapították 1221-ben. A domonkosrendű kolostorok száma 
is gyorsan emelkedik, sőt a tatárjárás előtt már női kolos
toruk is van Budán. A nagyobb rendházak (Pest 1230, 
Esztergom 1231, Kassa c. 1235, Pécs c. 1238, Nagysze
ben c. 1240, Buda c. 1250, Selmecbánya 1275, Seges
vár c. 1290, Szászsebes 1322, Brassó 1323, Gölnicbánya 
1457) szintén a német polgárság körében helyezkednek 
«1. A legtöbb domonkos az erdélyi szászok között műkö
dött (1524 körül számszerint 172). Több domonkosrendű 
apácazárdáról is vannak adataink ebből a korból; ezek: 
Veszprém (1240), Margitsziget (1252), Székesfehérvár (1280), 
Pécs (c. 1450) és Brassó (1510).

A városi szerzetesrendek a nép igazi nevelői voltak. 
Közvetlenül ható eszközeik a szószék és az iskola. 
A szószék a ferences és domonkos barát igazi világa, a 
mindenki számára érthető szó leghatalmasabb fegyvere. 
A legnagyobb német ferences szónok Berthold von 
Regensburg (1220—1272) vándorlásai közben 1262 körül 
Magyarországon is több helyen prédikált. Beszédeit, 
amelyeknek szinte csodatévő hatásuk volt, életrajzírói 
szerint nemcsak a Magyarország nyugati határszélén lakó 
németség körében tartotta, hanem magyar vidékekre is 
ellátogatott, ahol tolmács útján a magyar lakosságot is 
megindította hatalmas szónoki erejével. Beszédeivel állí
tólag igen sokakat visszatérített a kereszténységre, akik 
a kúnok, bessenyők és tatárok előidézte mozgalmak 
közepette hitüket elhagyták. A prédikáló szerzetesek 
beszédei a vallás értékeit igazán a nép kincsévé, a vallá
sosságot mindenkinek személyes ügyévé teszik. Ez az 
egyéni vallásosság hatalmas rést ütött ugyan az egyház 
kőfalán, de ezen a résen keresztül a laikus hívők ezreire 
árad a vallás éltető, vigasztaló fénye. A nép nyelvén 
beszélő barátok példája ösztönző hatással volt a világi 
papságra is ; erre nézve több érdekes példát találunk 
különösen az erdélyi szászok egyháztörténetében a refor
máció előtt.

Az erdélyi szászoknál szükség volt arra, hogy a világi
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papság részben átvegye a városi szerzetesek szerepét. 
Bár — mint már említettük — nagyon sok domonkos 
működött az erdélyi szászok között, itt sem ezek, sem a 
ferencesek nem tudtak igazán gyökeret verni. A prédikáló 
és kolduló barátok a szászok körében meglehetősen nép
szerűtlenek voltak, mert a szászok nemzeti egységüket 
és egyházi szervezetük önállóságát féltették tőlük; ez az 
aggodalom különösen a XV. század közepétől kezdve 
— amikor a városi szerzetesrendek tagjai a legkülönfélébb 
nemzetiségűek — nem is volt alaptalan. A ferencesek és 
domonkosok az erdélyi szász vidékeken több helyen (pl. 
Nagyszebenben és Segesvárt) csak úgy kaphattak letele
pedési engedélyt, ha kötelezték magukat arra, hogy csak 
német származású rendtagokat vesznek fel, de még így 
is idegenkedéssel fogadták őket.

A tanításon és prédikáláson kívül a városi szerzetes- 
rendek fontos szociális missziót is teljesítettek a német 
polgárság körében. Rendi szervezetük sok hasonlóságot 
mutat a polgárság szervezeteivel és irányadó a polgárság 
vallásos egyesületeinek és az iparos céheknek alapításá
nál. Több helyen maguk a ferencesek irányítottak vallá
sos egyesületeket (pl. Pozsonyban a Szent Sebestyén tár
sulatot), máshol ismét maguk alapítottak laikus rendeket 
a hívők számára.

I RODALOM.
H. Holzapfel: Handbuch der Geschichte des Franzis

kanerordens. Freiburg i/B. 1909. — Dr. Karácsonyi János: Szt. 
Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. köt. 
Bp. 1923. — Nagy Béni: A ferences szellem és hatása hazánk
ban. Egri főgimnázium ért. 1901. — Böröcz Marcell: Feren
cesek a középkori magyar irodalomban. Pécs. 1911. — Ipolyi 
Arnold: Adalékok a magyar domonkosok történetéhez. Kisebb 
munkái 111. 4(8. 1. — Nikolaus Pfeiffer: Die ungarische 
Dominikanerprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tata
renverwüstung 1242. Zürich, 1913. — Dr. Franz Patek: Die 
Dominikaner in Ungarn 1221—1241. Ungarische Rundschau, 
1914. 714—718. 1. — Horváth Sándor: A Szent Domonkos-rend 
múltjából és jelenéből. Bp. 1916. — Dr. G. A. Schuller: In der 
sächsischen Kirche vor der Reformation, (Teutsch: Bilder 
aus der vaterländischen Geschichte. II. Hermannstadt. 1899. 
277—300. 1.) — Henszlmann Imre: Magyaroszág csúcsíves 
stílű műemlékei. Bp. 1880. — Regensburgi Bertholdról 1. E. Bern
hardt: Bruder Berthold von Regensburg. Erfurt, 1905. — H. 
Gildemeister: Das deutsche Volksleben im 13. Jahrhundert 
nach den Predigten Bertholds von Regensburg. Jena. 1889.

D) A német kódexirodalom.
A ferencesek és domonkosok legnagyobb érdeme az 

volt, hogy a vallásos szellemet a nép nyelvén nemcsak 
szóban, hanem írásban is terjesztették. Kolostoraik a közép-
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kori műveltség fontos gyűjtőhelyei. Ez a műveltség egy
házi és nemzetközi, de a városi szerzetesrendek már ai 
nép nyelvén terjesztik. A ferences és domonkos atyák; 
imádságos és énekes könyveket állítanak össze a laikus, 
testvérek, a női szerzetek és a hívek épülésére; gondos
kodnak prédikációs könyvekről, amelyek a népnek tar
tandó beszédek mintáiul használhatók és jámbor legen
dákba szőve, megírják a rendi szentek életét. A kassai 
domonkosrendi szerzetháznak például már a középkor vége 
felé gazdag könyvtára volt, amelynek állományát a kutatás 
mindeddig nem állapította meg. Pedig ez nem volna meg
oldhatatlan feladat, mert tudjuk, hogy a könyvtár egy 
része Nürnbergbe került, egy másik része pedig a kassai 
püspöki könyvtárban van. Legtöbb adatunk van aránylag 
az erdélyi szász városokban lévő rendházak könyvtáráról. 
A könyvíró és másoló barátok munkásságához fűződik a 
hazai német kódexirodalom és ehhez kapcsolódik szer
vesen a magyar kódexirodalom is.

A magyarországi német kódexirodalom kérdésével 
eddig alig foglalkoztak. Maga a fogalom, az, hogy mit 
értünk voltakép magyarországi német kódexirodalom alatt, 
szintén tisztázásra szorul. A fogalmat a magyar irodalom
történetírástól vettük át, de rá kell mutatnunk arra, hogy 
miben különbözik a magyar kódexirodalom fogalmától 
és meg kell állapítanunk a német irodalomtörténet hasonló 
fogalmaihoz való viszonyát is. A magyar irodalomtörténet
írás a kódexirodalom fogalma alatt a könyvnyomtatás 
előtti kor leginkább vallásos tárgyú, prózában írt termé
keit érti. Ezek a termékek, amennyiben magyar nyelven 
íródtak, kétségtelenül a magyarság szellemi tulajdonának 
tekintendők. A német irodalomtörténetírás „kódexirodai
mat“ abban az értelemben, amelyet a magyar irodalom
történetírás használ, egyáltalán nem ismer. Erre nem is 
volt szükség, mert azok a munkák, amelyeket a magyar 
irodalomtörténet a „kódexirodalom“ fogalma alá foglal, a 
német irodalomtörténetben a középkori irodalom rendkí
vüli gazdagsága mellett alig jöhetnek számba. A német 
irodalomtudomány nem is foglalkozott velük behatóan. 
Ezt szükséges hangsúlyoznunk, mielőtt a magyarországi 
német kódexirodalmat áttekintjük, mert ily módon le kell 
mondanunk arról, hogy német kódexirodalmunkat bele
állítsuk a középkori nagy német vallásos prózairodalomba, 
amelyről, mint mondottuk, a német irodalomtörténetírás 
is alig vett eddig tudomást. Ami most már a magyar- 
országi német kódexirodalom fogalmát illeti, meghatáro
zásánál a magyar kódexirodalom fogalmából indulunk ki. 
A fogalom körét azonban tágítanunk kell. Nemcsak azo
kat az írott emlékeket kell idetartozóknak tekintenünk,
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amelyek reánk maradtak és amelyeknek szerzői kétségen 
kívül hazai németek voltak, hanem meg kell említenünk 
azokat a munkákat is, amelyek egykorú adatok tanúsága 
szerint valószínűleg Magyarországon íródtak ugyan, de 
ma már nincsenek meg, végül azokat a németnyelvű 
munkákat, amelyek tekintet nélkül szerzőikre, adataink 
szerint a magyarországi németség szellemi szükségleteinek 
kielégítésére használt. Csak ha így értelmezzük a magyar- 
országi német kódexirodalom fogalmát, kapunk némileg 
hű képet a hazai németség szellemi igényeiről és ezek 
alapján irodalmi termelésének lehetőségeiről. Eredeti mun
kákat a magyarországi német kódexirodalomban alig 
fogunk találni. A legtöbb németnyelvű kódexet, amelyet 
a középkorban nálunk olvastak, Németországban írták s 
csak a másolók vagy legfeljebb az átdolgozók'voltak hazai 
németek. Eredeti német munkák megírására nálunk álta- 
ban nem volt szükség, hiszen a városokban működő 
szerzeteseknek rendelkezésükre állott a gazdag német- 
országi vallásos irodalom. Talán az eredetiség hiánya is 
egyik oka annak, hogy a magyarországi német kódexiro
dalomról csak nagyon gyér adataink vannak, hogy a 
magyar tudomány hazánk középkori műveltségének ezt a 
jelentős alkatrészét alig méltatta figyelemre.

A magyarországi német kódexirodalom fogalmának 
körülírásából önként adódik az a szempont, amely sze
rint a rendelkezésünkre álló szerény anyagot felosztjuk. 
Anyagunkban két csoportot különböztetünk meg: a) azokat 
a kódexeket, amelyek kétségen kívül szűkebb értelemben 
véve is a magyarországi németség szellemi tulajdonának 
tekinthetők; b) azokat a kódexeket, amelyeknek létezéséről 
csupán egykorú adatokból van tudomásunk és így kelet
kezésüknek helye nem állapítható meg közelebbről, továbbá 
azokat, amelyek egykorú németországi munkák másolatai 
vagy átdolgozásai, de amelyeket nálunk már a közép
korban olvastak.

Az első csoportba csupán nagyon kevés kódex tar
tozik. Elsősorban meg kell említenünk a pozsonyi káp
talan könyvtárában lévő kéziratokat. Pozsony város levél
tárában van egy könyvjegyzék, amely a káptalani könyvtár
XIV. századi állapotát ismerteti. Az itt felsorolt, majdnem 
tisztán latinnyelvű kódexek közt a következőkép meg
jelölt német kéziratot találjuk: „Item quidam liber thew- 
tunicalis (!) in pergameno et asseribus in alba cutte qui 
intitulatur Crewtzgang“. A könyvjegyzéket ismertető 
Ipolyi Arnold jegyzetben csak ennyit fűz hozzá: ,,német 
Kreuzgang, Kreuzweg, keresztút: buzgalmi könyv“. 
Többet, sajnos, mi sem tudunk a kódexről, amely nem 
maradt ránk s így azt sem tudjuk, vájjon Magyarországon
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készült-e. Eddigi tudomásunk szerint azonban itt találjuk 
a legrégibb olyan kéziratot is, amelyről kétségtelenül 
megállapítható, hogy magyarországi németek számára 
hazánkban készült. Ez egy folio 321 levélből álló papír
kézirat a XV. század első feléből; a kódex latin nyelvű 
szentbeszédeket tartalmaz, de a szentbeszédek témáit 
és rövid tartalmukat németül is odajegyezte az ismeret
len író. Ez azt mutatja, hogy Pozsonyban már ebben a 
korban megvolt a törekvés a vulgáris nyelvű istentisz
teletre. Ezek a németnyelvű feljegyzések olyanok, mint 
legrégibb magyar nyelvemlékeink egyike, a Gyulafehérvári 
glosszák, amelyek ugyancsak latin egyházi beszédek 
ú. n. divíziójának fordításai. Egy másik fontos kéziratot is 
találunk a pozsonyi káptalan könyvtárában; egy negyed- 
rétű 7 levélből álló papírkéziratban egy szentföldi utazás 
németnyelvű leírása van. A kódex a XVI. század első 
éveiből való. Az útleírás szerzője ismeretlen, de több po
zsonyi vonatkozású utca- és térelnevezésből világosan 
megállapítható, hogy pozsonyi származású ember volt. Szá
mos egykorú adatunk van arra, hogy a Szentföldre való 
utazás a pozsonyi polgárok között nem volt ritka dolog. 
Eleinte vallásos rajongásból csatlakoztak egy-egy keresztes
hadjárathoz, amelynek híre Pozsonyba is eljutott, később 
ezt a jámbor zarándoklást kereskedelmi utazásokkal kap
csolták össze. Kéziratunk annál értékesebb, mert az első 
magyarországi embertől származó szentföldi uti-rajz. Pécs- 
váradi Gábor hasonló tárgyú latin nyelvű munkája ugyanis, 
amely eddig mint hazánkfiától való legrégibb szentföldi út
leírás szerepelt, későbbi keletű; Pécsváradi 1514-től 1517-ig 
volt a Szentföldön, úti élményeit tehát csak 1517 után 
írhatta le. Ismeretes, hogy útleírását Farnády Miklós ké
sőbb saját műveként adta ki.

Több fontos középkori kézirat van a brassói ev. 
iskola könyvtárában is. Ezt a könyvtárat Honterus János 
alapította és könyvkészlete a város középkori könyv
táraiból tevődött össze. A magyarországi német kéziratok 
közül elsősorban meg kell említenünk a XV. század 
végéről való németnyelvű Szentírás-fordítás töredékeit. 
A kézirat keletkezési körülményeit közelebbről nem is
merjük. Nagyfontosságú azonban az az adat, amelyet a 
könyvtár legrégibb 1575-ből való jegyzéke erről a kéz
iratról fenntartott. Eszerint a könyvtár középkori állomá
nyának legnagyobb része a brassói domonkos kolostorból 
való. Ugyancsak innen származik a brassói könyvtár 
egy másik vallásos tartalmú középkori kódexe, ez zsol
tárokat foglal magában. Keletkezése szintén a XV. század 
második felére tehető. Meg kell említenünk még két 
németnyelvű naptárt is, amelyeket egy XV. századi
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hártyakézirat őrzött meg. Ezekről azonban nincsenek 
közelebbi adataink.

Ez mai tudomásunk szerint az a csekély számú 
középkori kézirat, amely legnagyobb valószínűség szerint 
magyarországi eredetű. Ezektől nem lehet élesen elvá
lasztani azokat a középkori német kéziratokat, amelyeknek 
keletkezési helyét nem ismerjük, de amelyeket Magyar- 
országon olvastak. Az utóbbiak közül a legértékesebbek 
a németujvári ferencrendi zárdában lévő kódexek, ame
lyeket Fejérpataky László ismertetett először. A német
ujvári ferences zárdát csak 1641-ben alapították. Legna
gyobb jótevője Batthyány Ádám gróf volt s a zárda 
könyvtárában levő világi munkák mind a grófi család 
jóvoltából kerültek oda. A könyvtárban azonban régi 
középkori ferences eredetű kéziratok is vannak, amelye
ket a ferencesek a középkor folyamán hazánkban hasz
náltak. A kódexek mind a XV. századból valók. Legfon
tosabb köztük a németnyelvű szentírás-fordítás: die 
Bibel noch dem lattin in deutsche gemacht blöszlich nach 
dem text. Ehhez kapcsolódnak egyházi beszédek, imád
ságok, vallásos tartalmú költemények, Szent Oszvald élete 
versekben, továbbá egy értekezés a tízparancsolatról, 
amelyhez hasonló az egri érseki könyvtárban is van s 
amelyről alább még meg fogunk emlékezni. Pontos címük 
szerint ebből a könyvtárból még a következő kódexeket 
ismerjük: Sant Anshelmus frag von unsers herren martern. 
— Von der anngst vnsers herrnn, die er am Ollperg 
gehabt hat. (A kódex végén az író vagy másoló neve : 
Adam Kutzpuchel). — Das puechel lernt was tugent vnd 
warnt uns vor vntugent.

Ezek mellett a vallásos és erkölcsi tartalmú munkák 
mellett világi tartalmút csak egyetlen egyet találunk. Ez 
pedig jogkönyv (Lantrechtpuch, wie man ein ygleich sache 
richten sol) s ez jellemző a környezetre és a közönségre, 
amelyben és amely számára ezeket a kódexeket írták. 
A kódexek szerzői legnagyobbrészt papok: ezt vallásos 
tartalmuk is mutatja.

Sokkal kevesebb adatunk van a többi könyvtárakról. 
A bártfai Szent Egyed-templom könyvtárának németnyelvű 
jegyzéke 1460-ból C0 kötetet sorol fel, de nem jelöli meg 
a kódexek nyelvét. A könyvtár németnyelvű könyveiről 
csupán annyit tudunk, hogy 1509-ben Georgius Petri bártfai 
presbiter és baccalaureus hagyatékából németnyelvű biblia 
jutott a könyvtár birtokába. A Selmecbányái plébánia 
középkori könyvtáráról is van egy érdekes oklevelünk. 
Eszerint a plébánia könyvtárában Keck Simon plébános 
hivatalának elfoglalásakor (1501 aug. 4.) a túlnyomó 
számú latin munka mellett a következő német munkák
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is megvoltak: Salamon példabeszédei (Parabole Salomonis 
Theutonicalis), a mise magyarázata (Expositio misse Theu- 
tonicalis), Bölcseség könyve (Liber Sapientiae Theutoni
calis,). végül Jacobus de Theramo: Buch der Trö
stung, oder Belial, von der Prozess des Lucifers gegen 
Jesus c. munkája (Belial, Theutonicalis), amely az alább 
ismertetendő gyulafehérvári püspöki könyvtárban is meg
volt.

A veszprémi káptalannak 1429 és 37 közt feljegyzett 
könyvkészletében szintén találunk egy német kódexet, 
amelyről azonban nem tudunk egyebet a jegyzék követ
kező szűkszavú leírásánál: „Item unum graduale novum 
ad usum Teutunicorum notatum, cum coreo coopertorio 
tectum, per dominum Michaelem episcopum".

Két fontos középkori kéziratot őriz a pozsonyi líceum 
könyvtára is. Az egyiknek címe: Liber asceticus germa- 
nicus, egy a XIV. sz. végéről, vagy a XV. sz. elejéről 
való négyrétű papirkódex, amely körülbelül 80 imádságot, 
vallásos elmélkedéseket és legendákat foglal magában. 
Hogy a kódex mikor került a könyvtárba, azt nem tudni, 
azonban a könyvtár legrégibb jegyzéke szerint a kódex 
már a reformáció előtt pozsonyi polgárok birtokában volt. 
A könyvtár másik fontos középkori német kódexe Dávid 
zsoltárait tartalmazza egy csinos nyolcadrétű, 185 levelű 
hártyakódexben. A kódex eleje a 26. zsoltárig hiányzik, 
de innen kezdve végig teljes. Arra nézve, hogy a kódex 
a reformáció előtt már Pozsonyban volt, szintén csak a 
könyvtár legrégibb jegyzéke nyújt felvilágosítást; azonban 
magában a kódexben is találunk két érdekes feljegyzést. 
Az egyik a kódex írásának idejére és a szerző vagy má
soló személyére vonatkozik; „explicit per fratrem Caspar 
de Kamencz Sabbato post ascensionis domini 1473.“ A 
másik feljegyzés a kódex későbbi sorsára vonatkozik: 
„diesen Psalter hat mir Georg Wibmern (Wimmer) Evan
gelischer Cantori in Preszburg Simon Klein Schuel-Collega 
allda verehrt den 25. Febr. Ao. 1687.“

Középkori kéziratokban egyik leggazdagabb könyvtá
runk a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár; kódexei közül 
a német irodalomtörténet szempontjából jelentékenyebbe
ket (Nibelung-ének F., Hadamar von Laber Jagd c. köl
teménye, Konrad von Würzburg Goldene Schmiede-je, 
Salomon és Markolf két kézirata stb.) már ismertették. 
Fontosabb a mi szempontunkból a könyvtárnak az a része, 
amely egykor a szepesi plébánosok testvérületének. ill. 
később a lőcsei parochiális egyháznak könyvgyűjteménye 
volt. Ezenkívül még több felsőmagyarországi könyvgyűj
temény került a Batthyány-könyvtárba. A könyvtárnak 
azok a kódexei, amelyek valószínűleg már a középkorban
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valamely magyarországi könyvgyűjteményben voltak, mind 
vallásos tartalmúak. Ezek a következők: Tagzeit von Pabst 
Urbanus IV. Gemacht. (XV. sz.) — Ausslegung der heiligen 
Messe (1463). A kódex kolofonja megnevezi a szerzőt, 
vagy másolót: „Dy ob geschriben matery hat geschriben 
Matthias Miertten Engelmasprunner. . .  1463. — Ausslegung 
der Ave Maria (XV. sz.) — Episteln und Evangelien 
(1454) — Legenden der Heiligen (1445) — Gebetbuch 
(XV. sz.) — Compendium der göttlichen Lehre (XV. sz.)
— Jacobus von Teramo: Das Buch genant Belial, von 
der Prozess des Lucifers gegen Jesus c. munkája 1463-ból, 
amelynek egy kéziratát a Selmecbányái plébániai könyv
tár fentebb említett kódexei közt is láttuk. Ez a munka 
a gyulafehérvári könyvtárban nemcsak kéziratban van 
meg, hanem egy 1475 körüli hely és idő nélküli ősnyomtat
ványban is. — Gebetbueh 1465. A kódex három részből á ll; 
első része asszonyok számára készült imakönyv, a második 
Nonnenbrevier, az imádkozás módját illető utasítások
kal, a harmadik pedig egy németnyelvű naptár és Ader
lasstafel ; a kódex végén a következő sorok olvashatók: 
„Tát wir als wir soltn, So tát got waswirwoltn“. — Egy másik, 
ugyancsak három részből álló kódex a következő tartalom
mal : a) Dialogus zwischen dem gewissen und den (sic) 
Vernunft, b) Ain nützliche und andächtige Epistel, c) Von 
den Nutz der gotlichen Vorcht. A  kódex 1471-ben készült. 
Az első rész végén a következőket olvassuk: „Das puchl 
ist von dem empfahen / gotsleichnam vnd von dem ent / 
halten. Amen. T. E. W. P.“ Ebből valószínűvé válik, hogy 
a kódex eredetileg valamelyik — talán felsőmagyarországi
— német város vallásos egyesületének birtokában volt. A 
harmadik rész végén levő sorok a kódex Írójára vagy máso
lójára vonatkoznak: „Anno domini millesimo quadringen
tesimo septuagesimo primo sabbato ante Katherine finita 
sunt hec dicta ab Urban Puster/walder arcium wacculario“. 
Hogy ki volt ez az Urban Pusterwalder, azt sajnos, nem 
tudjuk. Végül meg kell említenünk egy két részből álló 
kéziratot, amely apácaregulákat, példabeszédeket és imád
ságokat foglal magában. A regulák kolofonja talán az 
író, vagy másoló nevét őrizte meg; „Dytz puchlein hat 
ein ende got uns / sein gnad sende / und ditz eilend / durch 
sein parmmung schiere wende. Amen. Vlricus Weydacher. 
A könyvtárban lévő többi középkori német kézirat kétség
telenül nem hazai eredetű s csak később, a XVIII. sz.-ban 
került hozzánk.

Az egri érsekmegyei könyvtár német irodalmi szem
pontból fontos kódexeit szintén ismertették. A könyvtár 
középkori német kéziratai legnagyobbrészt külföldiek, leg
inkább az Auersperg hercegeknek még a XVIII. század
Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 5
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folyamán feloszlatott családi könyvtárából valók. Vannak 
azonban kéziratok, amelyek majdnem bizonyosan felső
magyarországi városok, pl. Bártfa középkori könyvgyűj
teményeiből kerültek ide és így fontos anyagot adnak e 
városok középkori műveltségére nézve. E kéziratok között 
legfontosabbak a Sermones de tempore c. XIV. századi 
hártyakézirat utolsó lapján található imádságok, amelyek 
a XVI. század első éveiben íródtak. Az írástípusról 
ítélve mind a kódex, mind pedig az imádságok Magyar- 
országon készültek, valószínűleg valamelyik felsőmagyar
országi városban. Ezenkívül még két, imádságokat tartal
mazó kézirat van itt, amelyről feltehető, hogy magyar- 
országi eredetű. Az egyiknek címe: Orationes ad B. M. 
V. 1423-ból; a másiké Orationes ad diversos sanctos a
XV. századból.

Harmadik középkori német kéziratokban gazdag könyv
tárunk, a kalocsai érseki könyvtár eddigi tudásunk szerint 
nem őriz magyarországi német kéziratot, sőt még olyat 
sem, amelyről bizonyosan azt mondhatnánk, hogy a 
könyvtár középkori állományához tartozott. Ugyanígy ál! 
a dolog a Nemzeti Múzeum könyvtárának középkori 
német kézirataival, amelyeknek legnagyobb része Jan- 
kovich Miklós könyvtárával került a Nemzeti Múzeum 
birtokába; Jankovich gyűjteményének német része pedig 
túlnyomóan Hieronymus Wilhelm Ebner von Eschenbach 
nürnbergi patricius könyvtárából való, amely 1813—1820 
között szóródott szét.

Ismeretes, hogy a magyar kódexirodalom legnagyobb 
része a városi szerzetesrendek, a ferencesek és domon
kosok munkája. A ránkmaradt kódex-anyagból tizen
kilencet a ferencesek, tizenhármat pedig a domonkosok 
írtak vagy másoltak. A hazai német kódexek eredetét 
nem tudjuk ilyen pontosan figyelemmel kísérni, de az a 
kevés eddig felkutatott adat, amely rendelkezésünkre áll,, 
szintén a szerzetesekre utal.

Az egyetlen magyarországi német kódexrészlet, amely
nek szerzőjét ismerjük, szintén szerzetes munkája; ez 
Huendler Vida kármelita barát példabeszéd-gyűjteménye. 
Huendler Vida első naplóírónknak, az alább említendő 
Kottannerné Huendler Ilonának testvérbátyja, erdélyi szász, 
közelebbről brassóvidéki származású volt; szülőföldjét, 
bár távol élt tőle, nagyon szerette, brassói barátait mindig 
nagyon szívesen támogatta s öregkorát is szülővárosában 
akarta eltölteni. Simon brassói származású pécsi német 
oltáros pap Huendler Vida érdekében írt levelében 
„praecipue propter ydioma“ kéri számára a brassói dé
kántól a letelepedési engedélyt. Huendler ugyanis nem 
tudott magyarul. Születési évét nem ismerjük pontosan,,
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valószínű, hogy a XIV. és XV. század fordulója körül 
pillantotta meg a napvilágot. Brassóból és az erdélyi 
szászok földjéről korán elszakadt, Bécsbe került, belépett 
a kármeliták rendjébe és már 1447 előtt rendjének pro
vinciálisa volt Magyar- és Németországra. Nálunk a kár
meliták számára valószínűleg Nagy Lajos idejében (1372) 
építik az első kolostort, a budait. A középkorból ezen
kívül még két rendházukat ismerjük, a pécsit és eperjesit. 
Huendler Vida a pécsi rendházat látogatva, megismer
kedett András pécsi püspökkel s az ő kérésére lett 1447 
márciusában bodoni püspök és pécsi szuffraganeus. 
Állását megtartotta ugyan az András után következő két 
püspök, Miklós és Janus Pannonius alatt is, de helyze
tével sohasem volt megelégedve. Nyughatatlan és költe
kező ember volt. Folyton más állásba vágyott és alig volt 
püspök Magyarországon, akinek ne ajánlkozott volna 
helyettesül. Végre Janus Pannonius alatt — aki szerinte 
ki nem állhatta a németeket („qui tantum non favet 
Alamanis“) — nincs továbbra maradása Pécsett és sikerül 
is elnyernie a váradi szuffraganeátust. Itt sem marad 
soká. 1467-ben ismét Pécsett van s innen kezdve nyoma 
vész. Valószínű, hogy nem láthatta már viszont szülő
városát és Pécsett halt meg.

Huendler Vida példabeszédeinek kéziratát az ágoston- 
rendiek klosterneuburgi könyvtára őrzi. Koller adta ki 
Viti Huendler Proverbia Germanica címen. Huendler 
példabeszédeit formuláris levelezőkönyvébe jegyezte. Elő
ször a királyokat díszítő erényeket sorolja föl:

„Ein Kunig sehol fuinf tugent an lm haben 
Das er von den Jungen geforicht werde,
Vnd von den Weysen gelobt werde,
Vnd von den Gerechten geliebt werde,
Vnd von den verdruckten von ganzen herczen begert werde.“

Ez után néhány erényt és bűnt magyaráz, az emberi 
élet néhány mozzanatához fűz megjegyzéseket, amelyeket 
példákkal élénkít. Különösen érdekes és jellemző a XV. 
század nemzetiségi és szociális viszonyaira az, amit a 
barátságról mond: „Wan das mer on sant wirt, vnd der 
hymel on heyligen, vnd der tewfel an sei so wirt gefrannt 
deusch vnd vngeren, phaffen vnd pawren. Ezek a sorok 
egyúttal a legönállóbbak is Huendler példabeszédei kö
zött, amelyek a szentírásbeli példabeszédeknek csak 
halvány és színtelen utánzatai.

A  német származású szerzetesek városainkban igen 
sok latin kódexet is írtak vagy másoltak. Az első hazai 
könyvmásolók tekintélyes hányada német származású 
szerzetes vagy világi pap. Néhány érdekes adatunk van

5*
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a kassai német ferencesek és domonkosok irodalmi mű
ködéséről. Itt írta Regensberger Leonardus egyházi beszé
deinek egy részét. 1468-ban a budai domonkos rendház 
szuperiorja volt s a következő évben a kassai kolostor 
tagja. 1469-ből való Craus Márton „de Cassovia' kódexe 
is, amely Humbertusnak Szent Ágoston reguláiról írt ma
gyarázatát tartalmazza. Dániel kassai domonkos szerzetes 
pedig 1479-ben fejezte be egy jogi munkának másolását. 
Felsőmagyarországon egyébként is gyakori a szorgalmas 
könyvmásoló német szerzetes a középkorban. Szepesi 
János 1340-ben másolta Petrus Lombardus szenten
ciáit ; egy névtelen karthauzi 1445-ben a lechniczi szent- 
antalvölgyi karthauzi kolostorban egy „ars moriendi“- 
féle művet írt le. 1386-ban Nicolaus Iudicis de theuczen- 
dorf poprádi származású szerzetes a zsoltárokhoz írt 
latin glosszákat másolt. Stoll Péter bencés szerzetes a 
stohlai (szepesmegyeij kolostorban 1410-ben másolt egy 
vallásos tartalmú kódexet. Lőcsei János szerzetes hit
szónok szentbeszédeket írt 1435 körül. Kézirata a bécsi 
skót zárda könyvtárában van. A XV. század első felé
ben élt Leibniczi Márton bencés ap á t; iskoláit Bécsben 
és Krakóban végezte. Bécsben lakott csaknem állandóan 
és itt írta elmélkedő munkáit a szerzetesi életről és a harcos 
kereszténységről. Hazájával azért állandó összeköttetésben 
maradt s munkáiban is több hazai vonatkozás található.

A szerzetesek könyvgyűjteményeinek emlékei a brassói, 
nagyszebeni domonkos kolostori könyvtár maradványai, 
a pozsonyi ferences tartományi könyvtár értékes közép
kori latin kódexei, a kassai domonkos könyvtárról szóló 
adatok, a németujvári kéziratok stb. E kolostori könyv
tárak belső életét analog külföldi példák és az egységes 
szabályzatok alapján sikeresen rekonstruálta Gulyás Pál. 
Sajnos, igen sok könyvtárunk elpusztult a török előli 
menekülés idején; többek között a pozsonyi Szent Klára- 
nővérek könyvtára is, amelyben — úgy hisszük — a 
sororok ép oly szorgalmasan másolták a német kódexe
ket, mint ahogyan a Nyulak-szigetén Ráskai Lea, Sövény
házi Márta és társaik a magyar irodalom legrégibb 
műveit.

A világi papok között is sokan foglalkoztak könyv
írással és másolással. Ferenc byrthelmi plébános és a 
medgyesi kerület esperese 1397-ben összegyűjtötte és le
írta a medgyesi káptalan statútumait. 1429 előtt egy 
Antal nevű medgyesi világi pap másolt vallásos munká
kat. Stepht Henrik másoló, betűfestő és könyvkötő, aki 
Westfaliában született, de nálunk telepedett le, Csukárdon 
(Pozsony megye) volt plébános és 1347-ben itt másolt 
egy misekönyvet. Egy névtelen erdélyi szász származású
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pap 1433-ban Szent Ágostonnak De conflictu vitiorum 
et virtutum című munkáját másolta; a kódex jelenleg a 
nagyszebeni Bruckenthal-könyvtárban van. Smelczer 
Bertalan körmöcbányai világi pap a XV. században egy 
De materia indulgentiarum című elmélkedést másolt.

Az egyházak könyvgyüjtő hajlamát mutatja a bártfai 
Szt.-Egyed-templom könyvtárának 1509-ben készült gót- 
stílű művészies könyvszekrénye, amely egyúttal a magyar- 
országi középkori német iparművészetnek is nagybecsű 
emléke.

A magyarországi német kódex-irodalom tartalmát 
vizsgálva általánosságban ugyanazokat az elemeket talál
juk, mint a magyar kódex-irodalomban: szentírás-fordítás 
részleteit, zsoltárokat, himnuszokat, imádságokat, prédi
kációk töredékeit, szerzetesi regulákat, példákat, liturgikus 
részleteket stb. Feltűnően kevés a legendák száma s 
amennyiben találunk is ilyeneket, azok rendesen idegen 
tárgyúak. (Szent Oswald élete, a pozsonyi „liber asceticus“ 
legendái, a gyulafehérvári könyvtár legendás kódexe.) 
Ez is azt mutatja, hogy a hazai német kódex-irodalom
ban csak igen kevés eredeti munka van s hogy leginkább 
a németországi vallásos irodalom legelterjedtebb termé
keinek átdolgozásaival állunk szemben. A magyar tárgyú 
legendák hiányán annál inkább csodálkoznunk kell, mert 
a külföldön több magyar szent legendájának középkori 
német feldolgozásaival találkozunk. Példaként hivatkozunk 
Szt. Erzsébet életének több legendaszerű feldolgozására, 
amelyeknek kéziratait a müncheni állami és a baseli 
egyetemi könyvtárak őrzik, továbbá Jorg Wälder Margit- 
életrajzára, valamint a szt.-galleni Margit-legendára, ame
lyeknek a hasonló tárgyú magyar legenda szempontjából 
is megbecsülhetetlen forráskritikai értékük van. Hogy a 
legendák kivételével a hazai német kódex-irodalom tar
talmi szempontból egyezik a magyarral, az természetes 
is, hisz mindkét nyelven a középkor vallásossága szólal 
meg s ez határozottan nemzetközi. A magyar kódex- 
irodalomban a nemzeti jelleg csakis a magyar szentek 
legendáiban domborodik ki. Midőn a magyarországi 
német és a magyar kódex-irodalom közt fennálló tartalmi 
rokonságról beszélünk, hangsúlyozzuk, hogy ez a rokon
ság csak általánosságban értendő; vázlatunkban, amely 
az ezirányú kutatásoknak csupán kezdetét jelenti, a 
nehéz hozzáférhetőség miatt az anyagnak még csak teljes 
lajstromát sem adhattuk. A további kutatás feladata lesz, 
hogy a magyarországi német kódexeket egyenként meg
vizsgálva rámutasson a magyar kódex-irodalommal két
ségtelenül fennálló közelebbi kapcsolatokra. Mert bizonyos, 
hogy német kódex-irodalmunk a magyar kódexek kelet-
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kezésének egyik fontos tényezője. Ma már csak csekély
számú adatunk van róla, de ha szemmel tartjuk a magyar 
kódex-irodalom keletkezési körülményeit (városi élet, 
szerzetesek), arra az eredményre kell jutnunk, hogy a 
német kódex-irodalom nálunk legalább is olyan gazdag 
volt, mint a magyar. Bizonyos, hogy a magyarosodó 
Budán és környékén, ahol a magyar kódex-irodalom 
nagy része készült, a XV. században, a budai német 
jogkönyv megírásának idején a német polgárság még 
mindig elég erős volt ahhoz, hogy a maga számára is 
igényeljen a maga nyelvén a magyar kódexekhez hasonló 
munkákat. Még fokozottabb mértékben így volt ez más 
városokban, ahol a németség volt túlsúlyban.

Rendkívül fontos volna a magyarországi német 
kódexek forrásainak megállapítása. Erre vonatkozólag ma 
még csak következtetésekre vagyunk utalva. A XIV—XV. 
századi magyar egyházi műveltség legegyetemesebben 
Temesvári Pelbárt munkáiban jut kifejezésre. Pelbárt 
szellemi látókörében pedig a bécsi egyetem skolasztikus 
és misztikus theológusai: Heinrich von Langenstein, 
Thomas Ebendorfer von Haselbach, Johannes Nider és 
Meffreth állanak legelői. Ugyanezen theológusok munkáit 
megtaláljuk több középkori német városunk könyvgyűjte
ményeiben is. Ebben az irányban kell tehát keresnünk a 
magyarországi német kódex-irodalom forrásait. Bécs irá
nyító szerepét, amely először a kódex-irodalomban mutat
kozik, a magyarországi németség irodalmi törekvéseinek 
további fejlődésében is megtartja.

IRODALOM.
A szerzeteseknek a kódexirodalomhoz való viszonyéról 1. Thie- 

nemann Tivadar: Városi élet a magyar középkorban. Minerva,
II. 1923. 41—69. 1. — Böröez Marcell: Ferencesek a középkori 
magyar irodalomban. Pécs, 1911. — Tímár Kálmán: Néhány 
ferencrendi írónkról. Irodalomtörténet, 1914. 306—310. 1. — Dr. 
Vargha Daniján: A Szent Domonkos-rend és a magyar kódex
irodalom. (Dr. Horváth Sándor: A Szent Domonkos-rend 
múltjából és jelenéből. Bp., 1916. 222—256. 1.) — A hazai német 
kódexirodalomra vonatkozó adatok a következő munkákban találhatók : 
Ipolyi Arnold: A pozsonyi káptalan XIV. századi könyvtára. 
Új Magyar Múzeum, 1856.1. 161 — 191.1. — Knauz Nándor: A po
zsonyi káptalannak kéziratai. (Kny. a Magyar Sion IV—VII. év
folyamából.) Esztergom, 1870. — Megjegyzendő, hogy Ipolyi a kódexeket 
korukra vonatkozólag egyáltalán nem írja le, Knauz Nándor pedig 
igen sok — fentebb emiatt nem említett — kódexet 1526 utáninak tart. 
Nézetem szerint a kódexek részletes átkutatása még igen sok értékes 
anyagot hozna napvilágra. — Fr. Wilhelm Seraphin: KronstMter 
Schulen vor der Reformation. Archiv, N.F. 23. 747—797. 1. — 
Julius Gross: Zur ältesten Geschichte der Kronstädter Gym
nasialbibliothek. Archiv,N.F. 21. 591—708. 1. — Fejérpataky 
László: A németujvári ferencrendi zárda könyvtára. M. Könyv
szemle, 1883. 100—137. í. — V. ö. W. Walther: Die deutsche
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Bibelübersetzung des Mittelalters. Braunschweig, 1889—1892- 
3 rész. — Ábel Jenő: A bártfai Sz. Egyed temploma könyv
tárának története. Bp., 1885. — Békefi Bemig: A káptalani 
iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp.. 1910. — Fejér- 
pataky László: A veszprémi káptalan könyvtára a XV. szá
zadban. Magyar Könyvszemle, 1885. 137—151. 1. — A pozsonyi ev. 
líceumi nagy könyvtár kéziratairól 1. Harmath Károly: A pozsonyi 
evang. líceum kéziratgyüjteményének ismertetése. Pozsonyi 
liceum értesítője. 1878/79. 1—35. 1. — Varjú Elemér: A gyula- 
fehérvári Batthyány-könyvtár. Bp., 1901. — Varjú Elemér: 
Adatok az egri érsekmegyei könyvtár ismertetéséhez. Magyar 
Könyvszemle, 1902. 27—49. 1 . — Az egri érsekmegyei könyvtár 
szakszerű címjegyzéke. Eger, 1893. — A Nemzeti Múzeum könyv
tárában lévő német kódexekről 1. Csontosi János: Adatok a N. 
Múzeum könyvtárának történetéhez. Magyar Könyvszemle, 
1885. 1—41.1. — Dr. August Hartmann: Deutsche Meisterlieder- 
Handschriften in Ungarn. München, 1894. Einleitung. — A hazai 
könyvtárakban levő kéziratokat német irodalmi szempontból ismerteti 
Bobért Gragger: Deutsche Handschriften in ungarischen 
Bibliotheken. (Ungariche Bibliothek.) Berlin, 1923. Ugyanitt talál
ható az idevonatkozó szakirodalom is.— Huendler Vida példabeszédeit 
1. I. Koller: Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum. Tom. IV. 
Posomi, 1796. 295—296 1. — Életrajzi adatait 1. Bunyitay Vince: 
A váradi püspökség története. II. 145—146. 1. — Békési Emil: 
Magyar írók az Anjouk és utódaik korában. Katii. Szemle, 
1899. 810—813. I. — Pintér Jenő: A magyar irodalom története 
a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig■ Bp., 1909. I. — 
Balanyi György: A szerzetesség története. Bp., 1923. 239. 1. — 
A magyarországi némét könyvmásoló szerzetesekről és papokról a 
középkorban 1. Csontosi János: Adalék a magyarországi 
XIV—XV. századi könyvmásolók és betűfestők történetéhez. 
Magyar Könyvszemle, 1879.42—59., 134—149., 297—305. 1. és 1881. 
205—214.1. — Kemény Lajos: Adalékok a kassai könyvmásolók, 
könyvkereskedők és könyvnyomtatók történetéhez. Magyar 
Könyvszemle, 1910.188—191.1. — Békési Emil: Magyar írók 
Hunyadi Mátyás korából. Kath. Szemle, 1902. — A magyar szentek 
legendáiról 1. Csontosi János: A müncheni könyvtár hazai 
vonatkozású kéziratai. Magyar Könyvszemle, 1882. 202—240 1. — 
Ugyanaz: A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású kéz
iratai. Magyar Könyvszemle, 1885. 182—231.1. — Pór Antal: 
Habsburgi Ágnes és Erzsébet hercegasszony, az Árpád-ház 
utolsó sarja. Katholikus Szemle, 1888. 214—243., 461—499. 1. — 
Erzsébetnek, 111. Endre leányának legendaszerű életrajzát, amelyet való
színűleg Elsbet Stagel, a kiváló misztikus apáca-írónő írt, Ferdinand 
Vetter adta ki: Das Leben der Schwester zu Tösz beschrieben 
von Elsbet Stagel. Samt der Vorrede von Johannes Meier und dem 
Lebender Prinzessin Elisabet von Ungarn. Berlin, 1906. (Deutsche 
Texte des Mittelalters. II.) V. ö. még Thienemann Tivadar: 
A szentgalleni Margit-legenda. Budapesti VIII. kér. községi 
főreálisk. értesítője 1913/14. — A bécsi egyetem hatásáról középkori 
irodalmunkra I. Thienemann Tivadar: Temesvári Pelbárt német 
kortársai. EPhK. 1920. b4—61. 1.

E) Szójegyzékek.
A ferencesek és domonkosok működése nyomán el

terjedt laikus vallásosságnak jellegzetes emlékei az első 
hazai német glosszáriumok. A nép nyelvén prédikáló 
szerzetesek példáját a világi papságnak is követnie kellett.
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Bizonyos egyházi kifejezéseket, amelyeket eddig csak 
latin nyelven ismertek, németre is le kellett fordítani. 
A szójegyzékek leginkább az igehirdetés alkalmával szük
séges kifejezéseket gyűjtötték össze.

Két nagyobb és több kisebb szójegyzék-töredék 
maradt ránk. A két nagyobb szójegyzék körülbelül egy
korú : a XV. század második feléből valók. Az egyiket 
Seraphin Frigyes Vilmos fejtette ki a barcasági káptalan 
egy XVI. századi számadáskönyvének bekötési táblájából. 
A számadáskönyvet valószínűleg 1540 körül kötötte be 
egy Michael nevű brassói városi prédikátor és ez alka
lommal felhasználta a töredékes szójegyzék kéziratát. 
A szójegyzék ugyanis töredék maradt, nemcsak ránk 
került töredékesen. Erre mutat az, hogy a kézirat végén 
betűrendben felsorolt igéket csak a d betűig jegyzi fel az 
író vagy másoló, utána pedig abbahagyja az írást. A szó
jegyzék ránk maradt alakjában 8, többé-kevésbbé teljes 
lapból és több kisebb töredékből áll. Valószínűleg a
XV. század második felében írták, de hogy ki a szerzője 
vagy másolója, azt még megközelítően sem lehet eldön
teni. Azonban a legnagyobb valószínűséggel megállapít
ható, hogy az író vagy másoló erdélyi szász, közelebbről 
brassói ember volt; erre mutatnak a szójegyzékben sűrűn 
előforduló erdélyi szász nyelvjárási szavak: hircz (Hirsch), 
fűz (Fuchs), mage (Mohn), molterhoff (Maulwurf), appel 
(Apfel). Éppen ezek a nyelvjárási alakok teszik nagy
becsűvé a szójegyzéket az erdélyi szász nyelvjárás fej
lődése szempontjából. Érthetetlen tehát, hogy Schullerus 
Adolf az erdélyi szász irodalmi nyelv fejlődéséről írt 
vázlatában éppen a szójegyzék alapján igyekszik be
bizonyítani azt, hogy a szász latin iskolákban középfel
német normalizált irodalmi nyelvet használtak. Schulle- 
rusnak egyébként nagyértékű az a megállapítása, hogy 
a szójegyzék keletkezési helye a brassói dominikánus 
iskola. A  szójegyzék szavai fogalomkörök szerint vannak 
csoportosítva; a ránkmaradt töredékben az igéken kívül 
9 csoportot találunk. Schullerus rámutatott arra is, hogy 
a szójegyzék beosztásában és szerkezetében erős hasonló
ságot mutat több, Németországban használt középkori 
német-latin glosszáriummal; valószínű, hogy ezeket német 
iskoláinkban szintén ismerték és ezeknek kompilációjából 
készült a brassói szójegyzék is.

Másik nagyobb szójegyzékünk kéziratát a gyulafehér
vári Batthyány-könyvtár őrzi. Címe : Vocabularium praedi
catoribus multum utilis propter almaniccum (XV. századi 
papírkézirat, negyedrétben 294 levél). A szójegyzék, mint 
címe is mutatja, hitszónokok használatára készült.- Szer
zője Senftleben Zsigmond; Podolinban született, a bécsi
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egyetemen elnyerte a baccalaureusi fokozatot és mint 
lőcsei oltáros pap halt meg 1513-ban. Senftleben tagja 
volt a szepesi plébánosok szövetségének. Ez a szövetség, 
mint fentebb láttuk, tudományos törekvéseiben erősen a 
németséghez kapcsolódik s így természetes, hogy a német 
iakosság lelki gondozását is egyik főfeladatának tekintette. 
Senftleben szójegyzékét a XV. és XVI. század fordulóján 
úgy látszik gyakran használták a Szepességen.

Ugyancsak a szepesi plébánosok szövetségéhez tar
tozott Aranyosi Gellértfi János, akinek már említett 
Aranyosi-kódexét a budapesti egyetemi könyvtár őrzi. 
A kódexet a szorgalmas pap Lőcsén másolta a XV. sz. 
második felében. A kódex egy részében (267a—282a) 
úgynevezett vasárnapi egyházi naptárt találunk. A vasár
napok szentleckéiben és az evangéliumokban előforduló 
latin kifejezéseket németül is megmagyarázza úgy, hogy 
a kódexnek ez a része olyan, mint egy latin-német egy
házi szótár. Sajnos, a kódexnek ez a része csonka. 
A meglévő rész magyarázataiban híven követi Senftleben 
glosszáriumának megfelelő helyeit. A szepesi szövetség 
egy harmadik tagja: Bertholdus de Monstriberg latin 
egyházi beszédeket hagyott ránk, amelyekbe a könnyebb 
érthetőség kedvéért német szavakat szőtt.

Vannak a fentieken kívül kisebb glosszáriumaink, 
amelyeket nem ismerünk közelebbről. Ezek közül első
sorban említendő a brassói evangélikus gimnázium könyv
tárában lévő Vocabularium cum Biblia abbreviata, amelyet 
a könyvtár 1575-i legrégibb jegyzéke szerint a brassói 
dominikánus kolostortól vett át. A nagyszebeni br.. 
Bruckenthal könyvtárban is található több kisebb glosszá
rium; az egyik Páduai Albert Postilláit magyarázza. Egy 
Antal nevű medgyesi pap állította össze a XV. század 
első felében. Ezen kívül több kisebb írott glosszáriumot 
találunk a könyvtárnak egyházi beszédeket tartalmazó 
ősnyomtatványaiba beillesztve. A gyulafehérvári Bat- 
thyány-könyvtár kéziratai között Senftleben szójegyzékén 
kívül még egy glosszárium van. Címe: Repertorium bib- 
licum cum interpretatione germanica. A XV. századi 
kézirat valószínűleg Nicolaus de Lyra egyik hasonló 
munkájának átdolgozása. Hogy a szójegyzékek nálunk 
valóban nemzeti nyelven tartandó egyházi beszédek készí
tésére szolgáltak, azt mutatja a pozsonyi ferencrendiek 
tartományi könyvtárának egy XV. századi ívrétű papír
kézirata, melyben Heinrich von Langensteinnak, a bécsi 
egyetem már említett nagy theologusának latin beszédei 
mellett a hozzávaló latin-német szótárt is megtaláljuk. 
Sajnos, ez a szójegyzék csonkán maradt ránk, csak az 
L betűig terjed. Végül van egy másik rövid szójegyzék
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a pozsonyi káptalan könyvtárának kéziratai közt is. 
Ez egy XV. századi folio papírkézirat 236. levelén 
található; első szava abba = der voter; utolsó szava: 
uriosus =  vynnecht. A magyarországi német kódex-iroda
lomról szólva láttuk, hogy ez a könyvtár részben német
nyelvű szentbeszédeket is megőrzött. Valószínű, hogy a 
szójegyzéket is a szentbeszédek megszerkesztésénél hasz
nálták. A könyvnyomtatás megindulásával egyre gyak
rabban használják nálunk a németországi egyházi célokra 
készült vocabulariumokat is. Az első ilyen nyomtatott 
latin-német szótárt Georgius Petri bártfai baccalaureusnak 
és oltáros papnak 1509-ben összeírt — alább még több
ször említendő — könyvtárában találjuk. Ez Johannes 
Melber: Vocabularius praedicantium s. Variloquus c. 
szótára, mely hely és idő megjelölése nélkül a XV. sz. 
utolsó éveiben jelent meg. (L. Hain: Repertorium Bibiio- 
graphicum 11.022. sz.).

A szójegyzékekre a laikus műveltség terjedésével 
kapcsolatban egyre gyakrabban volt szükség városi isko
láinkban és a polgárság egyesületeiben is. Bizonyára számos 
németországi szójegyzéket is használtak nálunk. A po
zsonyi Krisztus-társulat könyvtárának 1501-ből való jegy
zéke több vocabulariumról szól, de ezeknek nyelvét 
közelebbről nem jelöli meg. Két legrégibb latin-magyar 
nomenclaturánk, a besztercei és schlügli szójegyzék is egy 
németországi, közelebbről bajor-osztrák szójegyzék hatása 
alatt, valószínűleg egy nálunk elterjedt latin-német nomen
clatura alapján készült. Erre mutatnak a szójegyzékekbe 
itt-ott belecsúszott német szavak és német helyesírási 
sajátságok, amelyeket a másolók megtartottak.

I R ODAL OM.
A brassói szójegyzéket Friedrich Wilhelm Seraphin adta k i: 

Ein Kronstädter lateinisch-deutsches Glossar aus dem XV. 
Jahrhundert. Archiv N. F. XXVI. 1894. 60—132. I. V. ö. még 
A. Schullerus: Prolegomena zu einer Geschichte der deutschen 
Schriftsprache in Siebenbürgen. Archiv N. F. XXXIV. 1907. 
408—425. I. Melich János: A magyar szótárirodalom. Bp. 1907. 
22—23. 1. (Nyelvészeti Füzetek 46. sz.) Senftleben szójegyzékéről 1. 
Csontosi János: Adalék a szepességi XV. sz.-i könyvtárak
hoz. Magyar Könyvszemle 1880. 329—363. I.. továbbá Szepesi 
Emlékkönyv a magyar orvosok és természetvizsgálók XXIV. 
vándorgyűlésének alkalmából. Szepesváralja, 1888. 382. 1. Az 
Aranyosi-kódexről és a többi szepesi glosszáriumról 1. Csontosi 
János: Aranyosi Gellértfi János kódexe 1422—1473-ból. Magyar 
Könyvszemle 1879. 69—83. 1. A többi szójegyzékről 1. Julius Gross: 
Zur ältesten Geschichte der Kronstädter Gymnasial-Bibliothek. 
Archiv N. F. XXI. 1889. 591—708. 1. — A nagyszebeni glosszáriumok
ról I. Adolf Schullerus: Luthers Sprache in Siebenbürgen. 
Erste Hälfte. Hermannstadt, 1923. Varjú Elemér: A gyulafehérvári 
Batthyány-könyvtár. Magyar Könyszemle 1899. Knauz Nándor:
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A pozsonyi káptalan kéziratai. Magyar Sion V. 535.1. Csontosi 
János: A pozsonyi Sz. Ferencziek tartományi könyvtárának 
kódexei. Magyar Könyvszemle 1878. 44—51. 1.

Meg kell emlékeznünk még néhány szóval két szójegyzékről, 
amelyeknek részletes leírása még nem jelent meg. Áz egyik rövidebb 
német-magyar szójegyzék; Jakubovich Emil találta meg 1923-ban a 
bécsi állami könyvtár egyik kódexében. Ez a kódex egy Zsigmond 
idejében 1418—22. közt Cseh-, illetőleg Morvaországban, Iglauban és 
Nikolsburgban írt tankönyv (Nicolaus de Czlewings: Tractatus de 
speciebus constructionum). Egyik lapjára Rotenburgi János deák 
odajegyezte a számára legszükségesebb magyar szavakat és mondáso
kat. Valószínű, hogy a huszita zavargások elől menekült Budára. Néme- 
tes füllel hall, németes ortográfiával ír; számos szabadszájú, obszcén 
kifejezést is feljegyez ; egyébként szókincse az élelmiszerekre, ruhada
rabok és fegyverek neveire és egyéb szükségleti tárgyakra vonatkozik. 
János diák a magyar szavakat részben latin, részben német szavak 
mellé jegyzi. Szójegyzéke azonban szerzőjét tekintve nem tartozik 
szorosabban munkánk keretébe. V. ö. Magyar Nyelv 1924. 84—85. 1. 
A másik, hosszabb latin-német szójegyzéket Gerevich Tibor 
találta meg a bolognai egyetemi könyvtár egyik kódexében. Nem
csak a szójegyzék, hanem a kódex (1079 cart. 2° obi.) is megér
demli, hogy röviden foglalkozzunk vele. A kódex címe Manu- 
scritto in lingua todesca trovato nella bibliotheca di 
Buda. Ez a cím nem fele! meg a kódex tartalmának, mert csak a 
végén van német írás, a többi pedig nehezen olvasható latin formula
rium. Ezek a formulariumok (levelek, végrendeletek, kancelláriai iratok) 
magyar eredetűek és magyar tárgyúak. A 36. lapon (verso) említés 
történik Petrus Coloswariensis-xö\. A kódex a 46. lapig 1500 körüli 
Írással, a 46. laptól kezdve pedig későbbi írással van írva. A formu
lariumok kora 1509—1550, amiből valószínűleg következik, hogy a 
szójegyzék is ebből a korból való. Maga a szójegyzék a kódex 66—68. 
levelének mindkét oldalán van. Címe Vocabula secundum commu
nem et vulgarem Hungáriáé regni cursum in vernaculam 
linguam traducta; több szó és mondatváltozatot, sőt egész monda
tokat is foglal magában. A kódex 71v.—72r. lapján négy német for
mularium van. A 36. levélen említett névből némi valószínűséggel 
arra lehet következtetni, hogy a szójegyzék az erdélyi szószok köré
ben volt használatos hivatalos okiratok német megszövegezésénél. 
A kódexet Marsigli vitte el magával Olaszországba.

F) Világi könyvmásolók és gyűjtők.
A magyarországi német irodalom legrégibb emlékei 

— a jogi emlékek mellett — mint láttuk, egyházi eredetűek. 
Szerzetesek másolták vagy kompilálták a többnyire vallásos 
munkákat ájtatossági célokra, apácazárdák számára vagy 
pedig világi hívek épülésére. A könyvíró és másoló szer
zetesek és papok hatása alatt azonban lassankint világiak 
is foglalkozni kezdenek a könyvvel. A renaissance széle
sebb művelődési látóköre a huszita tanok elterjedése s 
ennek nyomán az egyházi dogmák szabadabb értelmezése 
a világi tudományok iránt is egyre jobban felkeltették az 
érdeklődést és kedveltté tették a könyvgyüjtést is. A huma
nista költők és tudósok munkái, a mind gyakrabban meg
jelenő latin és görög klasszikusok kiadásai igen fogékony 
olvasókra találtak a művelt városi polgárságban. Ezek a
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könyvek művészi formában adtak kifejezést annak a világ
felfogásnak, amelyet a művelt német városi polgár eddig 
öntudatlanul magáénak vallott. Nem a földöntúli lét felsőbb
rendűségét hirdették a földi élettel szemben, nem a lemon
dást, szenvedést, hanem az élet örömeinek harmonikus 
élvezetét és az egyén jogainak megbecsülését. Ily módon 
természetes, hogy német polgárságunk szívesebben olvasta 
pl. Cicero beszédeit, mint Szent Ágoston reguláinak magya
rázatát. Az egykorú magánkönyvtárak átalakulása mutatja 
legjobban ezt a Változást. A világi könyvek elterjedése 
és gyűjtése tehát a renaissance és a humanista művelt
séghez fűződik. Mielőtt azonban rámutatnánk ennek a 
szellemi áramlatnak hátterére és első megnyilvánulásaira, 
meg kell emlékeznünk a magyarországi németség első 
világi könyvmásolóiról és a könyvgyüjtés kezdeteiről. Mind 
a világi könyvmásolás, mind pedig a könyvgyüjtés a 
kódexíró szerzetesek hatása alatt indul meg.

A világiak közül könyvmásolással elsősorban azok 
foglalkoztak, akiket hivatásuk az írásra utalt. A magyar- 
országi német világi írók sorát Liebhardus Eghenvelder, 
a könyvgyüjtő és Oswald újbányai jegyző, a költő nyitják 
meg. Mindkettő tágabb értelemben vett „Schreiber" volt. 
Középkori városainkban háromféle irnoktipust ismertek; 
először a kathedrális írót és másolót (scriptor cathedralis 
vagy episcopi), aki rendesen főpapok szolgálatában állott; 
másodszor a városi jegyzőt (Stadtschreiber, notarius publi
cus), a város állandóan fizetett alkalmazottját, aki a városi 
ülések jegyzőkönyveit vezette és a felek jogügyleteit fog
lalta írásba; végül az Írnokot (Schreiber, scriptor), aki 
okleveleket másolt és a jegyzőnek segédkezett; később 
gyakran alkalmi költőket is találunk köztük. Az Írnokokat 
csak esetről-esetre díjazták. A magyarországi német váro
sokban Oswaldon és Eghenvelderen kívül — kevesebb 
önállósággal, de nagy szorgalommal — a hivatásos és 
nem hivatásos világi könyvírók egész sora dolgozott. Ha 
nem is tudjuk róluk bizonyosan, hogy németnyelvű 
kódexeket írtak vagy másoltak, meg kell emlékeznünk 
róluk, mert mindannyian a magyarországi németség fiai 
voltak s -ennek a németségnek a körében ápolták az iro- 
dalmiság csíráit.

Az első hazai német világi könyvíró, aki nem hiva
tásos írnok, Theodoricus mester; nevét 1394-ből ismerjük. 
Valószínű, hogy tanító volt Nagyszebenben vagy környé
kén és egy missalét és breviáriumot másolt. Ugyancsak 
Nagyszebenben dolgozott Péter világi másoló 1430-ban. 
Kassán is már a XIV. század végén említenek vliági 
írnokokat. A város jegyzőkönyvében 1398-ban találjuk 
Joannes scriptor nevét, aki 1399-ben a város jegyzője
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lett. Később a következő világi könyvmásolók és könyv
festők dolgoztak Kassán: Niclos Moler, Urban moler (1492), 
végül Heinrich Reh (1493), aki egyúttal a legelső kassai 
könyvkereskedő volt. Iglón egy Sylvester nevű másoló 
1422-ben egy természettudományi munkát másolt. Bártfán 
is gyakran találkozunk már a középkorban másolókkal. 
A XV. század elején Bártfán egy Christian nevű világi 
másoló élt. 1436-ból pedig van adatunk egy Johannes 
nevű scriptorról, aki kathedrális könyvmásoló (Stuhlschrei- 
ber) volt. 1449-ben Jacub Schreiber-ről történik említés. 
1472-től 1499-ig szerepel az adólajstromban Georgius per- 
gamentista, aki hártyakészítő és könyvmásoló volt. 1494-ből 
pedig ismerjük Balthasar scriptort, aki a város számára 
antiphonalet másol. Az eperjesi középkori könyvírókról 
is vannak adataink. Ezek Rüstorffer Mátyás eperjesi bíró, 
Niclos Schreiber (1465—78) és Henckl György.

Különösen mélyen belevilágít az északmagyarországi 
német városok szellemi életébe Henckl György munkás
sága. Életéről csak annyit tudunk, hogy 1427-ben és 1430- 
ban a bécsi egyetemen tanult. 1483-ban Hilarius bártfai 
presbyterhez írt levelében — válaszkép egy megrende
lésre — ismerteti fontosabb munkáit és előleget kér a 
szükséges beszerzésekre. A művelődéstörténeti szempont
ból rendkívül érdekes levél szövege a következő:

Meyn dinst vnd fruntlichen grus mit ganczer libe zuvor. Wisset 
liber her Hylarie ewer feierliche libe weys wol, wy ich dem herrn 
Augustino vnd dem Stat Schreiber leonhardo vnd Georgio Stat schreyber 
nab ir bucher schon aus gericht alleweg, wnd wil auch das schon 
machin vnd ausrichten, das dem irbern herrn wert sey, er, sey vnd 
auch meyn vnd zu sayner zel zelikeit; vnd hab eynem vorkaufft in der 
New Stat dem herrn Hoffnagil vor. . . zunder, is ist lang, vnd zu Cassa 
ad sanctum leonhardum vor XXVII. zunder des sal habin seyn werung 
vnd eyn kawff vor XXV. florin vnd pitét den irbern herrn der is habin 
wil, das herr mich vorlege vnd gebe itzund 111. florin, das ich mag 
golt vnd farbin vnd ander ding kawffin vnd ausrichten noch den besten. 
Gegebin im Epperies am montag noch sinte laurency tag Anno 
mcccc 1 xxxiii o.

Georgius Henckl
der ewer alle ezeit.

A levélben említett személyek közül csak Leonhard 
városi írnok ismeretes, ez Hnyczowyi Lénárd bártfai jegyző. 
Jellemző hogy Henckl megrendelői között elsősorban két 
írnok szerepel; újabb bizonyíték ez arra nézve, hogy az első 
világi könyvgyüjtőket és könyvmásolókat német városaink 
írnokai és jegyzői közt kell keresnünk. Henckl György 
mester munkái közül ma egyet sem ismerünk. Lehetséges, 
hogy Henckel Jánosnak Mária királyné udvari papjának 
könyvgyűjteményében voltak György mester díszítette köny
vek. Ez annál valószínűbb, mert Henckel János György
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mester családjából való ; eddig azonban nem sikerült a 
szorgalmas eperjesi könyvfestő munkáit megtalálni.

Eperjes város pergamen és papírfogyasztásáról is van 
feljegyzésünk, amely azt mutatja, hogy a könyvmásolás itt 
meglehetősen virágzott. Pozsonyból is több német könyvíró 
nevét ismerjük, akik évekig dolgoztak a városban. Ezek 
Budai János káptalani írnok (1477: Johannes von Ofen, 
des Capitels hie Schreiber) Jakab könyvíró mester (1494: 
maister Jacob puchschreiber) Hofman Jakab könyvíró 
mester (1495: maister Jacob hofman puchschreyber), sőt 
Mátyás király kancelláriájának egyik jegyzője Meyndl 
János mester (1472: magister Johannes Meyndl de Posonio 
notarius Cancellarie nostre) is pozsonyi német polgári 
család sarja volt. Végül Körmöcbányáról ismerjük Mayer 
János könyvmásolót, aki a XV. század második felében 
latin nyelvű Szentírást másolt.

A könyvmásolás mellett lassanként a könyvgyüjtés 
is szokásossá válik, bár a jelentékenyebb könyvgyűjte
mények városainkban még mindig az egyház tulajdoná
ban vannak. Számos adatunk van azonban arról, hogy a 
kassai, bártfai, eperjesi, lőcsei és pozsonyi polgároknak 
értékes kódexeik voltak. Tudjuk azt is, hogy a legtöbb 
városban a polgári társulatoknak is gazdag könyvgyűjte
ményeik voltak. Lassanként, bár csak mellékesen a pol
gárok végrendeleteiben is szóba kerül a könyv.

Csupán egy végrendeletünk van, amely nagyobb könyv- 
gyűjteményről számol be. Liebhardus Eghenvelder pozsonyi 
városi jegyző végrendelete. Liebhardus Eghenvelder (1387— 
1457) művelt és sokat tapasztalt férfiú volt. 1447 szep
tember 24-én a városbíró kíséretében Budán járt és egyéb
ként is teljesített diplomáciai szolgálatokat. A város Krisztus
teste egyesületének 1445-től kezdve szintén tevékeny tagja 
volt. 1457-ből való végrendeletének igen nagy kullúrhis- 
tóriai értéke van. Ebben a végrendeletben Eghenvelder 
könyveit részint magánosoknak, részint szerzetesrendek
nek, szegény tanulóknak vagy a városi tanácsnak adomá
nyozza. A végrendeletben felsorolt németnyelvű kódexek 
a következők:

1. It. ain deutsch puech von Maister Zamuel dabey über den 
Salter vnd Zehen gepot ain auslegung vber dy Mess, vnd dabey wie 
man pulver vnd Saliter sol machen vnd ain Rots losch vnd preter halb 
pogen gepunden, vnd ist als mein hanntgeschrift.

2. It. ain deutsch puech lauttund vber dy Ewangely vom Suntag 
Esto michi hintz auf den ostertag mit vil gueten predigen vnd der 
passion durch dy Síben tegezeit gar wol ausgelegt meiner hannt
geschrift.

3. 1t. ain deutsch weiss puchel Regal pleter in einer weissen ligatur 
schön beslagen, der Innhalt wie man sich sol schicken ze sterben 
vnd vil materi der peicht, meiner hanntgeschrift.



4. It. ein deutsch Rechtpuch in einer Roten löschhawt gepundten 
in preter meiner hantgeschrift.

5. It. ain deutscher formulary in ainer Roten löschhawt verpunden 
guete dictamina vnd ist meiner hanntgeschrift.

6. It. ain deutsch puch in einem Roten losch und preter gepunden 
dar Inn vindt man die Regierung des grossen Alexander, von der Stat 
Akers wie die verloren ist worden der katho und Terhen deutsch als 
meiner hanntgeschrift.

7. 1t. ain deutsch erczney puech halb pogen mit fünf Registern 
vnd ist in ain Rots losch vnd preter gepunden als meiner hantgeschriffL

8. lt. ain deutsch puech dar Inn istam anfang ain kalendaryvnd 
darnach vil gueter matery in ain Gruens losch vnd preter halb pogen 
gros gepunden, meiner hantgeschrifft.

9. It. ain deutscher Schach Zabel schön gemalt vnd Seuberlich 
in preter vnd in ain Weisses vel gepunden vnd nit meiner hanntschrifft.

10. It. ain deutsches puech genant Wigloys. In pergamen in preter 
gepunden aber nit vberzogen, meiner hanntgeschrifft nit.

11. It. ain deutsch puchel vnd lateinisch mit silbrein vergolten
clausuren besiegen in pergamen vnd einen roten lösch vberzogen..

Valóban bámulnunk kell Eghenvelder könyvgyüjlő 
szorgalmát; gyűjteményének értékét erősen emeli az, hogy 
a felsorolt németnyelvű kódexek legnagyobb részét saját
kezűig másolta. Hogy vájjon e másoláson kívül is van-e 
valami része a kódexek megírásában, erre a kérdésre alig 
tudunk megfelelni. Eghenvelder értékes könyvtára ugyanis 
teljesen elkallódott, aminthogy a pozsonyi szerzetesrendek 
és a város tulajdonában volt kódexekből sem maradt meg 
jóformán semmi. A tudós jegyzőnek csupán egy kéziratát 
ismerjük közelebbről, ezt a brüsszeli könyvtár őrzi és 
Priebsch Róbert ismertette néhány más középkori német 
kézirattal kapcsolatban. Ez a kódex vallásos prózai elbe
széléseket és tanításokat foglal magában, amelyek Pozsony 
kulturális viszonyait jellemzik és így megírásukban Eghen- 
veldernek kétségtelenül része volt. Eghenvelder ezt a kó
dexet 1451-ben írta, vagy másolta; valószínű, hogy a kó
dexben lévő vallásos elbeszéléseket ő irta át prózába, 
de erre nézve Priebsch nem mond semmi határozottat. 
Nem állapítható meg az sem, hogy a végrendeletben 
említett kódexek közül melyik ez a brüsszeli kézirat. Külö
nösen becsesek számunkra Eghenvelder krónikaszerű be
jegyzései a kódexben, amelyek részben németnyelvűek és 
1451—53-ból valók. Ezekre a feljegyzésekre más össze
függésben még visszatérünk.

Eghenvelder mindenesetre megérdemli, hogy foglal
kozzunk vele, hiszen könyvgyűjteménye fényes bizony
sága annak, hogy a magyarországi német városokban 
volt a szerzetesektől független világi német kódexirodalom 
is. Akár írójavolt kódexeinek, akár csupán másolója, könyv
gyűjteményét mindenesetre az irodalmiság kezdetleges meg
nyilvánulásának tekinthetjük. A jogkönyvekkel kapcsolat
ban megemlékeztünk róla, mint akinek, pozsonyi jogkönyv
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szerkesztésében valószínűleg része volt; könyvtára egye
síti a középkori német műveltség jellegzetes elemeit. Talá
lunk benne vallásos műveket; ezek között a kései közép
kor vallásos irodalmának egyik legelterjedtebb műfaját, 
az „ars,moriendi“-t, amelyhez hasonló traktátusok a Wink
ler és Ersekújvári kódexekben is voltak. Találunk továbbá 
jogi és orvosi könyvet; a szépirodalmi munkák között Nagy 
Sándor históriájának, továbbá a német lovagkori epika egyik 
legnépszerűbb alkotásának, Wirnt von Gravenberg W iga- 
íoís-jának egyik változatát. Ez a költemény csak kötött 
formában lehetett meg Eghenvelder könyvtárában, mert 
első prózai feldolgozása csak 1472-ben készült és csak 
21 év múlva (1493) jelent meg nyomtatásban. Egy sakk
könyv is volt Eghenvelder gyűjteményében ; ezek a nép
szerű középkori sakkönyvek Jacobus de Cessolis lombard 
dominikánus példája nyomán a sakktáblát használták fel 
erkölcsi oktatásaik kiindulópontjául, a figurákkal szim
bolizálva az egyes társadalmi osztályokat. Az Eghenvelder 
könyvtárában volt sakkönyv Kunrat von Ammenhausen 
dominikánusbarátSchachzabe/buch-jának másolata v. átdol
gozása, amely 1330 körül készült. A német irodalomban 
ezenkívül még Heinrich von Beringen és Meister Stephan 
sakkönyvei, továbbá Ingold Goldenes Spiel c. hasonló 
munkája ismeretes. Végül volt a könyvgyűjteményben egy 
naptár is. Nem tudunk bővebbet a végrendeletben emlí
tett „formula-könyv“-ről és „német-latin“ könyvről; valószínű 
azonban, hogy az első a hivatali életben szükséges segéd
könyv volt, amely okiratmintákat és formulákat foglalt ma
gában, a másik pedig a hivatalos kifejezéseket magyarázó 
glosszárium. A kettő kiegészítette egymást, amint ezt a fen
tebb érintett bolognai kódexnél is láttuk.

I RODALOM.
Abel Jenő: A bártfai Szent Egyed temploma köny vtárá

nak története. Bp. 1885. — Kemény Lajos: Adalékok a kassai 
köny vmásolók,könyvkereskedők és könyvnyomtatók történeté
hez. Magyar Könyvszemle. 1910.188—191.1.— Dr. Iványi Béla: 
Az írás és könyvek Eperjesen a XV—XVI. században. Magyar 
Könyvszemle 1911. 132—146; 215—226; 301—318. 1. — Csontost 
János: Adalék a magyarországi XIV—XV. századi könyv
másolók és betüfestők történetéhez. Magyar Könyvszemle
1879. 42—59; 134—149; 297—305. 1. — U. az: Ismeretlen magyar- 
országi könyvmásolók és betüfestők a középkorban. U. ott
1880. 247—254. 1. — U. az: Magyarországi könyvmásolók és betü
festők a középkorban. U. ott 1881. 205—214. 1 . —  Varjú Elemér: 
Egy eperjesi könyvfestő levele 1483-ból. Magyar Könyvszemle 
1907.— Czinkotszky Jenő: Oswald újbányái jegyző német verses 
elbeszélése a XIV. századból. N. Ph. D. IX. Bp. 1914. — Ortvay 
Tivadar: Pozsony város története II. 4. Pozsony. 1898. — Bártfai 
Szabó László: A kapronczai biblia. Magyar Könyvszemle 1908. 
— Eghenvelderről 1. Johan Battka: Über eine Handschrift des
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Pressburger Stadtschreibers Liebhardus Eghenvelder (1387— 
1457.) Pressburger Zeituug 1904. 87. sz. — Ortvay Tivadar: i. m. 
11.4. A. 356—360. J. — Robert Priebsch Aus deutschen Hand
sehrif ten der kön. Bibliothek zu Brüssel. Zeitschrift für 
deutsche Philologie 1903. 362—370. 1. — Bleyer Jakab: Magyar 
vonatkozású bejegyzések egy brüsszeli kódexben. Századok 
1904. 181—183 1. — Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarorszá
gon. Magyar Könyvszemle 1923.

G) A z első krónikások.

A  világi tudományok terjedésével egyidőben talál
kozunk a történetírás első németnyelvű kísérleteivel. Ezek 
nagyobbára a polgári műveltségben gyökereznek; belső 
összefüggést még nem látunk ezek között a próbálkozá
sok között, de néhol később éppen az első kísérletek 
nyomán erős fejlődésnek indul a krónikaírás.

Ez elsősorban a Szepességre vonatkozik, amelynek 
legrégibb történeti munkája a Szepesszombati krónika 
szinte tartalom szempontjából is számos szepességi kró
nika őse. A szepesszombati krónika kódexe — jelenleg 
a szepesszombati városi levéltárban — 25 folio alakú 
számozatlan papírlapból áll. Első része a szepesi jog
könyv legrégibb kézirata; majd Zsigmond egyik okleve
lének németnyelvű fordítása következik, amelyben a 
szepesiek kiváltságait megerősíti. A 18. levél 2. oldalán 
kezdődik a magyar nemzet krónikája és tart a 24. levél
2. oldaláig. Az utolsó levél üres. Az egész krónika egy 
kéz írása s a XV. század első felében készült. Erre mutat 
a kézírás jellegén kívül az a körülmény is, hogy a króni
kás a Szent Istvántól 1400-ig terjedő időszak történetét 
8 oldalban írja meg, az 1400—1457-ig történt események
nek pedig egymagukban 5 oldalt szentel. Természetes, 
hogy itt mindenről bővebben szól, különösen jól ismeri 
a Szepességen történt eseményeket. Az 1457. évvel meg
szakad a krónika. A krónika keletkezésének korát tehát 
legkésőbb a XV. század közepére tehetjük. A krónikás 
személyéről csak annyit mondhatunk, hogy szepességi 
világi ember volt. Forrása a XIV. század közepéig a 
bécsi Képes Krónika, amellyel szemben kitűnik adatainak 
pontosságával és megbízhatóságával. A XV. századi rész 
leginkább szepességi eseményekre vonatkozik. Krónika
írónk előadása világos és áttekinthető. Önérzetes német, 
mint minden későbbi szepesi krónikás és szeretettel tár
gyalja a németségnek hazánkban való letelepedését, 
amellyel a többi krónikás meglehetősen mostohán bánik. 
Az ország nagyjai szerinte jórészt német származásúak. 
„Dy groesten hern dis landis habin Íren vrsprung 
von den dewtschen.“ De azért jó hazafi és királyának
Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 6
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hű alattvalója, aminthogy ezt krónikája szerint a szepe- 
siek is sokszor bebizonyították.

A szepesszombati krónika — mint említettük — az 
összes szepességi krónikák őse. Ezeket Hain Gáspár 
(1632—1687) sorolja föl Zipserische oder Leutschauerische 
Chronica undt Zeit-beschreibung zusammen getragen der 
lieben Posterität zur nachricht című krónikájának elő
szavában. Sajnos, az itt felsorolt németnyelvű munkákból 
csak Sperfogel Komád diáriuma maradt ránk. Nem 
ismeri Hain Leibitzer Joachim ólesznai evangélikus lel
kész krónikáját, amely a legrégibb időktől 1637-ig terjed, 
de nagyrészt a XVI. század utolsó harmadában készült. 
Leibitzer krónikájának több részlete szószerint megegye
zik a szepesszombati krónikával; valószínű azonban, 
hogy mégsem a szepesszombati kéziratot használta, ha
nem annak egy későbbi bővített másolatát.

Hain Gáspár egyik forrása Sperfogel Komád volt, 
akinek feljegyzései az 1515—1537-ig lezajlott eseményeket 
írták le. Sperfogel konstanzi születésű volt, de Lőcsén 
élt és működött, mint a város jegyzője, tanácsnoka és 
több ízben bírája. Diarium címen terjengős naplót írt 
saját élményeiről, amelynek kézirata a lőcsei evangélikus 
egyház levéltárában van. Sperfogel diáriuma telve széles 
elmélkedésekkel, amelyek az időben szűkre szabott fel
jegyzéseket hatalmasan megduzzasztják. A reformáció 
térfoglalását gyanakvással és ellenséges indulattal nézi. 
Hivatalnokoskodásának legkiemelkedőbb mozzanata sze
rinte az volt, amidőn 1517-ben mint lőcsei bíró a tanáccsal 
együtt bemutatkozott II. Lajos királynak. Sperfogel életéről 
különben nem tudunk semmit sem.

A szepesi krónikáknál sokkal szűkebb keretűek és. 
alkalomszerűbbek Liebhardus Eghenvelder feljegyzései a 
brüsszeli könyvtár említett kódexében. Eghenvelder brüsz- 
szeli kézirata négy részre oszlik. Az első rész egy „Sich 
hub vor gotes tróné“ kezdetű thüringiai költemény prózai 
átdolgozása, második része a bűnbeesésről szóló elmél
kedés, a harmadik egy prózai elmélkedés die chunst vnd 
die eer von dem hailsamen sterben címen, végül a ne
gyedik Henricus de Langenstein dictus de Hassia, a bécsi 
egyetem már említett neves theológusának a bűnbánatról 
szóló fejtegetéseit foglalja magában. Az egyes részek 
végén találjuk Eghenveldernek részben németnyelvű 
naplószerű fejtegetéseit. Ezek részben saját élményeiről, 
Pozsony város megbízásából tett budai útjáról, részben 
a Hunyadi és Giskra közt folyó harc eseményeiről szól
nak. Különösen érdekes az utolsó rész utáni bejegyzése, 
amely szerint 1452 adventjében a magyar urak Pozsony
ban gyülekeztek és 1453-ban Bécsbe mentek László.
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királyhoz. Itt a király Hunyadi Jánost grófi rangra emelte 
és neki ajándékozta Temesvárt. Ebben az évben a király 
Pozsonyba is ellátogatott, ahol fényes ünnepségekkel 
fogadták. Eghenvelder ennek a bejegyzésnek a végére 
egy németnyelvű üdvözlő dalt másolt, amelyet a bécsiek 
— s úgy látszik a pozsonyiak is — énekeltek, amikor a 
király városukba bevonult.

Szinte csodálatos, hogy az erdélyi németségnek, amely
nek később rendkívül fejlett történeti tudata van, nincs 
középkori németnyelvű krónikás emléke. Nem tekinthetjük 
ugyanis ilyennek az ismeretlen rumesi diák már említett 
könyvét a törökökről, mivel ez már a török háborúk német
nyelvű irodalmába tartozik, amely a XVI. sz. folyamán 
bontakozik ki teljes gazdagságában. A többi nem német
nyelvű középkori feljegyzés, amelyet G. D. Teutsch jeles 
tanulmányában az erdélyi szász történetírás első emlékei 
gyanánt említ, szintén a török betörésekről szól: Magister 
Johannes Goldner, a bécsi egyetem tanítványának és nagy
szebeni írnoknak feljegyzései 1420—1432-ig és a barcasági 
kalendárium adatai 1423-tól kezdve. Az erdélyi szászok 
történetéről először német népeposzokban (Rabenschlacht, 
Wolfdietrich, Rosengarten), német krónikásoknál (Freisin- 
geni Ottó, Ottokar von Steiermark) és humanista íróknál 
(Aeneas Sylvius Piccolomini, Hartman Schedel, Bonfini) 
találunk feljegyzéseket.

A németországi krónikások közül meg kell említenünk 
a szászországi Mügein Henriket, a XIV. sz. egyik jónevű 
lírai költőjét, aki Nagy Lajos uralkodásának elején hosz- 
szabb ideig tartózkodott a királyi udvarban és a Budai 
Krónika egyik variánsát németre fordította kevés sikerrel. 
Latin nyelven is írt egy rímes magyar krónikát. Róla és 
társáról Behaim Mihályról Anjou királyaink udvarának 
német kultúrájával kapcsolatban alább még megemléke
zünk.

Ezektől a városi polgársághoz fűződő emlékektől 
lényegesen különbözik KottannernéHuendler Ilona naplója, 
amelyben az 1439. és 1440. év néhány érdekes eseményét 
jegyzi fel. Feljegyzéseinek, tekintve az írónő bizalmi állását, 
a magyar történelem szempontjából is igen nagy becsük 
van. Ugyanis Kottannerné — előbb Gelusch Péter soproni 
tanácsnok, majd Kottanner János bécsi kamarás felesége — 
Albert király leányának, Erzsébetnek, majd V. Lászlónak 
dajkája és Erzsébet királynénak, Albert özvegyének bizal
masa volt. Életérői ezenkívül csak annyit tudunk, hogy 
brassóvidéki erdélyi szász származású volt és hogy Hunyadi 
János őt és férjét érdemeik jutalmául a pozsonymegyei Kis
falud községgel jutalmazta. Töredékes följegyzései 1439 nya
rával kezdődnek; leírja Albertnek római császárrá válasz-

6*
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tását, magyar királlyá koronázását, a budai magyar és német 
lakosság véres összeütközését (Sakchman über die Dewt- 
schen) s a király halálát. Különös részletességgel szól a 
király halála után bekövetkezett eseményekről, amelyeknek 
maga is tevékeny résztvevője volt. Erzsébet királyné Albert 
halála után áldott állapotban maradt hátra. Orvosai azt 
mondták, hogy fia lesz. Mindenáron a Visegrádon őrzött 
szent koronát akarja tehát kézrekeríteni, hogy születendő 
fia számára a magyar trónt biztosítsa. A korona elrablásá
val Kottanner Ilonát bízza meg. Az elrablás valóban 
sikerült s Kottannerné a koronát Komáromba szállítja a 
királynénak, aki fiúgyermeket szül. Az alig háromhónapos 
V. Lászlót Székesfehérvárott megkoronázzák s ez alkalom
mal Kottannerné tartja karján. Ulászló közeledésének 
hírére a koronát a bölcső szalmájába rejtik és elmene
külnek Sopronba. Itt megszakadnak Kottannerné értékes 
feljegyzései. Szerepléséről politikai szempontból különféle
képen ítélhetünk, de erkölcsi szempontból tiszteletet érdemel, 
mert félelmet és kockázatot nem ismerve, hűségesen és 
odaadóan szolgálta királynéját. Feljegyzéseinek stílusa 
keresetlen és naiv; az események elbeszélésébe folyto
nosan beleszövi saját érzelmeit, amelyek itt-ott szinte 
vallásos elmélkedésekké szélesednek.

I R ODAL OM.
A szepesszombati krónikát tájékoztató bevezetés kíséretében kiadta 

Demkó Kálmán: A szepesszombati krónika. Szepesmegyei 
Történelmi Társulat Évkönyve VII. Lőcse, 1892. 1—39. 1. — V. ö. 
még U. az: A szepesi jog. Értekezések a tört. tud. köréből XV. 
1893. — U. az: Lőcse története. I. köt. Lőcse. 1897. — N agl-Zeidler: 
Deutsch-Oesterreichische Literaturgeschichte I. 331—332. 1. 
Wien, 1899. — Sperfogel diáriumának latinnyelvű kivonatát közli Ca
rolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. Viennae, 
1773.11. 129—188.1. — V. ö. még Demkó Kálmán: Hain Gáspár és 
krónikája. Századok 1882. 133—143; 223—235. 1. és Hain Gáspár 
krónikája. Kiadták Bal Jeromos, Förster Jenő és Kaufmann 
Aurél. Lőcse, 1910—13. — Leibitzer Joachim krónikájának egyik 
kézirata a Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárában 
letett Forgách családi levéltárban van. Eghenvelder krónikás feljegy
zéseiről 1. Robert Priebsch: Aus deutschen Handschriften der 
königlichen Bibliothek zu Brüssel. Zeitschrift für deutsche 
Philologie 1903. 362—375. és Bley er Jakab: Magyar vonat
kozásúbejegyzések egy brüsszeli kódexben. Századok 1904. 181— 
183. 1. — Az erdélyi szász történetírás első nyomairól 1. G.D. Teutsch : 
Über die Anfänge der siebenbürgisch-sächsichen Geschichts
schreibung. Archiv N. F. XXL 443—460. 1. — Az isme
retlen rumesi diák említett könyvéről 1. Nachricht von einem näher 
bezeichneten, seltenen alten Druckschriftchen. Archiv. Alte 
Folge III. 1848. 63—70. 1. — V. ö. még Szabó Károly R. M. K. III. 
283. sz. Mügeln Henrikről 1. Domanovszky Sándor: Mügeln 
Henrik németnyelvű krónikája és a Rímes Krónika. Századok,
1907. és Madzsar Imre, Mügein Henrik és krónikáink. Századok
1908. — V. ö. még Pintér Jenő: A magyar irodalom története
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a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig I. 1909. I 313—314.1. — Kottannerné naplóját bevezetés és magyarázó jegyzetek 
kíséretében Endlicher István László adta ki névtelenül: Aus den 
Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. 1439—1440. Leipzig, 
1864. A napló kézirata a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban van. — V. ö. 

I Csontost János: A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású 
kéziratai. Magyar Könyvszemle 1884. 157—308. 1. — V. ö. még 

i Kerékgyártó Árpád: Kottanner Ilona emlékiratának kútfői 
méltatása. Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 373—382. 1. — 
Szerémi és Ernyey József : A Majthényiak és a Felvidék 
I. Bp. 1913. 229—249. 1. és Pintér Jenő i. m. 1. 314. 1.

H) A lírai költészet első emlékei.
A reformáció előtti korból maradt ránk néhány lírai 

költemény is, amelyet német városainkban írtak és ame
lyek híven tükröztetik német polgárságunk szellemét. 
Minthogy e polgári műveltség alaprétege a vallásosság 
volt, természetes, hogy a líra első termékei is vallásos 
költemények.

A vallásos líra zsengéi elsősorban egyházi énekek 
lehettek, amelyeket a polgárság istentiszteletein és vallásos 
összejövetelein énekelt. Ilyen énekek, sajnos, nem marad
tak ránk a középkorból, csak arra vannak adataink, hogy 
némely városunkban, pl. Pozsonyban, latin egyházi énekek 
mellett németnyelvűeket is énekeltek a hívek. A vallásos 
líra egy más kezdetleges kísérletét őrizte meg a lőcsei 
Szent Jakab templom néhány falfestménye. A sekrestye 
bejárata felett két falfestménysorozat van ; ezek közül az 
első hét képből álló az irgalmasság hét cselekedetét, a 
második hét képből álló pedig a hét főbűnt ábrázolja. 
Mindkét képsorozat stílusa a bécsi Képes Krónika képei
nek modorára emlékeztet és ismeretlen magyarországi 
mester műve. Ugyanilyen tárgyú két képsorozat van pl. 
a strassburgi dóm nyugati homlokzatának egyik kapuja 
fölött is. A lőcsei képek mindegyike alatt kétsoros magya
rázó verset találunk. A 14 kétsoros vers a képekkel egy
korú, azaz a XV. század első feléből való. Művészies
ségre vagy költői lendületre való törekvést hiába keresünk 
e versecskékben. A költői elemet legfeljebb az eléggé 
sikerült ritmus és a rímek képviselik. így pl. a kevélységet 
ábrázoló kép alatt levő sorok:

hochvart wir triben czu aler stunt 
des mus wir in der helle grünt,

A verselés már átmenetet mutat a középfelnémet 
költészet rímpárjáról a polgári költészet kedvelt vers
formájára, a Hans Sachs által kifejlesztett „Knüttelvers‘‘-re. 
Épp ilyen átmeneti jellegű a verssorok nyelve is, amelyben 
ugyanazt látjuk, mint a Szepességről való hivatalos iratok 
középkori nyelvében : nyelvjárási alakok keveredését az
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írott nyelv alakjaival, helyesírásbeli szabálytalanságokat 
s itt-ott mutatkozó sziléziai hatást.

Középkori német vallásos költészetünk legszebb 
emléke a heltai Mária-ének. Kéziratát Wittstock Henrik 
találta meg a heltai egyházi könyvtár egyik kódexében, 
amelybe különálló lapként volt beillesztve. A Mária-ének 
ennek a lapnak csak egyik oldalán van ; ez az oldal 
számjelzéssel is el van látva (CCCXXII), ami azt mutatja, 
hogy a lap eredetileg egy más kéziratos kötethez tartozott. 
A lap másik oldalán nincs számozás s az itt olvasható 
latin szöveg legnagyobb valószínűséggel ugyanazon kéz 
írása, amely a Mária-éneket is feljegyezte. A latin szöveg 
egyházi beszéd kezdete, amely tartalmát tekintve, pap
szentelés alkalmával volt elmondandó. A Mária-ének kora, 
a kézirat jellege és az ének nyelve után ítélve, a XV. sz. 
második felére — semmiesetre sem 1500 utánra — tehető. 
A szerző kilétére nézve még csak találgatásokba sem 
bocsátkozhatunk. Az ének hét rímtelen strófából áll.

Maria aller verllt eyn trost 
Vorley das mir erkennen 
deyn grosse gnad das vyr dich hyr 
von herczen alle czeit loben, 
vnd darnach in dem hymelreich 
gib vnss evencleich.

Maria aller gnaden voll 
gedenck an deyne Kynder 
Im Janertol da mir elende 
clagen vnd auch veinen 
Auss grosser lib vnd ganczer begir 
Maria hylff vns schier.

Maria ver sich dyr enfildt 
0  selich ist der selbich 
zw allerfrist In aller verld 
sol her sich Nimer forchten 
In haffnunck vnd In traven deyn 
So stedt der globen seyn.

1 .

2.

3.

4.
Maria aller armen eyn schocz 
meyn led vnd auch meyn elend 
sey dir gedacht 0  Königin 
im hymel vnd ln Erden 
Nym vns hy auss grosser scholt 
Erwerb vns gottes holt.



5.
Maria mutter rene medt 
meyn sei sey dir entfollen 
an meynem lesten endt ven ich 
verdt von hynnen müssen scheden 
0  muter denn so lass mich nich 
vnd sey mir hilfflich pey.

6.
Maria gedenck deyner grosser freidt 
So quam deyn son von himel 
vol ym deyn seel von godt vorstu 
ln lyb gur schoen enfangen 
vnd frelich ln den hymel 
gefurth Mit lobe sänge.

. 7.
Maria aller engel eyn frav 
vorley das vyr Im himel 
dich ane sehaen In Évikéit 
mit allen gottes kynden,
Da frayd ist vnd all Vunsemkeith 
Maria alle czeit.

Az ének a szeretetteljes ragaszkodás hangján fohász
kodik Máriához. Valami közvetlen bensőséges személyi 
kapcsolat van az ismeretlen költő s a szent Szűz között; 
ez általában jellemzi a középkori német Mária-költészetet, 
különösen annak későbbi termékeit, amelyek már a kolduló 
szerzetes-rendek által hirdetett eszmék és a misztikusok 
hatása alatt állanak. Ebbe a csoportba tartozik a heltai 
Mária-ének is.

A költemény nyelve több erdélyi szász, sőt speciális 
heltai sajátságot mutat. Ilyenek pl. globen =  glauben; 
schocz =  schütz; led =  leid; gedacht =  geklagt; ym =  um; 
vorstu =  wurdest du; Vunsemkeith =  Wonnesamkeit. (Ez 
utóbbi már az erdélyi szász nyelvjárásban sem használatost

Schullerus Adolf az erdélyi szász irodalmi nyelv fej
lődéséről írt tanulmányában abból indulva ki, hogy az 
erdélyi szászoknak volt középfelnémet irodalmi nyelvük, 
azt mondja a Mária-ének nyelvéről, hogy ebben a közép
felnémet irodalmi nyelv nyomai már alig lelhetők fel. 
Egyrészt felső-német hatás alatt megindult továbbfejlődés, 
másrészt erdélyi szász nyelvjárási sajátságok állapíthatók 
meg benne.

A vallásos költészet emlékei közé számíthatnánk 
még az Aranyosi-kódexben ránkmaradt rövid négysoros 
oktató költeményt az igazmondásról, de valószínű, hogy 
a kódexnek ez a része már a XVI. században készült 
és a vers sem hazai szerző munkája.

A világi költészet első és hivatásos művelői a közép-
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korban a vándorköltők, „spielmann“-ok voltak. A spiel- 
mann igazi világa a királyi és főúri udvar, itt remél 
lelkes közönséget és ennek megfelelően fényes jutalmat. 
Bizonyos, hogy már az első, német földről hazánkba jött 
főurak hoztak magukkal vagy vonzottak ide ilyen mulat
tató költőket. Szereplésüket és hatásukat a magyar köl
tészetre azonban csupán a német és magyar hegedősök 
hasonló elnevezéseiből, bizonyos felfogásbeli és technikai 
egyezésekből ismerjük; egyéb adat vagy emlék róluk a 
korai középkorból nem maradt ránk. Azokról a német 
költőkről, akik az Anjouk korától kezdve királyaink udva
rában megfordultak, alább még lesz szó. A városi pol
gárság nem nagyon szívesen fogadta a vándorköltőket és 
amikor lassanként mégis otthonossá válnak városainkban, 
bizony nem nagy tiszteletben állanak. Jogaik nincsenek, 
csak kötelességük: „das sye al mitenander sálién an gotis 
leichnam tag seyn vnnd gen nynert anders wo vor keynem 
hymmel, denn vor der hauptkirch vnnd phár. Vnnd wel
cher anders wo an dem tag wer, vnnd vor andern hym- 
meln hofiret, dem sehol man dye stat vor sagen eyn 
ganczis iar“ — olvassuk róluk a budai jogkönyvben. 
Ez a rendelkezés elsősorban a zenészekre vonatkozik, 
akik városainkban a vándorköltők elődei és később 
rangban mögöttük álló társai voltak. Rendesen azonban 
mint egy társadalmi osztályhoz tartozókat, együtt említik 
őket a költőkkel. A zenészek voltak a vándorművészet 
első képviselői a magyarországi német városokban. 
Pozsonyban pl. a város rendezte vadászatok alkalmával 
kürtszóval, sípolással és dallal indultak útnak s erre a 
célra a város szolgálatában külön zenészek és énekesek 
állottak. A Szent János tüzi-ünnepélyt, amely ősrégi német 
hagyomány, síposok tették változatosabbá. A síposok 
(pfeiffer) mellett magasabb képzettségű zenészek is voltak : 
a műsíposok (kunstpfeiffer). A zenész nyomában Iassan- 
kint feltűnik a vándorjátékos és a vándorköltő. Első ilyen 
adatunk, amely egy 1337-i határjáró oklevélben maradt 
fenn, egy Tamás nevű histrio-Tól szól. A zenészek és 
verselők gyakran együtt vándorolnak városról-városra. 
Schligk Gáspár Eger (Csehország) várgrófja 1437-ben 
Borbála császárné síposait és játékosait (pfeiffer und 
spielleute) ajánlja Pozsony város tanácsának jóindulatába. 
De azért a vándorköltészet úgy látszik nem tudott igazán 
meghonosodni német lakosságú városainkban, mert em
léke néhány magyar monda fejlődésére gyakorolt sejthető 
hatásán kívül nem maradt ránk.

A sajátosan polgári német költészet kialakulásának 
természetes iránya német városainkban a fejlett egyesületi 
élet és céhrendszer mellett ugyanaz lehetett volna, mint
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Németországban. A németországi városi polgárságnak 
van költői kifejezésformája: a mesterdal; nálunk ilyenről 
— legalább ezideig — nem tudunk semmit. Hans Folzr 
a XV. század egyik jeles mesterdalnoka a mesterdal meg
alapítóiról szólva, említ ugyan két erdélyi származású 
költőt: „Graf von Seldneck, Anton Betzier die waren 
beid von Sibenburgen here“ — szavaiból azonban az 
tűnik ki, hogy mindkettő Németországban élt; magyar- 
országi működésüknek egyébként semmi nyoma sincs. 
Középkori német polgárságunk szellemének legnagyobb- 
szerű költői kifejezője Oswald der Schreiber alább tár
gyalandó tudákosan kompilált elbeszélő költeménye. 
Tarka kalandokkal telített modern novellatémák vegyülnek 
benne didaktikus célzású epizódokkal, morális fejtegetések 
mondái elemekkel. Az egészet pedig áthatja a költemény 
alapfelfogása, amely a vallásos buzgóságnak és szabad
gondolkodásnak, az egyházi tekintélytiszteletnek és a 
bomlasztó eretnekségnek sajátságos összetétele. Magyar- 
országi színt és hangulatot azonban hiába keresünk Os
wald költeményében.

A magyarországi német világi líra egyetlen számottevő 
középkori emléke egy alkalmi költemény, amelyet Mys- 
kovszky Viktor talált Bártfa város egyik számadásköny
vében. Jellemző, hogy az első ismert hazai német alkalmi 
költeményt éppen Bártfán írták, azon a vidéken, ahol a 
barokk alkalmi költészet a XVII. században a sziléziai 
költő-iskolák hatása alatt leggazdagabban fejlődött ki. 
A költemény szerzője ismeretlen, de a számadáskönyv 
feljegyzéseivel való összehasonlítás alapján valószínű, 
hogy Merteyn Schoenbleser városi tanácsnok írta. A bús 
költő felesége halálát siratja.

1. Ich wil es ymmer klagn got 
Das mich also missegangen hot 
Von meyner libesten Frawen,

2. Dy mein herze gefangen hot
Und meyn gemüete geschwechet hot 
Mit alzugroszer libe.

3. An Iren tot erkenne ich allwor 
Das das Sprichwort ist gar wor,
Das dy lewte sprechen

4. Lange kleyder und korzer mut 
Domete sein dy frawen behüt.
Der selben ist sy eyne.

5. Ich hettes czwor eyn eyd gesworn 
Se solde mich nymmer han vorkom,
Dy selbe dy ich meyne.
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6. Sunder do ir liber quam 
Do muste ich armer geselle von dan 
Das müsse got erbarmen.

7. Keyner frawen vorbas mer 
Wil ich glawben of ihre ere.
Mich krenget keyne czu harme.

A költemény formája az olasz hármasszakú vers. 
A fájdalom mellett valami kesernyés humor szólal meg 
benne. Kora az írás jellege után ítélve 1436—39 közé 
lehető. Nyelve és ortográfiája ugyanazokat a sajátságokat 
mutatja, mint a Szepességen talált középkori német em
lékek. Ebből a szempontból költeményünk a kancelláriai 
nyelv emlékei közé sorolható.

A magyarországi német népköltészet legrégibb emlékeit 
az erdélyi szászoknál találjuk. Bizonyos, hogy a hazánk
ban megtelepedett németség már hozott magával vala
melyes népköltési anyagot az őshazából. A népdalok 
kormeghatározása azonban nagyon hiányos és így nagy 
kritikával kell megvizsgálni a ránkmaradt emlékeket. Az 
erdélyi szászok legrégibb népballadájának, a Brautmörder- 
nek mai alakján például — amelyet a németországi nép- 
költészet is számos variánsban ismer— lényeges átalaku
lások jeleit ismerjük fel. A népdalok és népballadák tiszta 
középkori alakját seholsem jegyezték fel s így többnyire 
kétes értékű következtetésekre vagyunk utalva. A nép
költési emlékek közül csak a ráolvasásoknak van kétség
telenül középkori eredetük. Ezek a ráolvasások többé- 
kevésbbé hasonló szövegűek, rendesen ficamodás gyógyí
tására mondták el őket. Feltűnő ez a hasonlóság, amely 
az erdélyi szászok közt elterjedt ráolvasások és a német 
irodalom legrégibb emlékei közé tartozó merseburgi ráolva
sások között mutatkozik. Legszembetűnőbb ez a hasonló
ság a Dürrbach-ban, Beszterce vidékén még általánosan 
ismert ráolvasásban.

De matter Jésu geng än ene gránen wőld 
Se tröt of ene murmelne sté.
Se verrinkt sich éuder und boei,
Éuder ze éuder, boei ze boei,_
Äsu wá et äm moterlaif empfangen wör.
Am numen gottes, des vueters, des sones und heligen géstes.

A második merseburgi ráolvasással való hasonlóságot 
legjobban a bevezető elbeszélő sorban és a tulajdonképeni 
ráolvasó formulában látjuk. Az elbeszélő sorokban a 
merseburgi ráolvasás germán istenei helyébe Krisztus anyja 
lépett, amint ez a merseburgi ráolvasás későbbi keresz
tény eredetű variánsaiban szintén megtalálható; a tulajdon
képeni ráolvasásban a „boei ze boei“ szószerinti egye
zése mellett feltűnő az alliteráció tiszta megőrzése. A dürr-
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bachi ráolvasást természetesen besztercevidéki nyelvjárás
ban jegyezték fel. Minthogy számos rokontipus középfrank 
vidéken is sokáig el volt terjedve, valószínű, hogy az erdélyi 
szászok valóban őshazájukból hozták magukkal Magyar-
országba.

A magyarországi német költészet első nyomairól 
szólva, röviden meg kell emlékeznünk Klingsor von Unger- 
lani mondái alakjáról is. Klingsor nevét és szereplését a 
wartburgi dalnokversenyről szóló középfelnémet költemény, 
továbbá a hesseni és thüringiai krónikák őrizték meg. 
Az utóbbiak azonban nagyobbára a költeményből merítik 
adataikat. E források szerint Klingsor, a híres szerelmi 
dalnok erdélyi szász származású volt, előbb II. Endre 
udvarában élt, később német fejedelmi udvarokban mérte 
össze művészetét kora legjobb költőivel, míg végre a wart
burgi dalnokversenyen Wolfram von Eschenbach, a közép
kor legnagyobb német költője legyőzte. Wartburgi tartóz
kodása alatt állítólag megjósolta magyarországi Szent 
Erzsébet születését és egész életét. Egy újabb feltevés 
viszont azt mondja, hogy Klingsor Németországból jött II. 
Endre alatt Erdélybe, ahol a német lovagrenddel össze
köttetésben állott, majd Szent Erzsébet kíséretében Wart
burgba ment. Mai tudomásunk szerint Klingsor alakja 
népmondai eredetű és a népmondából került a történeti 
forrásokba; a történeti valóság szempontjából csak annyi 
látszik valószínűnek, hogy Szent Erzsébet kíséretében 
valóban volt egy énekmondó vagy vándorköltő, aki a Wart
burgban kitűnt művészetével. Ennek a sovány történeti 
elemnek azonban mégis van számunkra értéke, mert bizo
nyíték arra nézve, hogy már árpádházi királyaink udva
rában is megfordultak német származású énekmondók.

IRODALOM
Ortvay Tivadar: Pozsony város története II. 4. Pozsony’ 

1898. — A lőcsei verssorokról I. Mcrklas Vencel: Die Stadtpfarr
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ered. Háromsoros versszakait a költemény természetes ritmusának 
kidomborítására hatsorosakra bontottam fel. — V. ö. még Adolf 
Schullerus: Prolegomena zu einer Geschichte der deutschen 
Schriftsprache in Siebenbürgen. Archiv, N. F. 34. 1907. 408— 
425. 1. — Richard Csáki: Anthologie siebenbürgisch-deutscher
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zur Fünfzigjahrfeier. Hermannstadt. 1915. 163. 1. — Csontosi 
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említett kiadásában 110—111. 1. és Davori Relkovic Néda tanul
mányát Buda város jogkönyve Bp. 1905. (Művelődéstörténeti 
értekezések 12. sz.) 126. 1. — Petz Gedeon: Magyar és német 
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i. m. — Moór Elemér: A Toldi-monda és német kapcsolatai 
Bp. 1914. NPhD XIII. — Goedeke: Grundrisz zur Geschichte 
der deutschen Dichtung I.2 1884. 308. 1. — W. Nagel: Studien 
zur Geschichte der Meistersänger. Langensalza. 1909. Wolfgang 
Stammler: Die Wurzeln des Meister gesangs.D.Vierteljahr sehr, 
f. Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte. I. (1923.) — Nagl- 
Zeidler i. m. 315. 1. — Czinkotszky Jenő: Osvald újbányái 
jegyző német verses elbeszélése a XIV. századból. Bp. 1914. 
NPhD IX. — A bártfai költemény első közlését I. XV. századi 
német költemény egy bártfai kéziratból. EPhK 1879. 523. 1. — 
Ezenkívül közölte Fcjérpataky László: Magyarországi városok 
régi számadáskönyvei. Bp. 1885. 301. 1. — A közöltem szöveg a 
két kiadott szöveg gondos összehasonlítása és kiegészítése alapján 
készült, minthogy mindkettőben egy-egy kétségtelenül felismerhető 
nyomdahibát találtam. — Az erdélyi szászok ráolvasásairól 1. G. 
Keintzel: Eine sächsische Zauberformel gegen das Verrenken. 
Korrespondenzblatt 1886. 55—56. 1. — V. ö. Fr. W. Schuster: 
Siebenbürgisch-sächsische Volkslieder. Hermannstadt 1865. — 
Richard Csáki i. m. — Nagl-Zeidlcr i. m. I. 59—60. 1. — Kling- 
sorról 1. Fejérpataky László: Költészet az Árpádok alatt. 
Figyelő IV. 178. kk. 1. — Heinrich Gusztáv: A német irodalom 
története II. Bp. 1889. — Sebestyén Gyula: A magyar honfog
lalás mondái I. Bp. 1904. 159. s kk. II. — Hienz Ármin: Magyar- 
országi Klingsor a mondában Bp. 1609. — Lábán Antal: A 
Klingsor mondához. EPhK 1914. 695—699. 1. — Nagl-Zeidler 
i. m. I. 315. 1. — Pintér Jenő: A magyar irodalom története a 
legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig. Bp. 1909. I. 
110-111. 1.

I) Oswald der Schreiber.
A magyarországi német elbeszélő költészet egyetlen 

középkori képviselője Oswald új bányai jegyző. Oswald 
„schribar“-nek nevezi magát költeménye végén, ezt mond
ván magáról:

diss puchis tichtar
heisset Oswald der schribar.

Tehát városi Írnok volt, mint több társa a hazai 
német irodalom első munkásai között. Verses elbeszélését 
minden valószínűség szerint a XIV. század utolsó évtize
dében írta és egy XVI. századi heidelbergi papírkódexben 
maradt ránk, amely a költeményen kívül különféle latin 
munkákat és a Nibelung-ének 896 sorát foglalja magában. 
A kéziratban levő szöveg — 1478-ból való másolat — 
fizetett másoló hanyag és hiányos munkája.

Oswald költeménye két monda elemeiből tevődik 
össze: János pap mondájából és a német császár-mon-
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dából. János pap mondája egy hatalmas papkirályról szól, 
aki egykor a Szentföldet felszabadítja majd a török uralom 
alól. A monda történeti magvára Zarncke Frigyes mutatott 
rá : 1141-ben El-Avar kínai császár Szindsar török szultánt 
véres ütközetben leverte. El-Avar személyét a monda azo
nosította János pap költött alakjával s tőle várta a keresz
ténység a Szentföld felszabadítását. A monda további fej
lődéséhez fűződik egy levél, amely a XIII. században tűnt 
fel. Ebben a levélben állítólag János pap Emánuel római 
helytartónak leírja országának kincseit és mérhetetlen 
gazdagságát. Ez a levél, amely 1177 körül keletkezhetett, 
később számos bővítésben és átdolgozásban terjedt el. Ma
gyarra Valkai András fordította le John Maundeville és 
Jovius latin munkájából. Német nyelvre ötször fordították 
le János pap levelét, öt különböző latin változat (A.—E.) 
alapján. A német fordítások egyike Oswald munkája. Oswald 
híven követi a latin D variánst.

Sokkal figyelemreméltóbb e levélnél az a keret, amelybe 
Oswald János pap levelét foglalja és amelyben a német 
császármondát dolgozza fel. A német császármonda 
valdens körökben keletkezhetett s a pápa és II. Frigyes 
közt lefolyt harcokhoz fűződik. A mondatörténeti kutatás 
hosszú ideig Barbarossa Frigyest tartotta a monda főalak
jának, ma azonban kétségtelen már, hogy eredetileg II. 
Frigyes alakja körül képződött s csak későbbi feldolgo
zások cserélik fel Barbarossával. A monda II. Frigyes 
titokzatos halála, illetve eltűnése körül támadt. Frigyes a 
monda szerint nem halt meg, hanem visszatér, érezteti 
majd hatalmát a pápával szemben és végrehajtja egyház- 
politikai reformjait. Oswald költeményében a pápa követ
séget küld János paphoz, s a követség János pap Írno
kával tér vissza Rómába. Az Írnok azonban a pápa kin
cseinek megtekintése után tovább megy, mert urától levelet 
és ajándékokat hozott II. Frigyes császár számára. Stauf- 
fenbe érkezve átadja a levelet és az ajándékokat: egy 
vízálló köpenyt, egy üveg vizet, mely örök életet ád és 
egy értékes gyűrűt három csodatevő drágakővel, amelyek 
közül az első segítségével víz alatt lehet élni, a második 
láthatatlanná, a harmadik pedig sérthetetlenné teszi tulaj
donosát. Miután a császár ezeket a kincseket megvizsgálta, 
gyűlést hív egybe, hogy fiát megkoronáztassa és hogy a 
pogányok ellen keresztes háborúba induljon. Felolvastatja 
János pap levelét is, a gyűrű csodatevő erejét azonban 
eltitkolja. A gyűlés után a császár megmutatja az Írnok
nak ereklyéit, válaszol János pap levelére és elkísérteti 
az írnokot Velencéig. A csodatevő gyűrűnek később hasz
nát veszi. Midőn Honorius pápa kiközösíti az egyházból, 
a császár nem akarván megfosztani híveit az istentisztelet
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áldásaitól, egy vadászat alkalmával ujjára húzta a gyűrűt 
és eltűnik. Senkisem tudja, hogy hová lett; öreg parasztok 
látták zarándok képében bolyongani s ők mondják azt is, 
hogy egykor még vissza fog térni.

er süli noch gewaltig werden
aller Romschen erden
er süli noch die pfaffen stören.

Oswald költeménye töredék, mindössze 2000 sor ma
radt ránk. Hiányzik az eleje (a pápa követsége János 
paphoz) és János pap levelének egy része. Főforrása egy
XIII. századi olasz novella, amely a Le cento novelle antiche 
c. gyűjteményben maradt ránk. E gyűjtemény második 
darabja Della ricca ambrasceria la quale fece lo Presto 
Giovanni al nobile imperadore Frederigo vagy ennek latin 
eredetije lehetett Oswald közvetlen forrása. Oswald azon
ban sok mindent megváltoztatott, ami forrásában a császárt 
kedvezőtlen színben tüntette fel; továbbá a novella hőse 
Barbarossa Frigyes, Oswaldé pedig II. Frigyes, akinek 
eltűnését a gyűrű használatával eléggé motiváltnak tar
totta. Oswald tisztában volt azzal, hogy a császár vissza
térésének és a pápával való ellenségeskedésének motí
vuma „eretnek“ eredetű, ezért e részben minden felelős
séget elhárít magáról és csupán a szájhagyományra hivat
kozik. A költemény jelentősége abban van, hogy a német 
császármonda középkori és XVI. századi alakjai közt 
átmeneti típust képvisel, amelyben a későbbi mondaelemek 
csírái már megvannak.

Oswald költeményének jelentőségét a német irodalom- 
történet szempontjából a költemény buzgó méltatója, Czin- 
kotszky Jenő eléggé tisztázta. Az ő gondolatmenetét követ
tük mi is fenti fejtegetéseinkben. Számunkra azonban fon
tosabb a költemény beillesztése a magyarországi német 
irodalmi törekvések fejlődésébe és itt a további kutatásnak, 
— úgy hisszük — még több kérdést kell tisztáznia. Oswald 
költeményét Újbányán, a mai Bars vármegye egyik kis 
bányavároskájában írta, amelynek nagyobbszabású bete
lepítése csak a XIV. sz. negyvenes éveiben indul meg. 
Hogyan írhatott e városka jegyzője már ugyané század 
utolsó évtizedében ilyen nagyszabású és idegen tárgyú 
költeményt, még pedig — saját vallomása szerint — jo- 
barátai kérésére. Vájjon kik voltak a költő barátai Újbá
nyán, akik ezt a költői feldolgozásra alkalmas tárgyat is
merték? Igaz, hogy Újbánya Oswald korában virágzó 
bányaváros volt, bencés kolostor közelében, melynek bizo
nyára könyvgyűjteménye is volt, sőt a XV. sz.-ból a városi 
kancellária érdekes németnyelvű feljegyzéseket is megőr
zött. Mindez azonban nem magyarázza meg azt, hogy e
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városka jegyzője a császármonda és János pap mondájá
nak egybeforrasztásából elég nagyszabású elbeszélő köl
teményt szerkesszen. Ehhez a tisztázatlan kérdéshez egy 
másik is kapcsolódik: Oswald személye. Oklevélszerű 

I adataink nincsenek róla. Költeményéből életkörülményeire 
I vonatkozólag csak annyi tűnik ki, hogy írnok (schreiber) 

‘volt; sokkal érdekesebb ennél az, amit szerzőjének szel
lemi arculatáról mond a költemény : eszerint Oswald meg- 

! lehetős műveltségű ember volt. Latinul kitűnően tudott, 
i alaposan ismerte a német történelmet és kritikával kezelte 

szóbeli és írásbeli forrásait. Emellett különösen érdekes 
Oswald felfogása a császárról, akit óvatosan bár, de mégis 
szinte az egyház feje fölé emel és a kereszténység hősévé 
avat. Az egyházzal szemben viszont indifferens, sőt majd
nem ellenséges álláspontot foglal el. Hol szerezte Oswald 
műveltségét, kikkel érintkezett, míg barátai kérésére költe
ményét megírta ?

Szerintünk a további kutatásnak főkép három körül
ményt kell figyelembe vennie: 1. Ismeretes, hogy a valdiz- 
mus Ausztriában, Cseh- és Morvaországban számos hívőre 
talált. A magyar bányavárosok lakossága viszont állandó 
érintkezésben állott a cseh- és morvaországi városok la
kosságával ; ezt a jogszokások gyakori átvétele is bizo
nyítja. Nem lehetetlen tehát, hogy a valdens körökben 
igen elterjedt császármonda ezen az úton jutott el Újbá
nyára, ahol azt Oswald említett barátai is ismerhették,
2. Oswald főforrása eg> olasz novella. Vájjon e forráshoz 
Oswald nem szintén Csehországból jutott-e, ahol az ő 
korában a humanizmus már eléggé meghonosodott; ez a 
csehországi humanizmus Burdach szerint erősen hatott 
a magyarországi humanizmus megindulására is. 3. Tudjuk, 
hogy Zsigmond király többször járt Újbányán. Könnyen 
lehetséges, hogy valaki a kíséretében lévő urak közül 
közvetítette a költemény tárgyát. Sőt miután Oswaldról 
semmiféle újbányai adatunk nincs, felmerül az a lehető
ség, hogy vájjon nem Zsigmond egyik „schreiber“-e írta-e 
a költeményt Újbányán.

Ezekkel a feltevésekkel csak újból fel akarjuk hívni 
tudományos kutatásunk figyelmét a hazai németség egyik 
legérdekesebb középkori irodalmi emlékére.

A költemény nyelvjárása bajor-osztrák, amelyben azon
ban erős középnémet, elsősorban sziléziai hatások is mu
tatkoznak. Ezt a nyelvjárást beszélték Újbányán és a 
közeli bányavárosokban, Bakabányán, Selmecbányán és 
Besztercebányán. A másoló nyelvjárása a rajnai frank 
volt. A nyelvi sajátságok alapján tehát majdnem kétség
telen, hogy a költemény szerzője újbányai ember 
volt.

7



IRODALOM.
Oswald költeményéről tárgytörténelí érdekességénél fogva Grimm\ 

Jakab tói kezdve a német császármondának csaknem minden kutatóját 
megemlékezik. Hazai szempontból Czinkotszky Jenő méltatta : Os
wald újbányái jegyző német verses elbeszélése a XIV. szá
zadból Bp, 1914. NPhD 1X, — G. Heinrich, Der älteste deutsche 
Dichter Ungarns Ung. Rundschau. IV. 524. 1.— V. ö. még Her
mami Haupt : Valdensertum und Inquisition im südöstlichen 
Deutschland. Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 
1889, I. 289. 1. — Bleyer Jakab : Az Anjou-korabeli magyar 
humanizmushoz. EPhK 1907. 164—166. 1. János pap mondájának 
első magyar feldolgozásáról. Valkai András krónikájáról 1. Binder 
Jenő tanulmányát: Priester Johannes. EPhK X. 532. 1.

J) A dráma középkori nyomai.
A magyarországi németségnek a középkorból nem 

maradt ránk drámai emléke. Vannak azonban adataink 
arról, hogy a drámai előadásoknak egy bizonyos primi
tiv formája német lakosságú városainkban már a refor
máció előtt eléggé el volt terjedve. Ezek a szerény nyomok 
azt is mutatják, hogy ezekből a kezdetleges középkori 
színjátékokból szervesen fejlődött ki németségünknek a
XVI. és XVII. században két leggazdagabban képviselt 
drámai formája: az iskoladráma és a vallásos nép
színjáték.

A dráma legelső foka a magyarországi németség 
irodalmi törekvéseiben, mint minden irodalomban a litur
giái misztérium. Ez a misztérium megvolt magyar vidé
ken is ; itt azonban nem fejlődhetett belőle nemzeti 
nyelvű vallásos játék, mert a városi polgárság, amely 
mindenütt legbuzgóbban ápolta és fejlesztette tovább a 
misztériumokat, nálunk német volt. i  Az első ilynemű 
játékra vonatkozó adatunk Magyarországon a német 
polgársághoz fűződik. Sopron város levéltárának egy 
1412-ből való oklevele szerint Grunspeck Siegfried Mautter 
István soproni polgárnak kölcsönadja páncélját „zu 
ainem spil, als sy in den kirchen habent“. Az első 
vallásos színjátékok és az első vallásos színielőadások 
Magyarországon tehát németnyelvűek. A vallásos színi
előadások rendezésében fontos szerepük volt a városi 
szerzetesrendeknek, a ferenceseknek és domonkosok
nak, mert hiszen több helyen ők vezették a polgárok 
vallásos egyesületeit, amelyek első buzgó művelői a 
passio-játékoknak. Adataink vannak továbbá arról, hogy 
a brassói domonkosok 1500-ban maguk is játszottak egy 
németnyelvű misztériumot, amelynek címét azonban nem 
ismerjük.

Az iskolákban is játszottak már a reformáció előtt 
is vallásos tárgyú darabokat; erre nézve Pozsony város



I számadáskönyve 1440-ből őrzött meg egy feljegyzést, 
I amely szerint a nagyhéten tartott húsvéti passió-játék 
I előadását, amelyet az iskolában részben tanulók játszot

tak, a város anyagi támogatásban részesítette. Később,
[ 1477-ben, szabad ég alatt is tartottak előadásokat Pozsony

ban, amelyeket a városi tanács tagjai külön helyről 
[ („der Herrn Hütten“) néztek végig. Lassanként egyre 

szélesebb rétegek működnek közre a színielőadások ren
dezésében; 1519—20-ban már több céh egyesül erre az 
alkalomra.

Arra nézve, hogy a vallásos színjátékok rendezésé
ben az egész polgárság résztvett, érdekesek a bártfai 
színjátékokra vonatkozó adatok. A bártfai levéltárban 
fennmaradt egy XV. századi misztérium színlapja, amely
nek alapján szinte rekonstruálhatjuk a darab tartalmát. 
A zsidók Jeruzsálemben őriztetik Krisztus holttestét, de 
sikertelenül, mert az Üdvözítő feltámad, a pokolból az 
égbe viszi a megváltottak lelkeit, majd a földön meg
vigasztalja bánkódó hozzátartozóit. A darab főforrása az 
újszövetség. A vallásos mesébe két komikus epizód van 
beszőve: a pokolbeli gonosz lelkek és a feleségével 
civakodó kuruzsló jelenete. Ez a mese voltakép több 
vallásos színjáték tartalmának összetételéből keletkezett. 
Elemeit megtaláljuk egy karinthiai és egy wolfenbütteli 
húsvéti játékban, a darab összetétele pedig egy innsbrucki, 
1391-ből való színjátékkal és egy bécsi,, 1472-ből való 
húsvéti játékkal mutat közeli rokonságot. Általában azon
ban nem lehet a darabot a németországi misztériumok 
sorában pontosan elhelyezni. Lehetséges, hogy a szín
játék alaprétegét a betelepülő bártfai németség hozta 
magával őshazájából, egyes részletekben viszont (pl. 
abban, hogy az elkárhozott lelkek nagy seregében minden
féle iparoscéh képviselve van) határozottan a bártfai 
rendező munkáját isrperhetjük fel. A darabnak 54 szerep
lője van. A ránkmaradt színlap közli a szereplők neveit 
is, de néhány szerep nincs betöltve. A szereplők Bártfa 
társadalmának színe-javából kerültek ki. Arra nézve, 
hogy a darabot mikor adták elő, csak annyit lehet meg
állapítani, hogy ez nem történhetett sem 1439 előtt, sem 
1481 után. A színlapon leírt darabon kívül más adataink 
is vannak középkori bártfai színielőadásokról. 1497-ben 
előadtak egy Krisztus feltámadásáról szóló játékot, 1491-ben 
karácsonyi játékot rendeztek, 1512-ben pedig egy Krisztus 
kínszenvedéséről szóló darabot játszottak, amelynek elő
adását 1516-ban megismételték. 1516 után úgy látszik nem 
volt több misztérium-előadás. A misztérium helyébe most 
a protestáns iskolai dráma lép, amelyet Stöckel Lénárd 
honosít meg Bárifán. Ezenkívül Lőcsén és Nagyszeben-

iPukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 7



98

ben is játszottak vallásos játékokat a középkorban, ezek
ről azonban nincsenek közelebbi adataink.

A világi német színielőadások első eddig ismert 
magyarországi adatait Pozsonyban találjuk. 1477-ben azt 
olvassuk a város számadás-könyvében: „Montag nach 
Pfingsten ainen gaukler der mainen Herrn auf dem Rat
haus abentewer zur kurzweil gemacht hat als man Richter 
vnd Bürgermeister setzen sold, hab ich Im geben nach 
geschah herrn Bürgermeister 21 d.“ Hogy miféle ember 
lehetett ez a „Gaukler“ és miféle előadással mulattatta 
a tanács urait a polgármesterválasztás alkalmával, azt 
persze nem tudjuk. 1492-ből ismerjük már az előadott 
darab tárgyát és tudjuk, hogy a szereplők iparosok: ,.im 
vashang habn dy hantwerker geselln aus kurzweil gehabt 
des Neitharten tantz habn ln meine Herrn geschah zu 
geben 3 Sch.“ Ez az adatunk két szempontból is érdekes. 
Egyrészt kitűnik belőle, hogy a német polgárság egyik 
legkedvesebb szórakozása és a mesterdalnok-költészet 
gyakori költői formája, a farsangi játék (Fastnachtspiel) 
nálunk is ismeretes volt. Másrészt érdekes számunkra a 
darab címe : „des Neitharten tantz“. Ez kétségtelenül az 
osztrák eredetű Neidhartspiel című farsangi komédia egyik 
variánsa. Főalakja Neidhart von Reuental, a középkori 
szerelmi dalköltészet egyik legtermékenyebb képviselője, 
aki a lovagi líra keresett, konvencionális formáit közvetlen 
népies színekkel gazdagította. A róla szóló színjátékot 
az osztrák városok polgársága számos átdolgozásban 
játszotta s így természetes, hogy Bécsből nemsokára 
Pozsonyba is eljutott. 1494-ben is játszanak az iparos
legények valamilyen színdarabot, de ennek címét nem 
ismerjük.

Ezek azok a szerény adatok, amelyek a magyar- 
országi német drámai költészet középkori nyomairól szá
molnak be. Annyi mindenesetre kitűnik belőlük, hogy 
középkori német polgárságunk szívesen művelte a bibliai 
tárgyú színjátékokat, sőt néhol a világi tárgyú komédiát 
is ismerték. Ezekből az elemekből fejlődik ki humanista 
hatás alatt az iskolai dráma, amely számos új bibliai 
tárggyal gazdagítja a régi anyagot és szigorúan megsza
bott formába önti. Másrészt azonban megtaláljuk ezekben 
a középkori adatokban a vallásos népszínjáték gyökereit 
is. Ez a német mesterdalnok-költészet, főkép Hans Sachs 
hatása alatt honosodik meg német lakosságunk köré
ben. Ez a vallásos népszínjáték későbbi fejlődésében, 
mint látni fogjuk, magába olvasztja az iskolai dráma 
számos formai sajátságait és ebben az új alakban még 
ma is több helyen él.
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I R ODAL OM.
A középkori német drámáról 1.: F. L. Mone: Schauspiele des 

Mittelalters. Karlsruhe, 1846. — L. Wirch: Die Oster- und 
Passionsspiele bis zum 16. Jahrhundert. Halle, 1889. — Nagy 
Béni: A ferences szellem és hatása hazánkban. Eger, főgimn. 
1901. — Ipolyi Arnold: Misztériumok maradványai hazánk
ban. Új Magyar Múzeum 1858. 351. 1. — Czapáry László: 
Misztérium és iskoladráma. Eger, főgimn. 1892. — Vitéz Házi 
Jenő dr. Sopron sz. kir. város története. 1 r. 2. köt. Sopron, 
1923. 57. 1. — Ábel Jenő: Szinügy Bártfán a XV. és XVI. 
században. Századok, 1884 22—51. I. — Heppner Antal: A 
pozsonyi német színészet története a XVIII. században. 
Pozsony, 1910. — V. ö. B. M. Meyer: Die Neidhartlegende. 
Zeitschrift für d. Altertum. 31. k. 64. 1. — Szilasi Klára: 
Stöckel Lénárd Zsuzsánna-drámája és a bárt fai német 
iskolai színjáték a XVL században. Bp. 1918. NPhD XXII. — 
Pintér Jenő: A magyar irodalomtörténet kézikönyve. Bp. 
1922. 1. — Bayer József : A nemzeti játékszín története Bp. 1887. 
I. 20. 1. — A vallásos népszinjátékok további fejlődéséről 1. Kari 
Johann Schuller : Herodes. Ein deutsches Weihnachtsspiel aus 
Siebenbürgen. Hermannstadt, 1859. — Karl Jidius Schröer: Deut
sche Weihnachtsspiele aus Ungarn geschildert und mitgeteilt. 
Wien, 1857. — Ugyanaz: Kremnitzer W eih nachts spiel. Weimari- 
sches Jahrbuch 111.1855. 391—419.1. — Ugyanaz: Oberuferer Para
ti eispiel.W eimarisches JahrbuchW. 1856. 382—398.1. — Ugyanaz: 
Nachtrag zu den deutschen Weihnachtsspielen aus Ungarn. 
Programm. Pressburg, 1858. — Ugyanaz: Meistersinger in Öster
reich. Germanistische Studien, hg. von Bartsch II. 1875. 198—203; 
237—239.1. — Au gust H artmann :V olksschau spiele in Bay ern und 
Österreich-Ungarn gesammelt. Leipzig, 1880. — Eugen Filtsch: 
Geschichte des deutschen Theaters in Siebenbürgen. Archiv, 
N. F. XXL 1887. 515—590. 1. — Dr. Vérsényi György: A bánya
vidéki néphagyományok gyűjtése. Bd., 1880. — Solymossy 
Sándor: A karácsonyi mysteriumok eredete. EPhK 1889. 
351—368. I. — Ugyanaz: A betlehem a népmisztériumokban és 
a dráma történetében. EPhK 1894. 106—121; 200—213; 287— 
305. 1. — Ugyanaz: A főrévi népszinjátékok. Ethnographia, 4. f. 
VII. k. 257—277; 321—341. 1. — Ernyey József: A körmöczi 
Zsuzsanna-játék. A M. N. Múzeum néprajzi osztályának 
Értesítője. 1906. II. 245—262. 1.

3. A humanizmus német gyökerei és a reformácó 
előzményei.

A) Német oándorköltők az Anjouk és utódaik udvarában
A magyarországi német szellemi élet súlypontja a 

középkorban a városokban volt. A városi polgárság nem
csak a hazai szellemi élet megteremtésében vesz tevé
keny részt, hanem fontos közvetítő tényező is; a keres
kedelmi ügyekben gyakran utazgató polgárok útján érint
kezünk a németországi kultúrával. Lassanként a városi 
polgárság mellett újra előtérbe lép egy második fontos 
tényező : a királyi udvar. A német kultúra már árpádházi 
királyaink alatt szinte állandó otthont talált az udvarban. 
Hosszú ideig azonban csak nagyon kevés nyomot hagy 
ez az udvari német kultúra, mert a német polgárság

7*
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amely nagyobb számú és egységesebb, mint a királyok 
környezetében élő németek, természetszerűen magához 
ragadja a vezetést és szellemi túlsúlyával, elnyomja a 
királyi udvarból kiinduló német hatást. Az Árpádház ki
halása után azonban királyaink nyugati hagyományokat 
és nyugati műveltséget hoznak az országba. A német 
kultúra is hatalmasan megerősödik a királyi udvarban s 
minthogy ez az udvari műveltség szinte állandóan lépést 
tart a németországi szellemi élet eseményeivel, a városi 
polgárság is csakhamar ennek hatása alá kerül. A német 
humanizmus közvetítésében, a reformáció előkészítésében 
a királyi udvarnak fontos szerepe volt, amelyre alább 
rámutatunk; itt csak néhány német vándorköltőről akarunk 
megemlékezni, akik a magyar királyi udvarban való sze
replésükkel megerősítették a németség helyzetét.

A németség újabb térfoglalása a királyi udvarban 
erősebben Nagy Lajos alatt kezdődik. Nagy Lajos maga 
is jól tudott németül s a német fejedelmekkel való érint
kezésben ezt a nyelvet használta. Szívesen fogadta az 
udvarába sereglő német lovagokat is és gazdagon meg
ajándékozta őket. Küküllei János írja róla krónikájában: 
„Quos praecipue teutonicos idiomatis eorum conscius 
multum diligebat et eisdem de stipendiis ac donariis largi
flue providebat, ex eoque ad ipsum libenter confluebant 
eique fidelia servitia exhibebant.“ Nagy Lajos udvarában 
tartózkodott valószínűleg Suchenwirt Péter osztrák .címer
költő, bár ittartózkodásáról nincs biztos adatunk. Éppúgy 
nem ismerjük két vele egykorú költőtársának Heinrich 
von Mügelnnek és Teichnernek magyarországi tartózko
dására vonatkozó körülményeket, noha az előbbi a fentebb 
említett magyar krónikát írta, az utóbbinak költeményei
ben pedig több magyar vonatkozás található. Suchenwirt 
költeményeiben azonban olyan adatokat találunk, amelyek 
felérnek az okmányok bizonyító erejével. Egyik költemé
nyében a magyarországi rossz utakra panaszkodik, egy 
másikban pedig felsorolja azokat a gazdag püspöki szék
helyeket, amelyeket ismer: Pécs, Zágráb, Esztergom, Győr, 
Eger. Magyar vonatkozású költeményeiben, szemben leg
több középkori német költőtársával, a tisztelet és bámulat 
hangján szól a magyarokról. Természetes, hogy leginkább 
Nagy Lajost és udvarát dicsőíti, ahol a lovagság színe- 
java összegyűlt: „Wie der Sterne Chor um die Sonne 
sich stellt.“ Különösen lelkes szavakkal magasztalja Nagy 
Lajos németbarátságát :

„Die weil er hat di Deutschen wert.
So chlingt seins hohen lobs swert,
Durich alle lant den maisten tail.
Er hat gelukch und siges hail.“

MAGYAR
TUDOMÁNYOS
A K A D É M I A

KÖN Y V TA RA
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Még jobban erősbödik a német befolyás első német 
származású uralkodónk, Zsigmond alatt. Az ő kíséretében 
is járt egy német költő Magyarországon, a lírikus Oswald 
von Wolkenstein, aki elég bizalmas viszonyban volt a 
királlyal. Először Zsigmond csehországi útja után 1402-ben 
jött vele hazánkba; ezenkívül még kétszer járt nálunk, 
1419-ben és 1424-ben. Harmadik magyarországi útja alkal
mával nyelvünket is tanulta. Erről maga is megemlékszik 
egyik költeményében:

„Des pin ich worden innen 
do ich gen Ungern reit 
noch von derselben minne 
kam ich in grosses lait 
in wasser, weter, wegen 
husch lert ich maiéról.'‘

Egy másik költeményébe pedig — amely tréfás glosz- 
száriumfélének tekinthető — magyar szavakat kever. Hogy 
milyen közelebbi körülmények között tanulta költőnk a 
magyar nyelvet, azt nem tudjuk; talán Pozsony vidékén, 
ahol 1424-ben tartózkodott.

Albert kíséretében járt Budán a már említett Chyphen- 
werger nevű osztrák népköltő, aki a budai magyarok és 
németek véres összeütközését részletesen leírta. A né
metek egyre erősbödő hatalmát és befolyását mutatja az, 
hogy Chyphenwerger ilyen szavakat ad a magyarok 
szájába:

„wir wellen chainen deutschen hie habn 
,wir wellen se ausz dem land hie jagn. 
wir sein allzeit mit in ser überladen.“

V. László udvarában élt egy ideig Beheim Mihály 
(1416—1474), a sok országot megjárt német költő. Mint 
zsoldos katona került a magyar királyi udvarba, a király 
lassankint szűkebb környezetébe vonta és mikor meg
tudta, hogy költészettel foglalkozik, többször gyönyör
ködött művészetében, sőt maga adott neki megbízást több 
költemény megírására. Beheim egyik költeményéből ki
vehető, hogy magyarországi tartózkodása idején főuraink 
udvarában több német hegedős tartózkodott. Panaszkodik, 
hogy a király címerével elment az egyik főúr udvarába, 
de művészetének nem volt semmi becsülete, míg a többiek 
jólétben és kegyben álltak.

Mátyás, mint igazi humanista, Galeotto szerint alkalom- 
adtán visszautasítja a német énekes hizelgését, amely sérti 
önérzetét. Ez azt mutatja, hogy még az ő udvarában is 
megfordultak német vándorköltők, noha annak művelt
sége teljesen olasz jellegű volt. A Mátyás halála után be
következett mozgalmas idők egész sereg névtelen nép
énekest vonzanak hazánkba. Ezek rendesen mint zsoldos
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katonák vesznek részt a török elleni harcokban és versbe 
foglalják az eseményeket. Ilymódon előhírnökei a XVI. 
századbeli „Zeitungssänger“-eknek és első képviselői a 
török háborúk gazdag németnyelvű röpiratirodalmának.

IRODALOM.
J. H. Schwicker: Die Deutschen in Ungarn und Sieben- 

bürgen. Wien u. Teschen 1881. (Die Völker Österreich-Ungarns 3.) 
— Pór Antal: Nagy Lajos (Magyar Történelmi Életrajzok. 
VIII.)  — Ugyanaz: Opuli László herceg, Magyarország kor
mányzója. Századok. 1909. — A német költők magyarországi tartóz
kodásáról lásd Bleyer Jakab kitűnő tanulmányait: Magyar vonat
kozású történeti népénekek 1551-ig. EPhK. 1897. — Magyar 
vonatkozások Suchenwirt Péter költeményeiben. Századok. 
1899. Beheim Mihály élete és költészete a magyar törté
nelem szempontjából. Századok. 1902. — Ein Gedicht Michael 
Beheims über Wladislaw IV. Woiwoden von der Walachei. 
Archiv N. F. XXXII. 1903. V, ö. még Th. v. Karajan: 
Zehn Gedichte Michael Beheims zur Geschichte Österreichs 
und Ungarns. Quellen und Forschungen zur vaterländischen 
Geschichte. Wien, 1849. — Motz Atanáz: Oswald von Wolken
stein élete és költészete tekintettel magyar vonatkozásaira 
Budapest, 1915.

B) A  királyi udvar és a német humanizmus.
A német humanizmus igazi virágkora a XV. század 

második fele és a XVI. század eleje. Ennek kicsinyített 
mása a hazai németség humanizmusa, amely híven kö
vetvén németországi mintáját, csak a reformációval együtt 
lesz általánosabb hatású szellemi tényezővé. Vannak azon
ban a német humanizmusnak már a reformáció előtt is 
kisugárzásai a magyarországi németségnél; ezeknek köz
vetítésében nagy szerepe van a magyar királyi udvarnak.

A német humanizmus kezdete a XIV. század máso
dik felére esik, amikor Cola di Rienzo az elűzött tribunus 
és Petrarca IV. Károly császár hívására megjelennek Prágá
ban. A mozgalom kiinduló pontja tehát Prága, ahol az 
új műveltség és új világfelfogás, amelyet Cola di Rienzo 
és Petrarca magukkal hoznak, csakhamar számos hívőre 
talál. Ezek között az új eszmék legbuzgóbb terjesztője 
Neumarkti János, IV. Károly kancellárja volt. Leveleiben, 
amelyeket Petrarcával váltott, élete főcéljának azt tekinti, 
hogy „barbár“ honfitársai között terjessze az ókori mű
veltséget. Ezek a levelek más rokontartalmú okmányokkal 
együtt kancelláriáról-kancelláriára vándorolva terjesztették 
a humanizmust. A német humanizmus igazi középpontja 
azonban csakhamar Bécs lett. Itt Aeneas Sylvius Piccolo
mini buzgólkodott azon, hogy híveket szerezzen a finomabb 
klasszikus műveltség számára. Számos német tudós sze
gődött munkatársául, akik képzettségüket olasz egyeteme-
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ken szerezték és hazájukba visszatérve a német főiskolá
kon terjesztették az új tanokat.

A humanizmus legfőbb támaszai Olaszországban a 
fejedelmi udvarok, Németországban pedig az egyetemek, 
amelyek egész új irányba terelik a mozgalmat. A német 

' humanizmus lassanként elfordul az ókor imádásától, a 
német renaissance-ember az őskeresztény állapotban látja 
az ideális teljes életet, nála az olasz humanisták profán 
szépséghajhászata helyébe vallásos magábaterés lép. Ez 
az új humanista irány készíti elő a reformációt; két út
törője Reuchlin és Erasmus hívei útján a magyar protestan
tizmus kialakulására is mély hatással volt. Nálunk az 
olasz kultúrájú udvar ápolja az olaszos „fejedelmi“ 
humanizmust, és német városaink polgársága is egyideig 
ennek hatása alá kerül. A magyarországi németség huma
nizmusában azonban nem a királyi udvaré a voltaképeni 
vezetőszerep, hanem a német egyetemeké, amelyeknek 
tanításai új élettartalommal töltik meg hazai németségünk 
humanizmusát.

A magyar királyi udvar olaszos humanizmusába is 
szinte kezdettől fogva erős német árnyalat vegyül. Irodalom- 
történetírásunk a magyar humanista és renaissance moz
galmat hosszú ideig elszigetelt jelenségnek tekintette; az 
uralkodó felfogás szerint a humanizmus Olaszországból — 
minden más országot megelőzve — először nálunk hono
sodott meg. Burdach Komád kutatásaiból azonban ismer
jük a német humanizmus bölcsőjét: IV. Károly prágai 
udvarát és kancelláriáját s ily módon a magyarországi 
humanizmust is szerves összefüggésben látjuk egész 
Közép-Európának szellemi életével. Lehetséges, hogy 
Burdach túloz, amidőn azon a nézeten van, hogy a
IV. Károly korabeli Prága hatással volt a magyarországi 
humanisztikus törekvésekre az Anjouk korában. Tudjuk, 
hogy Nagy Lajos első felesége Károly leánya volt s hogy 
a két uralkodó a magyar királyné halála után is állandóan 
érintkezett egymással. Neumarkti János, a császár kancel
lárja pedig szintén személyes viszonyban volt Lajossal 
és a magyar királyi családdal. Ezekre a körülményekre 
alapítja Burdach nézetét, amely egyelőre nem egyéb 
puszta sejtésnél, de mindenesetre megérdemli, hogy a 
további kutatás figyelembe vegye. Sokkal világosabban 
látjuk azokat a szálakat, amelyek Aeneas Sylvius bécsi 
törekvéseit a magyar humanizmus kialakulásához fűzik. 
Aeneas Sylvius a prágai és bécsi kancellárián keresztül 
magyar híveket is akart szerezni a humanizmusnak; hogy 
milyen eredménnyel, azt ma még nem tudjuk, de műkö
dését vizsgálva a magyar humanizmusnak kizárólagosan
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olasz eredetéről és elszigeteltségéről vallott felfogás mégis 
lényegesen módosul.

Igaz, hogy a magyar humanizmus a maga teljességé
ben csak Mátyás udvarában bontakozik ki előttünk ; ennek 
határozottan olasz jellege pedig szembetűnő. Azonban 
Mátyás expanzív politikájának célja a német császári 
trón elnyerése volt; e cél érdekében teremtett számos 
diplomáciai kapcsolatot s ezek nyomában a német kultu
rális befolyás sem maradhatott el. Mátyás kitünően tudott 
németül. Diplomáciai levelezésének mintegy negyedrészét 
(108 levél) németnyelvű levelek teszik. Ezeket a leveleket 
Mátyás a német városokhoz, fejedelmekhez, a svájci köz
társasághoz és másokhoz írta. Tartalmuk többnyire a 
török elleni harcra, vagy pedig Mátyásnak a német csá
szári trón elnyeréséért folytatott küzdelmére vonatkozik. 
Mindkét esetben szüksége volt a németség jelentékeny ré
szének támogatására. Politikai céljainak elérésére más mó
don is használta a toll fegyverét. Frigyes császárnak 1485-ben 
Strassburg városához írt rendelete arról tanúskodik, hogy 
Mátyás németnyelvű politikai röpiratot adatott ki a császár 
ellen ; a röpirat eddig nem volt felkutatható, de a császár ren
delete alapján megállapíthatjuk, hogy Mátyás kimé'etlenül 
támadta benne ellenfelét. Egyébként a röpirat szerzőjét 
nem ismerjük és azt sem tudjuk, hogy miért készült Strass- 
burgban.

A német humanizmussal való kapcsolat Mátyás alatt 
leginkább a pozsonyi egyetem tanárainak megválasztá
sában és a budai főiskola terveiben mutatkozik. 1465-ben
II. Pál pápa felhatalmazta Mátyást a pozsonyi egyetem 
felállítására. Az Academia Istropolitana néven ismert egye
tem a bolognai mintájára alakult meg s Vitéz János, a 
király terveinek végrehajtója a tanárok megválasztásában 
elsősorban a német humanistákra és a bécsi egyetem 
tanáraira fordította figyelmét. Pozsonyban működött 1467— 
1471-ig Regiomontanus (Müller) János (1436—1476) a híres 
königsbergi csillagász és mathematikus, aki több csilla
gászati munkát is írt nálunk, amelyeket részben Mátyásnak, 
részben Vitéz Jánosnak ajánlott. Az egyetem theológusai 
közül elsősorban meg kell említenünk a szepességi szüle
tésű Krumpachi Koch Lőrincei, aki a bécsi egyetem 
neveltje volt s mint kitűnő tanuló 1462-ben egyházi beszé
det tartott a bécsi egyetemi templomban. Rövid pozsonyi 
működése alatt (1468—1471) Timotheus és Titus leveleiről 
tartott előadásokat; majd visszatért a bécsi egyetem köte
lékébe, ahol Lombardus sententiáit magyarázta 1473-ban 
bekövetkezett haláláig. Végrendeletében értékes könyv
tárát részben a bécsi egyetem bölcsészeti karának, részben 
pedig a körmöcbányai plébánia könyvtárának hagyta.
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A pozsonyi egyetem többi theológusa is német származású 
volt: Schricker Miklós és Gruber Mátyás, aki a bécsi 
egyetemről jött Pozsonyba. Az itt működött német tudósok 

I sorát kiegészíti Thöringer Péter orvos és Schömberg György,.
az egyetem alkancellárja. Ezek a német humanisták azon- 

I ban nem verhettek nálunk gyökeret, mert hisz a pozsonyi 
[ egyetem már 1491-ben megszűnt.

A Mátyás király tervezte budai egyetemhez is több 
német theológus kapott meghívást. Az egyetem helyett 
csak főiskola létesült, amely a hittúdományban, bölcsé
szeiben és a klasszikus tudományokban nyújtott kiképzést. 
A főiskola első rektora Niger (Schwarz) Péter domonkos
rendi hittudós volt. Würzburgból jött hozzánk és itt írta 
a tomista tanok védelméről szóló híres művét, amelyet 
Mátyásnak ajánlott. Budán halt meg 1481-ben. A főiskola 
tanárai között voltak Mátyás alatt Rorbeck Pongrác és 
Eydnreich János német humanisták is. A német huma
nizmussal való kapcsolat azzal is erősbödött, hogy a bécsi 
egyetem 1487-ben Mátyás fennhatósága alatt állott.

Vitéz János, a pozsonyi egyetem szervezője nagyváradi 
udvarában is ápolta a német humanistákkal való össze
köttetéseit. Behatóan foglalkozva a csillagászattal, benső 
érintkezésbe jutott Peuerbach György bécsi egyetemi 
tanárral, aki a bolygókról és a napfogyatkozásról írt mű
veivel Kopernikus útját egyengette. Vitéz bécsi tartózko
dása idején többször megpróbálta Peuerbachot Nagy
várad számára megnyerni. Bár ez nem sikerült, Peuerbach 
állandóan levelezett Vitézzel, ismertette vele felfedezéseit, 
Vitéz felszólítására utasítást dolgozott ki a napóra hasz
nálatára és táblázatokat készített a nap- és holdfogyat
kozások kiszámítására. Utóbbi munkájának ajánló leve
lében Vitézt mint a ,,tudományok egyik legnagyobb ápolóját“ 
dicsőíti.

Mátyás udvarának túlnyomóan olasz színezetű hu
manizmusával szemben utódai alatt mindinkább cseh és 
nemei humanisták veszik át a királyi udvar szellemi irá
nyítását. A cseh humanisták (Käsenbrot Ágost, Schlechta 
János, Neideck György és mások) a prágai kancellária 
hagyományait ápolják tovább Budán és szinte állandósít
ják az érintkezést a két város tudományos körei között. 
A német humanisták továbbra is Bécsből és a bécsi 
egyetem hazai német származású neveltjei közül kerülnek 
ki. Bécsből látogatott el hozzánk a német humanista 
gárda egyik legképzettebb tagja, Celtis Komád, aki párat
lanul lendületes szervező erejével a maga szellemi lég
körébe voMa a magyarországi humanistákat is. Celtis 
kétszer járt nálunk: először 1489-ben, amikor Mátyás 
udvarának vendége volt, másodszor pedig 1497-ben, mi-



106

után a bécsi egyetemen elfoglalta az ékesszólástan és a 
költészet tanszékét, Neideck György királyi titkár vendég
szeretetét élvezte. Már első ittartózkodása mély benyo
másokkal gazdagította, amint ez „Ad coetum Ungarorum“ 
című ódájából kitűnik; még nagyobb hatással volt rá 
második budai útja ; itt érlelődött elhatározássá régi terve : 
egy társaság megalapítása, amely hivatva lesz a huma
nizmus tudományos és erkölcsi elveinek ápolására. A tár
saság még 1497-ben megalakult „Sodalitas Litteraria Danu- 
biana“ néven. A tagok legnagyobb része német és több 
magyarországi német származású humanistát is találunk 
közöttük.

Főképen az erdélyi szászok lelkesedtek az új esz
mékért ; később a reformáció korában is náluk találjuk a 
leggazdagabb humanista irodalmat a hazai németek között. 
Celtis baráti köréhez tartozott Kraasz Bálint brassói orvos, 
a bécsi egyetem tanítványa, aki a bécsi humanista világ 
kitűnőségeivel állandó összeköttetésben állott. 1499-ben 
rövid ideig szülővárosában, Brassóban tanárkodott, de 
nem érezte jól magát szűkebb hazájában. „Polgártársaim 
rendkívül durvák — írja Celtisnek Bécsbe — különösen 
azok, akik sem Németországot, sem egyébként a kül
földet nem látogatták meg; kellemetlen nekem polgár
társaim közt élni, akik még műveletlenek, mint a többi 
szászok.“ Sajnos, ezután több adatunk nincs Krauszról 
és munkáit sem ismerjük. Ugyancsak erdélyi származású 
volt Wolfhard Adorján, aki 1512-ben Miksa császárt egy 
költeménnyel üdvözölte, amely sok dicsőséget szerzett 
neki. Wolfhard az első ismert magyarországi nyelvtan 
szerzője, Horatius-kiadását is sokáig használták. Mint lel
kész halt meg Treppenben 1545-ben. Az olasz irányú hu
manizmus mellett az erdélyi szászok között új humanis
tákat is találunk, akik Rotterdami Erasmust vallják mes
terüknek s a krisztusi tanok magyarázatával foglalkozva, 
előkészítik a reformációt. Ezekre más összefüggésben még 
visszatérünk. Ilyen volt Piso Jakab koszorús költő, II. Lajos 
egyik nevelője, sőt ilyen volt az erdélyi szászok legna
gyobb humanistája, Hontems János is.

A dunai tudós társaság tagja volt Wel József pozsonyi 
plébános is, akiről nincsenek közelebbi adataink. Hogy 
Cellis a magyarországi humanistákat mennyire német 
szemmel nézte, mutatja az, hogy be akarta őket olvasz
tani az általa alapítandó nagy német tudományos szövet
ségbe, amelynek Sodalitas Litteraria Per Universam Ger
maniam lett volna a neve. Mert Celtist — mint minden 
német humanistát — erős nemzeti érzés hevítette. A szö
vetség azonban csak Celtis beteges lelkének ábrándja 
maradt. Celtis halála után (1508) Cuspinianus tekintélyes
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bécsi humanista orvos állott a dunai társaság élére. Ven
dégszerető házába sokszor ellátogattak a budaiak, de ő 
is szívesen jött közénk, öt év alatt huszonnégyszer fordult 
meg Budán. Később átadta a vezetést fiatalabb társának,
Collornitiusnak.

II. Lajos udvarában az eddigi humanista szellem las
sanként átalakul. Mária királyné és környezete, Piso, 
Henckel János, Oláh Miklós, György brandenburgi gróf,

; Thurzó Elek Erasmus tanaiért lelkesednek s bár Luther 
szereplését kritikus szemmel nézik, az egyház megrefor
málását helyeslik. De azért még akadnak az udvarban 
olyanok, akik nem törődve a mozgalmas jelennel, csak a 

i szépség kultuszát űzik. Ilyen a bajor Ziegler Jakab, a 
jeles bécsi tanár, aki a huszas években tartózkodott 

i Budán és főkép Szálkái László pártfogását élvezte, majd 
i a ferrarai egyetemre ment tanárnak. Megfordult Budán a 
I kassai származású Wernher György is. aki 1520-ban és 

23-ban elégiákat bocsátott közre; később pedig Magyar- 
ország csodás hatású vizeiről írt németnyelvű munkát, 
amelyre alább még visszatérünk. Taurinus (Stieröchs)

' István, az erdélyi püspök helynöke, már inkább a jelen
nek él, de azért lényegében a dunai tudós társaság ha
gyományait ápolja tovább. Stauromachia című terjedelmes 
epikai művében az 1514-i parasztlázadás történetét írta 
meg. A költemény 1519-ben nyomtatásban is megjelent 
György brandenburgi grófnak ajánlva.

A királyi udvar tudományos és művészeti életében 
jelentékeny szerepet játszottak végül a humanista zenészek. 
Az elméleti zeneírók közül ismerjük a felsőmagyarországi 
Graffinger Farkast, aki Harmonia cantus című tanulmá
nyában fejti ki nézetét az összhangról; ismerjük továbbá 
a körmöcbányai Monetarius (Münzer) Istvánt, aki néhány 
egyházi dalt adott ki elméleti magyarázatok kíséretében. 
A szorosabb értelemben vett udvari zenészek nem hagy
tak ránk elméleti munkát. Az udvari zenekarban, amely 
bécsi vezetés alatt állott, természetesen túlnyomóan német 
zenészek voltak. Vezetője Stolzer Tamás, akit szerze
ményei Bruck, Isaak és Hofheimer, az olasz és bécsi 
udvarok ünnepelt zeneszerzői mellé állítanak. Stolzer 
szerződtette a budai udvarhoz a sziléziai Lang Jánost, 
aki egyformán kitűnő mint zenész és humanista. A zene
kar tagjai közt látjuk a citerás Keller Mátét és sok más 
jónevű magyarországi német zenészt. A virágzó zenei élet 
azonban éppúgy, mint az udvari humanizmus utóvirág
zása, csak rövid életű. Nemsokára a török veszedelem fe
nyegető réme és a német szellemi forradalom lesz úrrá 
a lelkeken.
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C) A reformáció előtti humanizmus és a polgárság.
A német polgárság szellemi életében a reformáció 

előtti humanizmus hatása csupán klasszikus és humanista 
írók olvasásában, másolásában és terjesztésében mutat
kozik. Önálló humanista szellemi munka, amely a városi 
élethez fűződik, magyarországi német szerzőtől ebből az 
időből nem maradt ránk. Igazi humanista műveltségű 
polgárt egyébként is keveset találunk még ebben a kor-
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ban. A klasszikus ízlés még valami gyökértelen divat 
városainkban. Ez a divat egy ideig a királyi udvart követi, 
lassanként pedig a hozzánk közeleső egyetemek — első
sorban Bécs és Krakó — is éreztetik hatásukat. A magyar- 
országi német városok humanizmusát azonban elsősorban 
a németországi egyetemek irányítják. Mindaddig, amíg a 
német egyetemeken nem alakul ki a német lélek mélyé
ből fakadó sajátosan humanista irány, addig a klasszikus 
műveltség a magyarországi német polgárság körében sem 
tud igazán meggyökeresedni. A német humanizmus kiala
kulása pedig egybeesik a reformáció elterjedésével s így 
a humanizmus és a reformáció a magyarországi német 
városokban is együtt jelennek meg.

A humanizmus iránt való érdeklődés városainkban 
a XV. sz. közepén kezdődik. Ennek az érdeklődésnek 
nyomait az egyházak, polgári társulatok, magánosok könyv
gyűjteményeinek jegyzékeiből, továbbá görög és latin köl
tőknek magyarországi német másolóktól származó kézira
taiból ismerjük. A könyvgyűjtemények közül német váro
saink humanizmusa szempontjából elsősorban említésre 
méltó a pozsonyi káptalan könyvtára, amelynek gazdag 
anyaga szinte teljesen kiaknázatlan. Ugyancsak a pozsonyi 
polgárok humanista törekvéseiről tanúskodik a Krisztus
társulat könyvtára, amelyben az 1501-ből való könyv- 
jegyzék szerint számos klasszikus író képviselve volt: 
Cicero, Vergilius, Seneca, Plinius, Terentius, Plutarchos 
és mások. Ä humanizmus legerősebben az erdélyi szá
szoknál olvadt össze a reformációval, éppen ezért itt iga
zán egyetemes kulturális tényező lett. Az erdélyi szász 
humanista törekvések kialakulását már a reformáció előtt 
is figyelemmel kísérhetjük a nagyobb könyvgyűjtemények
ben, a brassói és nagyszebeni iskolai könyvtárakban. Szor
galommal készült jegyzetek és félbenmaradt másolatok 
mutatják, hogy az ókori görög és latin költők munkáit 
ezekben az iskolákban buzgón tanulmányozták; különö
sen kiválik a brassói ev. gimnázium könyvtárának refor
máció előtti anyagából egy díszesen rajzolt Plutarchos- 
kódex. A brassói gimnázium későbbi humanista filológu
sának, Wagner Bálintnak úttörő munkásságát tehát már 
a reformáció előtt előkészítették derék iskolamesterek.

A humanista irányú magánkönyvtárak egyik legérde
kesebb példája ebből a korból Petri György, a fentebb 
már említett bártfai oltáros pap könyvgyűjteménye. Petriről 
csak annyit tudunk, hogy — mint legtöbb tanulnivágyó 
szepességi fajtestvére — a krakói egyetemen tanult. 1499-ben 
iratkozott be itt és 1501-ben már elnyerte a baccalaureusi 
fokozatot. 1509-ben sajátkezüleg írta meg könyvgyűjtemé
nyének jegyzékét. Eszerint a gyűjtemény 56 szépen bekö-

_
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tött könyvből állott. Petri könyvei azt bizonyítják, hogy 
egyforma buzgósággal merült el a skolasztikus egyház
atyák, ókori költők és történetírók, valamint modern huma
nisták műveinek tanulmányozásába. Könyvgyűjteményében 
Szent Bernát, Szent Ágoston, Albertus Magnus, Aquinóii 
Szent Tamás és Temesvári Pelbárt munkái mellett meg
találjuk az ókori történetírók közül Josephus Fiaviust, 
Paulus Orosiust, Valerius Maximust; a bölcselők közül 
Aristoteles és Cicero több művét. A modern humanistákat 
Marsilius Ficinus (De triplica vita. — Epistolarum libri
XVI.) és Franciscus Maturancius (De componendis ver
sibus hexametro et pentametro) képviselik. Petri széles
körű műveltségével bátran mondható Eck Bálint elődjének, 
aki a bártfai iskolában az igazi klasszikus stúdiumokat 
megteremtette.

A magyarországi német könyvmásolók közt is van 
kettő, aki munkájával a humanista törekvésekbe kapcso
lódik. Az egyik Petschmessing Kristóf lőcsei származású 
baccalaureus. A krakói egyetemen végezte tanulmányait 
1461-ben s ekkor szerkesztett egy gyűjteményt Juvenalis 
szatíráiból, amelynek kézirata a gyulafehérvári Batthyány- 
könyvtárban van. Valószínűleg néhány évvel később má
solt egy Laudes artis poeticae c. kódexet, amelyet a XV. 
században tankönyvül használtak. Másik humanista máso
lónkról, Budai Neumann Farkasról csak annyit tudunk, 
hogy 1478-ban Aeneas Sylvius Piccolomini levelezését 
másolta.

Ezek az adatok a német városainkban feltűnő huma
nista törekvéseknek természetesen csupán kereteit adják 
meg. A további kutatás lesz hivatva arra, hogy ezeket 
a kereteket kitöltse. Annyit azonban most is megállapít
hatunk már, hogy a humanizmus városainkban — nem 
tekintve néhány szórványos jelenséget, amelyek a királyi 
udvar és Bécs hatásához fűződnek — csak a német egye
temek irányítása mellett a reformációval kapcsolatban lesz 
egyetemes érvényű szellemi mozgalommá.

I R ODAL OM.
A németországi városokban kifejlődő humanizmusra vonatkozó 
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D) A  külföldi egyetemek hatása.
A magyar-német kulturális érintkezések és a magyar- 

országi németség szellemi életének történetében alig talá
lunk fontosabb közvetítő tényezőt, mint a német egyete
meket. Legelső helyen mint legállandóbb és leggazdagabb 
irányító erő a bécsi egyetem áll. Már Temesvári Pelbárt 
a bécsi egyetem theológus tanáraitól szerzi műveltsége 
tekintélyes részét és a magyarországi német kódexirodalom 
forrásait is a bécsi skolasztikusok munkáiban kell keres
nünk. Még fokozottabb mértékben érvényesül Bécs irá
nyító szerepe a renaissance és humanizmus terjesztésével 
kapcsolatban. Igaz, hogy a hatás nemcsak az egyetemről 
indul ki, és nemcsak a tudományban mutatkozik, hanem 
a kulturális élet egész területén. Innen van az a nagy 
különbség, amelyet Bécs és a többi magyarjárta német 
egyetemi város kultúraközvetítő szerepe között a magyar 
szellemi élet egész fejlődése folyamán lépten-nyomon ta
pasztalhatunk. A németországi egyetemeken járt ifjak ha
talmas munkát fejtettek ki mint egyes szellemi mozgal
mak (reformáció, pietizmus, racionalizmus) tudományos 
ismertetői, de a szépirodalomra alig hatottak. A magyar- 
országi ifjak tudományt kerestek, iegnagyobbrészt abból a 
célból, hogy kenyérhez jussanak. A tulajdonképeni iroda
lomról ezek az ifjak alig vettek tudomást. Hazakerülve 
is a tudományt művelték, de az irodalmi ízlésre alig volt 
hatásuk. Egészen más Bécs hatása, amely kiterjedt a 
politikára, az iskolára, a társadalomra, egyszóval az életre, 
amelyet a költészet és művészet tükröz.

A reformáció előtti korban a magyarországi német 
ifjak főkép két külföldi főiskolán szerzik humanista mű
veltségüket : a bécsi és a krakói egyetemen. A humaniz
mus ezen az úton azonban, mint láttuk, nem tud igazán 
meghonosodni. Lassankint aztán más egyetemi városokba 
is ellátogatnak ifjaink: Prágába, Lipcsébe, majd Witten- 
bergbe s innen hazatérve, nemcsak szélesebb körben ter
jesztik a humanista eszméket, hanem lassankint a refor
máció táborába vezetik át a magyarországi németség leg
nagyobb részét. A németországi egyetemek hatása azon
ban csak a XVI. század második évtizedétől kezdve mu
tatkozik s akkor sem egyformán. A Bécshez közelfekvő 
német városok (Pozsony, Sopron) még hosszú ideig ki
tartanak a bécsi egyetem hagyományai mellett; az egyház 
tekintélye itt néhány évtizedig csorbítatlan marad még s 
csak azután terjed át — leginkább Felsőmagyarországon 
keresztül — a protestantizmus. Ennek elterjedésével a 
bécsi egyetem elveszti egy időre irányító szerepét a hazai 
németség tudományos kiképzésében.
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A bécsi egyetemen tanult magyarországi ifjak nagy 
számát az bizonyítja legjobban, hogy már az egyetem 
alapítási évében — 1366-ban — magyar nemzeti egyesület 
(natio hungarica) alakul, a többi három egyetemi nemzet, 
az osztrák, szász és cseh mellett. Igaz, hogy ebbe az 
egyesületbe a szlávok egy része is beletartozott, de a 
magyaroké volt a többség és a vezetés. A „natio hunga
rica“ anyakönyveit 1453-tól kezdve ismerjük, azonban az 
egyetemnek Magyarország szempontjából átvizsgált és ki
adott anyakönyvei eddig az időpontig is pontos statisztikát 
nyújtanak a magyarországi hallgatókról. 1366-tól, az egye
tem alapítási évétől a mohácsi vészig kb. 5000 magyar- 
országi hallgatója volt a bécsi egyetemnek. Ha azt vizs
gáljuk, hogy a magyarországi hallgatók száma az ország 
egyes részei és városai között hogyan oszlik meg, azt 
látjuk, hogy a hallgatók nagy többsége németlakta vidé
kekről vagy városokból való. Legelső helyen az erdélyi 
szászok állanak, akik az egyelem alapításától a XVI. szá
zad elejéig terjedő időszakban a bécsi egyetem magyar- 
országi származású tanárainak több mint egy negyed
részét, a tanulók számának pedig egy ötödrészét alkotják. 
Az erdélyi szászok közül leginkább a brassói és a bar- 
casági hallgatók tűnnek ki. Elsősorban természetesen a 
theológusok keresik fel az egyetemet, de a jogi fakultáson 
is igen sok pap tanul. A jogi karon pl. 1413 és 1499 közt 
19 brassói és 13 barcasági hallgatót találunk, nagyobbára 
papokat, míg a XVI. század első negyedében csak három 
brassói és két barcasági hallgató látogatja e kar előadá
sait. Igen sok brassói származású tanuló iratkozott be a 
bölcsészeti karra; szorgalmukat bizonyítja, hogy vala
mennyien akadémiai fokozatokat nyertek el. A brassóiak 
mellett legnagyobb számban a nagyszebeniek keresték fel 
a bécsi egyetemet. A többi magyarországi város között is 
azokból került ki a legtöbb hallgató, ahol a lakosság több
sége vagy tekintélyes része németajkú volt: Budáról, 
Pozsonyból, Pestről, Sopronból, Kolozsvárról és Székes- 
fehérvárról. A magyarországi németek mint tanárok is 
derék munkát végeztek a bécsi egyetemen. 1385-től 1498-ig 
a bölcsészeti karon 109 magyarországi tanár összesen 185 
előadást tartott, a hittudományi karon pedig 1407-től 
1477-ig 13 tanár 29 előadást. A tanárok tekintélyes része 
is erdélyi szász vagy pedig felsőmagyarországi (bánya
városi) származású volt. Feltűnő kevés mind a tanárok, 
mind a tanulók közt a szepesi németek száma; ezek 
földrajzi helyzetüknél fogva inkább a krakói egyetemet 
keresték fel.

A krakói egyetem a reformáció előtti korban a magyar- 
országi tanulók humanisztikus kiképzését tekintve szinte
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■egyforma jelentőségű a bécsi egyetemmel. Az egyetemet 
Kázmér lengyel király 1364-ben alapította. A magyar- 
országi tanulók közül elsősorban a szepesiek keresték fel, 
akik a 13 város elzálogosítása után részben politikai 
közösségben éltek Lengyelországgal. A magyarországi 
tanulók névsorát pontosan csak 1492-től kezdve ismerjük, 
amikor külön egyesületben, „bursa“-ban tömörültek és 
rendes anyakönyvet vezettek. A bursa 1558-ban anyagi 
eszközök híjján megszűnt; fennállásának virágkora 1493 
és 1507 közé esik; e rövid idő alatt 341 tagja volt. A 
bursa tagjai között kevés német származású tanulót talá
lunk; ennek oka az, hogy a bursaba való felvételnél 
elsősorban a tiszta magyar származású hallgatókat része
sítették előnyben, míg a nem magyar származásúakat 
lehetőleg kirekesztették. Ennek ellenére azt mutatják az 
egyetem anyakönyvei, hogy a magyarországi hallgatók 
tekintélyes részét Bártfa, Lőcse, Késmárk, Eperjes, Selmec
bánya és Körmöcbánya adták. A szepesi ifjak legnagyobb 
része hittudományi előadásokat hallgatott és a papi pályára 
készült. Sokan már mint felszentelt papok jöttek Krakóba, 
hogy magukat továbbképezzék. A szepesiek mellett szép 
számmal tanultak Krakóban az erdélyi szászok is, akik 
között ismét a brassóiak állanak első helyen ; valamennyien 
baccalaureusi fokozatot nyertek el. A reformáció elterjedé
sével a krakói egyetem a magyarországi németség számára 
még inkább elvesztette jelentőségét, mint a bécsi. A pro
testánsok a németországi egyetemekre igyekeztek, ahol a 
reformáció vezető szellemeit hallgathatták, a katolikuso
kat pedig réézben Nagyszombatban tanították, részben 
pedig Bécsbe vagy Grácba küldték őket.

A németországi egyetemeket a magyarországi német 
tanulók csak a XVI. század első negyedében kezdik 
látogatni, hacsak nem számítjuk ide a prágait is, amely
nek fontos szerepére a huszitizmus terjesztésében a követ
kező fejezetben még visszatérünk. A németországi egye
temek közül szempontunkból a reformáció előtt csak 
kettő említhető: a lipcsei és wittenbergi; de az itt tanuló 
magyarországi német hallgatók száma is alig több össze
sen húsznál. Bizonyos azonban, hogy azok a szálak, 
amelyek a magyarországi tanulókat a két egyetemhez 
fűzték, igen fontos szerepet játszottak a reformáció elter
jedésében.
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E) A reformáció előzményei és első hívei.
A  magyarországi németség szellemi látóköre a külföldi 

egyetemekről behozott új eszmék hatása alatt hatalmasan 
átalakul. A humanizmus kritizáló iránya lassanként 
szembefordul az egyházzal is. A német egyetemek huma
nistáinak kedvelt stúdiuma, az ókeresztény theológia, élesen 
megvilágítja az egyházban jelenleg uralkodó visszás álla
potokat és szükségképen felveti a gyökeres reform gondo
latát. A gondolatnak csakhamar számos hívője akad a 
német egyetemeken kívül is. A külföldön járt magyaror
szági német tanulók is kritikus szellemmel térnek haza 
és itthon terjesztve a kint hallott eszméket, egyengetik a 
reformáció útját. Munkájuk sikerét hatalmasan elősegítette 
egy másik fontos tényező: a huszitizmus hatása.

A huszita tanoknak a magyarországi németség köré
ben leginkább a szepesiek és az erdélyi szászok közt 
akadtak hívei, bár hatásuknak nyomait máshol is 
megtaláljuk. A prágai egyetemnek már a XV. század első 
felében több erdélyi szász és szepesi származású hallga
tója volt. Tudjuk pl., hogy Németi Györgynek, a Müncheni 
kódex másolójának atyja, az erdélyi szász Hensel Imre 
1407 körül baccaleureusi fokozatot nyert Prágában. A 
huszitizmus székhelyéről hazatérő tanulók terjesztik nálunk 
először az új tanokat. De megfordult hazánkban a huszi-
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tizmus egyik leglelkesebb apostola, Prágai Jeromos is. 
1410-ben Budán, Zsigmond király és több püspök előtt 
beszédet mondott és a wiclifista tanokat védelmezve 
annyira felingerelte hallgatóit, hogy a király parancsára 
elfogták s csak 15 nap múlva bocsátották szabadon. A 
Felső-Magyarországon pusztító cseh hadak ugyan nem 
tették kedveltté Húsz tanításait, sőt a németség azért is 
ellenszenvvel tekintett az idegenekre, mert küzdelmüket 
szláv nemzeti harcnak tekintette. Azonban ennek ellenére 
is tovább terjedtek a huszita tanok, különösen azokban a 
városokban, ahová huszita hadakat szállásoltak el. Gyak
ran megtörtént, különösen a Szepességen, hogy huszita 
katonák beházasodtak német polgári családokba. Ilyen 
körülmények közt természetesnek találjuk, hogy Zsigmond 
király a késmárkiakhoz írt egyik levelében arról panasz
kodik már, hogy a husziták hozzájuk betörvén, „az ottani 
keresztényeket az ő istentelen felekezetűkre térítették“. 
Hogy a huszitizmus a magyarországi németek közt nem
csak múló jelenség volt, hanem mélyebbreható mozgalom, 
mutatja az is, hogy 1428-ban Pozsonyban 60 huszita 
találkozott — nyilván szervezkedés céljából —, akik mind 
németek voltak. 1431 végén pedig egy magyar úr fordult 
a bécsi egyetem hittudományi karához a Magyarország 
északi és nyugati részében támadt eretnekség kiirtása 
ügyében. Az ország rendei többször foglalkoznak az 
eretnek veszedelemmel, amely különösen Felső-Magyaror- 
szágot fenyegeti. így pl. 1449-ben a pesti országgyűlésből 
azt írják a Rómában tartózkodó krakói dékánnak, hogy 
„az ország felső részeiben cseh latrok támadtak, kik egye
bek közt, amit leginkább fájlalunk, magukkal hozták és 
terjesztik a husziták eretnekségét, úgy, hogy Szepes és 
Sáros megyékben igen sok parochia találkozik, ahol már 
két szín alatt áldoznak“. Az 1462. és 1498-i országgyűlé
sek pedig a fő- és jószágvesztéssel járó bűncselekménye
ket felsorolva, a „kárhoztatott eretnekséghez való csatla
kozást" is említik. A két szín alatt való áldozás volt a 
huszita tanok hatásának egyik közvetlen ismérve; elter
jedtségét egykorú feljegyzéseken kívül számos gömör-, 
szepes-, abauj-, Zólyom- és sárosmegyei templom falára 
festett kehely mutatja, amely több helyütt még ma is 
látható.

A magyarországi németség szellemi életére a huszi
tizmus elsősorban azzal tett mély hatást, hogy sok helyen 
meghonosította a vulgáris nyelvű istentiszteletet. A magyar- 
országi német kódexirodalom emlékeiről szólva több mun
kát említettünk, amelyek a vulgáris nyelvű istentiszteletnek 
szükségszerű tartozékai. A magyar germanisztikai kutatás 
egyik fontos feladata lesz megállapítani azt, hogy német-
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nyelvű kódexirodalmunk mennyiben függ össze a huszi
tizmussal vagy más, az egyház egységét megbontó törek
véssel. A XV. század utolsó negyede óta több német 
városunkban nyomtatott német bibliákat találunk az egy
ház használatában, még pedig olyan városokban, ame
lyekben adataink szerint a huszitizmus is elterjedt: Lőcsén, 
Iglón, Bártfán, Pozsonyban, Brassóban és Nagyszebenben. 
Itt tehát kétségtelenül a huszitizmus hatásával állunk szem
ben. De nem szabad azt hinnünk, hogy a két szín alatt 
való áldozás és a nemzeti nyelvű istentisztelet mellett 
a huszitizmus hatásaként valamilyen egyházellenes vagy 
bomlasztó irány honosodott meg német városaink vallásos 
életében. A német polgárok kehellyel áldozva és német 
istentiszteletet látogatva js  még jó ideig a katholikus egy
ház hű fiai maradtak. Érdekesen bizonyítják ezt éppen 
pozsonyi, brassói és lőcsei polgároktól ránkmaradt vég
rendeletek ; ezekben a XV. század második felétől kezdve 
gyakran találunk olyan tételeket, amelyek az eretnekek 
ellen („widder die ketzr“) elmondandó imákra szánt ösz- 
szegekről szólnak. *

A huszitizmus szórványos és lassanként elhalványuló 
hatása nem volt elég ahhoz, hogy a reformációt előké
szítse ; ehhez újabb, általánosabb szellemi erő kellett. Ezt 
a szellemi erőt képviselte a külföldi egyetemeken járt 
ifjabb humanista nemzedék. Az új humanizmus, amelyet 
ez a nemzedék magával hoz és itthon tovább ápol, las  ̂
sankint más színezetűvé lesz mint az, amelyet Mátyás 
és Ulászló udvarában láttunk. A német humanizmus 
elmélyedő, theologizáló irányának egyre több híve akad 
nálunk s ezzel a német szellemi élettel való kapcsolat is 
szorosabbra fűződik. A magyar humanisták eszményképe 
II. Lajos korában éppúgy, mint a korabeli német huma
nistáké, Rotterdami Erasmus. Erasmus számára az egyház 
megreformálása nem volt szükségszerűség, csak észszerű 
lehetőség. Nem is hejyeselte Luther fellépését, sőt egye
nesen megtámadta. És mégis : Erasmusnak az egyházzal 
szemben is kíméletlenül kritikus szelleme vezeti humanis
táinkat Luther vagy még inkább Melanchton táborába. 
Mert a magyarországi német reformáció irányító szelleme 
a protestáns hitfelekezetek szétválásáig nem annyira Luther, 
mint Melanchton; az ő humanista barátai és tanítványai 
teremtik meg a magyarországi protestantizmus fejlődését 
biztosító intézményeket.

Erasmus magyarországi hívei hatalmas pártfogókat és 
megértő fegyvertársakat találtak a királyi udvarban, ahol 
II. Lajos trónralépésével a német befolyás ismét teljesen 
uralkodik. Ulászló látva a Habsburgokhoz való csatlako-
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zás jelentőségét, a magyar köznemesség szándékait keresz
tezve megkötötte az 1515-i házassági szerződést, amely 
szerint Lajos nőül vette Miksa császár unokáját, Máriát, 
Ferdinánd osztrák főherceg, Mária bátyja pedig Ulászló 
leányát, Annát. Miksa császár és megbízottja, Branden
burgi György őrgróf, Lajos trónralépése után is erősen 
szemmeltartották a német érdekeket a magyar urak hatalmi 
törekvéseivel szemben. A királyi udvar politikája és mű
veltsége német, és természetes, hogy ebben a körben 
Erasmusnak is lelkes hívei akadnak. Az udvar szellemi 
életének középpontja Mária királyné volt. Piso Jakab, az 
alább még említendő erdélyi szász költő azt írja róla, 
hogy Erasmus nevét mindig tisztelettel említette. Branden
burgi György őrgróf, ismerve a királyné bámulatát Erasmus 
iránt, azzal igyekszik őt Luther tanainak megnyerni, hogy 
Erasmus tanítványaként tünteti fel. A királyné, úgy látszik, 
valóban közeledik a reformációhoz; ezt mutatja már 
Albrecht brandenburgi őrgrófhoz 1523 tavaszán írt levele. 
Gúnyos cinizmussal büszkélkedik benne ájtatosságával 
és azzal, hogy mennyit imádkozik Albrechtért: „Kérlek, 
írjátok meg nekem, vájjon imádságomnak volt-e foganatja 
vagy sem ? Ha az nem segített volna rajtatok, egy-két 
fillérért szívesen árúba bocsátók néktek ájtatosságot, mert 
én ezzel túlon-túl bővelkedem“. Mária óhajára Stolzer 
Tamás, az udvari zenekar igazgatója megzenésítette a 
„Noli aemulari“ kezdetű zsoltárt, amelyet Luther fordított 
németre. A Mohács utáni szomorú időkben pedig maga 
Luther négy zsoltár fordítását ajánlotta neki (Vier tröst
liche Psalmen an die Königin von Ungern. 1526.) és az 
előszóban mint a tiszta evangélium pártfogóját említi őt. 
A Máriának tulajdonított egyházi ének — amelyre még 
visszatérünk — szintén a reformáció szellemét leheli.

A királyné állásfoglalásában a reformációval szemben 
két szellemi vezetőjének volt legnagyobb szerepe: György 
brandenburgi őrgrófnak és Henckel Jánosnak, a királyné 
udvari papjának. Brandenburgi György őrgróf nemcsak 
a királynéval igyekezett a reformáció eszméit megkedvel
teim, hanem minden befolyását felhasználta arra, hogy 
szélesebb rétegekben is akadálytalanul terjedjenek tovább. 
Lutherhez benső viszony fűzte, amely már eddig ismert 
első hozzáintézett leveléből kitűnik. Ő is a humanizmuson, 
főképp Erasmuson keresztül jutott el a reformációhoz. 
Bőkezű mecénás volt; neki ajánlotta többek között a már 
említett Taurinus István Stauromachia c. époszát 1519-ben. 
Még nagyobb hatással volt a királyné gondolatvilágára 
udvarának legérdekesebb egyénisége, Henckel János. Régi 
tekintélyes lőcsei családból származott, a bécsi és krakói 
egyetemeken tanult, majd szülővárosában lett pap. Itt
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tevékeny részt vett a város kulturális életében ; az ő aján
lására hívta meg a városi tanács az angol Coxe Lénárdot, 
Melanchton neves tanítványát a városi iskola rektorának. 
Rövid ideig Kassán működik, majd Budára kerül, mint 
a királyné udvari papja. Barátja, Kassai János Krakóban 
élő humanista orvos közvetítésével irodalmi levelezést 
kezd Erasmussal s ez döntő befolyással volt egész életére. 
Kassainak Erasmushoz írt levele (1526 elején), amelyben 
Henckelt jellemzi, mélyen bevilágít a reformáció első évei
nek szellemi légkörébe. Henckel könyvtárában Erasmus 
minden munkája megvolt, — olvassuk Kassai levelé
ben — prédikációiban gyakran hivatkozott rá és sikerrel 
védte meg támadóival szemben, akik nem ok nélkül 
hangoztatták, hogy a reformáció tulajdonképeni meg
indítója Erasmus volt. Erasmus viszont már Henckel- 
hez írt első levelében finom érzékkel rátalál arra a 
pontra, amely azt legbensejében foglalkoztatta: a refor
mációról és hozzá való viszonyáról szól. Erasmus Luthert 
éppúgy támadja, mint katholikus ellenfeleit; nála szokatlan 
nyíltsággal tárja fel felfogását és elküldi Henckelnek az 
evangélistákhoz írt magyarázatait. Henckel válaszát erre a 
levélre nem ismerjük, de valószínű, hogy már ekkor erősen 
a reformáció felé hajlott. Csak a mohácsi csata után, 1528-ban 
lép ismét érintkezésbe Erasmusszal; örömmel szól arról a 
buzgalomról, amelyet az özvegy királyné Erasmus munkáinak 
szentel; „szobája iskolához hasonló“. A királyné lelkese
dése Erasmus iránt azonban nem akadályozza abban, 
hogy hit dolgában a wittenbergi reformátorok felfogását 
vallja magáénak s ebben néki nagy része van. Henckel 
ekkor már határozottan Luther mellé állott, bár Erasmus 
még mindig a maga hívének tartotta. Az udvari pap diplo
matikusan óvatos nyilatkozatából nyugodtan következtet
hette ezt és nem sok idő múlva Henckel valóban vissza
tér Erasmus felfogásához. Henckelnek Mária környezeté
ben a királyné katholikus rokonságával szemben valóban 
óvatosságra volt szüksége. Helyzete nem volt könnyű; 
katholikus részről Eck János támadta meg durván, Luther 
pedig visszautasító hangon válaszolt azokra a kérdésekre, 
amelyeket Henckel az új vallás tanainak enyhébb gya
korlati alkalmazására vonatkozólag hozzá intézett. Miután 
még Zwingli hívei is igyekeztek őt ügyüknek megnyerni, 
Henckel majdnem belesodródott a protestáns felekezetek 
között támadt hitvitákba s ez helyzetét lehetetlenné tette 
volna. A reformátorok közül egyedül Melanchtonnal ápolta 
tovább humanista alapon a baráti viszonyt. Ilyen módon 
Henckel újra egyre jobban közeledett Erasmus felfogásá
hoz. Az ő kérésére írja Erasmus Máriának a keresztény 
özvegyről szóló munkáját, büszkén hirdetve, hogy a művelt
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királyné eredetiben olvassa és élvezi műveit. Henckel 
most már élete végéig hű maradt erasmista álláspontjához 
s ezt irodalmi munkásságában is érvényre juttatta. Miután 
a királynét nem követhette Hollandiába, a sziléziai Schweid- 
nitzben, majd újra Kassán lelkészkedett. Schweidnitzi 
éveiben írta Erasmus szellemétől áthatott németnyelvű 
prédikációit és latin imakönyvét, amelyekre később még 
visszatérünk.

Az udvar gyakori vendége volt Henckel későbbi 
nagy tisztelője Ursinus Velius, a kiváló sziléziai humanista. 
Az új humanizmus legbőkezűbb pártfogóinak, a Thur- 
zóknak neveltje Budán újabb kapcsolatokat teremt bál
ványozott eszményképe, Erasmus és a magyarországi 
humanisták között. Ursinus a reformációnak határozott 
ellensége volt. De mindig azt a felfogást vallotta, hogy 
az egyházban támadt ellentéteket békés úton kell elsimí
tani ; a humanizmus iránti lelkesedése erősebb volt mint 
katholicizmusa és Erasmus csodálatában szívesen társult 
a Luther felé hajlókkal is. Budai házigazdája régi barátja 
volt: a medgyesi születésű Piso Jakab, a magyarországi 
humanizmus egyik legkimagaslóbb, de eddig alig mélta
tott alakja. Mint Miksa császár koszorús poétáját minde
nütt ismerték s verseiről a legnagyobb dicsérettel írtak. 
Ursinus bátorítására Piso is levelezni kezdett Erasmussal; 
leveleiben felveti azokat a problémákat, amelyek a val
lási forradalom iránt érdeklődő humanistákat foglalkoz
tatták. „Szellemem. .. mindig azt súgta nekem — írja 
szeretett mesterének —, hogy az evangélium magyarázói, 
ne mondjam jövendőmondói és jósai a krisztusi tanok 
magyarázatába több fitogtatást öltek bele, mint amennyit 
maga a színigazság megkövetel. Hogy magam mennyire 
vagyok benne otthon, nem tudom, azt az egyet azonban 
világosan látom, hogy reám e tekintetben nagyobb fű
szerszám vala számomra nézve Erasmus egyik-másik 
lapja, mint olykor annyi meg annyi mesternek igazán 
tartalmas kötete.“ — Hogy vájjon Piso tovább is Erasmus 
evangélium-magyarázataiért lelkesedett-e, vagy pedig 
továbbmenve egy lépéssel a reformációhoz csatlakozott-e, 
azt nem tudjuk. A kiváló humanista különben már 1527- 
ben meghalt, miután a mohácsi vész következményeként 
mindenét elvesztette.

Részben Ursinus és Piso révén kapcsolódnak bele a 
Thurzók is a magyarországi erasmista törekvésekbe: 
János boroszlói, Szaniszló olmützi püspök, legfőképpen 
pedig Elek, Mária királyné meghitt embere. Thurzó Elek 
pártfogolja Eck Bálint útján a felsőmagyarországi városok, 
főkép Bártfa humanista törekvéseire is jelentékeny befo
lyással volt. Eck Bálint 1517-ben elfoglalta a bártfai városi
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iskola igazgatói állását. Az ő működése készítette elő 
Bártfa nagy reformátorainak, Stöckel Lénárdnak és Faber 
Tamásnak munkásságát. Részben az ő érdeme az is, 
hogy Bártfa a felsőmagyarországi protestantizmus meg
szervezésében első helyen állott. Mint iskolaigazgató 
Horatius és Prudentius némely munkáját adta ki magya
rázatokkal, ezenkívül néhány alkalmi költeményt írt, 
amelyek Krakóban jelentek meg. Bártfa polgársága elis
merése jeléül 1525-ben városi jegyzővé, a következő évben 
pedig bíróvá választotta. A budai főiskolán is több német 
új-humanista tanított, akik a reformáció útját egyengették; 
ilyenek voltak Tobriacher Ulrik, a freisingeni Grynaeus 
(Grinner v. Greiner) Simon és Vinsheimius Vid. Utóbbi 
kettő a reformáció eszméinek lázas terjesztéséért 1526- 
ban kénytelen volt elhagyni az országot.

A királyi udvar szellemi légköre a német lakosságú 
városokra sem lehetett hatástalan. A reformációnak itt is 
egyre több híve akadt s ezeket az udvar viszonyai báto
rították és ösztönözték. A városi polgárság azonban nem 
vont határvonalat Erasmus és Luther tanai közé; itt a 
reformáció nem a kulturált ész latolgatásának követ
kezménye, hanem a tömeg lelki szükséglete volt. Ily mó
don a reformációnak a városokban csakhamar határo
zottabb és igazabb hívei akadtak, mint az udvarban. 
Az udvar német levegője és a reformáció erösbödése 
természetszerűen ellenszenvet váltott ki a magyar nemes
ségben. Ez az ellenszenv főkép a nemzeti érzésből 
táplálkozott. Elsősorban az udvarban élő német erasmis- 
ták befolyását igyekezték csökkenteni, akiket megkülön
böztetés nélkül „lutheránus eretnekekének bélyegeztek. 
A nemesség vezére a széles látókörű és humanista mű
veltségű Werbőczi István, felismerve a veszélyt, szellemi 
fegyverekkel is igyekezett a reformáció terjedését meg
akadályozni. A Luther ellen kiadott munkák között igen 
megtetszett neki Ambrus dominikánus szerzetesnek Bécs- 
ben kiadott könyve (Fratris Ambrosii Cath. Apologia pro 
veritate catholicae fidei ac doctrinae, adversus impia ac 
valde pestifera Martini Lutheri dogmata. 1521) és második 
kiadásának költségeit maga viselte. Az új kiadás elején 
Lajos királyhoz azt a kérelmet intézte, hogy igyekezzék 
a lutheránus eretnekséget távoltartani. Miután a király 
nem változtatott magatartásán német környezetével és a 
reformáció híveivel szemben, a nemesség politikai gyűlö
lete tovább ment. Az 1523-i országgyűlés kimondotta, 
hogy Luther hívei égettessenek meg. Ez a határozat is 
elsősorban az udvar környezetében élő németek és az 
erasmisták ellen irányult de — miután az eretnekek meg
büntetése a király jogköréhez tartozott — teljesen hatás
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tálán maradt; a városokkal szemben is késtek a büntető 
rendelkezések, holott itt már igazán sok híve volt Lu
thernek. Az első ilyen rendeletet 1524 márciusában Nagy
szeben város tanácsához intézte a király; ebben meg
hagyja, hogy Luther könyveit égesse el, olvasásukat, árulásu
kat és vásárlásukat tiltsa meg és a tilalom ellen vétőket 
sújtsa jószágvesztés büntetésével. A rendelet végrehaj
tására a király biztosokat küldött Szebenbe, akik Luther 
könyveit elégették ugyan, de nem büntettek meg senkit. 
A városban és az egész szász területen pedig akadály
talanul tovább terjedt a reformáció. Hasonlóan eredmény
telenül maradtak a Sopronhoz, Sáros megyéhez és Bárt- 
fához intézett rendeletek is. A bányavárosokban szintén 
zavartalanul terjedhettek Luther tanai; a lakosság 1525 
elején túlnyomó többségben csatlakozott hozzájuk. Ilyen 
körülmények közt nem csodálható,, hogy a nemesség 
sok esetben önkényesen járt el. így pl., midőn 1524 
nyarán Wittenbergből egy küldött jött Magyarországba 
Luther munkáinak egy készletével, a nyugati határon a 
hely földesura elfogatta és könyveivel együtt megéget
tette. Hasonló sorsra jutott Budán egy János nevű német 
könyvárus, akiről Luther is megemlékezik egyik levelében. 
A nemesség az 1525-i pesti országgyűlésen újból erősen 
kikel a németek és a lutheránusok ellen, de a fenyegető 
török veszedelem miatt az újabban hozott szigorú rende
letek végrehajtására alig jut idő.
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F) A mohácsi vész német irodalma.
A XVI. század második évtizedétől kezdve nemcsak 

a német humanisták szűk köre érdeklődik Magyarország 
iránt. Az ország szellemi mozgalmainál sokkal egyeteme
sebb érdeklődést keltettek a politikai viszonyok és a hatá
rokat fenyegető török veszedelem. A könyvnyomtatás el
terjedésével tömegesen megjelenő röpiratok — az újságok 
ősei — igen gyakran foglalkoznak Magyarországon leját
szódó eseményekkel. Azokon a már említett német költő
kön kívül, akik hosszabb-rövidebb ideig királyaink udva
rában tartózkodtak, igen sok német megfordul hazánk
ban — részben katonai szolgálatban, részben politikai 
küldetésben — s az itt látottakat vagy röpirat formájában 
írják le, vagy pedig „históriás énekekben" örökítik meg.
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Úgy hisszük, hogy Tinódi históriás énekeinek irodalmi 
mintáit is ezekben a német történeti énekekben kell keres
nünk. A legrégibb német történeti népénekek általában 
barátságtalan vagy éppen ellenséges hangon emlékeznek 
meg a magyarságról. Ez a hangulat most lassanként meg
változik. Mennél fenyegetőbb a török veszedelem, annál 
nagyobb tisztelettel szólnak az újságlapok és népénekek 
a magyarság hősies védekezéséről, annál mélyebb és 
általánosabb részvétet kelt az ország nehéz helyzete. 
A török veszedelemről a magyarokkal kapcsolatban Luther 
is többször megemlékezik. Türkenpredigtjeiben felhívja a 
nyugati kereszténység figyelmét a magyar-török harcok 
súlyos következményeire, másutt pedig a magyarság er
kölcsi sülyedésének következményeként állítja be a török 
veszedelmet. így pl. szerinte Ulászló király azért pusztult 
el Várnánál, mert esküszegő volt.

A legerősebb visszhangot — már az esemény európai 
jelentőségénél fogva is — a mohácsi csata keltette. Ko
szorús humanista költők klasszikus eposzai, újságlapok 
és népénekek egyformán behatóan foglalkoznak vele. 
A humanista költők — pl. Ursinus Velius — munkáikat 
a műértők és mecénások szűkebb körének szánták, éppen 
azért ezek nem is tekinthetők a német közvélemény szó
szólóinak. Főszempontjaik a művészies forma, elegáns 
latinság és az uralkodóház érdemeinek kidomborítása. 
Sokkal hívebben bontakozik ki a németség állásfoglalása 
a Magyarországot ért csapással szemben az újságlapokból, 
a Newe Zeittung-okbó\. Ezek rendesen a szerző és a nyom
tatás helyének megjelölése nélkül jelentek meg ; valószínű, 
hogy nagyrészt az augsburgi és nürnbergi nyomdák ter
mékei. Bizonyos, hogy a további kutatás az újságlapok 
nagy tömegében több magyarországi német szerző munkáját 
fogja felismerni. Az ujságlapok ismeretlen szerzői merész 
képzelettel és rikító színekkel írják le a csata egyes rész
leteit. Jellemző ezeknek az újságlapoknak a keletkezési 
körülményeire és a bennük terjesztett hírek hitelességére, 
hogy a mohácsi csatáról szóló első ujságlap már néhány 
nappal az ütközet után látott napvilágot, azon kósza 
hírek alapján, amelyeket a Németországba visszatért me
nekülő katonák terjesztettek. Az ismeretlen „tudósító nem 
tud a király haláláról; ezzel szemben több főúrról, akik 
a csatában halálukat lelték, azt írja, hogy szerencsésen 
megmenekültek. A nevek borzasztó elferdítése is azt mu
tatja, hogy a szerző másod- vagy harmadkézből szerezte 
adatait. Hasonló a többi újságlap történeti hűsége. A csata 
egy ismeretlen bécsi szemtanúja bizonyos kéjjel részletezi 
a „török véreb“ (Bluthund) kegyetlenkedéseit. Egy másik 
újságlap szerint pedig a törökök a mohácsi csata után

—
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azonnal Pozsonyig nyomultak előre s a pozsonyiak, hogy 
a várost megmentsék, ezerszáz fiatal leányt szolgáltattak 
ki a szultánnak. Irodalmi szempontból valamivel magasabb 
színvonalon állanak a verses népénekek. Ezek nem fog
lalkoznak a csata részleteivel, az ismeretlen költőket 
inkább a fiatal király tragikus halála érdekelte. A csata 
szerencsétlen végét általában a magyarok pártoskodásá
nak tulajdonítják s ezért nem valami dicsérő hangon szól
nak róluk. Kivételt csak egy énekben találunk. Címe: 
Von dem kunig von Ungern wie er umbkommen ist. Az 
ismeretlen szerző Isten kegyelmébe ajánlja a csatában 
elesett magyar hősök lelkeit:

der Türk der hat verprennet 
im Ungerland also weit 
so musz es got erbarmen, 
es get über arm und reich, 
die im Ungerland sind verdorben 
und seind also gestorben 
got helf ihn ins himelreich !
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IV. A REFORMÁCIÓ KORA.
(1526—1606.)

1. A magyarországi németség általános műveltsége a 
reformáció korában.

A) A XVI. század német irodalma.
A  XVI. század a német történelemben hatalmas szo

ciális és szellemi átalakulások kora. A szellemi élet közép
pontjában a reformáció áll, ennek eszméi és céljai hatják 
át az irodalmat is. A reformáció hatása pedig nem volt 
minden tekintetben kedvező az irodalom fejlődésére. Igaz, 
hogy a felvetett problémáknak, vitáknak a könyvnyomtatás 
segítségével csakhamar hatalmas irodalma támad, de ez 
az irodalom csak közlésre, legjobb esetben a tömegek fel
világosítására, az új eszmék megszilárdítására való s szoros 
értelemben vett irodalmi értékeket igen gyakran hiába kere
sünk benne; művészi formakeresést csak a latinnyelvű 
humanista költészet műveiben találunk, a németnyelvű 
munkákban a terjesztendő eszmék áradata rendszerint 
elsöpri a forma korlátáit. Másrészt azonban a reformáció 
Luther bibliafordítása útján megteremtette a szellemi tovább
fejlődésnek leghatalmasabb fegyverét: az egységes iro
dalmi nyelvet. Ez a nyelv a maga pompázatos gazdagságá
ban éppen a kor formátlan prózai irodalmában alakul ki.

A reformáció korabeli irodalomnak csaknem minden 
műfaja már Luthernek és közelebbi munkatársainak iro
dalmi műveiben megtalálható. Luther Márton (1483—1546) 
reíormátori munkásságában részben a humanizmus, rész
ben a miszticizmus útjain halad. Humanista műveltsége 
biztosította az egyházi viszonyok ziláltsága ellen intézett 
kritikáinak és támadásainak tudományos módszerességét, 
ez volt legbiztosabb támasza bibliafordítói munkásságá
ban ; a miszticizmus pedig megmutatta neki a dogmák 
és külsőségek káoszából a tiszta egyéni vallásossághoz 
vezető utat. A nemzet és az egyén belső megújhodásának 
szükségességét hirdeti két legfontosabb reformációs iratá
ban : An den christlichen Adel deutscher Nation és Von 
der Freiheit eines Christenmenschen. E megújhodás szol
gálatába állítja élete főművét, bibliafordítását (1534); meg
becsülhetetlen munkatársa volt ebben Melanchton Fülöp,



aki egyszersmind a humanizmus vívmányait a reformáció 
számára értékesítette. Reformátori műve szolgálatában írja 
meg Luther a Szentírásra, latin himnuszokra és népéne
kekre támaszkodva egyházi énekeit, a nép oktatására és 
épülésére írja tanító meséit. A reformáció ügyének védel
mében írt nagyszámú röpirata nyomán hatalmas toliharc 
indul meg mindkét részről. A Róma ellen érzett nemzeti 
gyűlölet állítja a Luther mellett küzdők sorába a hánya
tott életű Hutten Ulrikot (1488—1523), a humanista lova
got, aki a reformáció hatása alatt elegáns latinságának 
zárkózottságából kilépve izzó párbeszédekben buzdítja 
fegyverkezésre nemzetét a római zsarnokság ellen. Luther 
ellen az elzászi születésű Murner Tamás (1475—1537) 
harcolt a legnagyobb sikerrel és tehetséggel, de kevés 
erkölcsi komolysággal. Némileg hozzá hasonló szatirikus 
tehetség a lelkes Luther-hivő Erasmus Alberus, aki oktató 
meséiben és szatíráiban a szerzetesség elfajulásaira mutat rá.

Lassanként a drámairodalmat is meghódította a refor
máció eszmeköre. A protestáns iránydráma egyelőre a pol
gári költészet hagyományaiban fejlődik tovább, majd a latin 
iskolai színjáték hatása alá kerül. Az iskoladráma kedvelt 
írói még mindig Terentius és Plautus, az újabbak közül 
különösen Reuchlin Henno-ját utánozzák. A polgári költé
szet hagyományaiban gyökerezik Pamphilus Gengenbach, 
aki a régi egyház híveit, különösen Műmért támadja 
a farsangi játékok stílusában ; ugyanezen az úton halad 
sokoldalúbb és termékenyebb társa, a berni születésű 
Niclas Manuel (1484—1530); nála is a régi egyház viszo
nyait gúnyoló tárgyakat és alakokat találunk: a holtak 
üdvéért mondott misék jövedelmeiből dőzsölő pápát, a bűn- 
bocsánat-árúst, aki végül is kénytelen bevallani gazságait 
és a kolostor-ellenes elveket hirdető fiatal leányt, aki 
a papot is megtéríti. A latin iskoladráma hatása alatt új 
tárgyakkal és szerkezeti elemekkel gazdagodik a polgári 
színjáték. Mindkettőt megtaláljuk már Burkard Waldis 
darabjaiban, melyeknek tárgyát főképen a Szentírásból 
meríti. A latin és németnyelvű iskolai dráma igazi meg
alapítója Sixi Birk szintén bibliai tárgyakat dolgoz fel elő
szeretettel (Susanna, Joseph, Judith); a darabjaiban alkal
mazott kardalok és horatiusi ódaformák az antik dráma 
fokozottabb hatásáról tanúskodnak. A művészi formatörek
vésnek e korban ritka példáját mutatja Rebhuhn Pál 
Zsuzsanna-drámája (1535), mely azonban éppen e jelessé
génél fogva a kortársaknál alig talált megértésre. A dráma- 
irodalom fejlődésének is egyik főakadálya az, hogy igen 
sok jeles író megveti a német nyelvet és szívesebben hasz
nálja a humanizmus által kicsiszolt elegáns latinságot. Az 
iskolai színjátszás egyik középpontjában, Sturm János
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strassburgi iskolájának színházában a dráma csak mint a 
latin nyelvtanulás eszköze szerepelt s ezt a régi hagyo- 

! mányokban gyökerező példát csakhamar az iskolán kívül 
is követték. Latin nyelven írta Kirchmair Tamás (Naogeor- 

I gius) metsző szatíráit a pápaság ellen. Nagyrészt latin 
I nyelven ír a XVI. sz. legismertebb humanista drámaírója, 

a temperamentumos Nicodemus Frischlin is (Julius Redi
vivus, Rebekka, Susanna), aki kiváló komikai tehetségével 

I gyakran kivetkőzteti bibliai tárgyait szent komolyságukból.
Bár a dráma fejlődését is több körülmény akadályozta, 

mégis ez volt a reformáció korának legvirágzóbb irodalmi 
műfaja. A drámát művelte leginkább a kor legterméke
nyebb írója is. Hans Sachs (1494—1576) a polgári költé- 

j  szét hagyományainak legtökéletesebb képviselője, de cso- 
1 dálatosan gazdag munkásságába beleolvasztja a humanista 

tudós költészet elemeit is. Benne egyesül az új tárgyak és 
ismeretek után vágyódó XVI. századnak minden iránya. 
Ismerte a Szentírást, az ókori írók műveit, a régibb német 
irodalmat és ismerte a mindennapi életet, amelynek alak
jait és eseményeit józan humorral rajzolta. Munkásságának 
három kedvelt formája : a mesterdal, a színmű és a tréfás 
elbeszélés, de formaérzéket nála — éppúgy, mint legtöbb 
kortársánál — alig találunk. Többször ugyanazon tárgyat 
drámai és epikai alakban dolgozza fel és igazán drámai 
tárgygyal szemben (pl. Bánk bán története) is epikus marad. 
Jelességeiben és gyengéiben egyaránt korának gyermeke; 
a XVI. század mozgalmai, vallási, ^társadalmi és erkölcsi 
problémái, esztétikai naivitásai és ízlésbeli fogyatékosságai 
egyformán híven tükröződnek költészetében.'

A drámairodalom két legfontosabb ága, a népies pol
gári színjáték és humanista tudós iskolai dráma, a további 
fejlődésben mindinkább elkülönül egymástól. Ezt mutatják 
már Nikodemus Frischlin művei is, amelyek tatinnyelvűek 
és a humanista dráma követelményeinek igyekeznek meg
felelni. Frischlin drámáiban még kora eseményeit és problé
máit tárgyalja, utódai azonban mindinkább elszakadnak a 
mindennapi élettől s így tudós műveik szinte teljesen el
vesznek a közönség, sőt az irodalom számára is. A XVI. 
század végén a népies polgári színjáték is elveszti egy 
időre vonzóerejét s helyét az angol komédiások látványos 
darabjai foglalják el. Az angol vándorszínészek első párt
fogói Henrik braunschweig-lüneburgi herceg és Móric bes
sern tartománygróf maguk is írtak drámákat a társulatok 
számára. A városok közül különösen Nürnberg fogadta 
szívesen a vándorszínészeket. Itt Hans Sachs tanítványa, 
a termékeny Ayrer Jakab munkáiban a népies polgári 
színjáték és az angolok darabjainak sajátos elemeit siker
rel egyesítette.
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Valamint a dráma, úgy a prózai elbeszélés és a ver
ses szatíra is erősen idegen hatás alá kerül a századi 
végén. A prózai regény első képviselője a kolmari Jörgí 
Wickram (Galmy, Gabriotto und Reinhard, Der Knaben
spiegel) eleinte tárgyban és felfogásban a XV. század 
hagyományait ápolja tovább, majd önállóbb műveiben a 
korabeli protestáns polgárság életviszonyait rajzolja. A pol
gári erkölcs szempontjából írja meg Ringwaldt Bertalan 
(1531 —1599) verses szatíráit, míg Rollenhagen György 
(1542—1609) szatirikus állateposzában (Froschmeuseler) 
már klasszikus és humanista hatások érvényesülnek. 
Fischart János, a XVI. század egyetlen igazi szépírója 
szinte világirodalmi tájékozottságot mutat, mely azonban 
erősen az eredetiség rovására megy. Munkáiban (Das 
glückhaft Schiff von Zürich, Der Flöh-Hatz, Gargantua 
und Pantagruel) egyre fokozottabb mértékben a franciák, 
főképp Rabelais hatása alá kerül. Fischart résztvett a 
francia Amadis-regény lefordításában is, amely hosszú 
ideig korlátlanul uralkodott a német irodalmi ízlésen. 
A század végén a német irodalmi hagyományokat már 
jóformán csak a népkönyvek ápolják tovább. Legjelenté
kenyebb köztük a Faust-népkönyv (1587), amely főalak
jában legtalálóbban jelképezi a század vívódásait, orthodox 
protestáns alapfelfogása viszont szomorú bizonysága annak, 
hogy a szellemi szabadságot hirdető reformáció már fenn
állásának első évtizedeiben néhány merev theológiai dog
mába szorult. *

A XVI. század magyarországi német irodalmában 
kicsinyítve és módosulva szinte együttvannak az egykorú 
nagy német irodalom jellemző vonásai. Ezt a sajátosságot 
majdnem minden időben megtaláljuk a kis német törzsek 
irodalmában. „Der deutsche Individualismus . . . geht so 
weit, dass fast jede Stammesliteratur wieder eine Welt 
für sich, ein kleineres geschlossenes Ganze bildet, in dem 
man alle Strömungen und Erscheinungen der grossen Litera
tur stammlich modifizirt wiederfinden kann“ — mondja már 
Bartels, aki a német irodalomtörténet anyagát először vizs
gálta át ebből a szempontból. Nálunk is egyoldalúan a 
reformáció szolgálatában áll az irodalom, szépirodalom
ról — irodalmi hagyomány híjján — szó sem lehet, az 
igazi irodalmi tehetségek nagy része még mindig a 
latinul író humanisták táborában van. Ezek az általános 
hasonlóságok a részletek tárgyalása során újabb analóg 
jelenségekkel bővülnek. Ha a középkorban a nagy német 
irodalommal való kapcsolatot nem tudtuk állandóan figye
lemmel kisérni, ennek oka az, hogy középkori anyagunk 
csekély és nagy része elveszett vagy felkutatatlan. Ahol
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azonban vannak irodalmi emlékeink, — rúnás feliratok, 
mondatöredékek, vallásos prózai munkák, lírai és elbeszélő 
költemények, vallásos és farsangi színjátékokra vonatkozó 
adatok — ott megtaláljuk az összefüggést a nagy német 
irodalom hasonló jelenségeivel is. Világosan áll előttünk 
ez az összefüggés a XVI. században, amikor a magyar- 
országi németség szellemi életét jóformán közvetlenül 
Németországból irányítják.

I R O D A L O M .
A reformáció korának német irodalmára vonatkozó bibliográfiát 

általában 1. Goedeke: Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung II.2 Dresden, 1886. — Az azóta megjelent irodalomról 1. 
a Jahresberichte über die Erscheinungen auf dem Gebiete 
der germanischen Philologie és a Jahresberichte für neuere 
deutsche Literaturgeschichte megfelelő köteteit. — A részletkérdé
sekre vonatkozó irodalmat 1. az egyes fejezetek végén. V. ö. még Kari 
Kurt Klein: Über Inhalt und Methode der Siebenbürgisch- 
d ent sehen Literaturgeschichtsforschung. Korrespondenzblatt 
des Vereins für Siebenbürgische Landeshunde 1923.

B) A magyarországi németség és a reformáció.
A mohácsi vész és az utána következő mozgalmas 

idők súlyosan érintették ugyan a magyarországi németsé
get, de nem támadták meg létében, mint a magyarságot. 
A törökök németlakta területet alig pusztítottak s ha a né
metség érezte is a háborús viszonyok nyomasztó gazda
sági következményeit, a városi élet külső képe alig válto
zott. A török hódításoknak legfontosabb következménye 
a németség szempontjából az, hogy az egyes nagyobb 
német hyelvterüíetek mindinkább elkülönülnek egymástól 
s így az egyes vidékek szellemi képe is lassanként más
más lesz. A Bécshez közeleső nyugatmagyarországi német
ség körében nehezebben terjed a protestantizmus és erő
sen érzik a török veszedelmet. A szepesi németség köny- 
nyen érintkezik Németországgal, a vallás szabad gyakor
lásában is nehezebben gátolja a bécsi udvar fenyítő keze, 
a török veszedelem sem közvetlen. Az erdélyi németség 
türelmes, vagy éppen protestáns fejedelmek uralma alatt 
áll, a vallásszabadság itt tehát biztosítva van, a nyugodt 
fejlődést azonban megbénítják a folytonos háborúskodások 
és a Németországgal való nehezebb érintkezés. Hae három 
nagy németlakta vidék szellemi fejlődésének előfeltételeit 
összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a szepesi németség hely
zete a legkedvezőbb. És valóban: a szepesi németség 
a XVI. században szellemi fejlettségben és irodalmi ter
melésben messze felülmúlja mind az erdélyi szászokat, 
mind pedig a nyugatmagyarországi németséget. A szellemi 
élet két legfontosabb tényezője: a protestantizmus és 
a németországi szellemi élettel való kapcsolat.
Pukánszky : A magyarországi németség irodalmi törekvései. 9



A reformáció elterjedését nálunk igen sok kedvező 
előfeltétel biztosította, mint aminők a királyi udvar német 
levegője, a németekkel való politikai és kereskedelmi érint
kezés, az erasmisták tekintélyes tábora. Mindez azonban 
nem biztosította volna a reformáció tanainak maradandó 
hatását, ha a német polgárság, amely a régi hazájából 
jövő szellemi áramlatok iránt mindig fogékony volt, nem 
csatlakozott volna szinte egységesen hozzá. Á magyaror
szági németségnek a protestantizmus megszilárdításában 
és szervezésében éppen olyan döntő szerepe van, mint 
a középkori városi élet kifejlesztésében.

Az új tanok elterjedésére nem voltak mindenütt egy
formán alkalmas viszonyok. Legnehezebb helyzetben volt 
a nyugatmagyarországi németség. Bécsben a reformációval 
való rokonszenv legerősebben a szerzetesrendek körében 
mutatkozik. Ismeretes, hogy itt Kaltenmarkter János már 
Luther előtt a pápai bűnbocsánat értéktelenségéről prédi
kált ; később pedig Bécsnek csaknem minden templomá
ban szerzetesek — elsősorban ferencesek — hirdetik a re
formáció eszméit. Bécsnek hatását ebben az irányban 
a nyugati határ mentén lévő német városokban is látjuk; 
itt is a szerzetesek állanak a reformáció terjesztőinek élén. 
Minél távolabb jutunk Bécstől, annál kevesebb szerzetest 
találunk a reformáció első hívei között s annál nagyobb 
szerepe van az új tanok megszilárdításában a humanista 
polgárságnak. A reformáció első híveinek ilyen egymástól 
merőben eltérő világnézete természetesen döntő befolyás
sal volt az illető városok szellemi fejlődésére is. Az a re
formáció, amelyet a szerzetesek készítettek elő, egészen 
másképen fejlődött tovább, mint az, amelyért a huma
nista polgárság lelkesedett. Bécsnek azonban csak igen 
rövid ideig lehetett aktiv hatása a reformáció terjedésére, 
mert Ferdinánd elsősorban itt igyekszik elnyomni az eret
nekséget, s tiltó intézkedéseit a nyugatmagyarországi vá
rosok is megérzik. A pozsonyi gróf egyébként már a mo
hácsi csata előtt is kíméletlenül végrehajtja az 1523. és 
1525-i országgyűlések végzéseit a reformáció híveivel szem
ben, 1526. nyarán pedig egy András doktornak nevezett 
érséki biztos jön Pozsonyba és Sopronba, „von wegen 
der lutterischen Sachen“ és elhallgattat mindenkit, aki ez 
egyház tekintélyét támadni meri. Még súlyosabbá válik 
a helyzet a mohácsi csata után, amikor Ferdinánd Pozsonyt 
teszi meg magyarországi birtokainak középpontjává és 
őrsége útján is gondoskodik arról, hogy itt ne terjedjen 
tovább a reformáció. Elnyomásában a királyi hatóságok 
is buzgólkodtak. Jellemző erre nézve egy ulmi szárma
zású ferencrendi szerzetes esete, aki a szószékről pápa- 
ellenes tanokat hirdetett s ezért a várgróf 1528-ban szegek-
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131r ^ ~  ' ■  .kel kivert hordóban máglyára tette. Ilyen viszonyok közt 
a polgárságnak a reformációval rokonszenvező része nyíl
tan nem mer szakítani a régi egyházzal. Valamivel enyhül 
a helyzet Miksa alatt, aki \F664{-ben megengedi a pozso
nyiaknak, hogy két szín alatt áldozzanak; ez ügyes fogás 
volt és arra irányult, hogy a reformáció híveit is megtartsa 
a régi egyházi szervezet számára. Ilyen módon keletke
zett az ú. n. kompromissz-katholicizmus, amely külsőleg 
megalkudott ugyan a körülményekkel, de türelmetlenül 
várta a reformáció teljes érvényesülését. Kedvezőbb volt 
a helyzet a Pozsony körül fekvő német városokban és 
falvakban, ahol a templomok a földesurak patronátusa 
alatt állottak; ezeknél egy császári rendelet megengedte 
az ágostai hitvallás szabad gyakorlatát. Mind a földesurak, 
mind pedig a lakosság tömegesen csatlakozik a reformá
cióhoz és ezeken a kegyúri helyeken alakulnak meg az 
első új egyházi szervezetek. Pozsony lakossága is ezekbe 
a környéki kegyúri templomokba — Szentgyörgyre, Ba- 
zinba és Modorba — jár Rudolf uralkodása alatt, amikor 
végeszakad a kompromissz-katholicizmus türelmes korsza
kának.

Némileg hasonló Sopron helyzete a reformációval szem
ben. Az első években itt is ferencrendi szerzetesek hirde
tik a szószékről több katholikus hittétel helytelenségét, 
a polgárok pedig vendéglőkben tartanak felolvasásokat 
Luther könyveiből. Ferdinánd itt is szigorúan nyomoztatja 
az eretnekeket, s különösen az 1553-i soproni ország- 
gyűlés alkalmával erélyes intézkedéseket követel a rendek
től, amelyek elsősorban a város protestánsait fenyegetik. 
Azonban a protestáns érzelmű magyar főurak, különösen 
Nádasdy Tamás támogatása igen megkönnyíti a soproniak 
helyzetét, úgy, hogy 1565-ben, Miksa uralkodásának első 
évében megkezdődhetnek a soproni első önálló protestáns 
egyház szervezési munkái. A munka legnagyobb részét 
az osztrák, pottsbachi születésű Gerengel Simon, Sopron 
első nagy protestáns papja végezte el. Nemcsak az egy
házi szervezet kiépítése fűződik az ő nevéhez, hanem 
irodalmi munkásságával szilárd hittani alapot adott hívei
nek és ebben a soproni német protestánsok egyedül álla
nak a XVI. században a nyugatmagyarországi németség 
körében. Rudolf uralkodága alatt a soproniak is kénytele
nek a környékbeli falvak, Nyék és Keresztúr protestáns 
templomait látogatni, de a városban működő katholikus 
papság számára alig marad hívő.

Jelentékenyen könnyebb volt a bányavárosok német 
lakosságának helyzete. Várdai érsek és utóda Oláh Miklós 
ugyan szemmeltartják a katholikus egyház érdekeit s ezért 
a reformáció eszméinek terjesztése nem történik nyíltan.
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a szervezés munkája is lassú, de a helyzet korántsem 
oly súlyos, mint a nyugati határ mentén fekvő németlakta 
területen. A reformáció eszméinek hirdetésében éppen úgy, 
mint Pozsonyban és Sopronban, itt is még jelentékeny 
munkát végeznek a katholikus plébánosok és szerzetesek, 
akik tömegesen térnek át Luther táborába. A katholikus 
egyházak lassanként evangélikus egyházakká alakulnak 
át s a kolostorok is kiürülnek és a városok tulajdonába 
mennek át. Az átalakulás természetesen itt sem történik 
mindenütt egy időben. Besztercebányának pl. már 1527-ben, 
Selmecbányának pedig 1528-ban volt Luther tanaihoz csat
lakozott prédikátora, Zólyomnak ellenben csak 1561-ben. 
Körmöcbányán 1545-ben a reformáció tanai általánosan 
el voltak terjedve, míg Újbánya csak 1577-ben, Korpona 
pedig 1580-ban csatlakozott a reformációhoz.

A szepességi és az erdélyi szász reformáció történetével 
rövidebben végezhetünk, mivel itt az egyes események 
egyúttal irodalmi események is. A Szepességen a refor
máció már a harmincas évek elején diadalra jut. Terje
dését igen elősegíti a polgárság humanista műveltsége, az 
erasmista tanok népszerűsége és a németországi művelő
dési központokkal való állandó érintkezés. A Mohács 
utáni időben Fischer András és Leudischer György, akik 
mint vándortanítók szinte az egész Szepességet bejárták, 
lelkesedéssel és nagy kitartással hirdették Luther eszméit. 
Óriási munkakört öleltek fel; megfordultak Lőcsén, Kés
márkon, Iglón, Leibicon és több kisebb helyen, úgy, hogy 
a reformációt nemcsak a Szepesség nevezetesebb váro
saiba vitték be, hanem a félreeső vidékekre is. A szepesi 
prépostság és a plébánosok szövetsége egy ideig kemé
nyen védekezik az új tanok terjedése ellen, de csakhamar 
ezeket is magával sodorja az ár. 1544-ben Möller György, 
a XIII város fraternitásának esperese szintén meghódol 
az új vallásnak. Ennek következményeként 1550 és 1570 
között szinte az összes szepesi községek csatlakoznak a 
reformációhoz. Igen előmozdította a reformáció megszi
lárdulását az is, hogy Lőcse elfogadva az öt város hit
vallását, megnyerte a Szepesség számára Stöckel Lénáid 
szeivező készségét. A reformáció szepesi szervezői Bogner 
Bertalan és Serpilius (Quendel) Lőrinc majdnem válto
zatlanul átveszik azt az egyházi szervezetet, amelyet 
Stöckel Bártfán létesített. Stöckel irányító szellemének álta
lában az egész északmagyarországi németség reformáció
jában döntő súlya volt. A szepesi szervezők azonban 
tekintetbe vették a meglevő szervezeteket (fraternitásokat) 
és a helyi hagyományokat is, mert a merev újítás mun
kájuk sikerét kockáztathatta volna. Ily módon megmaradt a 
szepesi prépost főhatósági joga is a fraternitásokkal szem
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ben és csak a prépostok békeszeretetének tulajdonítható, 
hogy közöttük és a fraternitások evangélikus papjai között 
nem támadnak élesebb ellentétek. A szepesi reformáció 
nyugodt fejlődését csak a XVII. század elején zavarta meg 
a Pethe Márton prépost fellépésével kezdődő ellenrefor
máció.

Az erdélyi szász reformáció már kezdettől fogva erő
sen összeforrt a német humanizmussal. Itt is járnak vándor
prédikátorok (Sziléziai Ambrus, Weich Konrád), akik beszé
deikkel nagy sikereket aratnak, de maradandó nyomokat 
nem hagynak hátra. A Mohács előtti évek legfontosabb 
eseménye az, hogy 1525-ben Hecht János nagyszebeni 
városi tanácsnok házában iskola alakul, amely egyaránt 
hirdeti a reformáció és a humanizmus eszméit. Az 1526 
utáni évek zavaraiban nehezen halad a reformáció ügye; 
vannak ugyan lelkes hirdetői és hívei, de hiányzik a szer
vező egyéniség. Hontems Jánosra volt szükség, hogy az 
erdélyi szász reformáció testet öltsön. Honterusban egye
sült Luther élményszerű vallásossága Melanchton huma
nista tudományával s ez biztosította munkájának sikerét.
1534-ben visszatérve külföldi útjáról szülővárosába, Bras
sóba, nyomdája segítségével megkezdte a reformáció szer
vezését. Óvatosan fokról-fokra haladt; először jó tan
könyvek kiadásával tette fogékonnyá a fiatalságot az új 
eszmék iránt, majd elérkezettnek látva az időpontot, 1542- 
ben kiadja Formula reformationis című alapvető köny
vecskéjét, amelyben határozottan megjelöli szűkebb hazája, 
Brassó és a Barcaság számára a protestantizmus meg
szervezésének irányelveit. Martinuzzi hasztalanul próbál
kozik a rryazgalmat elfojtani. Honterus irányelveit az egész 
szászlakta területen elfogadják és munkájának 1547-ben 
megjelent második, egyszersmind németnyelvű kiadása: 
— Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen — 
már a címében büszkén jelzi, hogy a benne foglalt egyházi 
alkotmány az összes erdélyi szászoknak szól. Honterus 
reformatorikus műve nemcsak vallási egységbe forrasz- 
lotta az erdélyi szászságot, hanem megerősítette az eddig 
lolyton lazuló kulturális és nemzeti egységet is. A nemzeti 
egység biztosította az erdélyi szászok ellenállásának sikerét 
a Báthoryak alatt mutatkozó ellenreformációs törekvések
kel szemben. A nemzeti szempont az erdélyi szász egyház 
belső életében is igen erősen kidomborodott, különösen 
midőn bizonyos dogmatikus kérdések tisztázása után az 
erdélyi protestáns felekezetek élesen elkülönülnek egy
mástól.

Nemcsak az erdélyi szász reformáció kialakulásában, 
hanem az egész magyarországi németség reformációjának 
fejlődésében is mindig érvényesülnek nemzeti szempontok.

T
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A század közepe felé meginduló hitviták kapcsán a né
metség egységesen az ágostai hitvalláshoz csatlakozik s 
ilymódon különválasztja a német lutheranizmust a magyar 
kálvinizmustól és a többi protestáns felekezetektől. A ma
gyarországi német városok „confessiói“-ban nemcsak az 
a törekvés jut kifejezésre, hogy a vallás gyakorlásának 
egyöntetűsége biztosíttassék s az egyes egyházak között 
létrejöjjön valamely törvényes kapocs, hanem egyúttal az 
is, hogy a németség önállóan, minden idegen beavatkozás 
nélkül kívánja irányítani a maga vallási fejlődését. A hit
beli alapkérdések első ilyen összefoglalása a Stöckel 
Lénárd által 1548-ban szerkesztett Confessio Pentapolitana, 
Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kisszeben hitvallása; ez 
húsz rövid cikkelyből áll és az anyag elrendezésében, 
valamint a szerkesztés módjában az ágostai hitvallásra 
támaszkodik anélkül, hogy forrását megnevezné. A Con
fessio Heptapolitana, a hét bányaváros hitvallása (1559.), 
valamint a Confessio Scepusiana, a XXIV királyi plébános 
fraternitásának hitvallása (1569.) a Stöckel szerkesztette 
cikkelyeknek szentírási részletekkel bővített átdolgozásai. 
Ezekhez csatlakozik mint negyedik confessio a Formula 
pii consensus, az erdélyi szászoknak Unglerus (Ungleich) 
Lukács püspök által szerkesztett hivallása, amelyet 1572- 
ben a medgyesi zsinaton fogadtak el. Ez nem puszta má
solata az ágostai hitvallásnak, hanem egyszerűsége mellett 
is önálló, időszerű és gyakorlati szempontok szerint elren
dezett munka. A hittételek összefoglalása után a magyar- 
országi német protestantizmus önállóan fejlődött tovább, 
A magyarországi „német lutheránus" kultúra megtartotta 
sajátos színezetét egészen napjainkig.
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C) Iskolázás . Német egyetemek látogatása.
A magyarországi német protestantizmus megszerve" 

zésénél a németországi egyházi szervezetek voltak a 
mintaképek; emellett a szervezők szemmeltartották hazai 
viszonyainkat és a már meglévő intézményeket. Ugyan
ezek a szempontok érvényesültek az iskolák újjászerve
zésében is. Luther 1524-ben kiadott munkája An die Bür
germeister und Ratsherren aller Städte deutschen Landes, 
dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen 
élénk visszhangot keltett nálunk is és német iskoláink 
átszervezői a nagy protestáns pedagógusok, Melanchton, 
Sturm és Trotzendorf tanítványai voltak. Német városi 
iskoláink szervezetét igen gyakran vették mintául meg
felelő magyar iskolák alapításánál is. A németországi 
egyetemekről hazatért iskolaszervezők teljesen új szellemet 
hoztak magukkal, de az eddigi külső kereteket általában 
nem bontották meg. Erre nem is volt szükség. A magyar- 
országi németség eddig fennállott főbb iskolatípusai — a 
falusi, plébániai, városi iskolák — nagyjában továbbra is 
megmaradhattak, csak nevük és fenntartójuk lett más. 
A régi egyházi birtokok és jövedelmek most leginkább a 
városok tulajdonába mentek át s ezek a jövedelmeket — 
amennyiben tanügyi célra szolgáltak, — királyi megerősí
téssel továbbra is megtartották. Ily módon a magyarországi 
németség legfontosabb iskolatípusa a reformáció korában 
is a városi iskola marad. Az iskolák belső szervezete és 
szelleme is csak lassanként, fokozatosan változik meg. 
Néhol még egy-két évtizedig olyan tanítók működnek 
együtt vagy egymás után, akiknek egy része már a refor
máció híve, másik része azonban hű maradt a régi egy
házhoz ; az iskolát irányító városi tanács álláspontja is 
ingadozó s így a reformoknak csak félénken, óvatosan 
■engednek teret. A legfontosabb változás német városi



iskoláinkban a XVJ. sz. folyamán az, hogy a városi iskola 
két altípusa, a német iskola (Schreibschule, Briefschule) 
és a latin iskola (gymnasium) élesen elkülönül egymástól. 
Néhol már a reformáció előtt is megvolt ez a két iskolafaj 
egymás mellett (pl. Selmecbányán, Körmöcbányán, Bán
fán, Brassóban stb.); most azonban, miután a humaniz
mus és a reformáció a német polgárság szellemi igényeit 
jelentékenyen felfokozta, mindkét iskola szervezete és 
tanrendszere minden nagyobb városban teljesen kiépül. 
A reformáció korának uralkodó iskolatípusa természetesen 
nálunk is éppúgy, mint Németországban, a latin iskola 
volt. A magyarországi németség szellemi életének legjelen
tékenyebb eseményei a városokban levő latin iskolák 
tanáraihoz vagy tanítványaihoz fűződnek.

Ha az iskolázás fejlettségét az egyes németlakta 
területek szempontjából vizsgáljuk, azt látjuk, hogy leg
szembetűnőbb a haladás azokon a területeken, amelyeken 
akadálytalanul, vagy nagyobb nehézség nélkül terjedhetett 
a reformáció. A nyugati német területen csak a soproni 
iskola jut nagyobb jelentőségre a 60-as években Gerengel 
Simon lelkész és Hartmann Ferenc rektor vezetése alatt. 
Pozsonyban ellenben csak 1582 óta van adatunk latin 
iskoláról, de csak az 1606-ban alapított protestáns lyceum- 
nak lett nagyobb hatása a város művelődésére. Annái 
élénkebb iskolai élet van a felsőmagyarországi német 
városokban. Bártfán, Besztercebányán, Eperjesen, Kassán, 
Késmárkon, Körmöcbányán és Selmecbányán virágzó isko
lákat találunk, amelyekben jeles hazai és külföldi tanítók 
tanítanak. A városok között egy-egy kiváló tanár elnyeré
sére valóságos árverés indul meg; gyakran követeket is 
küldenek ki ebből a célból Németországba. A terület 
iskolaügyének irányító középpontja Bártfa, ahol Stöckel 
Lénárd 1539-ben részben Melanchton, részben Trotzendorf 
nevelési elvei szerint szervezte meg a latin iskolát. Ezt a 
szervezetet nagy vonásokban a többi iskola is elfogadta. 
Hasonló virágzásnak indul az iskolaügy az erdélyi szászok 
körében. 1544-ben Honterus megalapítja a brassói gim
náziumot s ennek szervezete lesz mintája a többi erdélyi 
szász latin iskolának. A brassói példa után alapítják meg 
1545-ben a nagyszebeni gimnáziumot, 1551-ben a besz
terceit ; valamivel később alakulnak meg a magasabb 
városi iskolák Segesvárok és Medgyesen.

Az iskolák belső életének és tanrendszerének kör
vonalait megtaláljuk már az első két nagy iskolaszerveződ 
Stöckel és Honterus nevelési programmjában. Stöckel 
pedagógiai alapelveit és tantervét Leges scholae Bartfensis 
címen 1540-ben foglalta írásba, Honterus pedig az erdélyi 
szászok egyházi szervezetéről szóló említett munkájának
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tizedik szakaszában Von Auffrichten der Schulen címen 
tárgyalja az iskolaügyet. Ezenkívül pedig 1543-ban rész
letes iskolaszervezetet és tantervet készített a brassói iskola 
számára Consiitutio Scholae Coronensis címen, amely négy 
fejezetben az iskolai élet minden kérdésére kiterjed.

Honterusnak és Stöckelnek egyaránt az a főkövetel
ménye, hogy a tanítást mély vallásosság hassa át: „Prima 
debet esse cura scholasticis timor dei qui est initium 
sapientiae — olvassuk Stöckelnél. Ezért a fősúly a val
lási oktatáson van. Egyébként a tananyag kiválasztása 
természetszerűen a humanizmus szellemében történik. Az 
anyanyelvet csak alsóbb fokon és a német iskolákban 
tanítják, a latin iskolákban szinte megvetéssel kezelik. 
Ebben Sturm hatása mutatkozik. A tanterv nagy részét 
a latin és görög írók olvasása, az ékesszólásban, a köl
tészetben és vitatkozásban való gyakorlatok töltik ki. 
A magyarországi német szerzőktől való. tankönyvek is 
csaknem kivétel nélkül latinnyelvűek és a humaniórák 
művelését célozzák.

A hazai iskolák nyújtotta képzettséget a XVI. század
ban az eddiginél is fokozottabb mértékben a német egye
temek látogatása egészítette ki. A magyarországi refor
máció előkészítői, szervezői, első pedagógusai csaknem 
kivétel nélkül a német egyetemek tanítványai voltak. Mun
kájuk sikerének egyik lényeges feltétele az volt, hogy a 
németországi egyetemekkel való kapcsolat állandósíttassék. 
Szükség volt képzett utódokra, akik a reformáció művét 
az első munkások szellemében fejlesztik tovább és szük
ség volt az egyházi szervezet kiépítésében a német egye
temek erkölcsi támogatására. Az egyházak és városok fel
ismerték a német egyetemek látogatásának fontosságát és 
anyagi segélyezéssel, néhol, főkép az erdélyi szászoknál 
már külön alapok létesítésével igyekeztek a tanulóknak a 
kijutást megkönnyíteni. A reformáció korában természete
sen magyarországi látogatottság dolgában is a wittenbergi 
egyetem állott első helyen. Az első magyarországi hallgató 
a besztercebányai Baumheckel György 1522-ben iratkozik 
be itt; ez évtől Melanchton haláláig, 1560-ig közel ötöd- 
félszáz magyarországi tanuló hallgatta a reformáció vezető 
férfiainak előadásait. A hazai német hallgatók legnagyobb 
részét ismét az erdélyi szászok és a szepesiek adják, a 
nyugati német területről sokkal kevesebb van. A witten
bergi egyetem jelentősége mellett a többi egyetemé eltör
pül. Több magyarországi német tanuló tanult Lipcsében, 
Jénában, majd a század végefelé Heidelbergben; a neve
lési reformok híveit főképen Trotzendorf Bálint goldbergi 
(Szilézia) és Sturm János strassburgi iskolái vonzották. 
Mindkettőnek szép számmal voltak magyarországi tanít-
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ványai, sőt a pozsonyi származású Preysz Kristóf néhány 
évig Trotzendorf mellett mint segédtanító is működött.

A német egyetemekkel való állandó kapcsolat révén 
igen élénk forgalom keletkezik szellemi javakban városaink 
és a német egyetemi városok között. A Németországból 
visszatért hallgatók tovább is állandóan érintkeznek taná
raikkal és barátaikkal. Összeköttetéseiket felhasználják 
arra, hogy a hazai iskolákat jeles német tanárokkal lássák 
el. Ha csupán a jelentékenyebb német lakosságú városok 
iskoláinak tanári névsorát tekintjük át, 1530—1590-ig har
mincnál több tanárt találunk közöttük Németország min
den részéből. Tekintélyes levélanyag tanúskodik arról, hogy 
a Wittenbergben járt magyarországi reformátorok állandóan 
leveleztek a reformáció két vezéregyéniségével, Lutherrel 
és Melanchíonnal. Tanácsukat, véleményüket minden fon
tosabb szervezeti, iskolai és dogmatikai kérdésben kikér
ték. Hogy Melanchton a magyarországi protestáns feleke
zetek elkülönülését milyen döntően befolyásolta, azt alább 
látni fogjuk. A német egyetemekkel való állandó érintke
zés a szőkébb értelemben vett magyar kultúrára nézve is 
hosszú ideig biztosította a német befolyás érvényesülését.

I R O D A L O M .
A reformáció korának német iskolai viszonyaira vonatkozóan a 

következő munkákat emeljük k i: Friedrich Roth: Der Einfluss 
des Humanismus und Reformation auf das gleichzeitige 
Erziehungs- und Schulwesen. Halle. 1898. — Dr. Georg Mertz: 
Das Schulwesen der deutschen Reformation im. 16. Jahr
hundert. Heidelberg, 1902. — Walter Friedensburg: Geschichte 
der Universität Wittenberg. Halle. a/S. 1917. — A magyarországi 
német iskolázásról 1. az előbbi fejezetben említett munkákon kívül 
Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. század
ban. Bp. 1873. — Szelényi Ödön: A magyar ev. nevelés története 
a reformációtól napjainkig. Pozsony, 1917. — Hlatky József: 
A körmöcbányai első vagyis városi prot. gimnázium története 
a XVI. és XVII. században. Körmöcbányai főreálisk. ért. 
1894/95. — Palcsó István: A késmárki ág. h. ev kerületi lyceum 
története. Késmárk. 1893. — Hörk József: Az eperjesi ev. kér. 
kollégium története. Kassa, 1896. — Kemény Lajos: Az okta
tásügy története Kassán 1391—1599. Tört. Közlemények Abauj- 
Torna vármegye és Kassa múltjából. Kassa, 1910. — Stöckel 
iskola-szervezetét az eredeti kéziratból J. S. Klein adta k i: Nach
richten von den Lebensumständen und Schriften Evang. 
Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. Leipzig 
u. Ofen, 1789. I. 332. 1. — Honterus nevelési programmjáról 1. Rudolf 
Briebrecher: Aus dem Schulleben der Vergangenheit (Bilder 
aus der Vaterländischen Geschichte. Hg. von Friedrich Teutsch 
II.) Hermannstadl, 1899. — Iskolaszervezetét kiadták J. Dück: Ge
schichte des Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt, 1845. Függelék.
— F. Teutsch: Die Siebenbürgisch-sächsichen Schulordnungen. 
I. 6. s. k. 11. (Monumenta Germaniae Paedagogica VI.) Berlin, 
1888. — Végül leggondosabban Johannes Honterus Ausgewählte 
Schriften Hg. v. Dr. Oskar Netoliczka. Wien-Hermannstadt, 1898.
— V. ö G. D. Teutsch: Honterus als Lehrer. Korrespondenz-
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f blatt XII. 1889. — V. ö. még az erdélyi szász iskolákról Koch István: 
Az erdélyi szász iskolák a nemzeti fejedelmek korában. Bp.' 
1906. (Művelődéstörténeti értekezések 23. sz.j — Friedrich 
Teutsch: i. m. J. Dück: i. m. — Fr. Teutsch: Geschichte 
des Kronstädter Gymnasiums. Archiv N. F. XVII. — A német 
egyetemek látogatásáról v. ö. Franki id munkáján kívül Révész 

{ Imre: Magyar tanulók Wittenbergben Melanchton haláláig.
I Magyar Történelmi Tár VI. 1859 — Fraknói Vilmos: Melanch

ton és magyarországi barátai. Századok. 1874. — Kari Fabri- 
tius: Die siebenbür gischen Studierenden auf der Universität 
zu Wittenberg im Reformationszeitalter. Archiv. N. F. II. 134— 
141. 1. Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyete- 

■ men. Bp. 1880. — Dr. Daxer György: A külföldi iskolalátoga- 
I tás hatása a hazai protestáns nevelésügy fejlődésére. (1520—
' 1790.) Békéscsaba, 1909 — A német egyetemeken járt tanulók levele- 
; zéséről 1. J. Ribini: Memorabilia ecclesiae Augustanae Con- 
1 fessionis in Regno Hungáriáé. Posonii. 1787. — Harmath 
I Károly: A pozsonyi ev. lyceum kézirat gyűjteményének ismer- I tetése. Pozsonyi ev. lyceum értesítője. 1878/79. — Demkó Kál

mán: Lőcse levéltárának legrégibb irományai 1290—1600.
1 Lőcsei Föreáltanodai Értesítő, 1879/80. — Rauch Gusztáv:
I Adalékok a reformáció és a tudományok történetéhez Ma

gyarországon a XVI. században. Történelmi Tár 1885. — 
Eugen Ábel: Unedirte Briefe von Luther, Melanchton und 
Leonhard Stöckel Ung. Revue 1887. 705—724. 1. — Nussbächer 
Károly: A brassói evang. iskola könyvtára. Magyar Könyv
szemle 1888. — Franz Zimmermann: Über Archive in Ungarn. 
Archiv, N. F. XXIII. — Ludwig Rácz: Lutherische Reliquien in 
Ungarn. Ungarische Rundschau 1914. — Hajnóczy R. József: 
Lőcsei tanulók külföldön a XVI. és XVII. században. Magyar 
Paedagogia. 1917.

D) Reformáció és humanizmus.
a) Melanchton és a magyarországi német humanis

ták. A magyarországi reformáció már első megnyilvánu
lásaiban szoros kapcsolatban áll a német humanizmussal. 
Ez a kapcsolat a mozgalom sikereivel csak erősbödött. 
A protestantizmus szervezői, terjesztői és tanítói rendesen 
egyúttal a humanizmus eszméit is ápolják s ezeket jut
tatják érvényre az új egyház intézményeiben is. Ily módon 
a reformáció megszilárdulásával egyidejűleg bizonyos 
humanista hagyomány is kialakul. A magyarországi 
tanulók ezzel a hagyománnyal mennek ki Wittenbergbe 
s természetes, hogy itt elsősorban nem Luther van reájuk 
hatással, aki a humanizmustól valójában mindig távol 
állott, hanem Melanchton, aki nemcsak reformátor, hanem 
egyúttal Erasmus mellett korának legkitűnőbb humanista 
filológusa. Ez a humanista hagyomány magyarázza meg 
azt, hogy a magyarországi reformáció irányító szelleme 
nem Luther, hanem Melanchton lett s talán ez magya
rázza meg azt is, hogy Melanchton meleg elismeréssel 
és figyelemmel kísérte magyarországi tanítványainak mun
kásságát.

Melanchton híveinek nagy körében a magyarországi
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német protestantizmus szervezői, a XVI. század hazai 
német irodalmának munkásai csaknem mind együttvan
nak. Ott találjuk Stöckel Lénárdot és utódát Faber Tamást, 
aki jeles hittudományi munkákat írt, a pozsonyi Preysz 
Kristófot, a jeles pedagógust és filológust, Rubigallus 
Pál körmöcbányai lelkészt, Schaller Quirinus Selmec
bányái polgármestert és másokat. A protestáns felekeze
tek közt támadt dogmatikai viták kapcsán a krypto- 
kálvinisták fanatikus tábora Melanchtont vallja vezérének. 
Az erdélyi szász protestáns humanizmus vezetői Honterus, 
Wagner Bálint, Ramaschi Mátyás nagyszebeni lelkész 
szintén állandóan érintkeznek Melanchtonnal, amíg csak 
az önálló erdélyi szász egyház el nem tér az ő irányától. 
Melanchton többször közvetlenül is befolyással volt a 
magyarországi németség szellemi fejlődésére. Bártfa,. 
Eperjes és Körmöcbánya számára prédikátorokat szerzett, 
Hebler Mátyást, az erdélyi szászok egyik jeles püspökét 
ő nevelte Nagyszeben számára. Midőn 1542 tavaszán 
a török ellen küldött német hadak hazánkba indultak, 
Melanchton befolyására a sereget három tekintélyes pro
testáns prédikátor kísérte: Agricola János, korának egyik 
legkitűnőbb humanistája, aki a magyarországi viszonyok
ról többször levélben beszámolt Melanchtonnak, továbbá 
Steinbach János és Aman Theobald. A magyarországi 
német humanisták nagyrészt Melanchton közvetítésével 
más német humanistákkal is érintkeztek : Camerarium 
Joachimmal, a jeles filológussal, Lipsius Justussal, Seri- 
faber Jánossal, Simler Józsiással és másokkal.

E kapcsolatok révén nemcsak a magyarországi német 
reformáció szervezetében és intézményeiben érvényesült 
erősen a humanizmus, hanem az irodalomban is fel
elevenedtek a XV. század vége óta meghonosodott hagyo
mányok. Magyarországi német íróink költői munkái a 
XVI. században, amennyiben nem közvetlenül a refor
mációt szolgálják (pl. az énekeskönyvek) latinnyelvűek 
és ezeket a hagyományokat követik; ugyanez áll a tudo
mányos munkák nagy részére is. Német íróink latinnyelvű 
munkásságának tárgyalása külön kötetet töltene meg, ezért 
mellőznünk kell. Csupán az erdélyi szász protestáns hu
manizmus főbb képviselőiről szólunk röviden, egyrészt 
azért, mert náluk a reformáció által megerősödött huma
nizmus szinte teljesen elnyomta a német irodalmi törek
vések kibontakozását, másrészt azért, mert az erdélyi szász 
humanizmusnak a reformáció korában erősen sajátos szász 
nemzeti színezete van, amely jelentékenyen elősegíti a szász 
nemzeti öntudat kialakulását és a szászok németnyelvű iro
dalmi törekvéseire is nagy hatással van. A szászok huma
nisztikus irodalma aránylag a legjobban felkutatott is.
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b) Hontems János. A reformáció korabeli erdélyi 
szász humanizmus összes sajátosságait már Honterus 
János munkáiban megtaláljuk. Honterus munkásságának 
hatása sokkal egyetemesebb jelentőségű, semhogy azt 
csupán a humanizmus kereteibe foglalhatnék, művei a 
német irodalmi, törekvések történetében is új távlatokat 
nyitnak meg. És mégis egyéniségének és gondolatvilágá
nak lényegét tartjuk szemünk előtt, amikor a XVI. századi 
erdélyi szász humanisták élén méltatjuk őt.

Honterus János (1498—1549) vérbeli humanista volt. 
Tanulmányi évei alatt megismerkedhetett a humanizmus 
minden irányával. Bécsben és Krakóban megtalálta az 
olaszos hagyományokat, Németországban Reuchlin és 
Melanchton mellett .megnyílt előtte az ókereszténység 
magasztos eszmevilága. Tanulmányait Brassóban mint 
lelkész, iskolaalapító és nyomdatulajdonos a reformáció 
szolgálatában értékesítette. Mert Honterus gondolatvilágá
nak középpontjában a vallás áll. Vallásossága benső
séges és közvetlen, mint kedvelt írójáé, Szent Ágostoné, 
akinek tanításaira gyakran és szívesen hivatkozik. A val
lástanítás főkövetelményeinek is a közvetlenséget és 
őszinteséget mondja; a klasszikus nyelvek itt nélkülöz
hetetlenek, mert ezek lehetővé teszik a művelt laikus 
számára a kereszténység írott forrásainak eredetiben való 
tanulmányozását. Az igaz vallásosság  ̂ megszilárdítása 
mellett Honterus főcélja az, hogy népében felkeltse a faji 
összetartozás érzetét. Világi munkái a szászlakta földnek 
és a szász hagyományoknak megismertetésével nagyrészt 
ezt a célt szolgálják.

Honterus eredeti munkát német nyelven nem írt. 
Főműve a már említett Kirchenordnung aller Deutschen 
in Sybenbürgen (Kronstadt, 1547.) két latin munkájának 
(Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis 
Provinciae, 1543. — Reformatio ecclesiarum saxonicarum 
in Transsylvania, 1547.) fordítása ill. átdolgozása. Forrásai 
a németországi szász és a wittenbergi egyházi szervezeti 
szabályok, a Nürnberg város számára készült Unterricht 
der Visitatoren (1533J, továbbá Luther két munkája (De 
abroganda missa privata és Von ehelichen Sachen), 
valamint Melanchton De coniugio c. irata. Ennek a mun
kának, éppúgy, mint Honterus más német munkáinak 
jelentősége abban van, hogy bennük szólal meg elő
ször Erdélyben a Luther által megteremtett német iro
dalmi nyelv. Luther nyelvi hatása Honterusnál csak a 
Luther-féle nyelv 1530 előtti alakjaiban mutatkozik, 1530 
utáni nyelvi és helyesírási hatást nem találunk nála. 
Egyébként Honterus Luther középnémet alakjait felső
német alakokkal pótolja és az osztrák írott nyelv saját
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ságait is alkalmazza; ebben bécsi tanulóéveinek hatását 
látjuk. Végül bizonyos erdélyi szász íráshagyomány nyomai 
is megtalálhatók Honterus munkáiban. Stilisztikai szem
pontból érdekes összehasonlítani Honterus reformációs 
könyvének német kiadását az 1543-ban megjelent latin 
kiadásnak Trapoldianus Lukács készítette fordításával 
(Reformatio der kyrchen der statt Kronnen und des ganzen 
Burczenlandts 1543); az összehasonlítás alapján látjuk 
Honterus stílusának fejlettségét és gördülékenységét Tra- 
poldianuséval szemben. Másrészt azonban Honterus nyelve 
meg sem közelíti Luther nyelvének erejét és népies zamat
ját, német stílusában is humanista tudós író marad, aki 
nem tud igazán a nép számára írni. Honterusnak e fő
művén kívül csak két uténnyomata jelent meg német 
nyelven. Az egyik Agenda für die Seelsorger und Kirchen 
diener in Sybenbürgen (1547) egy szász Agenda 1540-i 
lipcsei kiadása után készült; a másik Der kleine Katechis
mus. Für die Pfarrherr und Hausväter (1555), szintén egy
szerű utánnyomata Luther kátéjának, de az alapjául szol- 
gáló kiadást pontosan nem ismerjük. Ezenkívül van Hcn- 
terusnak egy németnyelvű levele Weysz Márton nagy
szebeni polgármesterhez, amely érdekesen világítja meg 
a reformáció elterjedését az erdélyi szászok között.

Annál gazdagabb és sokoldalúbb Honterus latin- 
nyelvű irodalmi munkássága. Mindent felölel, ami a kor 
humanista műveltségéhez tartozik s amivé) népének szel
lemi szükségleteit közvetlenül kielégíthette. Irt nyelvtanokat, 
Plato, Aristoteles, Cato, Seneca, Cicero, Quintilianus, Te
rentius, Szent Ágoston és Erasmus műveiből adott ki sze
melvényeket, sajátkezűleg metszette fába Erdély térképét, 
versben és prózában összefoglalta kora földrajzi ismere
teit és a római jogból kiindulva megírta a szászok első 
jogkönyvét.

Honterus reformátori műve és irodalmi munkássága 
új korszakot jelent az erdélyi szász nép szellemi életének 
történetében. Nemcsak az egyházat reformálta, hanem az 
egész életet. Az erdélyi szász egyház újjászervezéséről 
szóló munkáját Melanchton újra .kinyomatta, hangsúlyozva, 
hogy Honterus működése biztos záloga az erdélyi szászok 
nagyrahivatottságának ; hasonló meleg elismeréssel adózik 
Luther is „Magyarország Apostolának“. Tudományos törek
véseinek sikerét pedig jellemzi az, hogy Verancsics Antal, 
a reformáció korának egyik legjelesebb katholikus huma
nistája csak azért akart Brassóba utazni, hogy Honterust 
megölelhesse. Honterus — úgymond Verancsics — Erdélyt 
ismertebbé, Brassót pedig híressé tette a külföldön.

Honterus legjelentékenyebb humanista munkatársa 
Wagner Bálint volt (c. 1510—1557). Mint nagyszebeni
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iskolaigazgató egy görög nyelvtant írt latin nyelven, több 
theológiai munkát s egy iskoladrámát Amnon incestuosus 
címen. A költészetben is kitűnt; írt egy haláltánc-szerű 
költeményt (Imagines mortis) és disztichonokkal díszítette 
Honterus jogkönyvét, amelyekben a jog és a törvények 
jelentőségére mutat rá.

c) Erdélyi szász történetírók és költők. A XVI. szá
zadi erdélyi szász humanizmus történetében három nem
zedéket különböztethetünk meg. A XV. és XVI. század 
fordulóján működő humanisták (pl. Piso Jakab) elterjesz
tették a humanizmus eszméit s ilymódon előkészítették 
a reformációt is; a második nemzedék, amelynek legjelen
tékenyebb tagja Honterus, a humanizmust a reformáció 
szolgálatába állítja; a harmadik nemzedék a század má
sodik felében főkép a humanista költészet hagyományait 
ápolja tovább. A jelentékenyebb költői tehetségek mellett 
itt is a névtelen alkalmi költők egész seregével találko
zunk, akik alkalmi költeményeiket csupán az irodalmi 
divatnak hódolva írják meg. Ez a latin humanista alkalmi 
költészet a XVII. századi erdélyi szász irodalomban is 
jelentékeny szerepet játszik, míg a Szepességen a szilé
ziai költő-iskolák hatása alatt már német nyelven virágzik. 
A reformáció korabeli erdélyi szász humanizmus tudo
mányos és költői munkáinak fő jelentősége az, hogy meg
indítják az erdélyi szász történetírást. A történelmi érdek
lődést általában az összes jelentékenyebb munkákban 
megtaláljuk.

A prózai krónikások közül legtöbben Brassó történe
tével foglalkoznak. Ostermayer Jeromos (1* 1561) jeles 
brassói orgonista, Honterus benső barátja, főkép a refor
máció történetét (1520—61) írja le személyes élmények 
alapján ; Bomel Tamás (t 1592) a szász jogszokások gyűj
tője, Cronologia rerum Ungaricarum c. munkájában ugyan 
az egész magyar nemzet történetét összefoglalja a XVI. 
század közepéig, de e történelmi munka középpontjában 
szülővárosa, Brassó áll. Még fokozottabb mértékben mond
hatjuk ezt Weisz Mihály (1569—1612) brassói városi taná
csos és városbíró Liber annalium raptim scriptus c. kró
nikájáról; egész Erdély történetének megírását kezdte meg 
Siegler Mihály nagyszebeni származású lelkész, (t 1585) 
de csak két könyvvel készült el. Legjelentékenyebb az 
erdélyi szászok múltjának kutatói között Pomarius Keresz- 
tély (t 1565), a besztercei káptalan dékánja. Pomarius nem 
írt szoros értelemben vett történelmi munkát, hanem össze
gyűjtötte a szülővárosa, Beszterce jogi helyzetére vonat
kozó emlékeket, majd kiterjesztve kutatásait, leírta a szász
lakta földet és hagyományait. Kéziratos munkáját a későbbi 
kutatók gyakran felhasználták.
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A történelmi irányú költői alkotások egyetemesebb 
szempontból írják le az eseményeket, mint a prózai kró
nikások, de természetesen történeti hűségben messze el
maradnak ezek mögött. Lebel János (c. 1480—1566) 1542- 
ben írt hexameteres eposzában De oppido Thalmus a kis 
Tolmács község történetének keretében egész Erdély tör
ténetét elbeszéli. Történeti főforrása Bonfini; emellett ter
mészetesen bőven helyet juttat népies hagyományoknak 
és önkényes költői elemeknek. Jellemző, hogy Tolmács 
község nevét azonosítja az ótestamentomi Thalmussal. 
Különös melegséggel és szeretettel, de egyúttal hossza
dalmas tudákossággal írja meg az erdélyi szászok letele
pítésének történetét. A szászok legnagyobb történeti epi
kusa a XVI. században Schesaeus Keresztéig ( t 1585). 
A medgyesi származású lutheránus pap Vergilius Aene- 
isén felbuzdulva 12 énekes hexameteres eposzt írt Ruinae 
Pannonicae címen. Az eposz első négy éneke 1571-ben 
jelent meg Wittenbergben; ez a négy ének az 1541 —1551 
évek eseményeit írja le. Mintegy folytatáskép megjelent 
még három ének az 1566. év eseményeiről, a többi öt 
ének kéziratban maradt. Schesaeusnak különösen erős 
tehetsége van az események drámaiságának kidomborí
tására (például Martinuzzi halálának elbeszélésében). 
Theológiai és klasszikus műveltsége történeti felfogásában 
és stílusában egyformán tükröződik. Emellett úgylátszik 
Tinódi históriás énekei is ösztönző hatással voltak rá. 
Művének legnagyobb hibája az, hogy állandóan szeme 
előtt tartotta kettős célját; történelmet s egyszersmind költői 
műalkotást akart nyújtani. így sokszor kénytelen lemon
dani az események költői kiaknázásáról, anélkül, hogy a 
történeti hűséget meg tudná őrizni. Schesaeus költeményét 
felhasználta Miles Mátyás nagyszebeni szenátor a Sieben- 
bürgischer Würgengel szerzője; különösen bőven kiak
názta Schesaeus költeményének kéziratban maradt énekeit, 
amelyekből sokat szószerint lefordított németre. Az erdélyi 
szász krónikás költők sorában meg kell emlékeznünk végül 
a kalandos életű Sommer János-ról, aki mozgalmas éle
tének eseményeit foglalta versekbe minden költői lendület 
nélkül.

I R ODAL OM.
a) Melanchton és a magyarországi német humanisták viszonyáról 

1. az előbbi fejezetben említett munkákon kívül Fraknói Vilmos: 
Melanchton és magyarországi barátai. Századok 1874. Németre 
fordította Adolf Dux: Melanchtons Beziehungen zu Ungarn Bp 
1875. — Bauch Gusztáv: Adalékok a reformáció és a tudomá
nyok történetéhez Magyarországon a XV. században. Törté
nelmi Tár 1855.

b) Honterus jelentékenyebb munkáit kiadta Oskar Netoliczka: 
Johannes Honterus Ausgewählte Schriften. Wien-Hermanstadt.
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1898. Itt megtalálható Honterus munkáinak teljes jegyzéke, valamint 
az idevonatkozó irodalom is. Ezt kiegészíti: Josef Trausch: Schrift
stellerlexikon der Siebenb. Deutschen Bd. IV. Von Friedrich 
Schüller Hermannstadt, 1902, 216. 1. — Honterus németnyelvű mun
káiról 1. Csáki Richard: Honterus János német iratai forrás
kritikai és nyelvészeti szempontból. NPhD. 11. Bp. 1912. — V. ö. 
még Nágl-Zeidler i. m. 1. 474—475. I. — Lie. W. Köhler: Über 
den Einfluss der deutschen Reformation auf das Reformations
werk des Johannes Honterus, insbesondere auf seine Gottes
dienstordnung. (Theologische Studien und Kritiken hg. von
D. Koestlin und D. Kautzsch) 1900. — Heinrich Schlandt: 
Honterus. Ein Lebensbild des religiösen und politischen Eini
gers des Sachsenvolkes. Kronstadt 1922. — Honterus reformétori 
munkásságát költői alakban feldolgozta Traugott Teutsch: Johan
nes Honterus. Drama in 3 Aufzügen. Kronstadt, 1898. Wagner Bálint
ról 1. Trausch : i. m. 111. 469, és IV. 489. 1. — V. ö. még Szinnyei: 
Magyar írók XIV. 1376. hasáb.

c) Az erdélyi szász humanistákról 1. Dr. Fr. Teutsch: Aus der 
Zeit des sächsischen Humanismus. Archiv N. D..XVI. — Ugyanaz: 
Aus dem Zeitalter des Humanismus und der. Renaissance 
(Bilder aus der Vaterländischen Geschichte. Hg. v. Fr. Teutsch.) 
Hermannstadt. 1899. II. 153—164.1. — Nagl-Zeidler i. m. I. 474—475. 1. 
— Ostermayer krónikáját kiadta gr. Kemény József: Fundgruben 
der Geschichte Siebenbürgens. Klausenburg, 1839. — Bőméiről 1. 
Szinnyei: Magyar írók 1. 1205—6. has. — Weisz krónikáját kiadta
E. Trauschenfels: Deutsche Fundgruben zur Geschichte von 
Siebenbürgen. N. F. I. Kronstadt, i860. — V. ö. Mika Sándor: 
Weisz Mihály (1560—1612). Magyar Történelmi Életrajzok IX. 
Budapest, 1893. — Siegler munkáját 1. Bél Mátyás: Adpara- 
tus ad historiam Hungáriáé I. Posonii, 1735. — Pomariusró! 
1. R. Schuller: Christian Pomarius, ein Humanist und 
Reformator im Siebenbürger Sachsenlande. Archiv N. F. 
XXXIX. 1913. — Lebel költeményét Seivert János adta ki: Joh. 
Lebelii De oppido Thalmus, Carmen historicum. In philohi- 
storum gratiam e codd. mscr. edidit Johannes Seivert. Cibinii, 1779. —
V. ö. Dr. Hans Wolff: Johannes Lebel, ein Siebenbürgisch- 
deutscher Humanist. Programm des evang. Gymnasiums A. 
B. in Schässburg 1893—94.— Schesaeus költeményét részben kiadta 
Eder József Károly: Scriptores rerum Transsilvanicarum 
cura et opera Societatis Philohistorum Transsilv. editi et illustrati Tomi 
1 Vol. I. complexum Chr. Schesaei Ruinas Pannonicas. Cibinii, 1791. — 
V. Ö. Michael Albert: Die Ruinae Pannonicae des Christian 
Schesaeus. Gymnasialprogramm. Schässburg 1872/73. — Fr. W. 
Seraphin: Des Christian Schesaeus Ruinae Pannonicae. Kor- 
respondcnzblatt XXX 1907.—Szekfű Gyula: Schcsaexis-kézirat 
a Magyar Nemzeti Múzeumban. Magyar Könyvszemle 1906. — 
Dr. Richard Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte der deut
schen Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt 1920, — Pintér 
Jenő: A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bes
senyei György fellépéséig. Bp. 1909. II. 164. 1.

E) Könyvnyomtatás. Könyvkereskedelem. Könyvtárak.
A reformáció korabeli szellemi élet leghatalmasabb 

tényezőjének, a könyvnyomtatásnak meghonosításában 
és fejlesztésében a magyarországi németségnek óriási 
érdemei vannak. Német lakosságunk kulturális fejlettségé
nek legszebb bizonyítéka az, hogy az első állandó könyv-
Pukanszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 10
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nyomdák németlakta városokban keletkeznek. Német 
mester volt az első magyarországi nyomda vezetője, 
Hess András, aki 1472-ben telepedett le műhelyével 
Budán. Nyomdája csak rövid ideig állott fenn, mindössze 
két könyvet adott ki. Az új mesterség iránt azonban csak
hamar általános érdeklődés támad, mert a XV. század 
végén számos magyarországi német és erdélyi szász iparos? 
találunk külföldön (főkép északolaszországi és délfrancia 
városokban), akik részben idegen műhelyekben dolgoznak, 
részben pedig saját nyomdáikat vezetik. A reformáció 
elterjedésével egyidejűleg nálunk is alapítanak könyv
nyomdákat. 1529-ben megalakul a nagyszebeni nyomda.
1535-ben Hontems megalapítja a brassói nyomdát. 
A kolozsvári nyomda, amelyet Heltai és Hofgreff 1550-ben 
együtt indít meg, elsősorban a magyar irodalmat terjeszti, 
csak néhány német nyomtatvány őrzi a nyomda eredeti 
német jellegének emlékét. Bártfán Gutgesell Dávid 1578-ban 
alapít nyomdát, Besztercebányán ugyanezen évben Scholtz 
Kristóf. Pozsonyban először Waló János nyomdász kísér
letezik 1594-ben. A német nyomdászok hazánk más 
vidékein is szerencsét próbálnak mesterségükkel. Város- 
ról-városra vándorolnak, míg végleg letelepednek. Hof- 
halter Rudolf pl. először 1565-ban Nagyváradon kísérletezik, 
majd 1567-ben Gyulafehérvárott telepszik le. A XVI. század 
legmozgékonyabb vándornyomdásza Manlius (Manet) 
János, aki főleg a nyugatmagyarországi német helységek
ben — Németújváron, Keresztúron, Monyorókeréken — 
ütötte fel sátrát.

A hazai németnyelvű munkák a XVI. században 
csak kis részben készültek magyarországi nyomdákban. 
A legtöbb németnyelvű munkát Brassóban nyomták 
(innen került ki 1543-ban az első hazai német nyomtat
vány : Moldner András egyházi énekeskönyve), majd 
sorban következnek: Bártfa, Kolozsvár, Monyorókerék, 
Nagyszeben, Sicz és Pozsony. A hazai német írók a
XVI. században még nagyrészt németországi nyomdákban 
dolgoztatnak: Augsburgban, Bécsben, Baselben, Witten- 
bergben és Strassburgban. A XVII. században megváltozik 
a helyzet; ekkor a virágzó felvidéki nyomdákban több 
sziléziai író nyomatja munkáit.

A könyvnyomtatással együtt fejlődik a könyvkeres
kedelem is. Az első német könyvkereskedők — éppúgy, 
mint az első nyomdász — Budán telepszenek le. A württen- 
bergi származású Feger Theobald és utóda, Ruem György 
a XV. század kilencvenes éveiben még belebuknak vállal
kozásukba. Az első szerencsésebb üzletember Paep János, 
aki 1498—1511-ig élt Budán és elsősorban Velencével 
állott üzleti összeköttetésben. Kiadványai — leginkább



147

miséskönyvek — részben olasz (Velence, Mantua, Bologna), 
részben német (Nürnberg, Frankfurt) nyomdákban készül
tek. A legjelentékenyebb budai könyvkereskedő a mohácsi 
vész előtt Kaym Urbán nemcsak theológiai munkákat 
adott ki, hanem főkép a jelesebb humanisták tankönyveit. 
Lassanként más németlakta vidéken is feltűnnek a könyv- 
kereskedők. 1535-ben Kassán egy Márton nevű könyv- 
kereskedő élénk üzleti összeköttetésben áll Krakóval, az 
erdélyi szászok között pedig először Schalter Jakab próbál 
szerencsét. A XVI. század második felében már csaknem 
minden nagyobb német városban van könyvkereskedő. 
Legfejlettebb a könyvkereskedelem az erdélyi szász és 
az északmagyarországi német városokban. Az erdélyi 
szász könyvkereskedők — mint Schesaeus költeményében 
olvassuk — Bizáncból is sok könyvet hoztak be. Jellemző 
pl. Brassó város áldozatkészségére és Honterus munkás
ságának eredményére, hogy 1543-ban az első brassói 
könyvkereskedő, Valentinus 312 forintért vásárolt köny
veket az új gimnáziumi könyvtái számára. Csaknem 
ugyanilyen mértékben gondoskodott 1547 és 1563 között 
Gutter Gáspár eperjesi könyvkereskedő az északmagyar
országi német városok könyvszükségletéről.

A könyvkereskedők raktárai érdekes képet nyújtanak 
németségünk szellemi igényeiről és irodalmi Ízléséről. 
Tipikus példaként tekintsük át Gallen János kassai könyv- 
kereskedő készletét, amint azt halála után 1583-ban lel
tározták. A latin- és németnyelvű könyvek száma körül
belül egyenlő. Tartalom szerint a könyvek legnagyobb 
része protestáns theológiai munka. Luthernek csaknem 
minden munkája képviselve van. Igen nagy számban 
vannak továbbá egyházi énekeskönyvek, amelyeknek 
eredetét azonban a hiányos cím miatt nem lehet meg
állapítani. Nagy kelendőségnek örvendtek a jegyzék szerint 
a protestáns humanista szerzők — Melanchton, Brenz, 
Trotzendorf, Sturm — tankönyvei, amelyeket ez iskolákban 
használtak. A német szépirodalom termékei közül csak 
kevés munkát említ a jegyzék. Kedvelt olvasmány volt 
a Heldenbuch, amely a XIII. század kedvelt népeposzait 
foglalta össze prózában fantasztikus bővítésekkel, a Pfatf 
von Kahlenberg viselt dolgairól szóló népkönyv, amely 
először a XV. század hetvenes éveiben jelent meg Frank- 
fürter Fülöp bécsi író feldolgozásában; megtaláljuk a 
jegyzékben Pauli János ferences szerzetes Schimpf und 
Ernst című tréfás oktató történeteit (1522) valamint Jörg 
Wickram Rollwagenbüchlein-ját. Ezenkívül több világi 
dalgyűjtemény, álmos-, jós- és planétáskönyv volt Gallen 
János készletében.

Túlnyomóan protestáns theológiai és humanista mű-
10*
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vekből áll a XVI. századi magyarországi német köz- és 
magánkönyvtárak állománya is. Igaz, hogy azoknak az 
egyéneknek és intézményeknek, amelyeknek könyvtárai
ról adataink vannak, hivatásuknál fogva elsősorban eze
ket a munkákat kellett gyüjteniök, de azért mégis feltűnő 
a szépirodalmi munkák teljes hiánya. A XVI. századi 
közkönyvtárak közül megemlítjük a Honterus-alapította 
brassói ev. gimnázium könyvtárát, a nagyszebeni, eper
jesi és lőcsei egyházi könyvtárakat; a magánosok könyv
tárai közül Feyner Gergely eperjesi polgár (1552), Lauter
wald Mátyás lelkész (1553), Wingler Apollo segédtanító 
(1555), Henselius János kassai harangozó és segédtanító 
(1580), valamint Haunolt János Selmecbányái rektor (1595) 
gyűjteményeit ismerjük. E könyvtárak állománya nagyjá
ban egyenlő. Legnagyobb részben Erasmus, Luther és 
Melanchton munkáit találjuk meg bennük. Az erdélyi 
szászoknál különösen Brenz János sváb származású 
reformátor művei terjedtek el. Csupán a nagyszebeni 
Bruckenthal könyvtárban Brenznek 31 munkája van, 
amelyek nagyrészt XVI. századi magánkönyvtárakból 
valók. Brenz latinnyelvű kátéját a XVIII. század közepéig 
használták az erdélyi szász iskolákban és még a XVI. 
században Brassóban kinyomatták. A protestáns theoló- 
gusok közül erősen képviselve vannak még Flacius 
Mátyás, Bugenhagen János és Oecolampadius János, a 
humanisták közül Reuchlin. A középkori vallásos írók 
közül Szent Ágoston és Aquinoi Szent Tamás a refor
máció korában is megtartották népszerűségüket. A könyv
tárak állományának legnagyobb részét azonban az ókori 
görög és római írók alkotják. Szinte bámulatos, hogy pl. 
Henselius János szerényebb könyvtárában is megvolt 
Homeros, Plutarchos, Theocritos, Sophocles, Euripides, 
Pythagoras, Diogenes, Aristoteles, Pindaros, Demosthenes, 
Euclides, Cicero, Seneca, Vergilius, Caesar, Horatius, 
Martialis, Ovidius, Catullus, Qu. Curtius Rufus, Suetonius, 
Lucanus, Cato, Plinius és Sallustius egy, sőt több munkája 
is. Ez a szerző-lajstrom — amelyet XVI. századi német 
polgárságunk könyvgyűjteményeiből sokszorosan össze
állíthatnánk — fényes bizonyítéka annak, hogy a huma
nizmus a reformációval karöltve mennyire mélyen át
hatotta a magyarországi németség szellemi életét.

IRODALOM.
A nyomdászatról 1. Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat 

történeti fejlődése U72—1877. Bp. 1878. — Szabó Károly: A 
XV1. századi magyar nyomdászatról (Kisebb tört. munkái II.) Bp 
1873. — Jakab Elek: Erdély nyomdászatának történetéhez. 
Magyar Könyvszemle 1881. — Dr W. Fraknói: Der älteste 
Hermannstädter Druck. Archiv. N. F. XIV, — Julius Gross:
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Kronstädtcr Drucke 1535—1880. Kronstadt, 1886. — Ferenczi Zol
tán: A kolozsvári nyomdászat története. Kolozsvár, 1896 — 
Firtinger Károly: A magyar állam nyomdászat-történelmi 
térképe. Bp. 1896. — Gyalul Farkas: Adatok a könyvnyomta
tás történetéhez Magyarországon. Magyar Könyvszemle 1902.
— Nagl-Zeidler: i. m. I. — A könyvkereskedelemről 1. Eugen Abel: 
Die Anfänge des ungarischen Buchhandels. Ung. Revue 1883.
— Fr. Teutsch: Zur Geschichte des deutschen Buchhandels 
in Siebenbürgen. Archiv für Geschichte des deutschen Buch
handels. IV. és VI. — Ifj. Kemény Lajos: Egy XVI. századbeli 
kony vkereskedő raktára. Magyar Köny vszemle 1895. —TIgyanaz: 
Adalékok a kassai köny vmásolók, könyvkereskedők és könyv- 
nyomtatók történetéhez. Magyar Köny vszemle 1910. — A könyv
tárakról 1. Hradszky József: A XXIV. királyi plébános testvé- 
riilete és a reformáció a Szepességen. Miskolc, 1895. — Nuss- 
böcher Károly: A brassói evang. iskola könyvtára. Magyar 
Könyvszemle 1888. — Julius Gross: Zur ältesten Geschichte 
der Kronstädter Gymnasial-Bibliothek. Archiv, N. F. XXI. — 
Ifj. Kemény Lajos: Egy kassai harangozó könyvtára 1580-ból. 
Magyar Köny vszemle 1888. — Dr. Iványi Béla : Az irás és 
könyvek Eperjesen a XV. és XVI. században. Magyar Könyv
szemle 1911,— Ugyanaz: Az eperjesi egyház könyvtára 1606-ban. 
Ugyanott 1918. — Ludwig Rácz: Lutherische Reliquien in Um 
yarn. Ungarische Rundschau 1914. Gulyás Pál: Haunolt János 
könyvtára 1595-ből. Magyar Könyvszemle 1922. — Ugyanaz: 
A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkig. 
Ugyanott 1923.

2. A reformáció korának vallásos irodalma.
A) Egyházi beszédek.

A XVI. század magyarországi német irodalmának 
legnagyobb része, — éppúgy mint a magyar irodalomé — 
a vallás szolgálatában áll. Ez természetes is, hiszen a 
reformáció egyik legfontosabb velejárója, a nemzeti nyelvű 
istentisztelet, egészen új szellemi szükségleteket teremtett. 
Gondoskodni kellett a hívek számára énekes és imádsá- 
gos könyvekről, oktató munkákról, legfőképen pedig az 
egyházi szónoklatban kellett kiképezni a fiatal papi 
nemzedéket, mert a protestáns istentisztelet középpontjá
ban a nemzeti nyelvű egyházi beszéd állott.

A magyarországi protestáns németség éppúgy, mint 
az egyházi szervezet terén, hosszú ideig a vallásos iro
dalomban is egyszerűen másolja a németországi példákat; 
talán éppen a németországi vallásos irodalom mérhetetlen 
gazdagsága és elterjedtsége akadályozta meg azt, hogy 
nálunk is kifejlődjék valamilyen önállóbb protestáns 
németnyelvű vallásos irodalom. De eredetiséget sem az 
írók egymástól, sem pedig az olvasók az írótól nem 
követeltek. Az író érdeme az volt, hogy vallásos ér
tékeket közölt. Hogy munkája valóban saját szellemi 
tulajdona volt-e, azt senki sem kutatta, sőt dicsőségére 
vált, ha irodalmi mintái vagy forrásai elismert nagy



németországi írók voltak. Német íróink közül azok. akik 
viszont némikép függetlenítették magukat a németországi 
vallásos irodalomtól, kezdetben erősen a katholikus 
hagyományok hatása alatt állanak. Különösen áll ez az 
egyházi szónokokra nézve.

Első nagyobb németnyelvű prédikációs gyűjteményünk, 
a medgvesi gimnázium könyvtárában levő kéziratos pré
dikációs könyv még szinte teljesen katholikus szellemű. 
Ez a gyűjtemény részben német, részben latin nyelven 
az egyes vasárnapokra és ünnepekre rendelt evangéliu
mokat, ezekhez kapcsolódó prédikációk tervezeteit és 
félig kész prédikációkat foglal magában. A prédikációs 
könyv tartalma és anyagának elrendezése azt mutatja, 
hogy előkészítő tankönyv, útmutató volt fiatal papok 
számára. A felhasznált nagy theológiai irodalom amellett 
szól. hogy a gyűjtemény szerzője valamelyik kolostori 
vagy káptalani iskola tanítványa volt. Minthogy pedig az 
erdélyi szász papnövendékek legnagyobb része a gyula- 
fehérvári iskolában tanult, igen valószínű, hogy a  med- 
gyesi gyűjtemény is itt készült. Megerősíti ezt a feltevést 
az a körülmény, hogy 1535 körül, amikor gyűjteményünk 
készült, a gyulafehérvári püspök közvetlen környezetében 
a katholikus dogmák és egyházi formák szigorú kultusza 
mellett a humanizmus és protestantizmus hatásának 
nyomait találjuk; ugyanezt mondhatjuk a medgyesi pré
dikációk szelleméről is. A beszédek nagy része Szűz 
Mária és a szentek buzgó tiszteletéről tanúskodik; több 
helyütt éles támadásokat találunk az „eretnekek" és 
reformátorok, főképen pedig Luther ellen. Az ismeretlen 
szerző theológiai műveltsége is erősen konzervatív; fő
forrásai a középkori egyházatyák és skolasztikusok 
Beda Venerabilis, Ambrosius, Szent Ágoston, Chryso- 
stomus, Haymo, Temesvári Pelbárt —, akiknek Írásaira 
gyakran hivatkozik. És mégis: több prédikációban a 
reformáció szelleme szólal meg s ilyenkor a szerző erő
sen Lutherre támaszkodik. Hangoztatja a hit szükséges
ségét, mert a hit — amint azt Luther is mondja — az 
isteni kegyelem egyéni megértése. Amilyen átmeneti 
jellegű a gyűjtemény tartalma, olyan a nyelve is. A közép
felnémet és korai újfelnémet egyházi glosszáriumok ha
gyománya uralkodik; emellett azonban szókincsben és 
mondatszerkesztésben félreismerhetetlen Luther biblia- 
fordításának hatása. A gyűjtemény nyelvészeti értékét 
jelentékenyen emeli az, hogy a szerző mondataiba követ
kezetesen erdélyi szász nyelvjárási alakokat sző s ily- 
módon egy sajátos erdélyi szász irodalmi nyelv meg
teremtésére törekszik. A medgyesi prédikációs könyv szer
zőjét nem ismerjük. A kézirat bekötési tábláján ugyan
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van egy név: Kwncz Andreas In Sölmos, ebbői azonban 
egyéb adat híjján nem állapítható meg, hogy a beszédek 
összeírójának, másolójának vagy a kézirat tulajdonosának 
neve voH-e. A gyűjtemény tartalomban és korban közel 
áll az Erdy kódexhez. Ennek prédikációi is csupán a 
szentírási szöveg rövid tartalmi magyarázatát adják és 
vázlatosan jelzik morális alkalmazását. A latin előszóban 
itt is azt mondja a szerző, hogy a „lutheri tanok pusz
tító dögvésze ' ellen küzd „que nouissime et in electam 
hungarorum hew ! gentem in desolacionem et perdicionem 
ipsius pervenit“. Persze az Erdy-kódex szerzője sohasem 
támaszkodik Lutherre.

A medgyesi prédikációs könyv tekintélyes anyaga 
mutatja, hogy a német egyházi szónoklat az erdélyi 
szászoknál már a reformáció teljes érvényesülése előtt 
milyen magas színvonalon állott. A reformáció hatása 
alatt még gazdagabban bontakozik ki a prédikációs iro
dalom, természetesen egész más irányban, mint amelyet 
a medgyesi prédikációs gyűjtemény mutat. Sajnálatos, 
hogy az erdélyi szászok XVI. századi prédikációs irodal
mának egyetlenegy nyomtatott emléke sem maradt ránk. 
Hogy azonban ez az irodalom valóban jelentékeny volt, 
azt legjobban Dürr Damasus kisapoldi pap kéziratos 
prédikációs gyűjteményéből látjuk. Dürr beszédei a XVI. 
századi erdélyi szász vallásos irodalomban a legelső 
helyen állanak és szinte ugyanazt jelentik az erdélyi 
szászoknak, mint amit Luther beszédei a németeknek.

Dürr barcasági. botfalusi származású. Születése évét 
nem ismerjük; 1553-ban Brassóban tanul, 1559-ben Wit- 
tenbergben, 1570-ben mint kisapoldi papot látjuk viszont 
s híveihez hű maradt egészen 1585-ben bekövetkezett ha
láláig. Prédikációinak kézirata tekintélyes, 1120 lapból 
álló fólió-kötet, a szászsebesi esperességi levéltárban van. 
A gyűjtemény eredetileg két kötetből állott, a ránkmaradt 
kézirat az egész gyüjfeménynek csupán első része. Tar
talom szerint három részre oszlik: az egyházi év első 
telére való beszédek időrendben (1—707. 1.), passziói beszé
dek és elmélkedések (709—921. 1.), végül kisebb ünnepekre 
való beszédek (923—1120. 1.). Dürr prédikációiból a XVI. 
század plasztikus kultúrképe tárul elénk. A szerző az élet 
minden kérdésével foglalkozik — a pápák bűneivel, feje
delmek kötelességeivel, babonákkal, jogszokásokkal, tör
téneti eseményekkel, az egyes protestáns felekezetek közt 
támadt ellentétekkel — és minden problémára a maga 
gazdag élettapasztalatai és sokoldalú műveltsége alapján 
a Szentírás szellemében igyekszik megfelelni. Dürr igazi 
népszónok volt; mint mestere Luther, ő is elsősorban az 
értelemre akart hatni. Híveinek nemcsak lelkipásztora,
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hanem tanítója is. Felfogását a papi hivatásról szépen 
tárja elénk egyik beszédében: „Keiser, könig — olvas
suk itt — sorgen für ir Reich und unterthanen, Bürger
meister, königrichter fur stadt und land, Honnen und Bur
ger für ein gemein, aber der seelenwarter sorg ist schwe
rer. Denn die weltlich hern, wenn denselben in etlichen 
Sachen feelet, sie können den schaden mit geld auf
richten, das sie niemand Zeichen darff, wenn aber die 
geistlichen ubersehen ir ambt mit der leer, mit der straff, 
und ermanung, das sie einsweder falsch leer, irthumb 
und schwermerei erfur bringen. Item, wenn sie mit dem 
wort des hern heücheln, schmeicheln und ohren krauen, 
da will got ernst rechnung halten und das blut aller got- 
loser Seelen von iren henden foddern.' A gyűjtemény 
irodalomtörténeti értékét jelentékenyen emelik Dürr szél
jegyzetei, amelyek segítségével belepillanthatunk szellemi 
műhelyébe, továbbá az, hogy beszédeiben gyakran hivat
kozik az erdélyi szász néphagyományokra. így pl. egyik 
beszédében leírja a farsangi mulatságokat, megemlítve, 
hogy sokan énekelnek ilyenkor egy dalt „vom alten Hilten
brandt“. Beszédeinek szerkezete világos, de szívesen hasz
nál eredeti, vonzó fordulatokat. Lazább szerkezetűek passziói 
elmélkedései, amelyeket egy tragédia felépítéséhez hason
lóan hét összefüggő prédikációból álló sorozatba foglalt. 
Stílusa tömör, színes és népies. Luther irodalmi nyelvfor
máit — amelyekhez következetesen alkalmazkodik — 
gyakran tarkítja az erdélyi szász tájszólás kifejezéseivel.

Más irányban fejlődik az egyházi szónoklat a felső
magyarországi németségnél. A humanista alkalmi költé
szet hatásaként a prédikációs irodalomban is az alkalmi 
beszéd fejlődik ki leginkább. Az alkalom kezdetben belső, 
a beszédek vagy beszédsorozatok, egy-egy hitbeli kérdés, 
lelki probléma megvilágítását szolgálják, később e beszé
dek helyébe egyre gyakrabban külsőleges, előre megren
delt alkalmi beszédek lépnek, amelyek a XVII. század
ban a sziléziai barokk irodalom hatása alatt szinte ijesztő 
tömegben kerülnek ki a sajtó alól. Néhány alkalmi pré
dikátorral már a XVI. század második felében találko
zunk. Az első felsőmagyarországi protestáns német szónok, 
Henckel János, is alkalmi beszédeket ír, bár még a szó 
legjobb értelmében. Henckel schweidnitzi pap korában 
írta egyházi beszédeit és 1534-ben adta ki őket : Acht 
nuzliche vnd fast tröstliche predigten címen. Ezek a pré
dikációk úgy látszik teljesen elvesztek. Szellemükre csupán 
Henckel másik munkájából: Soliloquium sive precatio 
pia című, 1515-ben Krakóban megjelent imakönyvéből 
következtethetünk. Ez a munka érdekesen tükröztek 
szerzőjének a katholicizmus és protestantizmus között



középütt álló erasmista felfogását. Henckel imakönyvében 
az eretnekséget a világ gonoszságai közé sorolja s arra 
kéri Istent, hogy kímélje meg a népet az egyházi szaka
dástól, az egész imakönyvben viszont nem esik szó sem 
Szűz Máriáról, sem a szentekről, sem pedig a pápáról 
és semminemű katholikus színezete sincs. Henckel val
lásos lelkének eszményképe élete végén tehát a katho
likus és protestáns követelményeket egyformán kielégítő 
egységes egyház volt. Bizonyára ez a szellem hatotta át 
elveszett egyházi beszédeit is.

A prédikációs irodalom erősebb fellendülése a Szepes- 
ségen a század utolsó negyedében kezdődik, amikor az 
egyes protestáns felekezetek között támadt dogmatikai viták 
nagyobb hullámokat vetnek. Fröhlich Tamás kassai pap, 
majd besztercebányai iskolaigazgató (t 1580) e viták fő
tárgyára célozva írja meg 1579-ben egyházi beszédét Vom 
allerheiligsten Abendmal des waren Leibs und Bluts unsers 
Herrn und Heilands Jesu Christi. Fröhlich beszédében 
sorraveszi a katholikusoknak, Karlstadtnak, Zwingljnek, 
Oecolampadiusnak és az anabaptistáknak tanait az Úrva
csoráról : mindegyikben talál kivetni valót, csupán Luther 
maradt meg szerinte az evangéliumi igazság mellett. Ért
hetetlen tehát, hogy Fröhlich az 1580-ban tartott körmöc- 
bányai zsinaton hogyan állhatott a kryptokalvinizmus vádja 
alatt. Beszéde szigorú formaérzékről és tiszteletreméltó theo- 
lógiai műveltségről tanúskodik. Fröhlich prédikációja előbb 
1579-ben valószínűleg Bártfán, majd Reussius Dávid kör- 
möcbányai pap tizenöt beszédével együtt jelent meg Lip
csében 1581-ben. Reussius querfurti származású, Witten- 
bergben tanult és 1577-ben lett körmöcbányai pap. Beszé
deinek alapgondolatát a 91. zsoltárból veszi. Célja az, 
hogy a felsőmagyarországi városokban pusztító dögvész 
közepette vigasztalja híveit. Terjengős prédikációit még 
jobban bővíti ó- és középkori írókból vett hosszas idéze
tekkel, világtörténeti események elbeszélésével. Híveit a 
gyakorlati élet minden kérdésében ellátja jó tanácsokkal. 
Természetesen kiterjeszkedik a hitvitákra is, amelyeket a 
dögvészhez hasonló csapásnak tart. Tudós szónok; inkább 
ismereteinek gazdagságával, tapasztalati érvekkel akar 
hatni, mint a vallásos érzés erejével és szónoki lendület
tel, de éppen a tárgytól való gyakori elkalandozása és 
keresett idézetei fárasztókká és zavarosakká teszik beszé
deit. A magyarországi kryptokálvinizmus egyik legfanati
kusabb képviselője Pilcz Gáspár, akinek szerepléséről alább 
még lesz szó, szintén kiadta néhány egyházi beszédét. 
(Dreg Predigten. Wittenberg, 1591.) Pilcz 1526 körül szü
letett Szepesváralján. 1574-től kezdve a wittenbergi egye
temen tanult Rueber János báró felsőmagyarországi fő-
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kapitány pártfogásával, akinek később udvari káplánja 
lett. Tanulmányainak befejezése után Nagysároson, Márkus- 
falván és Dobsinán volt pap 1605-ben bekövetkezett ha
láláig. Melanchton rajongó híve volt; teljes meggyőző
déssel képviselte ennek Kálvinhoz közeledő felfogását az 
Úrvacsora kérdésében. Ez a melanchtoni felfogás tükrö
ződik egyházi beszédeiben is, amelyekben három evan
géliumi példázatot véve alapul, katekizáló modorban, kér
dések és feleletek alakjában fejti ki a főbb hittételeket. Az 
oktató forma természetesen megfosztja beszédeit minden 
szónoki lendülettől és csupán száraz vitatkozások marad
nak meg, amelyek azonban igazi polemikus tendencia 
nélkül Pilcz tulajdonképeni vitairatai mellett érdektelenek. 
Pilcz egyik ellenfele Sautter Sámuel württembergi szárma
zású eperjesi pap volt (t 1595). Életkörülményeiről keve
set tudunk; két egyházi beszédet írt; az egyikben való
színűleg’ a protestáns hitvitákkal kapcsolatban arra inti 
híveit, hogy őrizzék meg az ágostai hitvallást a maga 
tisztaságában, amint azt az öt város hitvallásában elfo
gadták; másik beszédében pedig már teljesen a XVII. 
századi alkalmi prédikációk gondolatait és szókincsét ta
láljuk. Sautter eperjesi kortársa, majd utóda, a szintén 
württembergi származású Hebsacher Ezechiel is kiadott 
egy egyházi beszédet, amelynek azonban csak címét is
merjük.

A nyugatmagyarországi német protestánsoknak a XVI. 
században csupán egy egyházi szónoka van, akinek be
szédei nyomtatásban is megjelentek, Gerengel Simon sop
roni pap (t 1571). Két alkalmi beszéde azonban nem tar
tozik szorosan véve munkánk keretébe, mivel németor
szági működése idején írta őket és semmi magyar vonat
kozás sincs bennük.

XVI. századi német prédikációs irodalmunk az eddi
giek alapján meglehetősen szegénynek tűnik fel. Figye
lembe kell azonban vennünk, hogy az egyházi beszédek
nek csak igen csekély része jelent meg nyomtatásban, sőt 
legnagyobb részük nem is volt kiadásra szánva. Az alkalmi 
szónoklat aránylagos gazdagsága és későbbi virágzása 
is könnyen érthető; ezek a beszédek legtöbbször egyes 
személyeket magasztaltak, akik viszont szívesen gondos
kodtak arról, hogy a beszédeknek rájuk nézve hízelgő 
tartalma minél nagyobb nyilvánosság elé kerüljön. Ilyen 
módon a század vége felé egyre több alkalmi prédikáció 
lát napvilágot, viszont a kor egyetlen nagy egyházi szó
nokának, Dürr Damasusnak be kellett érnie azzal, hogy 
valóban nagyszabású prédikációs gyűjteménye mai napig 
kéziratban porladjon*
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dem wort Gottes gemess vnd dem Christlichen Glauben cim
lich aus dem Ein vnd Neunzigsten Psalm Dauids darinne 
fürnemlich von der hoch schädlichen Seuche der Pestilentz 
vnd wie man sich zu solchen Zeiten Christlich Vorhalten vnd 
trösten sol gehandelt wird. Gethan in der gantzen Christlicheu 
Versandung der haubt Obern Bergstadt Cremnitz in Vngern 
in dem Achtzigsten Jahre der mindern Zahl in welchem die 
obg emelte Seuche wie auch im vorgehenden sieben vnd Siebe n- 
zigsten zu regiren anfing Aber doch gleich wol auffs aller 
gnedigste von Golf verhütet ward. Jetzo aber allen fromen 
Christen zu Nutz Lehr Trost vnd Warnung in Druck verfer
tigt, Sampt einem Sermon vom allerheiligsten Abendmal Von 
Tlioma Fröhlich!j seligen weiland Pfarhcrr zu Caschaw in 
Obern Vngern vnd verordneten Rectorn des Spittals im 
Ncwcu Sold Durch Davidem Reussium ’Quernfurdensem Pre
diger und Diener des Göttlichen Worts zur Cremnitz. Leipzig, 
MDLXXXI.— (Szabó Károlynál hiányzik, azért címét teljesen közöl
jük a N, Múzeum Könyvtárának példányáról.) — V. ö. Szinnyei : 
Magyar írók XI. 839. has. — Pilcz prédikációi : Drey Predigten, 
Gehalten zu Scharosch, vor den Rubrischen, im lhare 1581. 
end hern achmals zu besserm unterricht der Einfeltigen, in 
kurtze Fragstück gebracht durch Casparuni Pilci umW. dazu
mal Pfarhern daselbst, Luc. 6. Selig seid jhr stb. Wittenberg. 
Gedruckt bey Simon Gonenberg. MDXCI. — L. Szabó Károly ■ R. 
M. K. III. 819. sz. — V. ö. Szinnyei : Magyar írók X. 1152—1156. 
has. — Ráth György: Pilcz Gáspár és ellenfelei. Adalék a hazai 
kryptokálvinizmus hitvitázó irodalmához. Magyar Könyv
szemle 1892—93. — Bruckner Győző: A reformáció és ellen
reformáció története a Szepességcn. Bp. 1922. I, — Sau'ter két 
prédikációja : Ein Christliche Predigt, Von dem schönen vnnd 
Nützlichen Gesprech Christi vnd Nicodcmi. Gehalten Inn der 
königlichen Freystadt Eperies, durch M. Samuel Sautter
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Wirtenbergicum, Pfarhern daselbst. Anno 1590. L. Szabó Ká
roly: R. M. K. Ií. 207. sz. — Christliche Leichpredigt Bey der 
Begrebnusz der Ehrn vnd Tugenreichen Frawen Margaretha 
seligen, weiland des Ehrnvesten Namhafften vnd Wolweisen 
Herren Steffan Zöbners seliger gedechtnus: Nachmals aber 
Des Edlen Ehrnvesten vnd Hochgelerten Herren LucaeFabini, 
christmilter gedechtnus, hinterlassenen Ehelichen Gemahels. 
Gehalten in der königlichen Freystad Eperies.den 31, January: 
Im 1591. Jahr. Durch M. Samuel Sautter Wirtenbergicum, 
Pfarherrn daselbst. L. Szabó Károly: B. M. K. II. 215. sz. — 
V. ö. I. S. Klein: Nachrichten von den Lebensumständen 
und Schriften Evang. Prediger in allen Gemeinen des König
reichs Ungarn. Leipzig u. Ofen 1789. I. 360—361. 1. — Hebsacher 
beszéde: Christliche und wahrhaftige Auslegung des hoch- 
tröstlichen Spruches Christi Matth. 27. Ich binbey euch alle 
Tage bis an der Welt Ende, erstlich 1593. den 5. October zu 
Epperies in einer Predigt vorgetragen und dann vermehrter 
zum Druck befördert. Bartfeld 1599. L. Szabó Károly: B. M. K. 
II. 290. sz. — V. ö. Szinnyei: Magyar írók IV. 568. has. — Gerengel 
prédikációi: Eine schöne tröstliche Leichenpredigt. H. n. 1563. — 
Eine schöne christliche Hochzeitspredigt. Augsburg. 1570. — 
V.ö. Szinnyei: Magyar írók 111. 1150—1151. has. —Payr Sándor: A 
soproni evangélikus egyházközség története. I. Sopron, 1917.

B) Egyházi énekköltés.
Az egyházi ének XVI. századi német vallásos iro

dalmunk leggazdagabban képviselt ága. A protestáns 
istentisztelet szerint az éneklésben az egész gyülekezet 
résztvett s így csakhamar szükség volt arra, hogy a papok 
híveik kezébe énekeskönyveket adjanak. Olyan egyházi 
énekköltészetünk azonban nem volt, amely a rövid idő 
alatt megalakult magyarországi német protestáns egyházak 
igényeit kielégíthette volna s így természetesen ismét a 
németországi énekeskönyvekhez kellett folyamodni. A leg
több német gyülekezetben századokon keresztül német- 
országi énekeskönyveket használtak, csupán kevés helyen 
találkozunk olyan énekeskönyvekkel, amelyeknek anyagát 
önállóbb szempontok szerint hazai szerző állította össze 
s igazán ritka esetben akad az énekeskönyvekben egy- 
egy magyarországi német szerzőtől való darab. Ez a 
függő viszony a legújabb időkig sem változott lényege
sen. „In Bezug auf Agenden und Gesangbücher war 
man allenthalben in Cis wie in Trans, aufs Ausland 
angewiesen“ — írja Loesche, az Osztrák-Magyar Mon
archia protestantizmusának egyik történetírója. „Seit dem 
Toleranzpatent herrschte grösste Buntheit, die in Oester
reich eben jetzt der Einheitlichkeit weichen soll. Auch in 
deutsch-evangelischen Gemeinden Ungarns erstrebt man 
für 1917 eine gemeinsame Agende, während man sich 
abgesehen von Pressburg, Oedenburg und Neusohl, die 
eigene Gesangbücher haben, mit reichsdeutschen be
gnügt.“ XVI. századi német egyházi énekeink azért
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csekély eredetiségük mellett is figyelmet érdemelnek, 
hiszen a kor válságainak és vallásos áhítatának hű tükrei.

Az első magyarországi német egyházi énekszerző Mária 
királyné, II. Lajos felesége. Hogy hol és mikor írta két 
egyházi énekét, azt nem tudjuk; tekintve azonban, hogy 
az énekek először Luther egy himnuszforditásával együtt, 
majd alnémet nyelven egy 1534-ben kiadott magdeburgi 
énekgyüjteményben szerepelnek, nálunk pedig hosszú ideig 
alig vettek róluk tudomást, igen valószínű, hogy már a 
mohácsi csata után, Mária külföldi tartózkodása idején 
készültek. Érdemes volna közelebbről megvizsgálni, hogy 
az énekek valóban Mária saját szellemi tulajdonai-e, 
vagy pedig csak az ő óhajára és kezdeményezésére írta 
őket egyik környezetében levő pap vagy költő. Egyelőre 
csupán annyit tudunk, hogy az énekeket még a XVIII. 
század folyamán több németországi (pl. a lipcsei,'a regens- 
burgi és marburgi) énekeskönyvbe felvették. Az egyik 
három versszakos énekben erős hitbeli meggyőződés és 
Istenbe vetett bizalom szólal meg a protestantizmus üldö
zőivel szemben, amely már az első versszakból kicsendül:

Mag ich Unglück nich widerstehn
Muss ungnad han
Der Welt für mein recht glauben
So weiss ich doch, das ist mein kunst
Gotts huld und gunst
Die muss man mir erlauben
Gott ist nicht weit, Ein kleine Zeit
Er sich verbirgt, Bis er erwürkt.
Die mich seins worts berauben.

Mária másik énekét: Ach Gott, was so/ ich singen 
állítólag férje halálára írta.

Második énekköltőnk Faber Egyed, a magyarországi 
német egyházi ének fejlődése számára alig jelent többet, 
mint Mária királyné. Faberről csak annyit tudunk, hogy 
Budán és Wittenbergben tanult és Luther ajánlatára 
1527-ben V. Henrik mecklenburgi herceg udvari papnak 
hívta meg Schwerinbe, ahol 1536-ban meghalt. Egyetlen 
egyházi énekét Luther előszavával 1531-ben adta ki 
Wittenbergben (Der Psalm Miserere deutsch ausgelegt) 
valószínűleg Hegenwalt Erhard zürichi magister átdolgo
zását véve mintául, amely 1524-ben ugyancsak Witten
bergben jelent meg. Faber éneke ma már csak néhány 
példányban van meg és alig hozzáférhető.

A protestáns gyülekezetek használatára készült első 
énekgyüjteményeket az erdélyi szászoknál találjuk. Mold- 
ner András brassói lelkész adta ki 1543-ban az első 
énekeskönyvet. A sokat ígérő cím után (Geistliche Lieder 
durch H. Andreám Moldner gemacht) azt várnék, hogy 
az énekek legnagyobb részének valóban Moldner a



szerzője; azonban közelebbről vizsgálva az énekesköny
vet, azt látjuk, hogy a bennelevő nyolc egyházi ének 
közül öt teljesen németországi énekszerzőktől való: kettő 
Wéisse Mihálytól, egy Steinmetz Györgytől, egy Hetzer 
Lajostól, egy pedig ismeretlen szerzőtől. Ezenkívül egy 
szabadon átdolgozott és két önállóan írt éneket találunk 
Moldner énekeskönyvében. Az átdolgozás egy ismeretlen 
német énekköltő Vorxn der himmlischen Rosen und wol- 
riechenden Lilj c. darabja után készült és 18 versszak
ban a tiszta evangéliumi hitvallást, mint a Mindenható 
legszebb ajándékát dicsőíti; a két önálló ének közül az 
egyik (Ein Klag zu Gott) könyörgő ének a protestantizmus 
ellenségeivel szemben való védelemért és erősen emlé
keztet Luther Ein feste Burg kezdetű híres reformációs 
énekére, a másik (Von der Hochzeit in Cana Galiläa) a 
kánai menyegző történetét beszéli el hosszadalmasan, 
magyarázatokkal bővítve. Moldner szegényes tartalmú 
énekeskönyve az erdélyi szászok tekintélyes protestáns 
gyülekezeteinek igényeit alig elégíthette ki. Csak Wagner 
Bálint 1553 körül megjelent énekeskönyve vált igazán az 
erdélyi szász protestánsok közkincsévé. Ennek az énekes
könyvnek a kiadását valószínűleg még Honterus János 
készítette elő. Wagner nem törekszik önállóságra, hanem 
az a célja, hogy a reformáció énekköltésének legjelesebb 
termékeit összegyűjtve, azokat megismertesse és meg’ked- 
veltesse népével. Az énekeskönyvnek ez a jellege címé
ben is kifejezésre ju t: Geystliche Lieder vnd Psalmen 
durch D. Mfartin] Lfuther] vnd andere gelerte Leuth 
gemacht. Az egész gyűjtemény egy lipcsei énekeskönyv 
alapján készült, amelyet Babst Bálint 1545-ben adott ki. 
Ebből az énekeskönyvből Wagner 82 darabot szó szerint 
vett át, köztük Mária királyné egyik énekét is. Az átvett 
énekek szerzői között a reformáció korának legkedveltebb 
német énekköltői vannak, elsősorban Luther (34 darab
bal), továbbá Weisse Mihály, Kohlrose János, Erasmus 
Alberus, Hans Sachs és mások. A gyűjteményben eze
ken kívül meglevő 15 éneket, kettő kivételével, Wagner 
valószínűleg egy Wittenbergben, 1543-ban, Klug Józset 
által kiadott énekeskönyvből vette át. Végül két darab 
Moldner énekeskönyvéből került Wagner gyűjteményébe; 
az egyik a fentemlített átdolgozás, a másik pedig Mold
ner könyörgő éneke. Wagner énekeskönyve a maga egé
szében nem más, mint a XVI. századi németországi 
énekeskönyvek egyik változata, de úgy látszik éppen ennek 
köszönhette nagy népszerűségét az erdélyi szászok között. 
1555-ig két kiadását ismerjük, ezenkívül tudomásunk van 
a XVI. század folyamán egy 1588-i kiadásról is, de bizo
nyos, hogy még többször jelent meg. Ezt az énekes-

--------- :------
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könyvet használták a XVI. században a legtöbb erdélyi 
szász gyülekezetben. A terjedelmesebb énekeskönyvek
nél gyorsabban terjedtek el kezdetben a legnépszerűbb 
egyházi énekköltők darabjai egyes röpíveken. Az erdélyi 
szász könyvtárakban is számos ilyen nyomtatványt talá
lunk, amelyek már a XVI. században forgalomban voltak. 
Brassóban és Nagyszebenben is megjelentek ilyen nyom
tatványok egyházi énekekkel a század második felében. 
A brassói nyomtatvány három éneket (a. Dankei dem 
Herrn heut und allezeit . . .  b. Ich weiss mir ein Blum
lein hübsch und fein . . . c. Lobet den Herrn, denn er ist 
sehr freundlich a nagyszebeni pedig egyet (Gebet
eines Kranken . . . 1576) tartalmaz, azonban egyiknek sem 
ismerjük a kiadóját. Ilyen nyomtatványok útján terjedt el 
Dürr Damasus hívei közt is egy-egy karácsonyi és húsvéti 
ének, amelyekre egyházi beszédeiben hivatkozik.

A szepesi német protestáns gyülekezetek a XVI. szá
zad utolsó éveiig kizárólag németországi, főképen a bo
roszlói énekeskönyvet használták; sokhelyütt még ebből 
énekelnek a XVIII. században is. Az első szepességi 
német énekeskönyvet Ambrosius (Lám) Sebestyén kés
márki pap adta ki. Mielőtt azonban erre rátérnénk, meg 
kell emlékeznünk egy költőnőről, aki németországi szüle
tésű volt ugyan, de élete javarészét nálunk töltötte és 
egyik munkáját a felsőmagyarországi német protestánsok
nak szánta. Heymair Magdolna életéről keveset tudunk. 
1566-ban Chambban, később Regensburgban volt iskola
mesternő. Már korán feltűnt verselőtehetségével; éneklésre 
szánt versekben feldolgozta Jézus Sirach könyvét, az 
Apostolok Cselekedeteit és az egyes vasárnapokra ren
delt apostoli leveleket. 1575 körül jöhetett Kassára Rueber 
János felsőmagyarországi katonai főparancsnok és sáros
megyei főispán házába nevelőnőnek. 1580-ban Bártfán 
megjelent énekeskönyvének előszavában — amelyet első
sorban a Rueber-család és a felsőmagyarországi német 
patrícius-családok nőtagjaihoz intéz — meleg szeretettel 
és hálával emlékezik meg arról a jóindulatról, amellyel 
Kassán fogadták. Az énekeskönyv három részből á ll: 
első része Tóbiás könyvének verses feldolgozása Hans 
Sachs modorában, megtartva a tizennégy fejezetre való 
felosztást; eiről kapta az énekeskönyv tulajdonképeni 
címét (Das Buch Tobie); a második és legterjedelmesebb 
rész ötvenkét egyházi éneket foglal magában, végül a 
harmadik részben négy vallásos tartalmú párbeszédet 
találunk, amelyek nyilván oktatásra voltak szánva. Az 
egyházi énekek dallamban és verselésben ismert német- 
országi énekköltők darabjait követik; a költőnő rendesen 
meg is jelöli a mintát, (pl. Sieh an 0  Herr die grosse
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not — im Thon: Ausz tieffer not schrey ich zu dir). 
Saját dallama és versmértéke mindössze két éneknek 
van. Tartalom szempontjából tekintve az énekeskönyvet, 
számos olyan darabot találunk benne, amelyek a hamis 
próféták, eretnekek,és kálvinisták ellen irányulnak; egyik 
ilyen énekben az Úrvacsora Szentségét dicsőíti. „Wider 
die Caluinisten“ :

Im Abendtmal des Herrn ist
Wiewohls verneint der Caluinist
Seiner vernunfft nach klügelen fhut
Christi warhaffligs Fleisch vnd Blut.

Talán a Felsőmagyarországon éppen ez időben lezajló 
kryptokalvinista mozgalom lebegett Heymair Magdolna 
szemei előtt. Különben az énekeskönyv alig különbözik 
az egykorú németországi protestáns énekeskönyvektől. 
Heymair Magdolna a könyv minden egyes darabját maga 
írta ugyan, de a reformáció korának tipikus érzésvilága 
szólal meg bennük a megszokott költői eszközökkel 
kifejezve. Az énekeskönyvet 1586-ban Sunderreütter 
György augsburgi prédikátor újból kiadta saját énekeivel 
bővítve, további elterjedését Felső-Magyarországon azon
ban nem tudjuk nyomon követni. Ambrosius (családi 
nevén Lám) Sebestyén (1542—1600) az első szepességi 
német énekeskönyv kiadója a felsőmagyarországi német 
protestantizmus egyik legérdekesebb alakja. Késmárki 
születésű volt, Wittenbergben tanult, majd visszatérve 
hazájába, Szepesszombaton, Bélán és Késmárkon ,volt 
iskolaigazgató, majd Eperjesen és Késmárkon pap. Élete 
vége felé egyre jobban Kálvin tanaihoz közeledett, végre 
nyíltan csatlakozott hozzájuk. Emiatt szenvedélyes vita 
támadt közte és Gradeczi Horváth Gergely, a hatalmas 
nagyeőri földesúr között, amelyről alább bővebben szó
lunk. Talán Lám kryptokálvinista volta oka annak, hogy 
énekeskönyve csak egyetlenegy példányban maradt ránk, 
mert a gyűlöletes kryptokálvinizmust terjesztő iratokat 
igen sok helyen elkobozták. Lám énekeskönyvében azon
ban a kryptokalvinizmusnak alig van nyoma. Az énekek 
négy részben jelentek meg. de csak az első rész érdemli 
meg valójában az énekeskönyv elnevezést s valószínű
leg ez volt használatban a késmárki gyülekezetben. Ez 
az első rész, amely 1588-ban Wittenbergben jelent meg, 
28 éneket foglal magában a hozzátartozó dallamokkal 
együtt. Lám a gyülekezet szükségleteinek megfelelően 
minden olyan éneket felölelt, amelyre az egyházi év 
folyamán istentiszteletek alkalmával és a mindennapi 
életben szükség van. Az egyes darabok eredetisége tekin
tetében Lám messzire felülmúlja a többi hazai német 
énekeskönyvek kiadóit: 28 éneke közül kettő Melanchton
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latin költeményei alapját!, kettő latin himnuszok nyomán 
i készült, a többi darab azonban zsoltárokból és szentírási 

igékből önállóan szerkesztett alkotás. Ugyancsak 1588-ban 
jelent meg Lám énekeskönys'ének második füzete 14 
énekkel Görlitzben. Ezek az énekek főképen a hitélet 

I erősbítését szolgálják és Melanchtonon kívül különösen 
[ Lobwasser Ambrus német zsoltárfordítót és Thymaeus 

Györgyöt követik. Végül halála évében két éneket adott 
ki. amelyekben a világi hiúságokat ostorozza, halála 

' után pedig Késmárk bírájának és honfitársainak ajánlva 
két imája és könyörgő éneke jelent meg „Wider die 
Türcken vnd Tattern vnd andere Feinde der christlichen 
Kirchen“. Utóbbiakat Grynaeus Simon liegnitzi pap a 

I késmárki egyházhoz intézett soraiban Lam hattyúdalainak 
mondja és szép hexameterekben dicsőíti emlékét. Lám 
nagy műveltségét és tehetségét valóban legelkeséredettebb 
-ellenfelei is elismerték. Énekeskönyvének szelleme külö
nösen tiszteletreméltó, mert itt a felekezeti pártviszályok 
fölé tudott emelkedni — noha különben tevékeny részt 
vett bennük — és valóban a Szentíráson alapuló tiszta 

I vallásosságot nyújtott híveinek. Énekeinek egy részét fel
vették egy Kassán 1628-ban megjelent énekgyüjteménybe 
is, amelyből azonban jelenleg egy példány sem ismeretes. 
Lám hűséges fegyvertársa a kryptokálvinista mozgalomban 
Pilcz Gáspár egyik vitairatában szintén írt egyházi énekeket 
az oltári szentségről, ez a vitairata azonban elveszett.

A nyugatmagyarszági németek közül a XVI. század
ban egyedül a soproniaknak van saját énekeskönyvük. 
Kiadója Gerengel Simon, a soproni ev. egyház megszer
vezője. Nem önálló munka, hanem Gerengel katekiz
musával együtt jelent meg először Regensburgban 1569- 
ben. (XVI. századi kiadásai még: 1571 Augsburg, 
1582 h. n.) A rendelkezésünkre álló negyedik, Bécsben 
megjelent kiadás (1619) alig különbözik a korábbiaktól. 
Gerengel egyházi énekeiről munkájának Sopron város taná
csához intézett előszavában ezeket mondja: ...... dieweil
wir seyd herobey vnserer Christlichen gemeine mehr 
Psalmen vnd Geistliche Lieder angerichtet, hab ich vns 
dieselbigen zum besten auch hinnach setzen wollen, 
dasz man sie feyn beysamen haben köndte.“ Az énekes
könyv 71 darabjának legnagyobb részét, a zsoltárok ver
ses feldolgozásait és a főbb hittételekről szóló énekeket 
valóban maga Gerengel írta. Hűségesen támogatta mun
kájában soproni paptársa, a szintén osztrák származású 
Pharerus Gergely, aki szintén több éneket írt. Ezenkívül 
kiaknázta Gerengel a németországi énekszerzőket (Luther, 
Jonas Justus, Eber Pál, Dietrich Vida), a latin himnusz
költészetet és lithurgiai hagyományt. Énekeinek gyakorlott
Pukénszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. t i

I
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verselése és túlságos józansága a mesterdalnok-költészel 
bélyegét viseli magán és valóban Gerengel egyik kor
társának adatai szerint ravensburgi prédikátor korában 
az ottani mesterdalnokok iskolájának legtermékenyebb 
tagja volt. Huszonhárom bibliai tárgyú mesterdalt írt, 
melyek azonban nem jelentek meg nyomtatásban. A 
soproni énekeskönyvön kívül is kiadott egyházi énekeket, 
így 1570-ben Augsburgban megjelent esketési beszédével 
együtt, ezek azonban az alkalmi költészet legrosszabb 
termékei. Legsikerültebb az a négy éneke, amelyet hitéért 
szenvedett salzburgi fogsága idején írt; ezekben leg
szebben szólal meg bensőséges vallásossága és erős hite. 
Gerengel egyházi énekei minden fogyatékosságuk mellett 
is hosszú ideig igen népszerűek voltak Sopronban ; ezek 
alapján készült az önálló soproni énekeskönyv is, amely
nek egyik kiadása (1700) a címlapon közölve Gerengel 
arcképét, kegyelettel emlékezik meg a soproni evangélikus 
egyházi ének megalapítójáról. Gerengelen és Phareruson 
kívül a XVI. században csak egy egyházi énekszerzőt 
ismerünk a nyugatmagyarországi német területről: a 
pozsonyi Purkircher Györgyöt (1530—1578). Jeles orvos 
és természettudós volt, több külföldi tudóssal is élénk 
összeköttetésben állott. A wittenbergi és páduai egyete
meken széleskörű humanista műveltséget szerzett, külö
nösen nagy hatással volt rá Melanchton, akinek halálát 
egy klasszikus eklogában siratja. Humanista műveltsége 
tükröződik nagyrészt latin nyelvű alkalmi költeményekből 
álló irodalmi munkásságában is, amelyből kiemeljük 
Stöckel Lénárd számára írt szép epitáfiumát. Bennünket 
közelebbről érdeklő zsoltár-átdolgozása szintén egyidejű
leg latin és német nyelven jelent meg 1566-ban Bécsben. 
A 79. zsoltár alapgondolata „Herr es sind Heyden in 
dein Erbe gefallen“ nála nem az eretnekek ellen irányult, 
mint sok korabeli katholikus és protestáns énekszerzőnél, 
hanem a török ellen; valószínűleg Dietrich Vida nürn
bergi prédikátor feldolgozását vette mintául, aki egyik, a 
törökök ellen tartott prédikációjában szintén német ver
sekbe öntötte ezt a zsoltárt. Purkircher is a törököktől 
ránkmért csapások közepette akar énekével vigaszt nyúj
tani. Átdolgozásából hiányzik a közvetlenség; erősen 
megérzik rajta a latinból való fordítás és a csiszolt huma
nista nyelv kifejezéseivel való küzködés.

XVI. századi német énekeskönyveinkről szólva, meg 
kell végül emlékeznünk a pozsonyi káptalan könyvtárában 
lévő kéziratos anabaptista énekeskönyvről. Az énekes
könyv kézirata (8r 619 levél, papír) 1581-ből való, másoló
jának nevét — többet, sajnos, nem tudunk róla — az 
utolsó lapon találjuk: Seuiastianus Kiemseer manum
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proprium scribere Jm 1581. Jár. Tartalmából minden két
séget kizáróan kitűnik, hogy valamelyik magyarországi 
anabaptista gyülekezetben használták. Az első anabaptista 
községekkel a XVI. század közepétől kezdve éppen az 
ország északnyugati részében, Pozsony, Trencsén és Nyitra 
megyékben találkozunk. A „testvérek“ Oél-Németországból, 
főkép azonban Morvaországból jöttek be hozzánk, több 
helyen fejlett iparuk miatt szívesen fogadták őket, de 
sokkal több helyen volt részük üldözésben. Viszontagságos 
sorsuk tükröződik az énekeskönyvben is ; nemcsak éneke
ket találunk benne, hanem vallásos elmélkedések rész
leteit és igen sok történeti feljegyzést az anabaptisták s 
általában a protestánsok történetéről. így pl. részletesen 
elbeszéli az első pozsonyi protestáns mártírok történetét. 
Históriás éneknek nevezhetnők az énekeskönyv'legérde
kesebb darabját is : Geschieht des verloffnen Triebsais Im 
vngerlanndt, gesanngs weyss gestelt Durch Michel Kramers 
ln der Melodey: an wasser Flissenn Babilonn 153 — 
October — 48 Jar. Szerzőjéről nevén kívül egyebet nem 
tudunk. Az ének száraz krónikaszerű egyhangúsággal és 
hosszadalmas részletességgel (68, egyenként 11-soros vers
szak) beszéli el az anabaptisták magyarországi szenve
déseit, különösen kiemelve Bakics Péter holicsi -földesúr 
(wáckhis petter) kegyetlenkedéseit. A  színtelen előadás 
csak a végén válik valamivel lendületesebbé, amikor a 
krónikás örömének és a Mindenható iránt érzett hálájá
nak ad kifejezést, hogy a hazánkból szerencsésen Német
országba menekült „igaz hitű testvérek nyáját“ megtar
totta. Bizalommal tekint most már a jövőbe:

Darumb Jetzund das Heüfflein klain
das sich hat Gott ergeben
aus gangen ist vons Babstes gmain
dem sy thun widerstreben
Sagen daz sein Leer Lugen sey
vnd Bekhennen die warhait frey
Be Zeugen auff Liechter Érdien
mit Leben vnd that
Nach gottes Rath
On scheich volgenn gottes gebott
Müessen vervolgel werden.
Also ist die grosse Noth 
vber die fromen Khomen 
attain vmb des götlichen worts 
den fryebsal eingenomen 
Sy bliben stayff In Jrer hoffnung 
auch in der warhait trew vnd frumb 
Beschlossen bey In allsamen 
Biss an Ir Endt 
unabgewendt
vest Zhalten, an dem waz sy Erkendt
Zum Ewigen Leben, Amen,
finis Endt des vngarischen Triebsais.

11
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Végigtekintve XVI. századi német énekeskönyveinken 
és egyházi énekköltésünkön, mindenekelőtt azt látjuk, 
hogy énekszerzőink nagyon ritkán járnak a maguk útján; 
énekeskönyveink anyagának túlnyomó része egybeolvad 
a németországi protestáns egyházi énekköltéssel. Az át
vett vagy átdolgozott énekek szerzői (Luther, Kohlrose 
János, Erasmus Alberus, Eber Pál stb.) nagyrészt ugyan
azok, akiknek darabjait a XVII. század végétől kezdve 
magyarnyelvű énekeskönyveinkben is gyakran megtaláljuk. 
Német énekeskönyveink is előkészítették a talajt e fordí
tások számára. Különben énekszerzőink önállóbb darab
jaikkal is ugyanazon hagyományokban gyökereznek, mint 
a németországi énekszerzők: a középkori latin himnusz- 
és zsoltárköltészetben.

IRODALOM.
Az egyházi énekre vonatkozó gazdag német irodalomból a követ

kező munkákat emeljük k i: Ph. WackerJiagel: Das deutsche 
Kirchenlied von Luther bis auf Nicolaus Herrmann. Stuttgart 
1841. — Ugyanaz: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten 
Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Leipzig, 1864— 
1877. 5 kötet, — ,/. Zahn: Die Melodien der deutsch-evangeli
schen Kirche. Gütersloh 1888—1893. — F. Spitta: Ein’ feste 
Burg ist unser Gott. Die Lieder Luthers in ihrer Bedeutung 
für das evangelische Kirchenlied. Göttingen 1905. — G. 
Loesche: Deutsch-evangelische Kultur in Oesterreich-Ungarn. 
Leipzig, Halle a/S. 1915. — Mária királyné egyházi énekeiről 1. Tudo
mányos Gyűjtemény 1834. 111. — Első kiadásait 1. Goedeke: 
Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung II2. 199. 1. — 
Faber Egyed zsoltára: Der Psalm Miserere, deutsch ausgelegt, 
Durch M. Egidium Fabrum, Mit einer Vorrede Mart. Luther 
Wittemberg, MDXXX1. L. Szabó Károly B. M. K. 292. sz. — V. ö. 
Szinnyei: Magyar írók III. 7. has. — Allgemeine Deutsche 
Biographie VI. 488. 1. — Az erdélyi szász egyházi énekről 1. Trau
gott Schuster: Das deutsche Kirchenlied in Siebenbürgen. 
Gymiiasialprogramm. Mediasch 1856/57; 1857/58. — Moldner
András énekeskönyve: Geistliche Lieder durch H. Andreám 
Moldner gemacht, MDXL11I. — L. Szabó Károly: B. M. K. 11. 
32. sz. — V. ö. Szinnyei: Magyar írók IX. 121. has. — Julius 
Gross: Seltene Druckwerke in der Bibliothek des ec. Gymna
siums A. B. in Kronstadt. Korrespondenzblatt 1886. 1. sz. — 
Wagner Bálint énekeskönyve: Geistliche Lieder und Psalmen 
durch M. Luther und andere gelehrte Leute gemacht. Zu Krön, 
mit Privilegien auf fünf Jahr. Gedruckt zu Cron in Siebenbürgen, bei 
M. Valentin Wagner. — Szabó Károly B. M. K. II. 303. sz. alatt 
az énekeskönyv második kiadását veszi fel. Azonos című első kiadá
sáról 1. Ludwig Michaelis: Das älteste evangelisch-lutherische 
Kirchen-Gesangbuch der Sachsen in Siebenbürgen. Korre
spondenzblatt 1886. 7. és 8. sz. 1887. 6. és 7. sz. — Traugott 
Schuster: Das älteste deutsche Kirchengesangbuch Sieben
bürgens. Archiv N. F. XXII. — Bichard Csáki: Vorbericht zu 
einer Geschichte der deutschen Literatur in Siebenbürgen. 
Hermannstadt 1920. — 1588-ban megjelent későbbi kiadósát 1. Szabó 
Károly: B. M. K. II. 200. sz. — A röpirat alakjában Brassóban 
megjelent három egyházi éneket 1. ugyanott 304. sz. — A nagyszebeni, 
ugyancsak röpíven megjelent egyházi ének: Gebet eines Kranken:
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aus den Psalmen Davids zusammengezogen, und in Gesang- 
iveise verfasset: Im Ton. Wenn mein Stündlein vorhanden 
ist. Sirach 37. Wenn du krank bist, so verachte das nicht. . .  

! von aller Missethat. Gedruckt in der Hermannstadt durch Martin 
Heusler, und Greger Frautlinger im Jahr 1576. L. Szabó Károly: 

I R. M. K. 11. 139. sz. — V. ö. még Albert Amlacher: Damasus 
Dürr, ein ev. Pfarrer und Dechant des Unterwälder Kapitels 

f aus dem Jahrhundert der Reformation. Festgabe Hermannstadt, 
1883. — Heymair Magdolna énekeskönyve: Das Buch Tobie, ln 

[ Christliche Reimen vnnd Gesangweise gefast vnd gestellet,
; Gott, dem lieben Ehestand allen frommen Christliebenden 

Eheleuten vn Jungfrewlichen Kinder Schulen, zu Ehren, 
erinnerung vnd Trost, Durch Fraw Magdalenen Heymairin, 

i der zeit Rueberischen Frawen Zimmers Hoff Meisterin. Mit 
sampt noch etlichen vn fünfftzig Christlichen vnnd Geist
reichen Liedlein. Bartfeld, David Guttgesel 1580. — L. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 155. sz. — V. ö. Szinnyei: Magyar írók 
IV. 855—56. has. — Goedeke: Grundriss zur Geschichte der 
Deutschen Dichtung. II2. 170/1. 1. — Ambrosius (Lám) Sebestyén 
egyházi énekei : Acht und Zwentzig Geistliche Lieder aus hey- I  liger Göttlicher Schrift genommen . . . Durch Sebastianum 
Ambrosium, Diener des Göttlichen Worts in der Stadt Kysz- 
marck im Zips. Wittenberg, gedruckt durch Matthes Welack. 1588. — 
Vierzehn Geistliche Lieder atts schönen Lehr und Trost- 
*tuchen Heyliger Schrift genommen zum Thcil zu sonderlicher 
Übung seiner Hauskirchen, zum Thcil auff freundliches Be
gehren gutter Freunde gemacht, vnd mit Eingesetzten von 
fürtrefflichen Meistern gestellten Mclodeyen in Druckh ver
fertiget durch Sebastianum Ambrosium, Diener des Göttli
chen Wortes in der Stadt Keyszmarck in Zips . . . Gedruckt 
zu Görlitz durch Ambrosium Fritsch 1588. — Zwcy Geistliche 
Lieder, das erste von der Eitelkeit, welcher der Mensch von 
seiner Empfengnisz vnd gebürt an bisz zum abscheid aus 
diesem jammerthal unterworfen ist. Das ander, Wie sich ein 
Christ in solcher Eitelkeit zu trösten habe. Zur Liegnitz, druckls 
Nicol. Schneider A. C. 1600. — Zwcy newe Geistliche Lieder 
wider die Türcken vnd Tattern vnd alle andere Feinde der 
christlichen Kirchen. Daneben zwcy alte Kirchengebet... 
A négy rész együtt egyetlen példányban a szepeshelvi káptalan tulaj
donában van ; leírásét és tartalmi ismertetéséi ). Weber Samu: Egy 
érdekes régi énekeskönyv. Evangélikus Egyház és Iskola 1887. 
21—22. sz. — V. ö. Hradszky József: A XXIV. királyi plébá
nos testvérülete és a reformáció a Szepességen. Miskolc 1895. — 
Palcsó István: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum tör
ténete. Késmárk, 1893. — Nagl-Zcidler i, m. I. — Zsilinszky 
Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története Bp. 1907. — 
Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története 
a~Szepességen. I. Bp. 1922. 161 —164. 1. — Ambrosius (Lam) Sebes
tyén énekei részben a következő kassai énekeskönyvben jelentek meg 
Apotheca Sacra Psalmorum, oder Deutsches Gesangbuch 
enthaltend 606 Lieder . . . zusammengetragen, gedruckt und 
verlegt durch Daniel Schulz Buchdruckern zu Kaschau.Cum 
gratia et privilegio. S. P. T. Kaschau, 1628. — L. Szabó Károly: 
R. M. K. II. 451. sz. — V. Ö. Ráth György: Gradeczi Horváth 
Gergely és Lám (Ambrosius) Sebestyén hitvitája. Irodtört. 
Közi. 1894.— Pilcz egyházi énekeirö\ L. Ugyanaz: A felsőmagyar
országi kryptokálvinisták hitvitázó irodalmáról. Irodtört. Közi. 
1892. Gerengel kátéjának és énekeskönyvének első kiadása csak 
csonka és címlaptalan példányban van meg a M. N. Múzeum könyv
táréban. (Catech. 485.) De megvan a negyedik kiadásnak egy teljes
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példánya: Catechismus vnd Erklerung der Christlichen Kin
derlehre wie die in der Kirchen Gottes zu Oedenburg in 
Hungern fürgetragen wird. Gestellet durch Simon Gerengel . . . 
Gedruckt in Verlegung Matthes Baum in Wien 1619. — Egyéb egy
házi énekei: Vier Geistliche Klage-Lieder Simonis Gerengels 
in seiner langwierigen Gefangnus gesungen. Nürnberg é. n. — 
V. ö. Goedeke: Grundrisz zur Geschichte der deutschen 
Dichtung. II2. 405. I. — Payr Sándor: A soproni evangélikus 
egyházközség története. I. Sopron 1917. Purkircher idevágó mun
kája: Der 79. Psalm Dauids, Herr es sind Heyden in dein 
Erbe gefallen, &c. indisen Kriegsleuffen ivider den Türcken 
gantz nötig zu singen. Gott dem Allmechtigen zu ehren, 
vnd der Wolgebornen Frawen, frawen Catharine Gräfin von 
Salm, gebornen von Pernstcin &c. zu wolgefallen gefertigt 
vnd auszgangen . . . Gedruckt zu Wien in Oesterreich, durch Cas- 
parum Stainhofer. - L. Szabó Károly: fí. M. K. III. 548. sz.
V. ö. Szinnyei: Magyar írók XI. 261-264. has. — Goedeke: 
Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung II2. 186. I. — 
Frankl V.: Egy XVI. századbeli magyar fűrész és orvos emlé
kezete. Századok. 1873. Az anabaptisták énekeskönyvéről 1. Knauz 
Nándor: A pozsonyi káptalannak kéziratai Esztergom, 1870. — V. 
ö. Quellen zur Geschichte der böhmischen Brüder vornehmlich 
ihren Zusammenhang mit Deutschland betreffend. Veröffentlicht 
von A. Gindely. Fontes Rerum Austriacarum II. Abth. XIX. — Äl- 
dásy Antal: Anabaptisták Magyarországon a XV/. és XVII. 
században. Katholikus Szemle 1893. — A magyar énekeskönyvek néme; 
eredem darabjairól !. Thienemann Tivadar: XVI. és XVII. 
századi irodalmunk német eredetű művei. Irodalomtört. 
Közi. 1922-23.

C) Imádságos könyvek és oktató munkák.
Az egyházi énekeskönyvek melleit XVI. századi né

metségünk legkedveltebb és legolvasottabb munkái az 
imádságos könyvek és az egyszerű laikus lelkének épü
lésére szánt elmélkedő, oktató munkák. Ezek állanak ebben 
a korban első helyen a legfejlettebb irodalmakban is. Az 
imádságos könyvekben legközvetlenebbül és legegyénibben 
szólal meg a kor vallásos szellemi tartalma, talán őszintéb
ben és igazabban, mint az egyházi énekekben, amelyekben 
a tartalom a forma korlátái közé szorul. Az imádságok és 
elmélkedések utat nyitnak a végtelenség felé, beszélgetést 
közvetítenek Istennel; a bűnös embernek Istenhez való 
viszonya pedig a XVI. századi vallásos lélek legégetőbb 
problémája.

És mégis: dacára a kor vallásos áhítatának és az 
Istenhez való közeledés szinte égető vágyának alig talá
lunk XVI. századi német irodalmunkban szorosabban vett 
önálló imádságos könyvet, vagy akár csak egy németor
szági imádságos könyv hazai német utánnyomatát. Német
ségünk úgy látszik, szívesebben olvasta a közvetlenül 
Németországból behozott hasonló népszerűbb munkákat. 
Az egykorú könyvjegyzékek számos imakönyvet említenek 
s bár címüket nem lehet pontosan megállapítani, bizo
nyosnak vehetjük, hogy németségünk is ismerte a német-
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országi népszerű vallásos írók közül legalább azokat, akik
nek munkái a XVI. és XVII. században magyar fordí
tásban is elterjedtek, (J. Spangenberg, Habermann, Möller, 
Frisius stb.). A magyarországi német protestánsok közül 
csupán a soproniaknak van saját imádságos könyvük;

I ez sem különálló munka, hanem Gerengel említett káté
jának mintegy kiegészítő függeléke. Gerengei imádságainak 

! összeállításánál egyformán tekintettel volt az istentisztelet 
rendjére és a hívek magánéletére. Imádságainak nagy 
részét maga írta szenlírás-részletek alapján, csupán Luther 
és Georgius Maior wittenbergi prédikátor egy-egy imáját 
veszi át. Imakönyvében különös figyelmet szentel a halál
ról való elmélkedésnek; ilyenkor teljesen a XVI. század
ban virágzó ars moriendi-irodalom gondolatkörének hatása 
alatt áll. Ennek a halálról elmélkedő irodalomnak néhány 
jellemző magyarországi német termékével még találkozni 
fogunk. Tekintélyes helyet foglalnak el továbbá Gerengel 
imakönyvében a török ellen elmondandó könyörgések. Ezt 
a tárgyat előszeretettel karolták fel vallásos íróink, éppúgy 
mint Németországban, ahol óriási irodalma van. „Wider 
die Türken und Tattern" írja Ambrosius (Lam) Sebestyén 
utolsó egyházi énekeit, amelyekhez két könyörgést is csatol, 
Külön kis vigasztaló imakönyvet adott ki a török csapá
sok közepette Bogner Péter brassói jogtudós és pap ( t 1591). 
Bogner életpályája külön is megérdemli figyelmünket. Nyug
talan polyhistor volt, aki bölcsészettel, jog- és orvostudo
mánnyal foglalkozott, míg végre a theológiának szentelte 
életét. Beutazta Franciaországot, Angliát és Olaszországot, 
Párisban hat évig a bölcsészetet hallgatta, Páduában, Bo
lognában, Pisában, Sienában, Rómában és Firenzében kora 
legelső jugtudósait. Hazatérve szülővárosába városi taná
csos, iskolamester, majd pap lett. Brassóban 1586-ban meg
jelent imakönyve egy példányban sem maradt ránk és 
tartalmáról sincs semmi adatunk. Csak azt tudjuk, hogy 
már 1594-ben új kiadásra volt szükség ; ez mindenesetre 
az imakönyv népszerűségét bizonyítja.

Valamint az imakönyveket, a vallásos elmélkedő mun
kákat is nagyrészt közvetlenül Németországból kapta né
met lakosságunk a reformáció századában. Az első ily
nemű munka, amely nálunk megjelenik, szintén német- 
országi író munkájának többé-kevésbbé módosított kiadása. 
Heltai Gáspár 1551-ben Kolozsvárott megjelent Trostbüch- 
lein-jére gondolunk, amely nem más, mint Johannes Span
genberg népszerű német protestáns író egyik munkájának 
variánsa. Spangenberg munkája (Ein new Trost büchlin, 
Mit einer Christlichen vnterrichtung, Wie sich ein Mensch 
bereiten sol zu einem seligen sterben jnn Fragstücke ver
fasset Durch Joannem Spangenberg Prediger zu Nord-

f
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hausen. Wittenberg, 1543), amely címében is pontosan 
megegyezik Heltai könyvével, több hasonló vallásos elmél
kedésből (Luther, Georg Spalatin, Kaspar Kranz és mások 
műveiből) tevődik össze és a halálról elmélkedő irodalom
nak egyik népszerű terméke. Heltai német vigasztaló köny
vecskéje nem maradt reánk, de hogy Spangenberg köny
vét saját szellemi tulajdonaként adta ki, az a címből is 
kitűnik; forrását itt csupán ekképen jelzi: „gesammelt 
und zusammengesetzt aus christlicher Prediger Schriften'. 
Az 1553-ban megjelent magyar fordításban pedig első sze
mélyben szól a szerzőről, noha éppen e fordítás alapján 
megállapítható, hogy a német kiadásban csaknem válto
zatlanul adta ki újra Spangenberg könyvét. Heltai a német 
író prózai szövegével együtt lefordított néhány verses be
tétet is, egy haláltáncszerű költeményt és több kisebb 
verset. Hogy vájjon ezek a verses betétek az 1551-i ki
adásban is szerepeltek-e, azt nem tudjuk megállapítani. 
Heltai írói fejlődésével érdemes volna német szempont
ból is foglalkozni. Hogy milyen körülmények közt lett a 
nagyszebeni születésű erdélyi szász Caspar Helth Heltai 
Gáspárrá, arról irodalomtörténeteink nem sokat mondanak. 
Pedig Heltai el magyarosodása szervesen összefügg életé
nek legsúlyosabb válságaival, felekezeti álláspontjának 
ingadozásaival. Heltai felekezeti állásfoglalásaiban épp 
úgy, mint irodalmi működésének nagy részében nem sok 
önállóságot mutat; igen könnyen kerül nálánál erősebb 
egyéniség döntő befolyása alá. Mint buzgó lutheránus, a 
wittenbergi egyetem neveltje sikerrel védte meg a Krisztus 
isteni természetéről szóló tant Stancarus ellen. Kálmán- 
csehi és az első erdélyi magyar kálvinisták hatása alatt 
mindinkább eltávolodik lutheri álláspontjától, végre teljesen 
fiatalabb, de határozottabb és céltudatosabb paptársa, 
Dávid Ferenc fegyverhordozója lett. S amint lutheri állás
pontjától eltávolodott, úgy vált ki Dáviddal és kolozsvári 
gyülekezetével együtt az erdélyi szász nép kötelékéből. 
Mint Spangenberg könyvének kiadója és fordítója még 
Luther tanait követi, aminthogy az eredeti munka szer
zője, Spangenberg, Luther szűkebb környezetéhez tartozott. 
Heltai nyomdásztársa Hoffgref szintén egy népszerű 
német protestáns író, Veit Dietrich egyik munkáját 
adta ki a magyarországi német olvasók számára. Diet
rich (1506—1549) nevével már találkoztunk; egyik 
egyházi énekét Gerengel felvette énekeskönyvébe, ver
ses zsoltára pedig Purkircher hasonló énekének mintája 
volt; Dévai Biró Mátyással es Wiener Pállal, az erdélyi 
szászok első püspökével levelezett is. Luther famulusa, 
majd prédikátor volt Nürnbergben. Egyházi énekein kívül 
prédikációkat és népszerű elmélkedő munkákat írt, fő-



képen azonban Luther néhány iratának kiadásával szer
zett érdemeket. János evengeliumának néhány részlete 
alapján írt elmélkedései, amelyeket Hoffgref György 1553—59 
között Kolozsvárott újra kiadott, utolsó munkái közül 
valók. Csak halála után 1550-ben jelentek meg Witten- 
bergben ; e kiadás alapján készült Hoffgref utánnyomata. 
Dietrich ebben a munkában a halálról gondolkodik, a 
halálra készülődik. Elmélkedései tehát szintén az ars 
moriendi-irodalomba kapcsolódnak. Fantasztikumokkal 
telített vallásos elmélkedéseket írt első zsidó származású 
német írónk, Mandel Kristóf. „Hunger genant, von Ofen“ — 
így nevezi magát első munkájának címlapján s többet 
alig tudunk életéről. Németországi tanulmányévei alatt 

I áttérve lelkes protestáns lett; nem tért vissza hazánkba,
! hanem kisebb fejedelmi udvarokban vállalt irnoki. állást. 

Kitűnő humanista műveltsége mellett mint volt zsidó bá
mulatosan jártas volt az Ó-Testamentomban. Elsősorban ezt 
a jártasságát aknázza ki munkáiban, amelyeket új hite 
szolgálatába állít. Akár Krisztus istenségét bizonyítgatja a 
szélsőséges szektákkal szemben, (Das Jesus Christus sey dz 
ewig Göttlich wort . . . 1536. — Beweisung aus der Juden 
Gesatz . . . 1557), akár pedig a kor kabalisztikus hajlamai
nak hódolva jövendöli meg a világ végét (Rechnung der 
1XX wochen Danielis, sambt zwayen Vermuetungen von 
dem Ende der W elt. . .  1552), mindenkor az Ó-Testamentom 
a kiinduló pontja. Mint sok kortársánál, nála is az utolsó 
ítélet rémképe áll gondolatkörének középpontjában s a 
végső leszámolásra való készülődés szükségességét han
goztatja. Munkái közül kettőt fejedelmi pártfogóinak, 
György brandenburgi és Ottó Henrik rajnai őrgrófnak, 
egyet pedig Widmanstetter János Albert augsburgi her
cegi tanácsosnak ajánlott; szélesebb körben sem nálunk, 
sem pedig Németországban nem terjedtek el. A protestáns 
felekezetek között lezajlott Úrvacsora-vita tanulságai alap
ján írja meg Hartlieb János wesendorfi evangélikus pap 
elmélkedését az oltári szentségről. Nem polemizál senkivel, 
csupán a tiszta lutheri felfogás igazságát hangoztatja. Kere
setlen szavakkal, kérdések és feleletek alakjában foglalja 
össze mondanivalóit a laikus hívők számára, Pál apostolnak 
a korinthusiakhoz írt első levele alapján.

Hartlieb munkájának beosztása erősen emlékeztet a
XVI. századi vallásoktatás legelterjedtebb vezérfonalaira: 
a kathekizmusokra. A protestantizmus az egyetemes pap
ság elvét hirdetve, mindenki számára szinte egyforma 
mértékben akarta hozzáférhetővé tenni az új hit alap
igazságait. Másrészt azonban arra törekedett, hogy a 
theológiai formalizmus kényszerét megszüntesse; nem a 
theológiai ismeretek segítségével, hanem a személyes hit
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erejével emelkedik fel a lélek a vallásos élmény teljes
ségéig ; az igazi vallásossághoz is elég az alapigazságok 
ismerete. Ezek a törekvések hozták létre Luther kathe- 
kizmusait, amelyek a protestáns dogmatika és apologetika 
kialakulásáig a vallástanítás egyedüli alapját alkották. 
Luther kis kátéját nálunk először Hontems János adta 
ki németül Brassóban, 1547-ben. Kiadásának közvetlen 
forrását — mint fentebb mondottuk — nem ismerjük: ez 
az utánnyomat 1555-ben második kiadásban is megjelent, 
ezenkívül a XVI. századbót csupán Heltai német katek iz
musáról van tudomásunk (Summa christlicher Lehre . . . 
1551), de ez egy példányban sem maradt ránk. Azonban 
Luther kathekizmusának egyik önállóbb átdolgozása, Ge- 
rengel Simon munkája, a magyar protestáns vallásokta
tásra is irányítóan hatott egészen a XIX. század elejéig. 
Gerengel kátéjának XVI. századi kiadásairól ének- es 
imakönyvével kapcsolatban már szólottunk. Előszavában 
hangsúlyozza, hogy katekizmusát nem azért írta, „das 
ich mich hier durch hierfür thu”, hanem azért, hogy' az 
evangélium tisztaságát fenyegető veszedelmek között bi
zonyságát adja annak, „das ichs nach dem lautern Gottes 
Wort mit D. Luthers Catechismo vnnd scnrifften vnd mit 
and’n reinen Lehrern vnd Bekennem der Augspurgischen 
Confession deren Apologia vnnd Schmalkaldischen Ar
tikeln halte vnd entlieh mit allerley Sectirern Schwer
inern vnd Schwindelgeistern sie seind gleich new oder 
alt grob offenbar oder subtil nichts wil zu schaffen haben' . 
Az egész munkában valóban szigorúan ragaszkodik 
Luther kathekizmusaihoz, csupán néhány új példával és 
szentírási részlettel egészíti ki Luther magyarázatait. Nem
csak a kis kátét követi, hanem a nagy kátéból is több 
részletet átvesz, miután nemcsak a tanuló ifjúságnak, 
hanem lelkésztársainak is hasznos könyvet akar adni. 
Az úrvacsorára és gyónásra vonatkozó főbb kérdéseket 
párhuzamos latin és német szöveggel bocsátja közre 
„Seytemal etliche Hungarn so der Latein besser dann der 
Teutschen Sprachen erfahren seynd mich gar freundlich 
darumben angesprochen vnd gebetten haben " Gerengel 
valóban egyesítette munkájában kora vallásos műveltségé
nek lényegét egyszerű közvetlen formában. Ebben a 
kathekizmusban mindenki megtalálhatta .azt, amit keresett, 
ez magyarázza meg a könyv nagy népszerűségét. A sop
roni papok a XVII. század elején kibővítették egy rövidebb 
résszel, amely később külön is megjeleni Christliche Kinder
lehre címen. Különösen ezt a rövidebb részt használták 
sokáig, utolsó német kiadása Sopronban 1779-ben jelent 
meg. Első magyar fordításával a XVlll. század elején 
találkozunk: „Hálában Zeitler András betűivel. 1715.
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Esztendőben'* jeleni meg először magyar nyelven név
telenül és népszerűségét a XIX. század első feléig meg
tartotta.

Gerengel kátéjában arra is törekszik, hogy az isten- 
tisztelet rendjét bizonyos egyöntetű ima-, ének- és liturgiái 
formulárékkal szabályozza; munkájának ebből a rövid 
részéből egy agenda tervezete bontakozik ki. Gerengel 
önálló agendát is írt, igaz, hogy nem jelent meg nyomta
tásban, de kéziratban nemzedékről-nemzedékre öröklődött 
s 1828-ig használták Sopronban, Ennek az agendának 
egyik későbbi átdolgozása Sieger Pál 1678-ban készült 
kéziratában maradt ránk. Ez a Formularbuch külön-külön 
szabályozza a hétköznapi könyörgések, vasárnapi és ünnepi 
istentiszteletek sorrendjét, az úrvacsoraosztás szertartását 
és egyes alkalmi aktusokat. A szentírási szakaszok ma
gyarázatánál Veit Dietrich Summarien c. munkáját (Sum
maria über das A. T. . . Wittenberg 1541 . . . Summaria 
uber das N. T. . . Ugyanott 1544.) veszi alapul. A gyónás és 
úrvacsoraosztás alkalmával elmondandó imákat latinul és 
magyarul is közli azok számára, akik nem tudnak németül. 
Az egész munka különben szigorúan ragaszkodik a witten
bergi agendához (Kirchenordnunge zum Anfang fur die 
Pfarrherrn in Hertzog Heinrichs zu Sachsen o. g. h. 
Fürstenthum . . . Wittenberg 1539), amelytől csak itt-ott tér 
el néhány önállóan betoldott szentírási idézettel. A witten
bergi agendát — mint fentebb láttuk — nálunk először 
Honterus adta ki Brassóban 1547-ben egy lipcsei 1540-i 
kiadás alapján. A bányavárosok számára Meitzer Gergely 
Selmecbányái lelkész ugyancsak a wittenbergi agenda 
alapján állítja össze 1570-ben a maga Agendbüchlein-jét, 
amely Serpilius Vilmos pozsonyi pap másolatában ma
radt reánk. v

Német vallásos irodalmunknak imádságos könyvekből 
elmélkedő és oktató munkákból álló része a XVI. század
ban még egyházi énekirodalmunknál is szegényebb. A 
további fejlődés útját Spangenberg és Dietrich munkáinak 
utánnyomatai jelzik; XVII. századi vallásos irodalmunk 
jórésze is hozzájuk hasonló írók munkáinak hazai német 
kiadásaiból és utánzataiból tevődik össze.

I RODALOM.
A német imádságos könyvekről I. P a u l  A l t h a u s :  Z u r  í  h a ra k -  

t c r i s t i k  d e r  e v a n g e l i s c h e n  G e b e t s l i t e r a tu r  im  R e f o r m a t i o n s 
j a h r h u n d e r t  1914. — H e r m a n n  B eck :  D ie  E r b a u u n g s l i t e r a t u r  
d e r  e v a n g .  K i r c h e  D e u ts c h la n d s  1883. — Gerengel kátéjának és 
Lám imádságainak kiadását 1. az előbbi fejezetben- — Bogner mun
kája T r ö s t l i c h e  G e b e te  lo id c r  d i e  T ü rk e n .  Kronstadt 1586. — 
Második kiadása Brassó 1594. L. S z a b ó  K á r o l y :  R. M. K .  II. 
193. sz. — V. ö. ./. S e i  v e r t : N a ch  rich  ten  von S ie b e n b ü r g i -
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seh en  G e le h r t e n  u n d  ihren  S c h r i f t e n .  Pressburg 1785. 38—4 1 .1. — 
T r a u s c h :  S c h r i f t s t e l l e r l e x i k o n  I. 156—59. !. — Heltai vigasz

taló könyvecskéjének német kiadósa : T r o s tb ü c h le in  m i t  c h r i s t 
l i c h e r  U n te r r i c h tu n g ,  w ie  sich  e in  M e n s c h  b e r e i t e n  so l l  zu  
e in e m  s e l ig e n  S te r b e n .  G e s a m m e l t  u n d  zu s a m m e n g e s e tz t ,  a u s  
c h r i s t l i c h e n  P r e d i g e r  S c h r i f t e n .  D u r c h  C a s p a r e m  H e l th ,  
P f a r r h e r r n  zu  K l a u s e n b u r g  1551. Gedruckt zu Klausenburg in 
Siebenbürgen durch Caspar Helth und Georg Hoffgreff MDL1. — L. 
S z a b ó  K á r o l y  R. M. K .  11. 51. sz. — V. ö. T h ie n e m a n n  T i v a d a r :  
X V I .  é s  X V I I .  s z á z a d i  i r o d a lm u n k  n é m e t  e r e d e tű  m ű v e i .  
I r o d t ö r t .  K ö z i .  1922. 71—75 1. — Heltai viszonyáról az erdélyi 
szászokhoz 1. A d o l f  S c h u l l e r u s :  L u t h e r s  S p r a c h e  in  S i e b e n 
b ü r g e n  Hermannstadt 1923. — Dietrich munkájának utánnyomafa : 
C h r i s t l i c h e  w a r e  v n n d  t r ö s t l i c h e  a u s z l e g u n g  e t l i c h e r  d e r  
s c h ö n s te n  l i e b l i c h s t e n  v n d  t r ö s t l i c h s te n  s p r ü e c h e  S . J o h a n 
nis. W e l c h e  d e r  E h r w i r d i g e  H e r r  V c y t  D ie t r i c h  v o r  s e in e m  
a u s z  d i e s e m  z e i t l i c h e n  leben  a b s c h ie d  a l le n  f r o m m e n  C h r i 
s t e n  zu  n u t z t r o s t  v n d  s e l ig e n  V a le t e  zu  s c h r e y b e n  d i c t i r e t  
hat,  Colophon : Gedruckt czu Klausemburg inn Sybembürgen, durch 
Georgium Hoffgreff (1553—1559 közt, mert Hoffgref György csak akkor 
vezette egyedül a kolozsvári nyomdát). — L. S z a b ó  K á r o l y :  R. M.  
K .  11. 311. sz. — V. ö. G o c d e k e :  G r u n d r i s z  z u r  G e sc h ic h te  d e r  
d e u ts c h e n  D ic h tu n g  II2. 186. 1. — A lig .  D e u ts c h e  B i o g r a p h i e  
V. 196 -97. 1. — G. Tli. S t r o b e l :  N a c h r i c h t  v o n  d e m  Theben u n d  
S c h r i f t e n  V e i t  D ie t r i c h s .  Altdorf und Nürnberg 1772. (Közölve 
Dietrichnek Wiener Pálhoz írt két levele.) — Mandel Kristóf munkái: 
D a s  J e s u s  C h r i s tu s  s c y  d z  e w i g  G ö t l ich  w o r t ,  d a s  v o n  G o t  
d e m  v a t e r  g e b o rn ,  v n d  d e r  w e g ,  d ie  w a r h e y t ,  v n d  d a s  leben ,  
a u ch  d a s  l i e c h t  d e r  w e i t ,  n em l ic h  G o t t  se lb s t ,  v n d  w a r e r  
m en sch  v o n  e in e r  j u n c k f r a w e n ,  on  a l le  m ä n l ic h e  zu  th u n  g e 
b o rn ,  vn  v m b  v n s e r  sü n d e  w i l l e n  g e l i t t e n  . . . A u f f  g e z o g e n  a u  ff 
d en  fü n f f  b ü ch ern  M o s i  v n n d  P r o p h e te n .  C h r is to f f e l  M a n d e l ,  
H u n g e r  g e n a n t ,  v o n  O fen  y c t z o  zu  L e u te r s th a u s e n .  Col. Ge
druckt zu Nürnberg durch Hans Güldenmundt. Im 1536. Jer. L. S z a b ó  
K á r o l y :  R. M. K .  III. 317. sz. — R e c h n u n g  d e r  L X X  w o c h e n  
D a n ie l i s :  s a m p t  z w a y e n  V e r m u e t u n g e n  vo n  d e m  E n d e  d e r  
W e l t ,  A u s z  d e r  h a i l ig e n  G e sc h r i f f t  v n d  w a r h a f f t ig e n  H i s t o 
r ien  g e zo g e n ,  D u rc h  C h r is to f f e n  M a n d e l ,  M a r g g r ä u i s c h c u  
G e g e n s c h r e i b e r  zu  F e u c h tw a n g e n ,  g e m a c h t  v n d  z u s a m e n  g e 
t r a g e n .  M i t  K a y s e r l i c h c r  M a i c s t a t  F r e y h a i t ,  n a c h z e t r u c k e n  
v e r b o t t e n .  Getruckt zu Dillingen, durch Sebaldum Mayer. MDLÍI. L. 
S z a b ó  K á r o l y :  R . M. K .  III. 404. sz. — B e w e i s u n g  a u s  d e r  J u d e n  
G e sa tz ,  N e m lic h  a u s  d e n  d r e y e n  I s m a e ls  R i n d e r e  N a m e n ,  
M is c h m a ,  D u m a ,  M a s sa ,  D a s  v n s e r  H e r r  J e s u s  C h r i s tu s ,  w a 
re r  G o t t  v n d  M e n sc h ,  d e r  v e r h a i s s e n  S a m e n  H a i la n d  v n d  g e 
l a i s s t e t  M e s s ia s  s e y ,  In n  a in  G esp rech  z w is c h e n  e inen  C h r is te n  
v n d  J u d e n .  G e s te l l t  D u rc h  C h r is to f f e n  M a n d e l ,  M a r g r e u g -  
i s c h e n  G e g e n s c h r e ib e r  zu  F e u c h tw a n g e n .  Anno MDLVII. — 
Colophon: Gedruckt zu Newburg an der Thunaw, inn Hansen 
Kilians Churfürstlichen Secretarij Druckerey Anno MDLVII. — L. 
S z a b ó  K á r o l y :  R . M. K .  III. 440. sz. — V. ö .J ö c h e r :  A l l g e m e i n e s  
G e le h r te n le x ik o n .  Leipzig, 1751. III. 100. has. — C. v .  W u r z b a c h :  
B i o g r a p h i s c h e s  L e x ik o n  d e s  K a i s e r t h u m s  Ö s te r r e ic h  XVI. 366. 
I. — Hartlieb munkája: C h r i s t l i c h e r  v n d  k u r t z e r  B e r i c h t  v o n  
d e m  h o c h w ir d i g e n  S a c r a m e n t  d e s  A l t a r s  a u s z  d e r  e r s te n  E p i 
s t e l  an  d i e  C o r in t h c r  a m  e i l  ff te n  g e zo g e n ,  d e m  e in f  e i l ig e n  
L e g e n  z u m  u n te r r i c h t  F r a g w e i s z  g e s t e l t .  Gedruckt zu Eberaw 
in Vngern, bey Hans Manuel MDLXXXX. — L. S z a b ó  K á r o l y :  R .  
M. K .  II. 212. sz. — V. ö. S z i n n y e i :  M a g y a r  í r ó k  IV. 483—84. 
has. — A katekizmusokról 1. K r u p e c  I s t v á n :  A d a l é k o k  a L u th e r -
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k á t é  m a g y a r h o n i  i r o d a lm á n a k  tö r té n e té h e z .  Bp. 1895. — A 
Luther-káté brassói utánnyomata: D e r  k le in e  C a te c h i s m u s  F ü r  
d ie  P f a r h e r r  vn  H a u s v ä te r .  M a r t .  L u th e r .  Colophon: Gedruckt 
zu Cron in Sybenbürgen. MDXLVI1. — L S z a b ó  K á r o l y :  R. M. K .  
11. 41. sz. — Második kiadását (Brassó, 1555.) 1. u. ott 60. sz. — V. ö. 
C s á k i  R ic h á r d :  H o n t e r u s  J á n o s  n é m e t  i r a ta i  f o r r á s k r i t i k a i  
és  n y e l v é s z e t i  s z e m p o n tb ó l  NPhD. 11. Bp. 1912. — Heltai kate
kizmusa: S u m m a  c h r i s t l i c h e r  L eh re .  A n d e r s t  d e r  k u r z e  C a 
te c h is m u s ,  d u rch  C a s p a r  H e l th ,  P f a r r e r n  zu  K la u s e n b u r g .  
1551. Zu Clausenburg in Siebenbürgen durch Kaspar Helth, und Georg 
Hoffgref. — L. S z a b ó  K á r o l y  R. M. K .  II. 50. sz. — A szepesi protestáns 
ifjúság számára t í e n e r s ic h  M e n y  h é r t  adott ki 1552-ben kátét, de nem 
maradván ránk egyetlen példány sem, nem állapítható meg, hogy né- 
met, vagy latin nyelven irta-e. V. ö. A. M ü n n ic h :  M e lc h io r  t í e n e r s ic h ,  
ein  S c h u l l e h r e r l e b e n  v o r  400 J a h re n .  Igló, 1878,— Gerengel kátéjáról 
és agendájáról 1. P a y r  S á n d o r :  A  s o p r o n i  e v a n g .  e g y h á z k ö z s é g  
tö r té n e te  I. Sopron, 1917. — Gerengel Agendájának címe: F o r m u 
la r b u c h  ö ffen tl ich  G ebe th  u n d  C c re m o n ie n ,  w e lc h e  v o n  u n d e n k 
lich en  Z e i t e n  h ero  b e y  d e r  e v a n g e l i s c h e n  K i r c h e n  i n  d e r  
k ö n ig l ic h e n  F r e y s t a d t  O e d e n b u r g  in ü b l ic h e m  G eb ra u ch  g e 
w e se n ,  — a u f s  neue  a b g e s c h r ie b e n  v o n  P a u lo  S te g c r o ,  S e m p -  
ron  S tu d i o s o  d e r  Z e i t  Ih ro  E h r w ü r d e n  H e r r n  C h r i s to p h  S o -  
v i t s c h  K i n d e r  P r a e c e p t .  A n n o  1678. (Nemz. Múz. kézirattára, 
Quart. Germ. 894. sz.) — Honterus Agendája: A g e n d a  f u r  d i e  
S e e l s o r g e r  v n d  k ir c h e n  d i e n e r  in  S y b e m b u r g e n  MDXLVII. Ge- 
truckt zu Krön in Sybemburgen. — L. S z a b ó  K á r o l y  R . M. K .  II. 
40. sz. — Meitzer Agendája: A g e n d b ü c h le in  f ü r  d ie  P f a r r h c r r n  
u n d  K i r c h e n d i e n e r  a u f  d e r  S c h e m n i t z  d u r c h  G e o r g iu m  M e i 
t z e r  1570. V. ö. H a r m a t h  K á r o l y :  A  p o z s o n y i  e v a n g .  l y c e u m  
k é z i r a t  g y ű j t e m é n y é n e k  i s m e r t e té s e .  P o z s o n y i  l y c e u m  é r t e s í 
tő j e  1878—79. — Meitzer életéről 1. S z i n n y c i :  M a g y a r  Í r ó k  Vili. 
1030-31. has.

3. A reformáció korának dogmatikai és apologetikai
irodalma.

A) Az irodalom általános jellemzése. Antikatholikus 
röpiratok.

A reformáció gyors elterjedése a magyarországi né
metség körében főként annak köszönhető, hogy a polgár
ság kezdettől fogva élénk részvéttel kísérte a humanizmus 
egyházi reformtörekvéseit. Ez a mozgalom csupán a régi 
egyház időszerű újjászervezésére törekedett, szakításra 
senki sem gondolt s a dogmatikai kérdések is érintetlenül 
maradtak. Talán innen van az, hogy a hazai németség 
számára készült első reformátori iratok csak általánosság
ban szólnak a dogmákról, vagy pedig — mint Honterus — 
az idevonatkozó sok tudós munkára hívják fel az olvasó 
figyelmét. Lassanként azonban a németországi és svájci 
reformáció sokféle árnyalatának hívei többé-kevésbbé el
térő tanításaik folytán élesen szembekerülnek egymással 
és mindinkább szükségessé válik egy-egy kényes tételnek 
szigorú tisztázása és éles elkülönítése minden más, eltérő
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felfogástól. Az elkülönülés nem történhetett kölcsönös táma
dás és védekezés nélkül: az egyes felfogások hívei leg
többször szenvedélyes toliharcot vívtak egymással. E harcok 
emlékét nagyszámú röpirat őrzi (nagyon sok el is veszeti); 
ezek a röpiratok, a hazai német dogmatikai és apologe- 
tikai irodalom első emlékei, meghonosították a német 
protestáns skolasztika gazdag fegyvertárát, népszerűsí
tették a theológiai műveltséget, fejlesztették a dialektikai 
stílust és így az irodalmi élet kialakulásának is fontos 
tényezői.

A hazai protestáns felekezetek elkülönülésével kapcso
latos dogmatikai irodalom természetesen csupán a hasonló 
németországi vitáknak kicsinyített és halvány másolata. 
E viták főkép két pont: az Úrvacsora és az üdvözülés 
kérdése körül folytak, amelyekben a reformátorok taní
tásai erősebben eltértek egymástól. Luther az Úrvacsora 
kérdésében azt tanította, hogy Krisztus mindenütt jelen 
való,, benne a testi és szellemi természet egyesült s így 
az Úrvacsorával élők is valósággal Krisztus testét és vérét 
veszik. Melanchton már a svájci reformátorok felfogásá
hoz hajlott, azt tanítva, hogy Krisztus testileg nincs jelen 
az Úrvacsorában, de ennek kiszolgáltatása alkalmával 
megjelenik az emberben. Kálvin tovább ment, szerinte 
az Úrvacsorát vevők Krisztus testét és vérét csak szel
lemileg, hit által élvezik. Zwingli végül az Úrvacsorát 
csak Krisztus halálára való emlékezési aktusnak és a 
Krisztussal való közösség jegyének tekintette. Az üdvözü
lésre vonatkozóan Luther szerint Isten mindenkit üdvözí
teni akart kegyelméből; a kárhozat saját bűnünk ered
ménye ; Zwingli és Kálvin ellenben azt tanították, hogy 
Isten az Úrvacsora alkalmával csupán a választottakat 
részesíti kegyelemben, azokat,, akiket előre kiszemelt az 
üdvösségre.

Az eltérő felfogások megszaporodva néhány szélső
séges és közvetítő árnyalattal éles összeütközésekre vezet
tek. Főként Luther és Melanchton hívei (filippisták vagy 
kryptokálvinisták) harcoltak egymással szenvedélyesen a 
XVI. század második felében. Hozzánk is elsősorban 
ennek a harcnak a hullámai jutottak el. Már a mohácsi 
vészt közvetlenül követő esztendőkben ugyan az összes 
protestáns felekezeteknek akadnak hívei — a királyi ren
delkezések 1527-ben „wider die Lutherisch, Carolosiad- 
fisch, Zwinglisch und Oecolampadisch auch iren anhän- 
ger ketzerisch vnnd verfirerisch leren" szólnak — a német
nyelvű dogmatikai irodalomban mégis nagyobbára csak 
Luther és Melanchton hívei szerepelnek. Persze ezek sem 
voltak egységesek. Mikor 1569-ben a kor egyik legnagyobb 
irodalmi szélhámosa, a zágrábi születésű Scalichius Pál



németül kiadja a különféle szektákról szóló tanulmányát 
(Censura Oder eine kurtze beschetzung der furnembsten 
secten . . .) elsősorban Magyaroszág tarka felekezeti viszo
nyaira irányítja figyelmét és csodálkozik, hogy hányféle
képen magyarázzák Luther és Melanchton tanításait. Meg
jegyzéseiben sok fantasztikus túlzás van, de tény, hogy 
1569-ben már végefelé járt az erdélyi szászoknak az 
ágostai hitvallás tisztaságáért vívott dogmatikai harca s 
ennek folyamán Luther és Melanchton hitvallásának értel
mezésében valóban igen sok álláspont vetődött fel.

Németnyelvű dogmatikai irodalmunk tehát legnagyobb 
részében protestáns. Katholikus-protestáns ellentéteket 
fejtegető munkákat is csak protestáns részről találunk s 
ezek is csak nagyon laza kapcsolatban állanak német
ségünkkel. Első katholikus-ellenes német rophatunk, János 
király állítólagos levele a pápához, 1531-bő! való. Ez a kis 
füzet diplomáciai természetű okirat-tele és a dogmatikai 
irodalommal csak annyiban van kapcsolatban, hogy a levél
író János király részletesen feltárja az egyes dogmákkal 
szemben elfoglalt álláspontját, ezzel akarva a pápa előtt 
igazhitűségét bizonyítani. A levél szerint nem János király, 
hanem a pápa vétett az igaz kereszténység törvényei 
ellen, midőn ellenségének, Ferdinandnak besugásaha és 
rágalmaira hallgatva, átokkal sújtotta őt. A pápának — 
olvassuk a levélben — az összes keresztények pártatlan 
és részrehajlás nélküli atyjának kell lennie; az ő köte
lessége az, hogy az összes híveket békés egyetértésben 
összetartsa, nem pedig az, hogy szétválassza őket: „denn 
der vvinnckelsteyn dem wir nachuolgen sollen ist vns 
nicht zu ertrennung sonder zu zesamen fugung der 
wende gesent worden.“ Luther egyik benső híve a Német
országba szakadt Faber Egyed, Schwerin! prédikátor korá
ban szintén kiadott egy támadó iratot a pápaság és a 
katholikus szertartásokban rejlő bálványimádás ellen. Az 
éleshangú röpirat Luther előszavával Wittenbergben, 1533- 
ban jelent meg. Az aniikatholikus munkákkal kapcsolat
ban röviden szólnunk kell Szegedi Kiss Istvánnak, a jeles 
magyar reformátornak egyik német átdolgozásban meg- 
megjelení művéről, a Speculum Romanorum Pontificum- 
ról. Ezt a népszerű munkát, amely 1584 és 1602 közt 
négy kiadósban jelen! meg Genfben, a königshofeni szár
mazású Höniger Miklós 1586-ban átdolgozta németre. 
Höniger mint szótáríró és fordító tette ismertté nevét. 
Különösen népszerű volt művei közül Geiler von Kaisers
berg egyházi beszédeinek új fordítása. Szegedi Kiss István 
egyébként is terjedelmes munkáját az átdolgozó népszerű 
és fantasztikus részletekkel erősen kibővítette. A pápa
ságot a magyar prédikátornál is élesebben támadja s a
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támadás jogosultságának bizonyítására a legvegyesebb 
és legkülönbözőbb értékű adatokat hordja össze.

Ezek a munkák alig tartoznak a magyarországi német
ség irodalmába. Német íróink csupán a XVII. században, 
az ellenreformáció hatása alatt támadják a katholicizmust 
dogmatikai és apologetikai iratokban. A protestáns fele
kezetek közt támadt dogmatikai harcnak főkép két nagy 
német nyelvterületen voltak irodalmi eredményei : Erdély
ben, ahol a szászok az ágostai hitvallást védték a svájci 
reformáció híveivel s az unitáriusokkal szemben és a 
Szepességen, ahol az orthodox lutheránusok és a krypto- 
kálvinisták állottak egymással szemben.

I R O D A L O M .
Ernst Troeltsch: Protestantisches Christentum und Kirche 

in der Neuzeit. (Die Kultur der Gegenwart I. Abt. IV.) Berlin 
und Leipzig 1906. — G. Ellinger: Philipp Melanchten, ein Lebens
bild. Berlin. 1902. — A dogmatikai irodalomról általában 1. Zsilinszky 
Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 
1907. —Payr Sándor: A dunántúli ev. egyházkerület tör
ténete. I. Sopron, 1924. — Scalichius munkája: Censvra oder eine 
kurtze beschetzung der furnembsten Secten so zu unserer Zeit 
vorhanden, vnd ein gewisser weg, einleitung, vnnd mittel, wie 
man erkennen soll, welche geister ausz Gott sein, Auch von 
den sitten vnd eigenschafften Antichristi, vnd von d~ Jüngsten 
tag. In diser ungestüme, allen Christ gläubigen, hoch nützlich 
vnd nötig zu wissen, Jetzo newlich im druck ergangen, vnd 
zuuor nie gesehen zu Cölln, Durch Theodorum Graminaeum. 
MDLXIX. Újabb kiadása u. ott 1570. — L. Szabó Károly R. M. K. 
III. 587. és 600. sz. -  V. ö. A. D. B. XXXIV. köt. 443. I. -  János 
király levele : König Johansen zu Hungern genant weyda, gantz 
Christlich vnnd Euangelichs schreiben an den Römischen 
Bapst, Dar inn er sich desz vnchristlichen Bäpstlichen ban- 
nes, so xeider jne auszgangen, beschweren vnnd beclagen thut. 
MDXXXI. -  L. Szabó Károly: R. M. K. III. 295. sz. — Faber 
idevonatkozó munkája: Von dem falschen Blut und Abgott jm 
Thurm zu Schwerin. Mit einer schönen Vorrede D. Mart. 
Luth. Durch M. Egidium Fabrum. Wittemberg, MDXXXIII.— L. 
Szabó Károly R. M. K. III. 305. sz. -  V. ö. A. D. B. VI. 488. 1. -  
Szegedi munkájának fordítása ; Spiegel Des Weltlichen Römischen 
Bapsts: darinn allein der eusseriiehe Gewalt Pracht, Hoffart 
vnd Stoltz der Römischen Bäpsten, von ihrem Auffgang 
vnnd Vrsprung beschrieben würdt... nach dem Lateinischen 
Speculo Romanorum Pontificum des Hochgelehrten Herrn D. 
Stephani Szegedini, mit weitleuffigcrn Historien auszgeführt, 
gerichtet: Durch Nicolaum Hönigern Königshofensem Ostro- 
francum. Anno Christi MDLXXXVI.— L. Szabó Károly: R. M. K. III. 
748. — V. ö. Szinnyei: Magyar írók XIII. 547—549. has. — Hönigerről 
1. A. D. B. XIII. 71. I.

B) Az ágostai hitvallás megszilárdulása az erdélyi 
szászok között.

Az erdélyi szászok dogmatikai harca az ágostai hit
vallás tisztaságáért a hazai német irodalomban alig 
hagyott nyomot. A harc jelentősége nem is irodalmi
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járulékaiban, hanem századokra kiható következményei- 
j ben és eredményeiben van. A dogmatikai viták viharai

ban épül ki lassanként az önálló erdélyi szász evangélikus 
j egyház, a speciális szász kultúra legerősebb védőbástyája 
I és fenntartója. Ez az egyház az ágostai hitvallás alapján 

állva megalakulásakor különválik a svájci reformációhoz 
vagy az unitarizmushoz csatlakozó erdélyi magyar pro
testáns egyházaktól, sőt szembenáll velük. A további 
fejlődésben, az ellenreformáció küzdelmeiben a dogma
tikai ellentétek lassanként elsimulnak, de megmarad a 
szász egyháznak a magyar egyházakkal szemben való 
nemzetiségi különállása, sőt bizonyos tekintetben szemben- 

I állása is. Ez az erős egyházszervezeti elkülönültség, 
[ amely ilyen mértékben a magyarországi németség körében 
I seholsem talátható meg, az egész erdélyi szász szellemi 
i életet is új irányba terelte. Ez a szász szellemi élet is 
I mintegy elszigetelten áll a magyarsággal és problémáival 
[ szemben, ösztönzéseit legtöbbnyire közvetlenül Német

országból vagy pedig Bécsből kapja. Az ágostai hitvallású 
' erdélyi szászok dogmatikai harca a református és unitá

rius magyarsággal szemben e különálló szász kultúra 
kialakulásának egyik fontos állomása. Ezt a szemppntot 
tartjuk tehát szem előtt, midőn az irodalmi szempontból 
jelentéktelen vitát röviden méltatjuk.

A dogmatikai kérdések Honterus reformációs könyvé
nek megjelenése után maguktól vetődnek lel s az ágostai 
hitvallás értelmezését illetőleg egyideig a szász papság 
körében is meglehetős egyenetlenségek vannak. Damasus 
Dürr, a nagy prédikátor találóan jellemzi ezeket az álla
potokat egyik beszédében: „In der kirchen zwischen den 
geistlichen ist vil hadder. Einer will nicht haben drei 
Personen im göttlichen wesen, der ander verleugnet den 
heiligen geist und macht aus dem ewigen son gottes 
einen schlechten zeitlichen Menschen, dem dritten gefeit 
nicht die kindertauf, der virt irret vom abendtmahl des 
hern, der funft ergert sich an der ewigen fürsehung gotts, 
Mancher glaubt kein aufferstehung der todten, und also 
fort an, wie vil haupter, so vil sin: die verwerren die 
Christliche leer und betrüben die gewissen der armen 
zuhörer dermassen, das sie schier nicht wissen, welchem 
teufel sie glauben sollen.“ Dürr jellemzése aligha vonat
kozik csupán az erdélyi szász egyházra, mert abban az idő
ben, amikor ezt a beszédét elmondta (1569 adventjén), 
a szászok már egységesek voltak a lutheri szellemben 
értelmezett ágostai hitvallás védelmében. De hogy az 
erdélyi szász papok közt is voltak olyanok, akik könnyen 
hajlottak különféle tévtanokhoz, főkép a szakramentárius- 
sághoz, azt mutatják Honterus reformációs könyvének

Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 12
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egyes részei (különösen a 14. és 15. szakasz), amelyben 
a szektárius papok ellen irányuló rendelkezéseket találunk.

Honterus egyházának nehéz küzdelmeket kellett meg
vívnia, míg a reformációs könyv általános rendelkezései
től az Unglerus-féle Formula hoz, az ágostai hitvallásnak 
e szigorúan lutheri szellemben megszerkesztett minden 
kényes részletkérdésre kiterjedő származékához eljutott. 
A lutheri tanok ellen intézett támadások középpontja a 
XVI. század folyamán csaknem teljesen magyarrá lett 
Kolozsvár, főképviselője két szász származású reformátor, 
Dávid Ferenc, Erasmus vallásos tanításának legnagyobb 
örököse és Heltai Gáspár, a felvirágzó magyar irodalom 
legtevékenyebb munkása. Eleinte szász faj testvéreikkel 
teljes egyetértésben védve Luther tanításait, lassankint a 
svájci reformáció, majd az unitarizmus apostolaivá lesz
nek s miután mozgalmukba nem sikerül belekapcsolni a 
szászságot, ezzel is éppúgy szakítanak, mint a lutheraniz- 
mussal vagy a kálvinizmussal.

Kezdetben azonban éppen Dávid és Heltai tettek najg\ 
szolgálatokat a szászoknak egyházuk védelmében. Ok 
tették ártalmatlanná Stancarust, a Nagyszebenbe befura
kodott racionalista theológust, egyrészt Melanchton ellene 
írt röpiratának új kiadásával, másrészt önálló cáfoló iratok
kal (1555). Ok emelték fel szavukat a svájci reformáció 
terjedésével szemben is. Heltai lo50-ben kiadta Bucer 
svájci reformátor egy vallásos iratát abból a célból, hogy 
mindenkit óva intsen hasonló tévtanok követésétől és 
hozzáfűzi Brenz János lutheri szellemű fejtegetéseit az 
Úrvacsoráról. Az ellentétek középpontjában tehát Erdély
ben is éppúgy, mint egyidejűleg Németországban és három 
évtized múlva a Szepességen az Úrvacsora kérdése állott. 
Dávid Ferenc is ezen a ponton támadja eredményesen a 
svájci reformáció tüzes apostolát, Kálmáncsehi Mártont, 
aki az ötvenes évek közepétől kezdve sikerrel gyűjtött 
híveket Erdélyben. Kálmáncsehi volt az, aki beszédeiben 
szembeállította a „magyar“ kálvinizmust a „német 
lutheranizmussal s így több helyütt éket is vert az eddig 
békésen együttélő magyar és német protestánsok közé. 
Dávid ekkor még határozottan a német polgárság oldalán 
állott. A kassaiak meghívását levélben visszautasítja (1557 
márc. 1.), mert nagyobb szükség van most rá Erdélyben az 
igazait védelmére. Kálmáncsehi fellépése veszedelmesen ki
mélyítette a magyar és német párt között amúgy is meglevő 
politikai ellentéteket — olvassuk Dávid levelében — a 
helyzet olyan, „hogy akik szavaikkal a németekhez tarto
zóknak vallják magukat, vagy megfosztatnak javaiktól, 
vagy pedig száműzetnek“. Dávid ekkor még együtt küz
dött későbbi nagy ellenfelével Fíebler Mátyással, az erdélyi
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szász evangélikus nemzeti egyház megteremtőjével. Kettő
jük együttes munkájának tekinthető a kolozsvári zsinaton 
szerkesztett Consensus doctrinae de sacramentis Christi 
pastorum ministrorum. . .  in tota Transylvania (Kolozsvár, 
1557.), amely határozott állást foglal „Bertram, Berengar, 
Wickleff, Zwingli és Oecolampadius Galliában, Angliában 
és Németországban régóta elterjedt, újabban pedig a mi 
háromszorosan sújtott hazánkban is feltűnő tévtanai“ ellen. 
Az egyezményt Erdély protestáns papságának óriási több
sége nemzetiségre való tekintet nélkül aláírta. Ekkor úgy 
látszott, hogy az egész erdélyi protestantizmus egyült- 
marad s a magyarok és németek külön szuperintendensek 
alatt, de egységes egyházba tömörülnek.

Rövid idővel a kolozsvári zsinat után már Dávid 
Ferenc állott a svájci reformáció híveinek élén. Állás- 
foglalásának e gyors fordulatára talán legerősebben Me- 
lanchton volt hatással. Mert Melanchton közvetlenül és 
sorsdöntőén vett részt az erdélyi protestáns egyházi élet 
további alakulásában. A nagyszebeniek ugyanis a kolozs
vári zsinaton szerkesztett egyezményt Bomel Tamás útján 
Wittenbergbe küldték és jóváhagyás végett Melanchton 
elé terjesztették. Melanchton azonban — bár az Úrvacsora 
kérdésében mind a svájci reformátorok hívei, mind pedig 
a lutheránusok az ő álláspontjára hivatkoztak — a nagy
szebeniek kérésére éppúgy mint sok más hasonló hozzá- 
inlézett megkeresésre jó ideig hallgatással válaszolt. A 
bizonytalanság nőttön nőtt. Magyarországon és Erdélyben 
a svájciak Úrvacsora-tanát egyre nyíltabban Melanchton 
nevével kapcsolták össze; a nagyszebenieknek nagy
sokára adott válasz pedig határozatlanságával és a fő
kérdés kikerülésével betetőzte ezt a bizonytalanságot és 
hatalmas fegyvert adott a svájci reformáció híveinek 
kezébe. Melanchton úgy szerkesztette meg válaszát, hogy 
ezt Kálvin hívei könnyebben a maguk javára fordíthatták, 
mint a lutheránusok. Melanchton állásfoglalása az Úr
vacsora kérdésben az erdélyi protestánsok között épp
olyan ütközőponttá lett, mint később a felsőmagyarországi 
kryptokálvinista mozgalmak alkalmával. Kétségtelen, 
hogy Dávid új felekezeti álláspontjának is Melanchton 
válasza volt a főíndítéka. Dávid és Heltai már 1559-ben 
új iratot adnak ki az Úrvacsoráról, amely erősen Kálvtn 
tanításai felé hajlik. Ugyanebben az évben pedig a Kálvin 
tanaival rokonszenvező magyar papokkal együtt Maros- 
vásárhelytt zsinatra gyűlnek össze; az itt szerkesztett 
Urnac Vaczoraiarol Való kozenséges keresztyéni vallás 
már teljesen a svájci reformátor szellemét leheli, azt hir
detve, hogy „a test vészi a testi eledelt, a kennyeret és 
a bort, Melly étel mondattic szentség szerént való ételnek
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is. A lélec vészi az Ígéretben a Christus Jesusnac szent 
Testét, szent Vérét, hit által.“ Ennek a hitvallásnak 1563- 
ban Heidelbergben megjelent német fordítása, (Beschlus 
vnd Form der lehr vom Testament und Abendmal vnsers 
Seeligmachers Jesu Christi . . .) az erdélyi protestáns 
dogmatikai irodalom egyetlen németnyelvű terméke a
XVI. században. Dá\yd és Heltai új állásfoglalásukkal 
különváltak a németségtől és a maguk útján következe
tesen haladtak az unitarizmus felé.

A szászok Melanchton válasza ellenére is megmarad
tak Luther Úrvacsora-tana mellett. Helyzetük nem volt 
könnyű, mert az egyre erősödő kálvinizmus többször meg
kísérli, hogy őket is a maga körébe vonja. Miután a ki
egyezésre való törekvés sikertelen maradt, Hebler Mátyás 
1561-ben új hitvallást szerkesztett, amelyet a medgyesi 
zsinaton egybegyűlt szász papok egyértelműen elfogadtak. 
Ez a hitvallás, amelyet Hebler 1563-ban ki is adott (Brevis 
Confessio de sacra coena domini ecclesiarum saxonica- 
rum . . .) négy német protestáns egyetem (Wittenberg, 
Lipcse, Rostock és az Odera melletti Frankfurt) ítélete 
szerint teljesen megegyezik az ágostai hitvallással. Hebler 
nyugodtan hivatkozhatott munkája végén Lutherre, mint 
egyedüli forrására s talán szándékosan hallgatott Melanch- 
tonról. E hitvallás alapján a szász egyház teljesen függet
lenítette magát a túlnyomóan Kálvin tanaihoz csatlakozott 
erdélyi magyar protestáns egyháztól és az 1564-ben meg
tartott nagyenyedi zsinat csak megpecsételte a szakítást, 
Az erdélyi magyar protestáns egyház további viharos 
mozgalmaival szemben a szászok most már sikeresen 
védekeztek. Dávid Ferenc dicsősége tetőpontján, midőn 
az 1568-i tordai országgyűlés végzése Erdélyt a legsúlyo
sabb felekezeti harcok idején a felvilágosodás igéretföíd- 
jévé tette, ismételten megkísérli a szász egyház egységé
nek megbontását, de minden kísérlete hajótörést szenved. 
Báthory István, a katholikus és konzervatív fejedelem 
trónralépése pedig legalább egy időre nyugalmat hoz a 
konzervativen protestáns erdélyi szász egyház számára. 
Az ő kívánságára foglaltatták újra írásba a szászok Ung- 
Ierus Lukács püspökkel hitvallásukat, (Formula pii consen
sus inter pastores ecclesiarum saxonicarum . . .), amelyet 
a fejedelem 1572-ben hivatalosan megerősített. Ezzel a 
szász önálló egyház megalakulása befejeződött s ezzel 
nyíltan sohasem hangoztatott, de mindig szem előtt tartott 
céljukat is elérték: a különálló szász kultúra fejlődésének 
biztosítását.
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I RODALOM.
Adolf Schullerus : Luthers Sprache in Siebenbürgen i. 

Hermannstadt, 1923. — Karl Schwarz: Die Abendmahlstreitig
keiten in Siebenbürgen. Archiv N. F. II. 1855. — Zoványi Jenő : 
A helvét irány első jelentkezései és térfoglalásai Erdélyben 
való törvényes eltiltásáig. Protestáns Szemle 1917. — Dürr be
szédéről 1. AJbert Amlacher : Damasus Dürr ein ev. Pfarrer 
und Dechant des Unterwälder Kapitels aus dem Jahrhundert 
der Reformation. Festgabe. Hermannstadt, 1883. — Dávid Ferencről 1. 
Jakab Elek : Dávid Ferenc emléke. Budapest, 1879. — Thiene- 
mann Tivadar: Mohács és Erasmus. Minerva III. évf. — 
A marosvásórhelyi zsinaton szerkesztett hitvallás német fordítása : 
Beschlus vnd Form der lehr vom Testament vnd Abendmal 
vnsers Seligmachers Jesu Christi, gründlich vnd warhafftig- 
lich beschriben, öffentlich bekennet vn vnderschriben von allen 
Pastorn vnd Seelhirten ausz Obrem vnd Nidrem Vngerlandt, 
vnd allen Christlichen Lehrern Vngrischer Nation (jhr wenig 
ausgenommen) in gantz Sibenbürgen, Mit sampt den Dienern 
der Kirchen zu Clausenburg, Im heyligen Synodo vnd Priester- 
licher Samlung zu Newmarck in Sibenbürgen. — Colophon : 
Erstlich in Truck auszgange zu Clausenburg in Sibenbürgen, im jar 1559. 
Jetzund auffs new in der Churfürstlichen statt Heydelberg getruckt. 
durch Johannem Mayer, Anno 1563. — L. Szabó Károly: R. M. K. III. 
507. sz. — A magyar eredetiről 1. Magyar Könyvszemle 1878. 277.1.

C) A felsőmagyarországi kryptokálvinizmus irodalma.
XVI. századi német dogmatikai irodalmunk leg

nagyobb része a felsőmagyarországi kryptokálvinisták és 
orthodox lutheránusok harcához fűződik. Ez a harc a 
század két utolsó évtizedében folyt le és az egyezség
könyv elfogadására irányuló törekvésekkel indul meg.

Az egyezségkönyvet (Liber concordiae) Ágost szász 
választófejedelem adta ki. Legfontosabb részét azok a 
rövid hittételek alkotják, amelyeket Andreae Jakab tübin- 
gai egyetemi tanár Formula concordiae címen a filippis- 
ták és lutheránusok kibékítésére dolgozott ki. A tételek 
azonban teljesen Luther szellemében voltak megszer
kesztve és Melanchton híveit egyáltalán nem elégítették 
ki. Azok az iratok, amelyek a Formulával együtt az 
egyezségkönyvbe kerültek, szintén a tiszta lutheri hitvallás 
alapokmányai s így ez a gyűjtemény csupán a német- 
országi orthodox lutheránusok hitvallása lett.

A felső magyarországi német protestáns gyülekezetek
ben elfogadott hitvallások a Confessio Pentapolitana 
(mely állítólag Bártfán, 1560-ban latin, magyar és német 
nyelven nyomtatásban is megjelent) s az ennek nyomán 
készült Confessio Heptapolitana és Confessio Scepusiana 
már keletkezésük körülményeinél fogva sem voltak alkal
masak arra, hogy a papok számára a főbb hitbeli kér
désekben határozott vezérfonalat nyújtsanak. Mind a há
rom hitvallás a 1548-i országgyűlés eretneküldöző hatá-
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rozatainak hatása alatt készült diplomáciai irat, amely 
egyrészt óvatosan és általánosan körvonalazza a régi 
egyház tanaitól eltérő tételeket, másrészt ugyanilyen 
általánosságben kárhoztatja a szakramentáriusok, ana
baptisták és más üldözött felekezetek tanításait. Stöcke! 
összefogó, szervező ereje meg tudta őrizni az egyházi 
életet minden kilengéstől. Az ő irányításával készült kon- 
fessziók helyes értelmezésére legjobban akkor mutatott 
példát, amikor egyformán elnémította az antitrinitárius 
Stancarust és az eperjesiek megférhetetlen természetű 
túlzó osiandrista papját, Lauterwald Mátyást. Halála után 
azonban a konfessziók tekintélye inogni kezd s értelme
zésükben is eltérőek a vélemények. Melanchton tanításai 
alapján szerkesztették meg az egyedül helyesnek elismert 
hitvallást, de Melanchton tanításaira hivatkozva védték 
a gyűlölt kryptokálvinisták is a maguk igazát.

A szepesi protestáns papok nagy része a XVI. szá
zad 70-es éveiben inkább hajlott Melanchtonnak Kálvin
hoz közelálló tanaihoz, mint az orthodox lutheranizmus- 
hoz. Erre vall az az idegenkedés, amellyel Rueber János 
és gradeci Horváth Stansith Gergely kezdeményezését 
fogadták, akik az egyezségkönyvet meg akarták honosí
tani a Szepességen. Az első kísérlet az egyezségkönyv 
elvetésével végződött. Az orthodox lutheránusok egyik 
legtekintélyesebb harcosa s az egyezségkönyv egyik leg
lelkesebb propagálója a lupfurti származású Gogreff 
Mento, Rueber János udvari papja volt. ő  nyitja meg a 
szepességi német dogmatikai írók sorát s szinte a flacia- 
nizmusba hajló túlzó felfogásával, türelmetlenségével és 
elvakultságával nem valami jó példát mutatott nyomába 
lépő fegyvertársainak. Nem írt külön polemikus iratot a 
szepesi kryptokálvinisták, ellen, csupán újból kiadta egyik 
régebbi értekezését az Úrvacsoráról (Glaube, Bekentnus 
vnd Lehre . . Bartfeld, 1579); ajánlásában és bevezeté
sében azonban határozottan a szepességi viszonyokat 
tartja szeme előtt. Elsősorban volt kassai híveihez és a 
német polgársághoz intézi szavait. Nem lehet eléggé őriz
kedni a kálvinista és szakramentárius tanok alattomos 
sáfáraitól — úgymond Gogreff — mert ezek éppen a 
helyes úton járó reformátorok, Luther, Brenz, főkép pedig 
Melanchton műveire hivatkozva csepegtetik a gyanútlan 
hívek leikébe az eretnek mérget. E hamis próféták ellen
őrzésére és felismerésére írta művét, amelyben százhatvan 
rövid tételbe foglalja az Úrvacsorára és üdvözülésre vonat
kozó hamisítatlan lutheri tanokat. „Wenn man diese 
Puncten vnnd fragstücke den tückischen vnd Meuchli- 
schen Caluinisten fürhelt —, így fejezi be értekezésének 
hosszadalmas előszavát — so lemet man baldt den
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Vogel an seinem Gesang kennen.“ Gogreff támadó sorai
ból kiolvashatjuk, hogy elsősorban azokat tartja kálvinista 
és szakramentárius eretnekeknek, akik a Liber concor
diae elfogadását ellenezték. Ezeknek száma pedig igen 
tekintélyes volt. Nem volna azonban helyes elfogadni 
Gogreff túlzott és elfogult gyanúsításait s valóban kálvi
nistáknak tartani a Liber concordiae ellenzőit. Ezeknek 
nagy része valóban csupán Melanchton Corpus doctri- 
nae-jére támaszkodva utasította vissza az orthodox luthe- 
ranizmus túlzott érvényesülését. Voltak azonban olyanok 
is, akik — mint a magyar prédikátorok jó része — éppen 
Melanchton tanainak hatása alatt továbbmentek és való
ban átvetődtek a svájci reformátorok táborába. A kálvi- 
nizmus terjedését a felsőmagyarországi németség körében 
az is előmozdította, hogy több magyar prédikátor, akik a 
svájci reformátorokkal közvetlenül érintkeztek, néhány 
alapvető kálvinista munkát — köztük Buliinger Henrik 
Kolozsvárott kinyomatott szertartáskönyvét — az északi 
német területen is elterjesztettek. Gogreff ellenfelei közül 
csupán a breznóbányai születésű Thorakonymus (Caba- 
teus) Mátyás csatlakozott véglegesen a kálvinizmushoz. 
Mint kassai iskolamester egy elveszett latin-német vita
iratban válaszolt Gogreff támadásaira azt igyekezve ki
mutatni, hogy éppen az eretneküldöző pap hirdeti a leg- 
kárhozatosabb eretnekséget, a flacianizmust. A kassai 
városi tanács azonban ezzel úgy látszik nem látta tisztá
zottnak Thorakonymus felekezeti álláspontját, mert nem
sokára távoznia kellett állásából. Sárospatakra ment, ahol 
nyíltan vallhatta kálvinista meggyőződését; ezzel azonban 
végleg elszakadt a felsőmagyarországi németségtől, amely
hez igazán úgysem tartozott soha. A szepesi német 
kryptokálvinisták igazi vezéreivel nem Gogreff küzdött meg, 
aki nemsokára visszatért Németországba, hanem a gnesio- 
lutheranizmus másik pártfogójának, Horváth-Stansith Ger
gelynek udvari prédikátora, Creutzer György.

Creutzer — éppúgy mint Gogreff — szintén hajlott a 
flacianizmushoz. A késmárki születésű ifjú 1570 körül 
fejezte be felső tanulmányait Strassburgban, ahol bőven 
alkalma volt megismerkedni Flacius Illyricus tanaival. 
Első állomáshelyén, a Strassburg melletti Schiltichben meg 
is gyűlt a baja egyházi főhatóságával az eredendő bűnről 
vallott felfogása miatt, úgyhogy kénytelen volt tanítását 
visszavonni. Hazatérve Neéren (Szepes vm.) lett pap, ahol 
kegyura Horváth Stansith Gergely mindenben bizalmára 
méltatta. Pártfogója kívánságára később Csepregen, gróf 
Nádasdy Ferenc uradalmainak egyik főhelyén vállalt állást, 
de miután túlzó álláspontjával a lelkészi kar egyetértését 
teljesen megzavarta, vissza kellett térnie Neérre, ahol
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1589 július 2-án meghalt. Creutzer első munkája Warnung, 
vor der Sacramentierer, Zinglianer vnd Caluinisten Lehre ... 
1586-ban Bártfán jelent meg. Ebben Creutzer megokolja 
felszólalásának szükséges voltát és öt ismertető jelet (Merck- 
zeichen) állapít meg, amelyek alapján még a laikus is 
megismeri a szakramentáriusokat. Ezek a pontok azért is 
figyelmet érdemelnek, mert ezek állottak jóformán az egész 
felsőmagyarországi kryptokálvinista irodalom középpontjá
ban. Ha valakinek hitvallása gyanússá válik — mondja 
Creutzer — kérdjék tőle: 1. Hiszi-e, hogy Krisztus az 
égben határozott körülírható helyen létezik s egyidejűleg 
valósággal más helyen nem lehet. 2. Mi az, amit az Úr
vacsorában magához vesz. 3. Vájjon a hitetlenek és mél
tatlanok az Úrvacsorában Krisztus valódi testét és vérét 
éppúgy veszik-e kárhozatul, mint a méltók és hívők viga
szul és üdvösségül. 4. Hogyan értelmezi Krisztusnak e 
szavait: Vegyétek és egyétek ez az én testem stb. 5. Végül 
mint utolsó ismertető jelet megemlíti a képek rombolását, 
az orgonák összezúzását s a keresztény énekeknek úgy
nevezett javítását („Verbösern, will sagen, verbessern'). 
Amennyiben a kérdezett az első kérdésre igennel felel, a 
másodikra nem feleli azonnal, hogy amit a szentségben 
vesz, az Krisztus valóságos teste és vére, a harmadikra 
nem mond egyenesen igent, a negyedikre pedig azt feleli, 
hogy Krisztus szavai magyarázatra szorulnak, úgy tartsák 
az illetőt szakramentáriusnak és kerüljék, mint az ördögöt. 
Creutzer támadására Pilcz Gáspár válaszolt. Válasza elve
szett, de tartalma kihámozható Creutzer viszonválaszából, 
amelyben Pilcz vitairatának cáfolás alá vett tételeit több
nyire szószerint idézi. Pilcz elveszett vitairatának címe 
körülbelül ez lehetett: Merckzeichen, dabei ein Schäfflein 
Christi zu erkennen sei. Tartalmát a következőkben rekon
struálhatjuk : Sorra veszi Creutzer tételeit azt hirdetve, 
hogy Krisztus isteni természetét és az Úrvacsorát nem 
„fleischlich“ és „irdisch“ kell értelmezni, hanem szellemi
leg (geistlich); „denn fleischlich gesinnt sein ist ein Feind
schaft wider Gott“. Creutzer ötödik pontjára válaszolva 
pedig óvja,az igaz keresztényt a bálványimádástól. Vita
iratát az Úrvacsoráról szerzett fentebb említett egyházi 
énekével fejezi be. Creutzer terjedelmes című viszonvála
szában (Proba der Caluinistischen Merckzeichen . . . 1587) 
a szakramentáriusokat, Zwingli és Kálvin követőit azzal 
vádolja, hogy megbontják az egyház békéjét és meg
mételyezik a híveket és az ifjúságot. Különösen védelmébe 
veszi Pilczcel szemben a képek, szobrok s az orgona 
megtartását. Megnevezi Pilcz „cinkostársait“ : Ambrosius 
(Lam) Sebestyén késmárki és Hortensius (Gärtner) Bálint 
leibizi papokat. Utolsó vitairatát már Lám ellen intézi.
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(Sendbrieff Georgij Creutzers . . . 1587.) Ez a vitairat már 

, címében is mutatja, hogy a dogmatikai harc mennyire az 
alacsony személyeskedések medrébe terelődött. A hosszú 
cím a vitairat tartalmát eképen jelzi: „. . . in welchem auss 

j dringender noth geantwort wird, auff das öffentliche ver- 
I leumden Sebastiani Larrien Pfarrherrs daselbst, der mit 

ehren zu melden, Dreck und Koth armen Christi dienern 
auf öffentlicher Kantzel nach wirfft. Dabey zugleich alle 
Keiszmarcker gewarnet werden, dass sie dem Hinckenden, 
oder Lamen, sampt allen seinen Rottgesellen nicht glau
ben sollen, wenn sie schon tausent Eid schweren, sie 
lehren recht vom H. Abentmal. Denn es ist doch alles 
betriegerey.“ Creutzer mindenekelőtt foglalkozik azzal a 
gyijkossági kísérlettel, amelyet ellene a szakramentáriusok 
kezdeményezésére neéri házában elkövettek. A merénylet 
okát abban látja, hogy Neue Zeitung című röpiratában 
(amelyből egy példány sem maradt ránk) nagy alapos
sággal támadta a kryptokálvinistákat. Ezután válaszol 
azokra a rágalmakra, amelyekkel őt Lám a szószékről 
nyilvánosan illette és tiz pontban felsorolja bizonyítékait 
arra nézve, hogy Lám szintén a szakramentáriusok közé 
tartozik.

Creutzer első ellenfele Pilcz Gáspár, Rueber János 
támogatásával töltött két évet a wittenbergi egyetemen és 
neki köszönhette a jól jövedelmező nagysárosi lelkészi 
állást. Rueber pedig a tiszta lutheranizmus egyik leglelke
sebb híve volt; ezért Pilcz — noha kezdettől fogva a 
kryptokálvinizmus felé hajlott — csak Rueber halála után 
(1584) lépett fel nyíltan az orthodox lutheránus tanokkal 
szemben. Első németnyelvű vitairatát (Ein notwendige 
Protestation wider Herrn Ben. Belsium . . .) Bels Benedek 
eperjesi esperes ellen intézi, aki Sauter Sámuel eperjesi 
pappal támadt vitájában igazságtalanul és méltánytalanul 
járt el vele szemben. Ennek a vitának a főtárgya termé
szetesen szintén az Úrvacsoráról szóló tan. Pilcz vita
iratának előszavában hangsúlyozza, hogy szigorúan ra
gaszkodik Melanchton Corpus doctrinae-jéhez. „Ich er
kenne aber nur eine Confession, nemlich das Corpus 
doctrinae, welchen ich allein vnd kein anderen niemals 
vnterschrieben hab, den gleich wie wir nur einen Glauben 
haben, so können wir nicht mehr den eine Confession 
haben.“ Melanchton tanítását követve hirdeti „man emp
fange den waren leib vnd das ware bluett Christi im 
Abentmal nicht mit vnsern natürlichen fleischlichen munde 
sondern mitt einem warern herzlichem glauben“ és 15 
cikkelyben igyekszik bebizonyítani azt, hogy ez a tétel 
sem az evangélium szellemével, sem pedig a helyesen 
értelmezett melanchtoni hitvallással nem ellenkezik. Ellen-
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felei — elsősorban Bels és Sauter — nem képesek vele 
nyílt vitában szembeszállni, csupán gyalázkodásban és 
rágalmakban keresik igazukat. Pilcz nyilvános kihallgatást 
követelt; kívánsága teljesült, de a remélt siker elmaradt. 
Miután az eperjesi zsinat felszólítására, hogy vonja vissza 
tanait, támadó tételekkel felelt, cáfoló iratot adtak ki ellene. 
Ez a cáfoló irat (Examen thesium et regularum Zwingli- 
arum de coena domini vulgatarum, per Casparem Pilczium) 
1586-ban Bártfán jelent meg. Szerzői Wagner Márton 
bártfai pap, Faber Tamás iskolaigazgató és ennek segéde 
Scuiteti Severin. Természetesen Pilcz sem marad adós a 
válasszal és mindkét részről még három latinnyelvű vita
irat Jelenik meg, nagyjában ugyanazzal a tartalommal: 
az Úrvacsoráról szóló tan lutheri és melanchtoni értelme
zésének kritikájával. Pilcz állandóan Melanchton Corpus 
doctrinae-jára hivatkozva utasítja vissza ellenfelei vádjait 
hangsúlyozva, hogy éppen azok nem követik a tiszta 
ágostai hitvallást. Valóban Melanchton híve volt kezdet
ben, de éppen Melanchton egyengette számára a kálvi- 
nizmushoz vezető utat; ezt hallgatólagosan be is vallja 
egyik vitairatában, s még inkább abban az okmányban, 
amelyben — minő erkölcsi kényszer alatt, nem tudjuk — 
ünnepélyesen visszavonja tévtanait. Beismeri, hogy tovább
ment Melanchtonnál: tagadta Krisztusnak az Úrvacsorá
ban való testi jelenlétét és buzgalommal tanulmányozta 
Kálvin műveit.

A kryptokálvinizmus legállhatatosabb képviselője a 
Szepességen nem Pilcz, hanem Ambrosius (Lam) Sebestyén 
volt. Lám szintén Rueber János pártfogásával látogatta a 
wittenbergi egyetemet, majd hazatérve rövid ideig Kés
márkon tanított. Már 1580-ban, mikor Eperjesre hívják 
papnak, nyíltan hangoztatja a Formula concordiae hely
telenségét, de azért mind itt, mind pedig Késmárkon 
— ahol 1583-ban Creutzer utóda lett — helybenhagyják 
hitvallását, amely a szimbolikus könyveken, az ágostai 
hitvalláson, az Apológián és Luther kathekizmusán alapult. 
Lám is — mint Pilcz — eleinte csupán Melanchton Corpus 
doctrinaeda szellemében tért el Luther felfogásától, lassan
ként azonban Kálvin hívévé lett. Vele szemben maga 
gradeczi Horváth Stansith Gergely védte a tiszta lutheri 
tanok igazságát. Az előkelő földesúr fényes szellemi fegy
verzetben lépett a küzdőtérre. Hét évig tartó tanulmány
útja alatt — élményeit kéziratos németnyelvű napiójában 
maga írja le — megfordult a nagyobb német egyeteme
ken : Wittenbergben, Strassburgban, Baselben, Drezdá
ban és sok neves tudós ismeretségét, sőt barátságát 
sikerült elnyernie. Jól ismerte Sturm Jánost, a nagy peda
gógust, Pappust és Andreáét, a kiegyező lutheránizmus
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két lelkes theológusát. Nagyőri birtokán kitűnő latin iskolát 
tartott fenn, amelynek tanárai között a szepesi humanista 
irodalom több derék munkását találjuk. Lamnak a lutheri 
felfogástól mindinkább eltérő papi működéséről csakhamar 
értesült és megkezdte ellene támadásait. A fölényes művelt
ségű nemes azonban nem mindig küzdött tiszta fegyve
rekkel az egyszerű pappal szemben ; gyakran folyamodott 
apró cselszövésekhez, kicsinyes személyeskedésekhez és 
erőszakosságokhoz. Hosszadalmas vitájuk — amelynek 
főtárgya Krisztus testének az Úrvacsorában való jelenléte 
és a képek használata — latin nyelven folvt; telve van 
egyhangú ismétlésekkel és ravaszkodó dialektikai fogá
sokkal. Csupán az 1595 végén a késmárki várban lefolyt 
szóbeli vitájuk keltett szélesebb körökben érdeklődést. 
E vita anyaga alapján írta Grawer Albert, Horváth latin 
iskolájának egyik nagytudású tanára németnyelvű támadó 
iratát Lám ellen (Kurtze aber doch gründliche Entdeckung 
und Widerlegung etlicher grewlichen calvinistischen Irr- 
thümer . . . 1596.) Grawer Aegidius Hunniusnak volt tanít
ványa, aki Wittenbergben, majd Marburgban tanított 
Luther szellemében. Hunnius egyik munkája Eszterházi 
Tamás fordításában magyarul is megjelent 1602-ben. Mar- 
burgban a XVI. század végén több magyar diák fordult 
meg. Innen jött hazánkba Grawer is Hunnius írásbeli 
ajánlásával és volt tanára szellemében hirdette a tiszta 
lutheri tanokat. Hunniusnak egyik hozzáintézett levelét ki 
is nyomatta. Vitairatában szinte arianizmussal vádolja 
Lamot, amennyiben azt állítja, hogy a késmárki prédikátor 
Krisztust megfosztja mindenhatóságától és a keresztségre 
vonatkozólag elítélendő tévtanokat hirdet. Még egy másik 
röpiratot is írt Lám ellen (Neue Neerische Schmähkarte), 
ennek azonban csak a címét ismerjük. Horváth Gergely
nek 1597-ben bekövetkezett halála után általában Grawer 
veszi át pártfogója szerepét a kryptokálvinizmus elleni 
küzdelemben. Lam 1598-ban már szárnyaszegetten vála
szol Grawernek (Kurze Widerholung der reinen und ge
sandten Lehre . . ■ 1598.) Az öt szabad királyi város kis- 
szebeni zsinata 1597-ben ugyanis hitvallását hivatalosan 
kárhoztatta és elvetette. Utolsó vitairatában csupán rezig- 
naltan védekezik. A vita kényes pontjairól,: a Szent
háromságról, Krisztus két természetéről, az Úrvacsoráról 
mindig azt tanította, ami a Szentírás szavainak megfelel. 
A Formula Concordiae-1 azonban elveti, mert szerinte ez 
volt minden békétlenség és zavar okozója. Lám ezután 
eltűnik a hitviták küzdőteréről; zaklatott életének nem
sokára a pestis vetett véget.

A felsőmagyarországi német hitvitázok sorát a XVI. szá
zadban Sculteti Severin zárja le. A jó lutheránus meg-
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győződésű bártfai iskolamester, majd esperes állhatatosan, 
de mindig mérséklettel és tiszta fegyverekkel küzdött a 
kryptokálvinizmus ellen. Résztvett a Pilcz ellen intézett 
cáfolóirat megszerkesztésében. 1599-ben pedig latin és 
német nyelven, emlékeztető-iratot (únopvrjpa) bocsátott ki, 
amelyben a fennhatósága alá tartozó prédikátorokat abból 
az alkalomból, hogy az öt város az 1597 novemberében 
tartott zsinaton újból állást foglalt a kryptokálvinizmus 
ellen, a Confessio pentapolitana pontos követésére buz
dítja. Röviden végigtekint a felsőmagyarországi krypto- 
kálvinista pörökön s arra az eredményre jut, hogy a meg
vádolt prédikátorok nagy része valóban eltávolodott 
Melanchtontól és titokban Kálvin híve lett. Ezt bizonyít
ják a wittenbergi és lipcsei egyetemek theológusai is. 
akiknek véleményét többször kikérték. Egységre és egyet
értésre inti híveit. Erre valóban szükség volt. Az új erőre 
kapott ellenreformáció a XVII. század elején egyformán 
fenyegette a protestantizmus minden árnyalatát. Ideje volt, 
hogy meddő dogmatikai viták helyett együttesen gyűjtse
nek erőt a közös veszedelem elhárítására.

I RODALOM.
A kryptokálvinista mozgalomról általában 1. Bruckner Győző : 

A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen. 
1 Budapest, 1922. — Nagl-Zeidler i. m. I. 594—595. 1. — Gogreff 
munkája : Glaube, Bekenntnus und Lehre, von wahrer, wesentli
cher Gegen Wertigkeit, Exhibition und Empfahung des wahren 
Leibs vnd Bluts Christi im H. Abendmal. . . .  Mit sampt 
einer Christlichen Vorrede, vnd notwendigen erinnerung, von 
vnterscheid zwischen der Caluinischen Gegenlehre vnd ver- 
kerungen . ..  Colophon : Gedruckt zu Bartfeld, durch Dauid Guttgesel 
1579. — L. Szabó Károly : R. M. K. II. 150. sz. — Ez a munka 
111. kiadása. Első kiadása Heinrichstadt, 1571., a második Schwerin é. n. 
V. ö. Ráth György : Két kassai plébános a XVI. században. 
Századok 1895. — U. a z : Buliinger Henrik és a magyar refor
máció. Irodalomtörténeti Közlemények 1896. — Creutzer munkái: 
Warnung, Vor der Sacramentierer, Zinglianer vnd Caluinisten 
Lehre, Auch gewisse Merckzeichen, wobey solche verfürische 
Geister zu erkennen. Georgen Creutzers Keiszmarckers, Predi
gers zu Neerer. Den Fromen vnd einfältigen Christen zur 
behaltung vnd besten. I. Corinth. 15... Bartfeld, Durch Dauid 
Gutgesel. 1586. — L. Szabó Károly: R. M. K. II. 190. — Proba der 
Caluinistischen merckzeichen Caspari Pilcii Kirchdorffers, 
dabey er vermeint, ein Scheflein Christi zu erkennen sein. 
Welche Merckzeichen er entgegengesetzt Der gedruckten War
nung Georgii Creutzers, von der Sacramentirer, oder Calvini- 
stischen Lehre. Auch gewissen Merckzeichen, wobei solche ver
fürische Geister zu erkennen. Und ist bei dieser Proba klar 
zu vernemen : Das Casparii Pilcii Merckzeichen falsch, und 
die Prob gar nicht auszstehen können : Darum alle Gottselige, 
bei Verlust ihrer Seeligkeit, solche vergiffte Lehre meiden 
und flihen sollen. Geschriben von Georg Creutzern Keismar- 
ckern Ecclesiastcn zu Neerer 1587. — L. Magyar Könyvszemle 
1892—93. 228. 1. — V. ö. Báth György: A felsőmagyarországi
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kryptokálvinisták hitvitázó irodalmáról. Irodalomtörténeti 
Közlemények 1892. ~  Sendbrieff Georgii Creutzers, ahn einem 
Ersamen und weisen Rath, vnd der gantzen Christlichen Ge
mein der Stat Keismarckt . . .  In welchen auss dringender 
noth geantwort wird, auff das öffentliche verlumdcn Sebastiani 
Lamen Pfarherrs daselbst. Gedruckt zu Eberau durch Johennem 
Manlium Anno 1587. — L. Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó 
Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. Magyar 
Könyvszemle 1891. 72. 1. — Pilcz ránkmaradt dogmatikai irata : 
Ein Notwendige Protestation wider Herrn Benedictum Belsium 
Pfarherrn vnd Seniorn zu Epperies■ An die Wolgeborne vnd 
Gnedige Frawe, Fraw Iudith Rueberin, geborne von Frides- 
kamb, weiland des Wolgebornen Hern, Herrn Hansen Rubers 
zu Grawenwerd vnd Pyrendorff Freiherrn der Römischen 
Kay- Ma: gewesenen Raht vnd veltobristen in ober Hun
gern, nach gelassene Wittib, geschehen durch Casparum Pil- 
cium, Seelsorgern der Kirchen zu Scharos. Psalm. 119. Dein 
wortt, sindt meine Rathsleutte. — L. Szabó Károly: R. M. K.
111. 730. sz. — V. ö. Ráth György: Pilcz Gáspár és ellenfelei. 
Adalék a hazai kryptokálvinizmus hitvitázó irodalmához. 
Magyar Könyvszemle 1892—93. — Gradeczi Horváih Stansith Ger
gelyről 1. Weber Samu: Gradeczi Horváth Gergely és családja. 
Késmárk. 1896. — Ráth György: Gradeczi Horváth Gergely és 
Lám (Ambrosius) Sebestyén hitvitája. Irodtört. Közi. 1894 — 
Grawer munkája: Kurtze Aber doch gründliche entdeckung vnd 
wiederlegung etlicher grewlichen Caluinistischen Irrthümer, so 
Sebastianus Lám Caluinist im Kessmarck von dem Abendmal 
des Herren Christi in seinen Lateinischen Büchern aussge- 
sprenget vnd zuuerteidigen sich noch heutiges tages unter
stehet Gestellet durch M. Albertum Grawerum. Welcher im 
Gymnasio zu Neerer diesen vnd andere streittige Artickel 
wieder die Wiedersacher proponirt vnnd auss Gotteswort ver
teidiget. Bartfeld, Gedruckt durch Dauid Guttgeset, 1596. — L. Szabó 
Károly R. M. K. II. 259. sz. — V. ö. Thienemann Tivadar: XVI. 
és XVII. századi irodalmunk német eredetű művei. Irodtört. 
Közi. 1923. — Ambrosius (Lam) Sebestyén idevonatkozó munkája : 
Kurtze Widerholung Der Reinen und gesundten Lehr, wie 
dieselbige in der Kirchen vnd Schul der Stadt Keissmarck 
geführet wird, Von den dreyen unterschiedenen Personen, in 
dem einigen vngetheilten Göttlichen wesen: . . . So wol auch 
vom Heiligen Nachtmal: Zur nothwendigen Widerlegung einer 
newlich aussgesprengten Neerischen Schmehekarten, gestellet 
und an tag gegeben Durch Sebastianum Ambrosium, Pastorem 
rndSeelsorger der Kirchen daselbst. MDXCVIII. Colophon: Gedruckt 
zu Zerbst. Bey Bonauentur Schmidts Erben, im Jahr MDXCVIII. — 
L. Szabó Károly: R. M. K. III. 928. sz. — Sculie i Severin mun
kája : úTroiavrj|.ia. Das ist ein kurtze nothwendige Erinnerung 
an die fünff löbliche frewe Stedte in Ober Vngern-. — L.
Magyar Könyvszemle 1892—93. 229. 1. — V. ö. Szinnyei: Magyar 
írók XII. 803—804. has. -  Századok 1895. 120-121. t.

4. Német drámairodalmunk nyomai a reformáció 
korában.

A) Stöckel Lénárd és a színjáték Bártfán.
A reformációkorabeli német dráma két főágának: 

az iskolai színjátéknak és a polgári talajból kinőtt vallásos 
népies játéknak nyomait nálunk is megtaláljuk. A dráma
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e két főágának fejlődése sokszor egybekapcsolódik, köl
csönösen tartalmi és formai elemeket adnak át egymásnak. 
Ezt az egybekapcsolódást találjuk Bártfán is, ahol a másutt 
latin nyelvtanításra való iskolai színjáték tovább ápolja a 
széles rétegeknek szánt németnyelvű vallásos színjátszás 
hagyományait. A protestáns iskoladrámának lelkes párt
fogója, sőt önálló művelője akadt itt Stöckel Lénárdban.

Stöckelben (1510—1560) megvolt a nagy humanista 
műveltségű reformátorok egyetemes érdeklődése és az a 
törekvés, hogy reformátori munkássága az egész életet 
felölelje. Tanárai Eck Bálint és Coxe Lénárd már itthon 
a reformáció útját egyengető humanizmus eszméit oltották 
belé, Boroszlóban pedig belekerült a kor forrongó szellemi 
életének egyik ragyogó, élénk centrumába. Igazi kielégü
lést azonban csak a wittenbergi évek lázas buzgalma, 
csak Luther és Melanchton baráti társasága hozott szá
mára. E kitűnő iskolázás után 1539-ben visszatérve szülő
városába csakhamar magához ragadta az egész felső
magyarországi protestantizmus szellemi vezetését. Mint 
rektor nemcsak kitűnő szervezetet adott iskolájának, amely 
azt az ország egyik művelődési középpontjává emelte, 
hanem a bártfai nyomda felvirágoztatásán fáradozva gon
doskodott az új idők szellemének megfelelő tankönyvekről 
is. Mint egyházszervező szilárd alkotmányos alapokra 
helyezte a felsőmagyarországi protestantizmust, példát 
mutatva a magyar protestáns egyházaknak is. Mint dog
matikus és theológiai író a felekezeti harcok izzó lég
körében is meg tudta őrizni egyházának egységét, távol
tartva minden bomlasztó kísérletet. Szóval működése 
mindenre kiterjedt, ami szülővárosának kulturális életét 
érintette.

Egyetemes érdeklődése irányította figyelmét a szín
játékra is. Németországi tanulmányévei alatt a színját
szásnak főképen két módjával találkozott. A színielóadást 
vagy a latin nyelvtanítás egyik fontos eszközének tekin
tették, mint pl. Sturm János híres strassburgi iskolájában, 
vagy pedig a színdarab erkölcsnemesítő tartalmával akar
tak a szélesebb rétegekre hatni; ebben az esetben azonban 
tekintettel kellett lenni a latinul nem tudó közönségre, az 
előadás nyelve tehát német volt. Stöckel is nagyobb 
nyilvánosságra törekedett, ezért német színielőadásokat 
tartatott és német nyelven írta saját darabját is. A német
nyelvű színielőadásokkal Stöckel a helyi hagyományokba 
is belekapcsolódott. Az ő igazgatása alatt előadott iskola
drámák biblikus tárgyaikkal ugyanazt nyújtják a közön
ségnek, amit a XV. század végén és a XVI. század 
elején virágzó misztériumok. Az előadott darabok — épp
úgy, mint az egykorú németországi színielőadások darab-
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jai — a bibliából merítik tárgyukat és allegorikusak: Kain 
és Abel története (1553),játék a magát tartóztatni nem tudó 
és Mózes törvényei szerint elítélt fiúról (1554), József törté
nete 1555—1558) s az özvegyről szóló komédia (1556).

Stöckel saját darabja először 1556-ban került színre 
s három évvel később Wittenbergben könyvalakban is 
megjelent Historia von Susanna in Tragedien weise ge- 
stellet zu vbung der Jugent zu Bartfeld in Vngern címen. 
A darab tárgya igen kedvelt volt a korabeli német dráma- 
irodalomban ; már a XV. század végén feldolgozta egy 

I ismeretlen bécsi író, a XVI. századból pedig még a Stöckel 
feldolgozását megelőző időből a nürnbergi névtelen, Paul 

j Rebhun német és Sixtus Betulius német és latin Zsuzsanna 
■ drámáit ismerjük. Stöckel forrása Betulius latin Zsuzsan- 
I nája volt. Forrását követi mindenekelőtt a cselekvény 

általános menetében. Két öreg, Sedeciás és Achab szere
lemre gerjednek Zsuzsanna iránt és meglepik őt fürdés 
közben. Miután tervük nem sikerül, önmaguk tisztázására 
Zsuzsannát vádolják házasságtöréssel. A gyorsan össze
hívott bíróság hosszadalmas tárgyalás után halálra Ítéli a 
vádlottat. Zsuzsanna érzékeny búcsút vesz övéitől és el
indul a vesztőhelyre. Ekkor a fiatal Dániel isteni sugallatra, 
új vizsgálatot kíván, Zsuzsanna ártatlansága kiderül s a 
bűnös öregek elveszik méltó büntetésüket. A darab leg
nagyobb részét mind Betuliusnál, mind pedig Stöckelnél 
a törvényszéki jelenetek töltik ki, amelyeknek szereplői 
nagyszabású beszédben fitogtatják ékesszólásukat. Ezek 
a beszédek valóban alkalmasak voltak az ifjúság rhetorikai 
készségének fejlesztésére — mert ez volt céljuk —, de 
teljesen lehetetlenné tettek minden fokozást, minden igazi 
drámai lendületet. Ebből a szempontból Betulius és Stöckel 
darabja egyformán gyenge alkotás. Stöckel önálló változ
tatásai forrásával szemben itt alig számbavehetőek. Fi
gyelemreméltó azonban az a gond és melegség, amellyel 
Stöckel hősnőjének vallásos érzelmi világát, gyermekei 
iránt érzett szeretetét tárja elénk. Zsuzsanna búcsúja 
övéitől, különösen pedig az a rész, ahol a természet 
szépségétől ihletve dicsőíti Istent, Stöckel önálló változta
tásai és valóban a darab legszebb sorai:

Darumb wenn ich in garten gehe 
Vr;d mich darin mit Fleiss umbsehe,
Wie schön all Ding wachsen daher,
Bedenck ich den Schepfer und seine Ehr,
Denn Himmel und Erd und was er sunst 
Geschaffen hat durch seine kunst,
1st wie ein Buch von jm geschrieben . . .

Ezekben a vallásos lírai részletekben a reformátor 
Stöckel szólal meg, aki élete céljának mégis elsősorban
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a hitélet megújítását tekintette. A darab verseit Stöckel szabad 
ritmussal az úgynevezett Knüttelversben írta; a verssorok 
többnyire nyolcszótaguak és egy hangsúlyos rímes szótaggal 
végződnek. Mind a verselésben, mind pedig az előadásban — 
utóbbira a darab szövegéből csak általánosan következtethe
tünk — éppoly híven ragaszkodott Stöckel a korabeli német 
iskolai színjáték stilushagyományaihoz, akárcsak a darab 
tárgyában. De éppen e stilushagyományoknak a hazai 
talajba való átültetése adja meg a Zsuzsannának és 
Stöckel többi színi előadásainak irodalom- és művelődés- 
történeti jelentőségét. Stöckel darabjában a XVI. századi 
protestantizmusnak humanisztikus irányú, de teljesen az 
új hit szolgálatába állított kultúrája tükröződik: a kor
társak még az új hit ellenségei ellen irányuló polemikus 
tendenciát is kiolvastak belőle s a virágzó protestáns 
iránydráma egyik típusát látták benne. Purkircher György
nek, kitűnő természettudós írónknak a darab elé írt ajánló 
verse szerint Zsuzsanna a keresztény egyházat, a két 
gonosz öreg pedig az egyház legnagyobb ellenségeit, a 
pápát és a törököt jelképezi.

Stöckel darabja a szerző életében Bártfán valószínű
leg kétszer 1556-ban és 1559-ben, Kassán pedig — ahol 
nyilván Stöckel ösztönzésére egyideig szintén voltak elő
adások — egyszer, 1557-ben került színre. Stöckel halála 
után veje és utóda Faber Tamás, a jeles theológiai író 
és pedagógus továbbra is fenntartotta a szinielőadásokat. 
Zsuzsannát kétszer, 1561-ben és 1563-ban játszották, 
színrekerült továbbá Judit (1566), majd ismét az igazság
talan bíróról szóló játék (1567), valamint a tékozló fiú 
története (1571); ezenkívül még tizenkét előadásról van 
följegyzés a bártfai számadáskönyvekben, de ezeknek 
címét nem ismerjük.

Stöckel Zsuzsanna-drámájának népszerűségét és el
terjedtségét mutatja a körmöd Zsuzsanna-játek, amely a 
város népies színtársulatainak műsorán századokon át 
szerepelt. Ez a Zsuzsanna játék pedig teljesen, sok helyütt 
szószerint megegyezik Stöckel munkájával. A darab el
terjedése Körmöcbányán egyrészt az itt is virágzó iskolai 
szinielőadásokhoz, másrészt Stöckel és a város vezető 
emberei közt fönnálló jó viszonyhoz fűződik. Polleranus 
Ferenc körmöci rektor 1534-ből való jelentése az iskolai 
szinielőadásokat régi szokásként említi. Az előadások 
eddig latinul folytak, most azonban a város scriptor ger- 
manicusa a német előadásokat kezdi népszerűsíteni az 
ifjúság között. Stöckel már 1544-ben érintkezik a város 
tanácsosaival, egyik tanítványa, Sebaldus Erasmus pedig 
wittenbergi diák korában a város támogatásában részesül. 
Ily módon a Zsuzsanna-drámát is csakhamar megismerik
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a körmöciek s már 1557-ben elő is adják. A darabot 
több népszerű iskoladrámával együtt később átvette és 
továbbalakította a nép és az iskolai színjátékok betiltása 
itán is előadta saját egyszerű színpadán. Ez a népszerű

sített Zsuzsanna-dráma csupán a szereplők elnevezésében 
és prózai formájában tér el Stöckel darabjától.

IRODALOM.
A reformáció korabeli német drámára vonatkozó irodalomból 

kiemeljük: H. Holstein: Die Reformation im Spiegelbilde der 
dramatischen Literatur. Halle, 1886. — E. Schmidt: Die Bühnen- 
cerhältnisse des deutschen Schuldramas im 16. Jahrhundert. 
Berlin 1903. — M. Herrmann: Forschungen zur deutschen 
Theater geschickte des Mittelalters und der Renaissance. Berlin, 
1914. — Stöckel darabja: Historia von Susanna in Tragedien 
weise gestellet zu vbung der Jugent, zu Bartfeld in Vngern. 
Durch Leonart Stöckel, zu Bartfeld Schulmeister. Gedruckt 
zu Wittemberg durch Hans Lufft 1559. — L. Szabó Károly R. M. K. 
111. 471. sz. — Bevezetéssel újra kiadta Szilasi Klára: Stöckel 
Lénárd Zsuzsanna-drámája és a bárt fai német iskolai szín
játék a XVI. században. Bp. 1918, N- Ph. D. XXII. — A kör- 
möci Zsuzsanna játékról, 1. Ernyey József: A körmöczi Zsu
zsanna-játék. A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának Érte
sítője VII. 1906.

B) Az iskoladráma művelésének egyéb nyomai.
A virágzó és rendszeres bártfai színjátékok a XVI. 

század második felében nem egyedülállók. A körmöci 
Zsuzsanna-játék példájából látjuk, hogy az iskolai szini- 
előadásokat máshol is kedvvel ápolták. így volt ez csak
nem minden jelentékenyebb németlakta városunkban, 
noha az előadások sorrendjét és az előadott darabok 
címét nem tudjuk olyan pontosan követni, mint a bártfai 
játékoknál.

Felsőmagyarországi német lakosságú városaink közül 
elsősorban a nagyobb bányavárosok — Körmöcbányán 
kívül Selmec- és Besztercebánya — honosították meg az 
iskolai színjátékokat; valószínű, hogy ezek is Stöckel pél
dáját követték, hiszen egyházszervezeti és kulturális 
ügyekben egy ideig rendesen Bártfáról indult ki minden 
ösztönzés. Selmec- és Besztercebánya csakhamar Bártfán 
is túltett a színjátékok iránt való érdeklődésében, erről 
tanúskodnak a számadáskönyvek gyér adatai. Míg Bártfa 
város tanácsa a számadáskönyvek följegyzései szerint 
évenkint IV2—2 forint anyagi segítségben részesítette a 
szinielőadások rendezőit, addig a két bányaváros 5—6 
forinttal jutalmazta a szereplőket Sajnos, a ránkmaradt 
adatok magukról az előadásokról nem sokat mondanak. 
A Selmecbányái számadáskönyvben följegyzett három 
előadás közül (1559 febr. 3., 1571 jan. 31., 1597 febr. 18.)

Pukánszky : A magyarországi németség irodalmi törekvései. 13



egyiknek sem ismerjük még címét sem; a besztercebányai 
két följegyzés közül (1577 ápr. 27., 1579 febr. 28.) pedig 
csupán a második nevezi meg általánosságban a darab 
tárgyát: ein Tragédia von Absalon. Az előadásokat, mini 
látjuk, rendesen farsang idején rendezték. Hogy a följegy
zések mennyire hiányosak és csak a megtartott előadá
soknak egy csekély részéről számolnak be, az kitűnik a 
számadáskönyvet vezető városi tisztviselő megjegyzéseiből 
amelyek a színjátékok rendezését régi szokásként (dem 
alten Brauch nach) említik. Az előadások nyelve német 
vagy latin lehetett. A németnyelvű előadások mellett a 
bártfai példán kívül az a körülmény is szól, hogy a 
darabokat nem tisztán oktatási célra, szűkebb körben 
hanem nagyobb nyilvánosság előtt, a város előkelőségei
nek jelenlétében (In beysein eines Ersamen Raths) ját
szották s így tekintettel kellett lenni a közönség egy 
részének a latin nyelvben való járatlanságára. Körmöc- 
Selmec- és Besztercebánya színjáték-kultusza csakhamar 
közismertté lett és az első magyarnyelvű színjátszási kí
sérletekre is ösztönző hatással volt. Valószínűleg ezt 
tartotta szem előtt Huszár Gál, A z igaz papságnak tüköré 
kiadója (1559), midőn Sztárai darabját a „semneci, crem- 
neci és besztercei“ tanácsoknak ajánlotta. Stöckel ösztön
zésére Kassán és Eperjesen is játszottak iskoladrámákat

Az ország nyugati határa mentén lévő németlakta 
városok közül a protestáns iskoladráma művelése szem
pontjából főkép Pozsony és Sopron jöhetett számba 
Pozsonyban azonban csak 1606-ban alakult meg a pro
testáns egyház s így az iskoladramának a XVI. században 
nem volt még biztos talaja; itt csak a XV. század óta 
szokásos vallásos misztériumszerű előadásokat fejlesztik 
tovább.

Nincsenek adataink a soproni iskolai szinielőadásokrói 
sem, noha a város első nagy protestáns papja Gerengef 
Simon maga is írt egy biblikus tárgyú színjátékot: Die 
schön evangelische Historia von der Enthauptung des 
heil. Johannis des Täufers (1553). Gerengel a darabot 
salzburgi fogsága alatt, említett négy egyházi énekéve: 
egyidőben írta. A biblikus tárgy terjengős morális célza
tokkal telített feldolgozása éppúgy a mesterdalnok-kölíészet 
hatása alatt áll, mint az egyházi énekek. Főképen Hans 
Sachs hasonló tárgyú darabjainak feldolgozási módját 
utánozta Gerengel. A darab előadásáról semmi adatunk 
sincs.

Az erdélyi protestáns iskolákban csaknem kizárólag 
a tiszta humanista iskoladrámát művelik. Az iskoladrá
mák itt csakis a klasszikus nyelvekben való jártasságot 
akarják növelni, ezért kivétel nélkül latinnyelvűek. A föl-
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jegyzések szerint az első protestáns iskolai szinielőadás 
Brassóban 1542-ben volt, amikor a városi tanács két 
forinttal segélyezte az előadásban résztvevő növendékeket, 

I az iskoladráma művelése azonban csak Honterus 1543-ban 
! szerkesztett iskolai szabályzatának hatása alatt vett nagyobb 
1 lendületet. Az Ordinatio studii Coronensis 14. pontjában 

elrendeli Honterus, hogy „évenként két komédia adandó 
és senkit a nagyobbak közül fel ne mentsenek a komikus 
személy szerepe alól. Nincs okunk kételkedni abban, 
hogy ezt a rendelkezést valóban meg is tartották, bár a 
brassói számadáskönyvek újabb előadást csak 1550-ből 
említenek. A számadáskönyvek adatai azonban rendkívül 
hiányosak; 1550 után egyetlenegy biztos adatunk sincs 
az eddig felkutatott anyagban, holott XVII. századi föl
jegyzésekből kitűnik, hogy a nagyobb iskolai ünnepeken, 
vizsgálatok alkalmával, a nagy egyházi ünnepeken, rend
szeresen tartottak előadásokat. Brassó példáját csakhamar 
több más nagyobb erdélyi szász város is követte: Besz
terce, hol 1552-től kezdve voltak előadások, Nagyszeben 
(1573-tól) és Medgyes (a XVI. század végétől kezdve). Az 
előadott darabok részben biblikus tárgyú modern huma
nista iskoladrámák voltak. A klasszikusok közül továbbra 
is Terentius és Plantus voltak a legnépszerűbbek. Teren
tius darabjait maga Honterus is újra kiadta Brassóban 
(1557) Melanchton tartalmi kivonatával együtt s a darabok 
könyv nélkül való betanulására nagy gondot fordított. A 
bibliai tárgyú humanista darabok közü| kettőnek a címét 
ismerjük: egy ismeretlen szerzőnek Ábel megöletéséről 
szóló 1550-ben előadott tragédiáját és Wagner Bálintnak. 
Honterus munkatársának Amnon incestuosus című szín
játékét. A darab 1549-ben Brassóban nyomtatásban is 
megjelent, ma azonban egy példányban sem ismeretes. 
Régebbi kutatók szerint Wagner német humanisták (Gna- 
phaeus, Reuchlin, Celtes) műveit utánozta.

Az iskolai színjátékokról való gyér adataink a XVII. 
század elejétől kezdve erősen megsokasodnak. Nemcsak 
a protestáns iskoladráma fejlődik tovább, hanem mind
inkább tért hódít legerősebb ellenfele, a látványos, pom
pázatos jezsuita dráma is, amely nemsokára kiszorítja az 
iskolákból a protestánsok egyszerű, kezdetleges szín
játékait.

IRODALOM
Szilddy Arou jegyzetei Sztdrai Mihály drámáihoz. R. M. K. 

T. V. 338. I. — V. ö. még a felsőmagvarországi egyházak és iskolák 
történetére vonatkozó fentebb (138. I.) felsorolt irodalmat, továbbá 
Pintér Jenő: A magyar irodalom története a legrégibb idők- 
tői Bessenyei György fellépéséig. Bp. 1909. II. 115. I. — Czobor 
Alfréd: A kassai színészet története. Tört. közlemények Abauj-
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Torna vármegye és Kassa múltjából. 1914—15. — Gerengel 
darabja: Die schön evangelische Historie von der Enthauptung 
des heil. Johannis des Täufers, in eine Tragoedie gesetzct 
durch S. Gerengel in seiner betrübten Gefangnus. H. n. 1553. — 
L. Goedeke: Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung.
II. 405. 1. — V. ö. Payr Sándor: A soproni evangélikus egy
házközség története. I. Sopron. 1917. — Ferenczi Zoltán: A ko
lozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, 1897. — 
Eugen Filtsch: Geschichte des deutschen Theaters in Sieben
bürgen. Archiv N. F. XXI. és XXIII. — Rudolf Briebrecher: 
Aus dem Schulleben der Vergangenheit (Bilder aus der 
vaterländischen Geschichte, hg. von Fr. Teilt sch) Hermannstadt, 
1899. II. 179-196. 1.

C) Misztériumok és népies színjátékok nyomai.
Az iskoladráma mellett sok helyen a 16. században 

továbbápolták a reformáció előtt meghonosodott vallásos 
színjátékokat (főkép passziókat) is. Ezeknek különösen ott 
volt nagy jelentőségük, ahol az iskoladráma nem tudott 
kellőképen kifejlődni (pl. Pozsonyban), vagy pedig ott, 
ahol az iskoladrámának latinnyelvűsége és szigorúan 
oktató célzata folytán csak szűk, leginkább tudós közön
sége volt (pl. az erdélyi szász városokban). Gyakori eset 
azonban az is, hogy az iskoladrámákat népszerűén ki
bővíti, átdolgozza a polgárság és ezzel bekapcsolja őket 
a vallásos-népies színjátékok hagyományaiba; ezt láttuk 
a körmöci Zsuzsanna-játék példáján, de hasonló esetekkel 
máshol is találkozunk. Az iskoladráma formai újításai 
különben majdnem mindenütt hatással voltak a népies 
színjátékok további fejlődésére. A középkori egyházi 
drámákból ismeretes tárgyak feldolgozásában általában 
két irány érvényesül: az iskoladráma hatása a játék fel
építésében, némely tudós szövegrészletben mutatkozik, 
a mesterköltészet hatására vall viszont a játékok tárgyai
nak naiv, realisztikus felfogása, a bibliai történetnek a 
polgári élet kereteibe való beleállítása és az erkölcsi 
célzat kidomborítása.

Ez a kettős hatás jellemzi a pozsonymegyei Főréven 
játszott vallásos színjátékokat is. E színjátékok szövegéi 
18. századi alakjában Schröer Károly Gyula adta ki, 
eredetüket pedig Solymossy Sándor alapos kutatásai 
világították meg. E kutatások szerint a színjátékok formai 
sajátságai és szelleme nagyrészt a reformáció korában 
alakultak ki. A színjátékok trilogikus beosztása (1. Christi 
geburtsspiel, 2. Adam- undEvaspiel vagy Das Paradeisspiel,
3. Schuster- und Schneiderspiel), valamint az egyes részek 
sorrendje — két komoly darab után egy bohózat — a 
humanista iskoladráma hatására vall. Az iskoladrámával 
való közelebbi kapcsolatot mutatják a trilógia két első 
darabjának szövegrészletei, amelyekben egyezéseket ta-
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lálunk Chnustinus (1541), Latius (1549) és Pope(1582) 
hasonló tárgyú darabjaival. A trilógia harmadik darabja 
a mindenkori aktuális viszonyoknak lévén alávetve, tör
téneti szempontból alig vehető vizsgálat alá. A két első 
darab humanista szellemű alapvázát az előadásokat ren
dező céhek emberei továbbalakították a mesterdalnok- 
költészet szellemében. Az átalakulás folyamán a darabok 
elsősorban Hans Sachs vallásos színjátékaiból vett rész
letekkel bővülnek, erkölcsi felfogásuk és a bibliai ese
ményeknek naiv, anakronisztikus szemlélete is nagyrészt 
az ő irodalmi hatásához fűződnek, de belekapcsolódnak 
ebbe az átalakító folyamatba a XVI. században Pozsony
ban előadott vallásos színjátékok elemei is. Ezen a ponton 
a további kutatás éppen a hazai németség szellemi életére 
vonatkozó nagyfontosságú adatokkal egészíthetné ki 
Solymossy eredményeit. Ma még nem látjuk a kapcsolatot, 
amely a XVI. századi pozsonyi vallásos színielőadások 
és a főrévi játékok között bizonyosan megvan. De tudjuk, 
hogy a XV. század közepe óta meghonosodott előadások 
ugyanazon tárgykörben mozogtak, mint a főréviek. Az 
1539—41-i években a pozsonyi számadáskönyvek éven
ként két előadásról is beszámolnak, de a feljegyzések 
csupán karácsonyi vagy húsvéti játékokról szólnak, 
amelyeket mesteremberek rendeztek a megfelelő ünnep 
előtti időszakban. Később más darabok előadásairól is 
tudunk: 1544-ben Judith történetét, 1545-ben pedig az 
okos és balga szüzekről szóló darabot játszották el a 
piacon az egész polgárság jelenlétében. A kutatóktól eddig 
csak mellékesen kiemelt adatok teljes és rendszeres össze
állítása meg fogja világítani azt is, hogy a XVIII. század 
elején mai lakóhelyére telepedő főrévi németség színjátékai 
mennyiben gyökereznek hasonló XVI. századi pozsonyi 
hagyományokban.

Termékeny talaja volt a vallásos színjátékoknak az 
erdélyi szász városokban is. Az itt játszott karácsonyi és 
húsvéti játékok szintén csak XVIII. századi szövegekben 
maradtak ránk s mindeddig nem állapította meg a kutatás 
azt, hogy mennyiben tekinthetők a XVI. század termékei
nek. Előadásukról sincsenek pontos feljegyzéseink. Vala
mivel többet tudunk az erdélyi szász népköltészet egyik 
legérdekesebb darabjáról, a Königsliedről, amely szintén 
a reformáció korának tipikus alkotása. Ez a drámai formába 
öltöztett haláltáncszerű költemény az „every man dialógu
sok csoportjába tartozik s valószínűleg a protestáns egyházi 
énekekkel együtt honosodott meg Erdélyben. Három fősze
replője van: az angyal, aki bevezető és befejező szavaival, 
valamint eíbeszélésvel kíséri az előadást, a gazdag király 
és végül a halál, aki a gőgös, önhitt királyt elragadja.



A Königslied előadása különösen lakodalmak alkalmával 
volt szokásban, talán azért, hogy figyelmeztesse az új 
élétet kezdőket a mindig lesben álló halál mindenható
ságára. A földi hatalom és az enyészet szembeállítása 
jellemző a reformáció korára, amikor nálunk is sokan 
elmélkedtek a meghalás művészetéről.

Leggazdagabban fejlődtek ki a népies szinielőadások 
Körmöcbányán. Stöckel Zsuzsanna-játékának átdolgozásá
ból is látható, hogy az előadott darabok elsősorban az 
iskoladráma hatása alatt állanak. A Zsuzsanna-játékon 
kívül még Sámson, a bibliai József története, néhány 
karácsonyi pásztorjáték maradt ránk nagyrészt XVIII.századi 
szövegezésben, eredetük azonban a reformáció korába nyú
lik vissza. Az iskoladráma mellett Hans Sachs irodalmi 
hatása is Körmöcbányán a legerősebb. Hans Sachs művei
nek terjesztése érdekében legtöbbet Körmöcbánya bérlői, 
a Fuggerek tettek. A buzgó katholikusból lelkes protes
tánssá vált Fugger Ulrik — akinek a nürnbergi csizmadia
költő nagy tisztelője volt — talán maga hozta látogatásai 
alkalmával hazánkba azokat a darabokat, amelyeket a 
körmöcbányai szénégetők a szabadban eljátszottak: Von 
dem Marschalk mit seinem Sohn — Das kühne Weib 
Aretofila mit den zwey Tiranen — König Dagobertus 
aus Frankreich mit des Forsters Kind — Von der un
schuldigen Frau Genura — Die getrew Fraw Alcestis 
mit ihrem getreuen Mann Admeto — Der Kampf mit 
Frau Armuth und Frau Glück és bizonyára még más 
hasonló komédiákat. Az átdolgozok mindenütt a darab 
első kiadását vették alapul és néhány jelentéktelen 
kifejezést nem tekintve, alig változtattak valamit Hans 
Sachs szövegén. Figyelemreméltó, hogy ez átvett darabok 
közt bibliai tárgyút alig találunk. Inkább a népkönyvek 
alakjában is megjelent széphistóriák dramatizálása ér
dekelte a körmöci színjátszókat. Hasonló tárgyak ked- 
veltségét mutatja az is, hogy műsorukban megtaláljuk 
Pontianus és a hét bölcs történetét, a magyar irodalom 
legrégibb szépprózai elbeszélésének tárgyát. A körmöci 
dramatizált Pontianus (Ein Andenken Spiel von sieben 
weisen Meistern, oder das Andenken von Kaiser Pontianus 
zu Rom, wie sein getreier Sohn von sein Leben ist ge
rettet worden, mit Nahmen heist er Diokletianus) annál 
nevezetesebb, mert eddigi tudásunk szerint önálló fel
dolgozás és az ismeretlen dramatizáló valószínűen csak 
szóbeli elbeszélésből ismerte tárgyát. A körmöcbányai 
gazdag és változatos műsorral szemben Selmecbányán 
és Besztercebányán az iskolai szinielőadásokon kívül 
csak néhány passziójátékkal találkozunk. Világi tárgyú 
színjátékra vonatkozóan Körmöcbányán két feljegyzésünk
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van ebből a korból: a pozsonyi számadáskönyv szerint
1536-ban a főtéren eljátszottak egy darabot von den zehen 

f attern; a szereplőkről forrásunk nem szól. Dürr Damasus 
egyik prédikációjában az erdélyi szászok farsangi játékait 

[ említi, de inkább korholja híveit túlzott mulatozásuk miatt. 
A XVII. században a népies színjátékok is erősen a jezsuita- 
dráma hatása alá kerülnek.

IRODALOM.
A váltásos színjátékokra vonatkozólag 1. a 99. lapon felsorolt iro

dalmat. V. ö. J. Wolff: Weihnachts- und Neujahrs spiel. K ö  rre- 
pondenzblatt 1886. — Az erdélyi szósz Königsliedet újra kiadta 

Richard Csáki: Anthologie siebenbürgisch-deutscher Dich
tungen. Festschrift der Hermannstädter Oberrealschule zur 
Fünfzigjahrfeier. Hermarnstadt, 1915. — V. ö. Mitteilungen aus 
Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart. Harmannstadt, 1859,-. 
76. 1. — Wolfgang Stammler: Die Totentänze des Mittelalters. 
München, 1922. — A körmöcbányai népies színjátékokra vonatkozó 
adatokat Ernyei Józsefnek a színjátékok szövegkiadósóhoz készülő 
bevezető tanulmányából vettem. — V- ö. Albert Köster: Die Bühne 
des Hans Sachs. Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur- 
>Wissenschaft und Geistesgeschichte. 1923-

5. A reformáció korának politikai és időszaki irodalma.
A) Török irodalom.

A reformáció mellett a XVI. századi ember figyelmét 
és érdeklődését a kor háborús mozgalmai, főként a török 
veszedelem köti le. A véres harcok leírásaiban, hősi tet
tek elbeszélésében, a pogány pusztításainak, kegyetlen
kedéseinek végletes kiszínezésében gyönyörrel éli ki ma
gát a protestantizmus által fékentartott képzelet. A verses 
és prózai newe Zeitung-okát óriási mennyiségben ontja a 
sajtó s az emberek izgatottan adnak kézről-kézre minden 
darabot, szüntelenül valami csodásat, újszerűt, meglepőt 
várva. Mert a török a XVI. század embere számára nem
csak a nyugati kultúra és a kereszténység ellensége, akit 
az Isten küldött csapásként a bűnös emberiségre, hanem 
egyúttal az ismeretlen, csodákban gazdag kelet képvise
lője, aki új színt, új erkölcsöket és intézményeket hoz 
magával a keresztény német-római császárság közvetlen 
szomszédságába. A török sereg újszerűsége, vérengző 
kegyetlenkedései nemcsak pánikszerű rémületet keltenek 
.{Türkenfurcht), hanem mindent, ami csodás és titokzatos, 
a török háború eseményeivel kapcsolnak össze. Rend
kívüli természeti jelenségek — háromfejű gyermek szüle
tése, a patak vízének vérré változása —, vándorló csillag- 
jósok és boszorkánymesterek varázsigéi, mind kapcsolat
ban vannak a pogány hatalmának megnövekedésével 
vagy letörésével.
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Mint a nyugati kereszténység hivatalos őre, elsősor
ban a németség kíséri figyelemmel a török háborúk ese
ményeit ; a török háborúkkal együtt pedig a harcok szín
helye, Magyarország is a németség érdeklődésének közép
pontjába kerül. A nálunk járó zsoldos katonák, vándor 
tábori prédikátorok, kalandorok elbeszélései, leírásai alap
ján alakul ki a német ember előtt Magyarország képe -  
amint ezt a röpiratok és históriás énekek mutatják — s ez 
a kép nem kevésbbé fantasztikus, túlzott és elferdített, 
mint a török vezérekre, katonákra vonatkozó leírások. 
Hazánk is mint a rejtett csodák és végtelen lehetőségek 
földje bontakozik ki a közönség újságvágyának kielégíté
sére szánt röplapokból.

A török háborúkkal kapcsolatos Magyarországra 
vonatkozó irodalom nagy részében azonban nem egyút
tal magyarországi németnyelvű irodalom is. A történeti 
énekek, tudósítások, útleírások jórésze németországi szer
zőktől való és rendesen vajmi kevés köze van a hazai 
németséghez. A török irodalom egy másik részének szerzői 
ismeretlen zsoldosok, vándortanítók és tábori prédikátorok 
mint általában a magyar-török vonatkozású német nép
énekekéi és röplapokéi, amelyeket kutatóink a XVII. szá
zad végéig meglehetős pontossággal összegyűjtöttek és 
ismertettek. Végül a háborús irodalom tekintélyes része 
tekintet nélkül a szerző magyar vagy hazai német voltára 
tisztán hivatalos jellegű (jelentések, rendeletek, fegyver
szüneti szerződések, békefeltételek) és nem tartozik még 
a tágabb értelemben vett irodalomhoz sem. Csak kevés 
olyan munkával találkozunk majd, amelyeknek szerző: 
valóban magyarországi németek voltak és valamivel többre 
törekszenek a tények puszta hivatalos leírásánál. A jövő 
kutatásnak a németnyelvű magyar-török irodalommal 
szemben legfontosabb feladata volna a szerzők lehető
ségig pontos megállapítása. Ezzel megismernők azt, ami 
ebben az irodalomban saját szellemi tulajdonunk s ez 
lényegesen megkönnyítené e munkák forráskritikai vizs
gálatát is : miféle írott hagyományból merítenek a hazánk
ról író német haditudósítók, melyek és honnan valók azok 
az állandó vonások, amelyek a Magyarországról szóló 
leírásokban szerepelnek. Mert bizonyos, hogy a Mohács 
utáni években, amikor a németség egyre melegebb rész
véttel fordul az addig gyűlölt vagy megvetett magyarság 
felé, lassanként olyan irodalmi hagyomány is alakul ki 
hazánkról, amelyhez a német leírók a soha ki nem fogyó 
új fantasztikus részletek mellett is nagyjában ragaszkod
nak. Csakis ezeknek a kérdéseknek a tisztázása után 
térhetünk át a németnyelvű magyar-török háborús munkák 
gondolati tartalmának vizsgálatára: miképen tükröződik
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benne a protestáns aszkézis és a század vallásos, termé
szetfölötti történetfelfogása. Végül felvetendőnek tartunk a 
magyar irodalom szempontjából még egy fontos kérdést: 
van-e kapcsolat Tinódi históriás énekei és az egykorú 
németnyelvű magyar-török irodalom között s ha van, mi
ben mutatkozik ez ? Az alábbiakban röviden ismertetendő 
anyagunkat négy csoportba osztjuk; 1. Magyarországi 
német szerzőktől való munkák. 2. Magyarországi nyom
dákból kikerült ismeretlen szerzőjű munkák. 3. A nagy 
német magyar-török vonatkozású irodalom. 4. Hivatalos 
jellegű nyomtatványok.

A hazai német szerzőktől való munkák között el
terjedtsége, teljessége és irodalomtörténeti jelentősége foly
tán első helyen a rumesi vagy sebesi névtelennek Török
országról szóló könyve áll. A könyvet az erdélyi szász 
történetírás kísérletei közt fentebb már érintettük. Az 
ismeretlen szerző talán az első hazai foglyok közül való, 
akik hosszabb időt töltöttek török rabságban. Könyve 
állítólag már 1460-tól kezdve számos lat'n kiadásban jelent 
meg, első német kiadását azonban csak 1530-ból (Augs
burg) ismerjük. Hogy milyen fontosságot tulajdonítottak a 
németek ennek a könyvnek, mutatja az, hogy Luther írt 
hozzá előszót, a könyv vallásos tanulságait pedig Franck’ 
Sebestyén foglalta össze függelék alakjában. Franck 1534 ben 
megjelent Weltbuch-jában, az első német nyelven írt egye
temes földrajzi műben külön is elismerő szavakkal emlé
kezik meg az ismeretlen erdélyi fogoly krónikájáról. Ter
mészetes, hogy ebben a keretben a könyv eredeti tar
talma is lényegesen módosult a reformáció szellemében. 
Luther az előszóban hangsúlyozza, hogy a könyv kiadá
sát nemcsak azért tartja szükségesnek, mert a török 
veszedelmet fenyegető közelsége miatt minden oldalról 
alaposan szemügyre kell venni, hanem azért is, hogy 
megmutassa azoknak, akik a szertartások miatt ragasz
kodnak a régi valláshoz, hogy a pogány törököknek leg
alább annyi, sőt több szertartásuk van, mint a katholiku- 
soknak. Akik tehát a vallás lényegét a szertartásokban 
látják, azok álljanak Mohamed követői közé. Maga a 
könyv — amely 32 fejezetből áll — rendkívül bőven fog
lalkozik a törökök erkölcseivel és vallásával, mindig szem 
előtt tartva a protestantizmus érdekeit. A könyvnek e 
vallásos fejezetei erősen egyeznek az első német hadi
fogoly-író, a bajor Hans Schiitberger (megj. 1475 körül) 
leírásaival. Schiltberger a nikápolyi csatában került török 
fogságba s huszonkilenc évig tartó rabsága után vissza
térve leírta élményeit. Útirajza szinte népkönyvvé vált s 
az utánajövő török vonatkozású munkáknak állandó for
rása lett. A sebesi névtelen „krónikájáéban is igen sok



részlet van, amellyel Schiítberger könyvében is találko
zunk, különösen ott, ahol nem eseményekről beszél, ha
nem csupán tudákos leírásokat ad. Életéről csak annyit 
tudunk, amennyit az egyik előszóban maga mond el. Tizen
hat éves gyermekifjú, diák volt 1436-ban Szászsebesen, ami
kor Murad bég elpusztítva a várost, fogságba hurcolta őt. 
Huszonkét évig szenvedett „sibenmal verkaufft, sibenmal enl- 
runnen, sibenmal wider gefangen unnd mit geld verkaufft . 
A török nyelvet, vallást, szokásokat azonban annyira meg
tanulta, hogy fogsága végefelé nagy tekintélyre tett szert 

. és magas papi méltóságot ajánlottak fel neki. Tapasztala
tait, ismereteit most honfitársai javára akarja gyümölcsöz- 
tetni. A könyv német kiadása csakhamar igen népszerű 
lett. 1530-ban a nürnbergi kiadáson kívül még három 
jelent meg: kettő Strassburgban, egy Zwickauban; 1531-ben 
újra kinyomták Augsburgban s még az 1596-ban Berlin
ben kiadott Mahometische Genealogia is egyik főforrása
ként említi az ismeretlen erdélyi fogoly munkáját. A töme
gesen megjelenő sok Türkenbüchlein, Warhafftiger Bericht, 
Weissagung mind többé-kevésbbé felhasználja a sebesi 
névtelen adatait. Népszerűség szempontjából a többi 
magyarországi török tudósítás, időszaki írás messze el
marad mögötte. Köztük német szempontból elsősorban 
Georgievics Bertalan, a horvát származású tudós orienta
lista munkái érdemelnek említést. Türkenbüchlein-ja (Strass
burg 1558. Zerbst 1584. Nürnberg 1664), a keresztény 
foglyok szenvedéseiről írt traktátusa (Basel 1545), a török 
császár hatalmáról és kegyetlenségéről írt könyve (Me- 
lanchton előszavával 1560) latinul készültek ugyan, de 
német átdolgozásuk csakhamar népszerűbb lett a latin 
eredetinél is. Georgievics — akiről nem tudunk egyebet, 
mint azt, hogy tizenhárom évig török rabságban volt s 
hogy 1547-ben Nagyváradon a barátok kolostorában egy 
török dervissel a vallásról vitatkozott — útirajzaiban lénye
gileg ugyanazt írja, mint a sebesi névtelen és Schiltber- 
ger, de jóval részletesebb ezeknél. A mohamedán vallás
ról írt fejtegetései, valamint a török történelemről írt váz
lata azt mutatják, hogy jelentékeny theológiai és történeti 
képzettsége volt. Ismeri a kor összes theológiai problémáit, 
a történelem alakulásában pedig nemcsak a Mindenható 
kifürkészhetetlen akaratának megnyilvánulását látja, hanem 
elismeri a nagy világtörténelmi egyéniségek — Nagy Sán
dor, Julius Caesar — irányító hatását is. A törökkel való 
küzdelem további sorsa is attól függ, hogy lesz-e a 
kereszténységnek Hunyadi Jánoshoz hasonló hadvezére. 
„Gott gebe Gnad — olvassuk Georgievics Türkenbüchlein- 
jének utolsó mondatában — das die Fürsten zu unsern 
zeitten den herrlichen und heyligen thaten Huniadis die
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er vnderstanden vnd begangen hatt zur beschirmung der 
Christenheit frewlich nachuolgen.“

A sebesi névtelen és Georgievics könyvei összefoglaló 
tartalmuknál fogva nem sorolhatók a török irodalom időszaki 

I termékei közé. Az egyes eseményekre vonatkozó időszaki 
I nyomtatványok nagy tömegében hazai német szerző mun

kájára alig akadunk. A magyar reformáció történetére nézve 
érdekes ezek közt Eszéki (Zigerus) Imre tolnai pap nyílt 
levele Flacius Illyricushoz (Ein schrifft eines írómén Predigers 
aus der Türckey . . . Magdeburg 1550.), amelyben a cím 
szerint be akar számolni a protestantizmus helyzetéről a 
török hódoltság alatt álló területeken. Eszéki 1544-ben ment 
Wittenbergbe, de betegsége miatt csak egy évet tölthetett 
ott. Hazatérve Tolnán telepedett le állandóan s itt virágzó 
iskolát is alapított. Flaciusnak rajongó híve volt. Ezt bizo
nyítja levele is, amelyben a címben ígért tartalom helyett 
főkép Flaciussal szemben érzett szeretetének és nagyra
becsülésének túláradó kifejezéseit találjuk. A szorosabb 
értelemben vett háborús röplapok közül gyorsan elterjedt 
Pöckhl Erhard-nak, gr. Zrínyi György titkárának röpírata 
a sasvári basának Szigetvárból való kitöréséről és pusztí
tásáról. A röpirat 1587-ben jelent meg Manlius János 
monyorókeréki nyomdájában s még ugyanazon évben 
Augsbuigban és Nürnbergben új formában is kiadták. 
Pöckhl tárgyilagos, kissé száraz tudósításával szemben az 
augsburgi verses átdolgozás szinte költői lendületű, külö
nösen élénk színekkel rajzolja azt a részletet, amidőn a 
törökök visszavonulásuk alkalmával a magyaroktól vere
séget szenvednek. Zrínyi Miklós szigetvári hőstettének 
hírét, egy állítólag saját titkárától származó német
nyelvű röpirat vitte Németországba (Ein Verzeichnuss 
von des Thewren Heldens, des Grauen von Serin ausz- 
gestanden not . . . Nürnberg 1567.) A szigetvári hőstett 
gazdag német irodalmi visszhangja részben bizonyára 
erre a forrásra vezethető vissza. Magyarországi német 
átdolgozó munkájának kell tartanunk azt a röpiratot is, 
amely Bécsben 1593-ban jelent meg és az 1593-i évnek 
több más hadi eseménye mellett a magyar-török háborús
kodások legújabb fejleményeire is kiterjeszkedik. A röpirat 
címében határozottan jelzi, hogy magyar eredeti alapján 
készült; ennek az eredetinek azonban sehol nincs nyoma. 
A török háborúk indítják végül a magát „magyar nemes“- 
nek nevező Vrbely Jánost is arra. hogy németnyelvű 
röpirataiban a keresztény nyugatot Magyarország meg
segítésére felhívja. Szorosabb értelemben nem tartozik a 
hazai németséghez; életéről csak annyit tudunk, hogy az 
udvar kegyeltje volt. Röpiratait csak a teljesség kedvéért 
említjük. Az egyikben a kereszténység hőseit és hadvezé-
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reit dicsőíti, hogy ezzel a török elleni harcra buzdítsa 
őket, a másikban pedig feltárja Magyarország összes termé
szeti kincseit és gazdagságát annak bizonyítására, hogy ezt 
az országot nem lehet zsákmányul odadobni a töröknek.

Ismeretlen szerzőtől való, de magyarországi nyomdá
ban készült német röpiratunk csak kettő van a XVI. szá
zadból. Az egyik, amely Manlius János nyomdájában 
Siezen készült (1593), népének formájában egy csodálatos 
égi tüneményről ad számot. Erre az égi csodára a szerző 
— egy fogságba jutott és szerencsésen kiszabadult keresz
tény vitéz — azért hívja fel a keresztény közvélemény 
figyelmét, mert abból a szultán csillagjósa a törökök szá
mára nagy győzelmet jövendölt. Az égi jeleknek ez a 
bevonása a háború eseményeibe a XVI. század röpirat- 
irodalmának egyik tipikus jelensége. Ugyanilyen égi- 
tüneményről ad számot egyéb hadi események elbeszélése 
mellett a másik idetartozó röpirat, az egyetlen ismert po
zsonyi sajtótermék a XVI. századból. Formája ugyancsak 
népének.

A nem hazai szerzőktől való magyar-török vonat
kozású német röpiratok tömege beláthatatlan ; szorosabb 
értelemben nem tartoznak ugyan tárgyalásunk keretébe, 
de szerves kapcsolatban vannak a magyarországi rokon
tárgyú német röpiratirodalommal és bizonyos, hogy forrás
kritikai tanulmányozásuk az utóbbit k figyelembevétele 
nélkül lehetetlen, mert hisz természetes, hogy bizonyos 
eseményekre vonatkozó adatok elsősorban magyarországi 
német röpiratokból kerültek bele a nagy német röpirat- 
irodalomba. Válogatás és kritika nélkül terjeszkednek ki 
minden eseményre, ami a legégetőbb kérdéssel, a török 
veszedelemmel csak némi kapcsolatba hozható s a fel
izgatott fantázia mindent kapcsolatba hoz vele; a valóban 
megtörtént hadiesemények nagyítva, rikító színekkel kerül
nek a szenzációra éhes olvasó elé. Ebben egyformák a 
népénekek, tudákos traktátusok és prózai tudósítások. 
Különösen nagy irodalma támadt azoknak az események
nek, amelyek a török előrenyomulásának jelentékenyebb 
állomásait jelzik, aminők Budavár eleste, a szigeti vesze
delem, a törökök közeledése Bécs felé. Ennek a hatalmas 
irodalomnak különösen a népénekeket illető részét kuta
tóink kellőkép ismertették. Tanulmányaikból világosan 
látjuk a németség egyre növekvő részvétét hazánk sorsa 
iránt.

Anyagunk negyedik csoportja, a hivatalos vagy fél- 
hivatalos jellegű nyomtatványok, irodalmi szempontból 
nem vehetők számba ; a magyar vonatkozású német röpira
tok, népénekek szerzői számára azonban ezek adták a leg
több anyagot, többet, mint a magyarországi német szerzők
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félig-meddig irodalmi becsvággyal készült históriás énekei 

I és tudósításai, mert ezek kevés eseményt ölelnek fel, míg 
a hivatalos jellegű nyomtatványok végigkísérik a török 
probléma egész fejlődését és minden egyes mozzanatról 

i megemlékeznek. A németnyelvű hivatalos nyomtatványok 
f többnyire augsburgi, nürnbergi és bécsi nyomdák termékei; 

az ügyes nyomdász kézhez kapva a rendesen latinnyelvű 
eredeti jelentést, hamar lefordította németre a nagyközön
ség számára. Már az első ilyen nyomtatványokban fel
hangzik a magyarság segítséget kérő jajkiáltása. Majd 
megjelennek a külföldi fejedelmekhez intézett levelek, a 
kiküldött követek nagyszabású szónoklatai, amelyek mind 

i sürgetik a segítséget. Az orátorok közül kiválik Macedóniai 
1 László szerémi püspök, aki 1522-ben a nürnbergi gyűlésen 

figyelmeztette a birodalmi rendeket keresztény kötelessé
gükre a szorongatott magyarsággal szemben; Frangepán 
Farkas az augsburgi birodalmi gyűlésen (1530) szólalt fel 
hivatalosan a magyarság érdekében. A Mohács utáni évek 
gyászos eseménysorozatát örvendetesen szakítja meg Ju- 
risics jelentése a török seregnek Kőszeg alól való vissza
vonulásáról ; ennek a jelentésnek három németnyelvű 
variánsát ismerjük 1532-ből. Néhány röplap közli a FerdináncL 
és Zápolya között létrejött békeszerződést (1538) azzal a meg
jegyzéssel, hogy a két fejedelem m őst már remélhetőleg egye
sült erővel fordul a kereszténység igazi ellensége ellen. 
Izabella panaszos jelentése Buda árulásszerű elfoglalásá
ról szintén több különböző német röplapon jelent meg. 
Leggazdagabb irodalma a hivatalos jelentések sorában 
Zrínyi szigetvári hőstettének, valamint Rudolf és Báthory 
Zsigmond szövetségkötésének van ; ezek az események a 
német népénekeknek is legfontosabb tárgyai. A kapcsolat 
a németnyelvű hivatalos nyomtatványok és a magyar 
vonatkozású német-török irodalom közt nyilvánvaló; a 
további kutatás sok népének forrását fogja megtalálni a 
hivatalos nyomtatványokban.

A bécsi béke után — létrejöttét hat nagyjában egyező 
okmónyszerű jelentés adja hírül az érdeklődőknek — egy- 
ídeig ellanyhult az érdeklődés a török háború eseményei
vel szemben, de csakhamar ismét még merészebb kép
zeletre valló, rikítóbb színű, szertelenebb históriás énekek 
és tudósítások kínálkoznak az olvasóknak. A barokk 
fantázia ebben a háborús ponyvairodalomban éli ki magát 
igazán.

I R O D A L O M .
A magyar-török vonatkozású németnyelvű irodalomról általában 1. 

Richard Ebermann: Die Türkenfurcht, cin Beitrag zur Ge
sell ichte der öffentlichen Meinung in Deutschland während 
der Reformationszeit. Diss. Halle 1904. — E. Büchner: Das neueste
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von gestem. Kulturgeschichtlich interessante Dokumente aus 
alten deutschen Zeitungen. I. Das XVI. und XVII. Jahr
hundert. München, 1912. — Nagl.-Zeidler i. m. I. — A sebesi név
telen könyvének első német kiadása: Chronica vnnd beschreibung 
der Türckey mit ylirem begriff, ynnhalt, prouincien, v'Ickern, 
ankunfft, kriege, reysen, glauben, religionen, gesatzen, sytten. 
geperde, weis regimente, frümkeyt, vnnd boszheiten, von Eim 
Sibenbürger XXXII. jár darinn gefangen gelegen yn Latein 
beschrieben, verteütscht. Mit eyner vorrhed. D. Martini Lu
theri. Zehen oder aylff Nation vnd Secten der Christenheit 
Anno MDXXX. Coloph. Gedruckt zu Nürnberg durch Fride- 
ricum Peypus. — L. Szabó Károly: R. M. K. 111. 283. sz. — Többi 
kiadásait 1. u. ott 111. 285„ 286., 288., 290., 873. sz. — V. ö. Nachricht 
von einem näher bezeichneten, seltenen alten Druckschrift- 
chen. Archiv. A. F. 111. 1848. 63—70. 1. és Korrespondenzblatt 
1890. 6. sz. — W. Jannasch: Luther und die Türken. Deutsch- 
evangelische Monatsblätter für den gesamten deutschen Pro
testantismus. 1917. 1. Hef'. — Schi'lherger rokontartalmú könvvét 
kiadta V. Langmantel: Hans Schiitbergers Reisebuch. Bibi, 
des Lit. Vereins in Stuttgart. CLXXII. Tübingen, 1885. — Geor- 
gievics németnyelvű munkai: Türckey Oder Von yetziger Türken 
kirchen gepräng, Sytten vnnd leben, auch was grausamen 
jars, teas vnsäglichen jamers die gefangnen Christen, vnder 
denselben gedulden messen sampt Namenbüchlin Persischer 
vnd Windischer in der Türckey gänge spraachen, zwei Trac- 
tätlin, durch H. Bartholome Georgewyts, der dreyzehen jar 
in der Türckey gefangen gewesen, zum sibendenmal verkaufft„ 
erst bey jars frist erledigt worden, alles warhafft vnnd gründ
lich im Latein beschriben, kläglich zú lesen. Verteütscht durch 
Joannem Herold. Anno MDXLV. Getruckt zu Basel, by den Erben 
Á nd. Cratandri 1545. — L. Szabó Károly: R. M. K. 111. 361 — 
Türcken Büchlin. Gantz warhaftige vnnd aber erbärmliche 
beschreibung, von der pein, marter, schmertzen vnd Tyran- 
ney, so die Türcken den gefangenen Christen, mann vnnd 
weib, jungen vnnd alten anthun, Auch von ihren Ceremonien, 
Policien, Kriegen, Feldtbaw, Gebrauchen, vnnd ein Disputatz 
eines Christen vnnd Türcken vom glauben mit angehenckten 
Dialogis, Scfauonisch. vnd das Pater noster Arabisch, Türk
kisch vnd Sclavonisch. Jetzund widerumb von Neuwem ver
lesen vnd gebessert, Mit angehenckten Historien, so vorhien 
in disem büchlin nit begriffen. Gedruckt zu Strassburg durch 
Paulum Messerschmidt. — L, Szabó Károly. R. M. K. 111. 457. 
sz. — Későbbi kiadásait 1. U. ott 111. 736. és 2253. sz. — Erzéhlung 
der Türkischen Keiser, Namen, Empter, Leben, Sitten vnd 
Tyranney in jrem Reich, daraus Zusehen, wie eintrechtig sie 
beysammenlialten, alle die jenigen auszurotten vn zudempffen, 
die sich f'W gliedmas des Herrn Christi bekennen. Beschrie
ben In Latein durch Bartholomeum Georgieuitz, dem Christ
lichen Leser zu girt Verdeudscht Mit einer Vorrede Philippi 
Melanthonis. Wittemberg. '560. Colophon: Gedruckt zu Wittemberg 
durch Hans Krafft. — L. Szabó Károly: R. M. K. 111. 480. sz. — 
V. ö. Szinnyei: Magyar írók 111. 1129. h. Eszéki (Zigerus) röDirata 
Ein schrifft, eines f romén Predigers aus der Türckey an Illyri
cum geschrieben, Darinnen angezeiget wird, wie es dort mit 
der Kirche vnd dem Evangelio zugehet. . . . 1550. — Colo
phon: Gedruckt in Magdeburg durch Michael Lotther 1550. — L Szabó 
Károly: R. M. K. 111. 390. — Pöckhl Erhard röpirata : Newe Zeitung 
ausz Vngern, Auch gründlicher vnd warhaffter bericht: Wel
cher massen der Saswar Bascha .von Siget, sambt andern 
dreyen Beegen, den 9. Augusti dises 1587. Jars, vb er die Fänff



Tausendt strach kerausz gefallen, vnnd bey Sibentzehen Dörfer 
verbrennet vnd verlieret, auch ein gute antzal Christen auff- 
gehebt . . . Gedruckt zu Eberaw in Vngern durch Hansen Manuel, 
Anno MDLXXXVII. — L, Szabó Károly: R. M. K. II. 197 sz. — 
Németországi kiadásait 1. u. ott I I. 758. és 761. sz. — V. ö. Magyar 
Könyvszende 1881. 273. I. — Szinnyei: Magyar írók XI. 1Ö í— 
104. has. — A többi hazai szerzőtől való röpirat: Ein Verzeichnuss 
von des Thewrcn Heldens, des Grauen von Serin, auszgestan- 
den not, in derselben Befestigung zu Siget. im Jar MDLXVII. 
von Seiner G. Secretario beschrieben, welcher von den TÄrk- 
kev gefangen gewesen. vnd newlicher zeit wider erledigt 
worden ist. Nürnberg MDLXVII. — L. Szabó Károly: R. M. K. 
Ill 561- sz. — Zwo warhaffte Newe Zeittungé. Die Erste Von dem 
vhrplHzlichen auffruhr zu Dantzig, zwischen den Polen Vnd 
Burgerschafft daselbsten, In ankunfft K'nig Sigmunds in 
Polen vnd Schiveden &c. Auch seiner Kmig May. Ehegema- 
hel, Anna Ertzhertzogin zu Oesterreich <&c. den 24. Augusti, 
am tag Bartholomei dises 93. Jars verloffen. Die Ander Wie 
der Tirakische oberst zu Nouigrad, die Vngerische Bergstet 
im Kamen desz Türkischen Sultans trutziglich auffordert, 
was wört gegeben habe, alles ausz Vngerischer Zungen, indie 
hochteutsche sprach verdolmetschet. Getruckt zu Wien in Oester
reich bev Leonhard Nassinger. Im Jar 1593. — L. Szabó Károly: 
R. M. K. Ill 833. sz. — Vrbely munkái: Christianorvm Herovm 
Perpetvae Lavdes: Dass ist, Warhaffte Beschreibung, der 
jetzige unserer, der Christe, Hoch löbliche Kriegsobristen 
vnd Hehle Ewigwerend Tugent, Lob, Ruhm vnd Preiss, &c. 
Damit Sie, als mit Raht vnd That, Gott lob, wider . . . den 
Türcken — abbruch thun■ In Devtsche Feine Vnd liebliche 
Versen oder Reymenn gestället. — L. Szabó Károly: R. M. K.
III. 1006. sz — Testimonivm Certissimum: Ein gantz War- 
hafft Gezeugnuss, von dess Hochlöbliche Königreichs Vli
gám hohe vnd jmmer wehrende auch stättige Nutzbar 
keit, vielfältigen vnd vnzehliche Reichthumb, &c. Welche 
(fast vber alle andere Königreiche vnnd Länder vndter dem 
gantzen Himmel) Der Allmächtig Gott mit grossen hauffen 
darin auszgetheilt vnd von dannen in die vmbligende Länder 
kommen lasset. &c. Darurnb auch billich jederman, ja nicht 
allein die Vngärn, sondern alle Christen, allen fleisz vnd 
ernst anwenden vnd für nemen sollen, damit dises . . .  von 
dem Türcken assecurirt vnd erhalten würde. &c. Recensirf 
durch loannem Vrbely Nobilem. — L. Szabó Károly: R■ M. 
K. III. 1008. sz. — Ismeretlen szerzőm, magvarországi régi nyomdák
ban készült németnyelvű röpiratok: Newe Zeittung Vnd Wunder- 
geschiccht, so zu Constantinopel, den 10■ Februarii dises 1593. 
Jar öffentlich am Himmel gesehen worden, wie dann solches 
auch ein frommer Christ (so damalsz gefangen gewesen, 
vnd durch wunderbarliche Schickung Gottes, ohne Schätzung 
erledigt) gesehen vnd bestettiget, Auch wie disz Wunder
zeichen durch des T'irckisehen Keysers Sternseher vnd Künst
ler auszgelegt worden, alles zu guter warnung vnd unter
richt fromen Christen in Gesangweisz verfasset, durch A. 
M. Im Thon, Kompt her zu mir spricht Gottes Sohn &c. 
Gedruckt zu Schützing in Hungern, bey Hansen Manuel. Anno 1593, 
— L. Szabó Károly: R. M. K. II. 245. *— Zwo Wahrhafftige 
Newe Zeitung, die Erstef von Nouigrat vnd Ofen, ausm. 
Lande zu Ungern, vom glückseligen Sieg und Triumph der 
Christen wider den Tereken. Wie sie derselbigen viel er
schlagen vnd in die 800 Dwffer vnd Flecken eingenommen. 
In Thon. Wie man den Lindenschmidt singet. Die andere aus
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Constantino pel, Wie man grosz Wunder am Himmel gesehen 
hat, derob. der türk. Key ser vnd sein Volk sehr erschrocken, 
Gesehen am 18. Januari j bis auf den’ ersten Februarij. Im Thon, 
Kompt her zu mir spricht Gottes Sohn. Erst gedruckt zu Presz- 
burgh. Anno 94. bey Joh. Walo. — L. Szabó Károly: R. M. K. 11. 
249. sz. — A magyar-török vonatkozású német röpiratok bibliográfiá
jára vonatkozólag 1. a 124. oldalon felsorolt munkákat. — V. ö. még 
Bleyer Jakab: Magyar vonatkozású német történeti nép
énekek 1551-ig. EPhK. 1897. — U. az: Magyar vonatkozású 
német újság lapok a M. N. Múzeum birtokában. Magyar 
Könyvszemle 1900. — Leffler Béla: Magyar vonatkozású nép
énekekek 1556—1697. Budapest. 1910. — Kiegészítését 1. Századok 
1913. 294—299. 1. — Harmatit Károly: A pozsonyi ev. lyceum 
köny vtárában lévő ősnyomtatványok és néhány más régi s 
érdekesebb mű ismertetése. Pozsonyi Lyceum Értesítője 1 8 7 7 —  
7 8 . 1—28. 1. — Kemény Lajos: Ritka XVI. századbeli nyom
tatványok a kassai városi levéltárban. Magyar Könyvszemle 
1 8 8 8 . — Szamota István: Régi utazások Magyarországon és 
a Balkán-félszigeten. Olcsó Könyvtár 767—7 7 2 .  sz. Bp. 1 8 9 1 . — 
Ifj. Böhm Károly: A landsknechtek. Bp. 1909. — Huszár Imre: 
Hazánkra vonatkozó külföldi újsághírek a XVI.—XVII. szá
zadban. Századok 1912. — A hivatalos jellegű német röpiratokat 1. 
Szabó Károly: R. M. K. 111. 21.. 99.. 100.. 247.. 249.. 2 6 1 . .  2 6 6 ..
267.. 268.. 277.. 278., 279., 280., 293... 294.. 297.. 301., 302.. 303.. 333..
341., 359-, 573., 695., 845., 8b3.. 961., 1030., 1031.. 1032.. 1034., 1041. 
sz.. — Macedóniai László életrajzi adatait 1. Szinnyci: Magyar írók 
Vili. 173—175. has.

B) Jogi és történeti munkák.

A Mohács által teremtett új politikai helyzet, valamint 
a humanizmus által hatalmasan fellendült jogtudomány a 
hazai németség jogkönyveinek időszerű átdolgozását, illetve 
új jogkönyvek kiadását is szükségessé tette. A XVI. szá
zadban németségünk két fontos jogi gyűjteménye kerül ki 
új formában a sajtó alól: a felsőmagyarországi német 
városok bányajoga és a Fronius Mátyás kiadta erdélyi 
szász jogkönyv. A bányavárosok jogkönyve Perckhordnung 
der Freyen Künigclichen Perckhstett in der Cron Hungern 
hat könyvben összefoglalja mindazokat a jogszabályokat, 
amelyek eddig az egyes városok bányajogaiban voltak 
lefektetve. A jogkönyvhöz csatolt bőséges magyarázatok, 
amelyek a régi jogkönyvektől való eltérésekre is rámutat
nak, különösen a mindennapi életre vonatkozó fejezetek 
(30—33) meglehetősen sötét képet nyújtanak e virágzó 
városok erkölcsi viszonyairól. A fejlődő, izmosodó kapita
lizmus minden káros kinövése megtalálható bennük, ezek 
a viszonyok magyarázzák meg az eddigieknél lényegesen 
szigorúbb büntetéseket is.

A szász jogkönyv külső történetéről fentebb megemlé
keztünk. Fronius Mátyás (1522—1588) brassói városi taná
csos csak kiegészítette és sajtó alá rendezte Bomel Tamás 
munkáját. Erről, valamint a többi felhasznált forrásról



maga Fronius nyújt felvilágosítást a Statuta der Sachsen 
in Siebenbürgen (Brassó 1583) előszavában; figyelemre
méltó e bevezetésben még az, hogy a kiadó rámutat a 
magyar nemesi és az erdélyi szász jogszokások között 
mutatkozó eltérésekre. A jogkönyv maga négy könyvből 
áll: az első a bíráskodásról általában, a második a há
zassági és örökösödési jogról, a harmadik a kereskedelmi 
és hiteljogról, végül a negyedik a büntetőjogról szól. 
A jogkönyv szelleme a protestáns humanizmus jogi fel
fogását tükrözi: ez természetes is, hiszen a jogszabályok 
rendszerének gondolatát éppen a gazdag erdélyi szász 
humanista tradíció érlelte meg, a rendszerezés munkáját 
pedig Honterus és Bomel, a reformáció és humanizmus 
két vezető egyénisége kezdte meg. Telivér humanista volt 
Huet Albert (1537—1607), a szászok grófja is, aki a jog
könyv megerősítését Báthory Istvánnál kieszközölte. Huet 
nemcsak politikai tevékenységével, hanem történelmi és 
szónoklati munkáival is jelentékeny helyet érdemel az 
erdélyi szász kultúra történetében. Szülővárosából, Nagy- 
szebenből ifjú korában Bécsbe kerülve a császár környe
zetében gazdag műveltséget és politikai iskolázottságot 
szerzett, amelyet mint a szászok grófja s különösen mint- 
Báthory Zsigmond kegyeltje a szász kiváltságok fejlesztése 
érdekében gyümölcsöztetett. Munkái nagyrészt csak a 
XVIII—XIX. században jelentek meg nyomtatásban, rész
ben máig kéziratban maradtak. Latinnyelvű politikai szó
noklatai a szászok érdemeit és kulturális intézményeit 
méltatják. Egyetlen önálló németnyelvű munkája, Medu- 
nscher Landtagsprozess az 1588-i medgyesi országgyűlés 
eseményeit foglalja össze emlékiratszerűen.

A császári seregek bevonulása Erdélybe megnyitja az 
eddig ismeretlen országot a nyugat előtt. Castaldo seregé
vel nagyon sok kalandvágyó idegen katona, hivatalnok 
fordul meg itt s az ismeretlen vidéken szerzett tapasztala
taikat írásba foglalják. Erdélynek ezekből az évekből hazai 
német történetírója is van: Gailel Vitus. Gailel 1551—53-ig 

astaldo magyar- és németnyelvű titkára volt s mint az 
egész sereg, ő is nyomorúságosán tengődött. Ekkor írta 
történelmi munkáját, Ein kürtzer wahrhafter begriff, amely
nek kézirata a bécsi udvari könyvtárban van. Kerekded 
irodalmi formára törekszik, erre vall a munka bevezetése, 
amelyben Erdély leírását és rövid történetét adja. E törté
neti vázlatban természetesen sok a tudákos hagyomány, 
a földrajzi leírás azonban éles megfigyelőre vall. Legpon
tosabban. szinte naplószerű részletességgel azokat az ese
ményeket írja le, amelyekben mint szemtanú vett részt. 
Temesvár sikertelen ostromát, Lippa bevételét, Castaldo, 
Izabella és Martinuzzi tárgyalásait s az utóbbi tragikus

Pukánszky : A magyarországi németség irodalmi törekvései. 14
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halálát. E naplószerű részletek közül néhányat divatos 
Newe Zeitung formában még a helyszínről elküldött befolyá
sosabb ismerőseinek. Különösen figyelemreméltó, amit 
Gailel Castaldo hadvezetéséről ír. Bár a függő viszony 
óvatosságra készteti, mégis meglehetős kritikával vizsgálja 
Castaldo működését s ítélete bizony nem valami hízelgő. 
Legsötétebb színekkel Martinuzzit jellemzi; itt nemcsak a 
hű császárpárti hivatalnok, hanem a jó protestáns is meg
szólal benne. A munka nemcsak értékes kútfő Castaldo 
erdélyi szereplésére nézve, hanem élénk, természetes stí
lusánál fogva a magasabb irodalmi formájú történetírás 
derék kísérlete.

Tudákos és fantasztikus történeti munkái miatt foglal
koznunk kell végül a XVI. század egyik legfurcsább ka
landorával, a zágrábi horvát származású Scalichius Pállal 
(1534—1575). A félig-meddig parasztfiú nagyszerű nevelés
ben részesült : a laibachi püspök támogatásával 1547-ben 
a bécsi egyetemre iratkozott be, majd Bolognában és Ró
mában tanult tovább. Rövid ideig I. Ferdinánd udvari 
káplánja volt, de csalásai miatt kiutasították Bécsből. Tü- 
bingában Ungnad báró, Vergerius és Traber horvát szlovén 
irodalmi vállalatainál dolgozott. Itt hirtelen protestánsnak 
vallotta magát s itt alakult ki véglegesen rögeszméje is. 
Anyja, Skalichka Katalin után, kinek nevét viselte, a Sca- 
ligerek leszármazottjának vallotta magát. Ebben a hitben 
nemcsak előkelő címeket adományozott önmagának („Heer- 
graf in Hun“, „Marggraf zu Verona“ stb.), hanem jogot 
formált állítólagos egykori birtokaira is. Szélhámosságai 
egyidőre hitelre találtak Albrecht porosz hercegnél, aki 
uradalmat ajándékozott neki, sőt Zsigmond Ágost lengyel 
királynál is. Egy porosz nemes, Albrecht von Wetzhausen 
leleplezte szélhámosságait s innen kezdve elhagyta a sze
rencse. Óriási felkészültséggel, bámulatos kitartással igyek
szik megcáfolni „das unbekandte, blinde vnd heimliche 
geschrey, so hin vnd herwider von seinen Herkommen 
geredt vnd gesagt wird“. Öt németnyelvű munkája nagyjá
ban azonos tartalmú: mindegyikben a legkülönfélébb ok
mányokkal, jogtudósok, előkelőségek véleményével igyek
szik a maga rögeszméjét igazolni. Nem tudni, hogy ezek 
az okmánytárak tudatos gonoszság vagy beteges fantázia 
szülöttei-e; a közölt okmányok ugyanis szinte kivétel nél
kül csak a szerző képzeletében voltak meg. Fáradozása 
és erőlködése hiábavaló volt: bár legsúlyosabb büntetését, 
a száműzetést elengedték, nyomorban és megvetéssel 
sújtva halt meg alig 41 éves korában. Pályája jellemző 
jelensége a mozgalmas kornak, amely tömegesen sodort 
felszínre Scalichiushoz hasonló, de jóval kisebb tehetségű 
kalandorokat.
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IRODALOM.
A jogkönyvekről 1. a 38. lapon felsorolt irodalmat. A felső- 

magyarországi bányajog legrégibb kiadása: Perckhordnung der 
Freyen Kunigclichen Perckhstett in der Cron Hungern, Als 
Crembnitz, Schembnitz, Newensoll, Buggans, Kmnigsperg, 
Dülen vnnd Libeten, sambt andern vmbligenden vnnd ge
dachter Cron Hungern eingeleibten, Gold, Silber, e Kupffer 
vnd anderer Metall Perkhwercken, yetzigen vnnd khmfftigen 
aufs New furgonomén, gepessert vnd avszgangen, Beschehen 
nach Christi vnsers Erlösers vnnd Seligmachers gebürt, im 
Tausent fünfhundert FúnffundsechtzigistenJar. Mit Róm. Khay. 
May. <£c. Gnad vnnd Privilegien. Gedruckt zu Wienn in Österreich, 
durch Michael Zimmermann in S. Annen Hof. — L. Szabó Károly: 
R. M. K. III. 536. sz Újabb XVI. századi kiadását 1. Szabó Károly: 
R. M. K. III. 629. sz. — A szász jogkönyv Fronius féle kiadásának pontos 
címét I. a 38. lapon. — Froniusról v. ö. Szinnyei: Magyar írók 
111. 804—805. has. — Huet munkáiról 1. A. Kurz: Nachlese auf 
dem Felde der ungarischen und siebenbür gischen Geschichte, 
Kronstadt, 1840. — Archiv, A. F. II. 1845. — Szinnyei: Magyar 
írók IV. 1387—89. has. — Gailel munkája : Ein kürtzer wahrhaf
ter begriff, wie sich der tzeit des aller Durchleüchtigisten Gross- 
machtigisten Römischen auch zu Hungern vnnd Behaimb éc. 
Khunig Ferdinanden vatterlichen vnd genedigisten Hambsue- 
chen von Ain undfunfzigisten Jars biss zu ennd des dreyvnd- 
fünfzigisten Jars der mindern Zall, In Sibenwurgen Alle sa
cken erloffen durch Veiten Gailel von Presburg Der tzeit Kriegs 
Secrctaryen daselbst mit sunderen vleiss zusamen 'getragen 
rnd in allgemaine Teütsche Sprache gebracht worden. Kézirat 
a bécsi udvari könyvtárban (7234. sz.). — V. ö. Csontosi János: 
A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. Ma
gyar Könyvszemle 1884. — Szekfü Gyula: Két historiographus 
Castaldo erdélyi seregében Századok, 1914. — Scalichius német
nyelvű munkái: Oracion An (Té Allerdurchleüchtigsten, vnnd 
Groszmechtigsten Fürsten vnd Herrn, Herrn Ferdinandum, 
Römischen Keyser, auch zú Hungern vnnd Behaim König, &c. 
Von der Genealogia, vnnd gar allen herlichsten Vrsprung 
vnd herkommen der Scalichern, so vor zeitten viler König
reich vnd Nationen glückseligste Landtsfürsten vnd Regenten 
gewesen, . . . Colophon: Getruckt zu Straszburg durch Christian 
Müller im Jar 1561. — L. Szabó Károly: R. M. K. 111. 490. sz. — 
Scalichius többi hasonló tárgvú németnyelvű munkáját 1. Szabó Ká
roly- R. M. K. 111. 539., 550.. 553.. 558. — V. ö. még: A. D. B. 
XXXIV 443. I. — Szinnyei: Magyar írók XII. 293—297. has. — 
Kukuljevic: Pavao Skalic. V. Zagrebj, 1875.

C) Kalendáriumok és csíziók.
Az időszaki irodalom legkedveltebb termékei az újság

lapok mellett a kalendáriumok voltak. Gallen János kassai 
könyvkereskedő fentebb ismertetett jegyzéke 1583-ból több 
naptárt és csíziót sorol fel. Pontos címüket nem ismerjük, 
de a rendelkezésünkre álló anyag alapján nyugodtan ki
mondhatjuk, hogy a közkézen forgó kalendáriumok csak
nem kivétel nélkül németországi szerzők és kiadók impor
tált termékei voltak. Míg a magyarnyelvű naptárirodalom 
a XVI. században meglehetős gazdag, hazai német szerző

14*
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hazai használatra szánt naptárával alig találkozunk. A 
németországi könyvek tömeges behozatala mellett egy 
hazai német naptár kiadása nem lehetett hasznothajtó. 
Hozzájárultak ehhez a Gergely-féle naptárreform (1582) 
körül támadt zavarok. A túlnyomóan protestáns némeség 
idegenkedéssel fogadta az új időszámítást, mert belső 
egyházi ügyeibe való beavatkozást látott benne. Az aggo
dalom nem volt alaptalan. A szepesi prépost pl. a naptár
rendelethez egy naptártöredéket is csatolt, amely az egyes 
ünnepekre rendelt szentírási igéket a protestánsok számára 
is kötelezően írta elő. Sőt a prépost tovább menve 1584 
március 11-én a szepeshelyi káptalanhoz intézett levelé
ben az új naptárral a régi szertartások megtartását is 
követelte. Ily módon a szepesi papság csak hosszas huza
vona után az 1584 augusztus 5-én, Leibiczen tartott 
gyűlésen fogadja el a naptárreformot, kizárólag felsőbb 
parancsra. Hasonló az eset az erdélyi szász papoknál, 
akik a nagyszebeni zsinaton 1590-ben a fejedelem kíván
ságára bevezetik ugyan az új időszámítást, az erről szóló 
felírat azonban hozzáteszi: „doch mit solcher Protestation 
und bedingung, dass wir umb desswegen von vnser 
reinen und lautern Confession kein haarbreit weichen, 
noch etwas vergeben wollen, sonder Fürstlicher gnaden, 
als unser ordentlichen obrigkeit. als einer eusserlicher 
Verordnung schuldigen gehorsam zu leisten begeren. ‘ 
Ezek a körülmények is mindenesetre óvatosságra késztet
ték a hazai német nyomdászokat új naptárak kiadásával 
szemben. A közkézen forgó németországi naptárakról is 
kevés közelebbi adatunk van. Nagyon népszerű volt a 
Szepességen és Erdélyben az Eber-féle latinnyelvű törté
neti naptár (Calendarium historicum), amelyet a kissingeni 
születésű, egyházi énekeiről ismert Eber Pál szuperinten
dens adott ki. Az erdélyi és szepesi könyvtárakban számos 
példányt találunk belőlük, különösen az 1551—1573 évek
ből, mindegyik telve egykorú kéziratos feljegyzésekkel. 
Mert Eber a naptár olvasóiban elsősorban a történeti ese
mények iránti érdeklődést akarja felkelteni. A naptár 
egyes lapjaira a hónap napjainak megfelelően történelmi 
eseményeket jegyez fel, a lap egy részét pedig üresen 
hagyja, mintegy figyelmeztetve az olvasót, hogy folytassa 
a feljegyzéseket. A fennmaradt példányokból megállapít
ható, hogy az olvasók valóban szívesen tettek eleget a 
maguk primitív módján ennek a figyelmeztetésnek s e 
naptár a történeti érzék fontos nevelőeszköze volt.

Az első naptárat németségünk számára állítólag 
Honterus adta ki latin nyelven. (Calendarium cum annexo 
Chronico Transsilvanico); mint címe mutatja, szintén tör
téneti irányú volt. Címén kívül azonban semmi nyoma
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sem maradt ránk. Utána csak a század vége felé talál
kozunk a bártfai születésű Henisch György (1549—1618) 
naptáraival, amelyek csillagjóslásaival és csízióival együtt 
a Szepességen igen kedveltek voltak. Henisch legbecse
sebb munkája nagy német szótára, amelyre alább vissza
térünk. A Wittenbergben, Lipcsében és Baselben töltött 
tanulmányi évek után 1575-ben az augsburgi gimnázium
nál kap alkalmazást. Negyvenkét évet töltött az iskola 
élén. Egyformán kitűnő orvos, mathematikus, csillagász 
és filológus volt. Lefordította németre Sextus Platonicus 
és Antonius Mizaldus több orvosi munkáját, valamint 
Pietro Contarinónak históriai feljegyzéseit a törökök és 
Velence közt lefolyt háborúról. A divatos csillagjóslás 
iránt való szenvedélye indította kalendáriumok és csíziók 
kiadására. Első népszerű csillagjósló röpirata 1580-ban 
jelenik meg. Ettől az évtől kezdve többször ad ki szóra
koztató csíziókat, az üstökösökhöz és más égi csodákhoz 
fűzött magyarázatokat és jövendöléseket Judicium Astrolo- 
gicum vagy Practica címen, amelyekhez olykor egy-egy 
Newer and Alter Schreybkalender járul. Henisch naptárá
ban tekintettel van a régi és új időszámításra. Miként 
Eber, ő is felsorolja a fontosabb eseményeket s az olvasót 
is további feljegyzésekre ösztönzi. Kalendáriumának típusa 
irányadó lett a későbbi szepességi naptárirodalom számára. 
Henisch Practica-ihoz hasonló csillagjós-könyv 1588-ban 
Kolozsvárott is megjelent (Fröliche Practick auff das 1588. 
Jar) szerzőjéről, aki magát Theodorus Rhelasusnak nevezi 
s aki alatt Hasler János rejtőzik, nem tudunk bővebbet. 
A csízió elterjedésére vonatkozólag sincsenek adataink.

A naptárirodalom igazi virágkora a XVII. század, 
amikor Fröhlich Dávid naptárai nemcsak hazánkban, 
hanem Németországban is nagy népszerűségre tesznek 
szert.

I R O D A L O M .
A naptárakról általában 1. Wislicenus: Der Kalender. Leipzig. 

1905 — Jakab Elek: A kalendáriumokról történelmi és poli
tikai tekintetben. Értekezések a történettudományok köréből. 
IX. 4. 1881. — Heinrich Gusztáv: A Cisio-Janus történeté
hez EPhK. 1879, — U. a z : A magyar Cisiók. EPhK. 
1880. — Pintér Jenő: A magyar irodalom története a leg
régibb időktől Bessenyei György fellépéséig. Bp. 1909. 1. 146— 
148. 1. — A naptárreformról 1. Bruckner Győző: A reformáció és 
ellenreformáció története a Szepességen. 1. Bp. 1922. — Az 
erdélyi szász naptárakról I. Adleff Norbert: Adalékok az erdélyi né
met kalendáriuma irodalom történetéhez. Kolozsvár, 1907. — He
nisch munkái: Alter vnd Newer Schreybkalender, Auff das Jar: 
MDLXXXV. Gestellt: Durch Georgiám Henischium der 
Artzney Doctorem vnd Professorem Mathematicum z& Augs- 
purg. Gedruckt zu Augspurg durch Michael Manger. — L. Szabó 
Károly: B. M. K. III. 738. sz. — Megjelent még az 1597. évre 1.
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U. ott 111. 893. sz. — Practica: Auff das Jar, so ein Schaltjar 
ist, nach der Gnadenreichen Gehurt vnsers Herren vnd Hai
lands Jesu Christi, MDXCII. Beschriben: Durch Georgivm 
Henischium, Der Artzney Doctor em vnd Mathematicum z& 
Augspurg. Gedruckt zu Augsburg, bey Michael Manger. Mit Röm. 
Kay. May. Freyheit, nich nach zutrucken. — L. Szabó Károly: 
R. M. K. 111. 821. sz. — Megjelent még az 1596.. 1597-, 1600..
1604., 1606., 1607., 1612., 1615. évekre. — L. u. ott 111. 4811..
894., 939., 1009., 1024-, 1042., 1108.. 1145. sz. — Henisch többi mun
káit és fordításait 1. u. ott III. 628., 635., 636., 637., 645., 660., 688.
737., 871., 1146. sz. — A kolozsvári csízió: Fröliche Practick Auff 
das 1588 Jar, wider aller alten Astrologen langher Practicirte 
meynung gerichtet und auff den Meridian desz gantzen Teut- 
schen Landes gestellet, Durch Theodorum Rhelasum Hebis- 
cadensem, Mathematicum et Medicum. Darin auszführlich 
und klar dargethan, das es viel ein andere gestallt umb 
dieses 88. jar habe, dann etliche Astrologi vor der Zeit pro- 
gnosticirt. Gedruckt zu Clausenburg in Sibenbürgen MDLXXXVIII. — 
L Magyar Könyvszemle 1892/93. évf — Weller: Lexicon psen- 
donymorum. Regensburg. 1886.2 477. 1.

■
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I
V. A BAROKK IRODALOM KORA.

(1606-1760.)

A magyarországi német irodalmi törekvések ötödik 
korszaka időbeli elhatároltságát tekintve lényegesen kü
lönbözik mind a magyar, mind pedig a német irodalom- 
történet megfelelő korszakaitól. Ezt a jó másfél századot 
felölelő időszakot a magyar irodalomtörténetírás az ellen- 
reformáció és a hanyatlás, vagy újabban a katholikus 
restauráció korára osztotta fel; a német irodalomtörténet
írás pedig az utánzás és a tudós költészet korának ne
vezi.

Ezek az elnevezések a magyarországi németség 
szerény irodalmi törekvéseire nem alkalmazhatók. Német
ségünk szellemi élete a XVII. század folyamán valóban 
az ellenreformációval szemben való küzdelem jegyében 
fejlődik, az írók és költők is tudósok, vagy helyesebben 
tudákosak, akik vagy az ókori görög és latin, vagy pedig 
a németországi írókat utánozzák. De a protestantizmus 
az új erőre éledt katholicizmussal szemben a magyar- 
országi németség körében most is éppúgy erős szellemi 
fölényben van, mint a XVI. század folyamán, a tudós és 
tudákos utánzás német íróinknál szintén nem új jelenség 
az eddigiekkel szemben. Nem beszélhetünk tehát sem az 
ellenreformáció, sem a tudós utánzás koráról. Nem be
szélhetünk azonban a hanyatlás koráról sem, mert a 
XVIII. század első felének hazai német irodalmi törek
vései a XVI!. századi gazdag, de nagyon csekély eredeti- 
ségű irodalmával szemben lényeges hanyatlást nem 
mutatnak.

így tehát német irodalmi törekvéseink fejlődése 
szempontjából a XVII. századot és a XVIII. század 
első felét egységesnek tekintjük s az egész korszakot 
arról az ízlésbeli irányról nevezzük el, amely a renaissance 
és humanizmus hagyományaiból, valamint a sziléziai 
költők hatása alatt leggazdagabban fejlődött ki német
ségünknél: a barokk irányról. Korszakunkat az 1606. 
esztendővel kezdjük, mikor Bocskay szabadságharcának 
következményeként Rudolf nyomasztó uralma után újra 
szabadabban lélekzik a protestantizmus s a protestáns
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Németországgal való közvetlen kulturális érintkezés újra 
intenzivebb lesz. Korszakunk záró határköve az az év 
(1760), amelyben Gottsched, illetve az osztrák felvilágo
sodás irodalmi reformtörekvéseinek hatása alatt a pozsonyi 
Windisch Károly Gottlieb nálunk is megindítja a tudatos 
német irodalmi törekvéseket.

1. Általános műveltség.
A) A német irodalom rövid áttekintése.

A XVII. század a német irodalomban a tudós lite- 
rátorok és magányos keresők százada. Az ellentét, amely 
az elmúlt század végén az idegen humanista irodalom 
és az élet között mutatkozott, most még élesebbé válik 
s a költők és irók szinte a legnagyobb erőfeszítéssel tor
laszolják el igazi, közvetlen énjüket a külvilág elől. A 
renaissance és humanizmus eszmevilága a szorosabb ér
telemben vett nemzeti irodalomra nem volt azzal a meg
újító hatással, mint a többi nyugati nemzeteknél. A XV! 
század folyamán népkönyvekben és egyéb irodalmi alko
tásokban gazdag anyaggal találkozunk. Ezt az anyagot 
most a humanizmus teremtette műköltészet nemes for
máiba kellett volna önteni anélkül, hogy ezzel nemzet: 
sajátosságából veszítsen. Az irodalom középponti problé
mája tehát a műforma kérdése; ezt a problémát csak 
igazi művész oldhatta meg, az igazi művész azonban 
hiányzott. A XVI. század utolsó negyedében a német
nyelvű irodalom egyoldalúan theológiai irányú, a latin
nyelvű irodalomban pedig teljesen hiányzik a nemzeti 
tartalom. A tudós elem erősen túlsúlyban van; erre a 
tudós elemre hárul tehát a forma s a költészet reformá
lásának feladata is. Az eredmény nem lehetett kétséges 
a tudós költők irodalmi reformja csupán külsőleges, ide
gen formák másolásából áll, amelyeknek béklyóiban az 
irodalom teljesen elveszti nemzeti jellegét.

A reformot a nyelv csiszolásával és tisztogatásával 
a nyelvművelő társaságok kezdték. A firenzei „academia 
della crusca“ mintájára alakult Fruchtbringende Gesell 
schaft( 1617), Aufrichtige Tannengesellschaft (1633),Deutsch
gesinnte Genossenschaft (1643) s egyéb társaságok helyes 
célokat tűztek maguk elé, midőn a reformáció korabeli 
irodalom nyers és bárdolatlan nyelvének ügyét karolták 
fel; de az idegen szavaktól való nevetségesen túlzott óva- 
kodásuk és egész szervezetüknek mindinkább kitűnő 
naiv gyermetegsége jelentékenyebb egyéniségeket alig tu
dott vonzani. Az irodalmi életnek azonban bizonyos szer-
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vezeteket adtak, amelyekhez a szerényebb tehetségű 
vők — köztük több magyarországi német is — tömege
sen csatlakoztak. A társaságok vezetői, előkelő főurak és 
tudósok, előre megszabták ennek az irodalomnak arisz
tokratikus és tudós jellegét, ezért hatása is elszigetelt 
maradt.

Igazán irányító hatása csak a barokk irodalom 
költészettani úttörőjének, a sziléziai származású Opitz 
Mártonnak volt (1597—1639). Miután egyik ifjúkori tanul
mányában (Aristarchus sive de contemptu linguae Teuto
nicae) rámutatott a német nyelv elhanyagolására, 1624-ben 
kiadta költészettani munkáját Buch von der deutschen 
Poeterey címen, amely csaknem másfél századon keresz
tül a német költészet általánosan elismert vezérfonala 
volt. Opitz ebben a kis munkában meghatározza a köl
tészet fogalmát, leírja a költői műfajokat — mindezt meg
lehetős felszínesen — és stilisztikai, valamint verstani 
utasításokat ad. A munka rendkívüli hatását e verstani 
utasításoknak köszönhette. Rámutat a hangsúly fontossá
gára és az eddigi puszta szótagszámlálás helyett szigo
rúan követeli az emelkedő és eső hangsúlyú szótagok 
szabályszerű váltakozását. Különösen ajánlja a németek * 
nek a francia és holland irodalomban elterjedt alexand
rinus használatát. Általában idegen példákra hivatkozik, 
főkép a francia pléiade és az olasz kései renaissance 
költőire s így nem csodálható, ha követőinél az utánzás 
öncéllá lett. Opitzot tehát joggal nevezi több német iro
dalomtörténetíró az utánzási korszak alapító mesterének, 
mert a kritikátlan utánzók nagy serege az ő tanításaira 
hivatkozott, őt magasztalta. Es Opitz nemcsak elméletet 
adott, hanem csaknem minden műfajjal gyakorlatban is 
igazolta az új „szabályszerű“ költészetet. Költészetében 
— minden hideg józanság mellett — majdnem mindazo
kat az elemeket megtaláljuk, amelyekből a tudós renais
sance, helyesebben barokk irodalom összetevődik: az új 
heroikus ideált és páthoszt (Trostgedichte in Widerwer
tigkeit des Krieges 1620), az új stoikus, álhoratiusi élet- 
filozófiát (Vielguet, Zlatna, oder von der rhue desz gé
műt hes), a leíró bukolikus tankölteményt (Lob des Feld
lebens), az olasz pásztorjátékot (Schafferei von der Nimfen 
Hercinie — Rinuccini Dafne-jának német fordítása), a 
gáláns alkalmi költeményt és a bibliai drámát. E mun
kák 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
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költeményekben sekélyesedik el, amelyeknek vakító de
korációját, fojtó levegőjét, kéjelgő retorikáját az ú. n. má
sodik sziléziai iskola tagjai, Christian Hof man von Hof- 
manswaldau és Daniel Caspar von Lohenstein fejlesztik 
ki. Ök a telivér barokk alkalmi líra képviselői; már nem 
a pléiade költőit követik, hanem az olasz Marinót, aki 
erőszakolt csűrt-csavart érzelmeiben és kifejezéseiben 
meglepő hűséggel szólaltatta meg Bernini csavaros osz
lopait. Marino könnyed formaművészetét, amely mester
kélt ornamentikája mellett is elismerésreméltó, a sziléziai 
költők a németek pedáns alaposságával utánozták s ez 
a keresett formai pompát még ízléstelenebbé tette; sajnos, 
hazai német költőink nagyrésze is az ő példájukat kö
vette. Alkalmi költeményeket gyártott nagyrészt a ko
moly tehetségű Simon Dach (1605—1659) is, néhány köz
vetlen és bensőséges költeménye azonban még ma is él. 
Férfias jellem és erős vallásosság tükröződik Paul Fle
ming (1609—1640) költeményeiből, míg Georg Rudolf 
Weckherlin (1584—1653) idegen formák utánzásával akar 
német udvari költészetet teremteni, bár Opitz szabályai
val tudatosan szembehelyezkedik. A harmincéves háború 
után a világi líra egyre jobban elsekélyesedik, az ural
kodó műfaj továbbra is az alkalmi költemény, amelynek 
hagyományos képei és erőszakolt mitológiai vonatkozásai 
szinte követelik a dagályosságot. Ennek a sekélyes lírá
nak még a XVIII. század első harmadában is újabb 
művelői akadnak. De éppen a két század fordulóján igazi 
lírikussal is találkozunk: a tragikus sorsú Christian Gün
ther (1695—1723) az életöröm és az emberi nyomorúság 
kifejezésére őszinte, megkapó hangokat talál. A század 
vallásos mozgalmait leghívebben az egyházi énekek tük
rözik; az egyházi énekköltés jóval gazdagabb, mint a 
reformáció korában és a reformátorok erős, harcias hangja 
helyett a bensőséges, rajongó vallásosság szólal meg 
bennük. A protestáns énekköltők között különösen Paul 
Gerhard (1607—1676) tűnik ki tiszta, közvetlen dalaival, 
míg a túlnyomóan latinnyelvű katholikus egyházi ének 
legjelesebb művelője német nyelven a jezsuita Friedrich 
von Spee (1591—1635), akinek énekgyüjteménye, Trutz 
Nachtigall meglepő természetérzékről tanúskodik. Egészen 
egyéni színezetük van a katholikussá lett Johann Scheff- 
ler (1624—1677) egyházi dalainak. Angelus Silesius néven 
kiadott gyűjteményéből (Heilige Seelenlust) a pantheiz- 
musba hajló misztikus hangulat árad, éppúgy, mint a vele 
lelkileg rokon filozófus, Jakob Böhme (1575—1624) gon
dolatrendszeréből.

A harmincéves háború gazdasági és társadalmi követ
kezményei a szatírát is megszólaltatták. Az idegen divat
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szolgai utánzását s a felekezeti villongásokat ostorozza 
Friedrich uon Logau (1604—1655), a felvilágosodás rokon
szenves előhírnöke mély erkölcsi érzékről tanúskodó epi
grammáiban, Johann Lauremberg pedig íőkép az éhen
kórász alkalmi poétákat állítja pellengérre. Szatirikus kor- 
rajzot ad az elzászi Philipp Moscherosch (1601 —1669) is 
Philander von Sittewald néven „látomások“ (Gesichte) 
alakjában. A hosszú háború okozta erkölcsi leromlás ellen 
kel ki végül Abraham a Santa Clara (Ulrich Megerle), az 
osztrák ágostonrendi szerzetes. Hatalmas nyelvkészséggel, 
éles logikával felépített egyházi beszédeinek hatását főkép 
népies, olykor túlságosan vaskos tréfáinak köszönhette.

Az elbeszélő irodalom legkedveltebb műfaja a XVII. 
században a prózai regény. Itt is erősen érvényesülnek 
idegen minták, főkép francia és spanyol regények. Udvari 
és főúri körökben különösen népszerűek a politikai és 
szerelmi (heroikus-gáláns) regények, amelyek történeti táv
latba, ismeretlen vagy képzelt országokba helyezik az 
eseményeket és szereplőket. (Pl. Ziegler: Die asiatische 
Banise.) Az elbeszélés folyamán az írók rendesen ijesztő 
terjedelemben, szinte lexikonszerűen fitogtatják „tudomá
nyos“ felkészültségüket. Ezzel a regénytípussal szemben 
áll a népies kalandorregény, mely szintén idegen — főkép 
spanyol — mintákat követ, de egykorú német viszonyokat 
rajzol, egykorú eseményeket mond e l; éppen ezért őszin
tébb, igazabb, persze durvább is a heroikus-gáláns regény
nél. Legjelesebb képviselője Hans Jakob Christophei von 
Grimmelshausen (1625—1668). Abenteuerlicher Simplicissi- 
mus-a a harmincéves háború befejező szakának nagysza
bású, plasztikus rajza s a XVII. század német irodalmának 
egyetlen ma is gyakran olvasott terjedelmesebb alkotása. 
A Simplicissimusnak óriási utánzó irodalma támadt, amely
ben a regényhős minden elképzelhető országot bevándorol 
s mindig új és új élményeket nyújt a kalandvágyó olvasó
nak. A regény hatodik könyvében szinte a maga egészé
ben megtaláljuk Defoe Robinson Crusoe-jának tartalmát. 
Defoe munkája is hihetetlen tömegű fordításban és után
zatban terjedt el a német irodalomban, mígnem Joachim 
Heinrich Campe Rousseau hatása alatt ifjúsági nevelő 
regénnyé dolgozta át s ezzel a többi robinzonádok is 
csak a pedagógiai irodalomban fejlődtek tovább. A német 
robinzonádok közül a legjelentékenyebb Johann Gottfried 
Schnabel négykötetes Insel Felsenburgja (1731—43), amely
nek szépségeit igazán csak a romantikusok tárták fel.

A drámairodalom szintén új irányba terelődik a
XVII. század folyamán. Az angol vándorszinészek meg
ismertették a németekkel Shakespeare drámáinak anyagát; 
a nyers anyagnál többet azonban igazán nem adtak s az
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irodalmi drámára alig voltak hatással. Hagyományaik fő
kép a népies színjátékban élnek tovább, ennek azonban 
csak kevés nyomtatott szövege maradt ránk. A XVII. szá
zadi német drámairodalom igazi mintája a francia, olasz 
és holland ál-antik műdráma. Ennek hatása alatt fejlődik 
ki részben a latinnyelvű jezsuitadráma is, amely főkép a 
díszletezésben és tömegjelenetekben nagyszerű látványos
ságokkal hatott. A német drámaírók jelentéktelen szürke 
sorából magányosan emelkedik ki Andreas Gryphius 
(1616—1696) alakja. Költői pályáját komor vallásos lírával 
kezdi, amelyet az enyészet gondolata hat át. Mint dráma
író elsősorban a németalföldi Vondel tanítványa. A barokk 
ízlésnek megfelelően előszeretettel ragad meg borzalmak
kal és iszonyattal telített tárgyakat, az üldözött ártatlanság 
mártiriumát. Színhelyei és eseményei távoliak: Leo Arme
nius 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 ermordete Majestät oder Carolus 
Stuardus c. drámájában. A kísérteties elem s a titokza- 
zatosság iránt való hajlama legerősebben a tárgytörténeti 
szempontból érdekes Cardenio und Celindeben mutatkozik. 
Gryphius darabjait alexandrinusokban írta: a cselekményt 
az antik dráma mintájára a karok által előadott lírikus 
részletek szakítják meg. Komoly drámáinál jóval hatáso
sabbak vígjátékai. Első vígjátékában Absurda comica oder 
Herr Peter Spuenz Shakespeare Szentivánéji álmának 
kézműves-jeleneteiből meríti tárgyát; Horribiliscribifax kí
méletlenül pellengérre állítja a westfáiiai béke után gyak
ran feltűnő gyáva, dicsekvő és nevetséges katona típusát; 
élete vége felé sziléziai dialektusban írt rövid vígjátékában 
Die geliebte Dornrose élethűen ábrázolta szűkebb hazája 
egyszerű népének mindennapi életét. Egyébként a német 
dráma éppúgy a dagályosság felé fejlődik, mint a líra. 
A dagályosság mesterei itt is az ú. n. második sziléziai 
iskola tagjai, főkép Lohenstein (Agrippina, Kleopatra). Az 
alkalmi költészet itt is megtermi a maga hitvány gyümöl
cseit ; az udvari versfaragók a legkülönbözőbb alkalmakra 
gyártják allegorikus ünnepi játékaikat, amelyekben egyet
len hang uralkodik: az alacsony hízelgésé. A német tragédia 
elfajulása főkép a borzalmak és vérengzések szerepeltete- 
sének túlzásaiban mutatkozik (Haupt- und Staatsaktionen). 
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 
mutatott. A szellemi élet tespedésének legfőbb oka az
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volt, hogy az idegen minták szolgai utánzásán alapuló 
irodalomnak a német nép egy rétegében sem volt gyökere. 
A hosszú háború utóhatásaiból lábbadozó országban a 
franciákéhoz hasonlítható udvari kultúra sem fejlődhetett 
ki. így némileg jogosultnak látszott a franciák véleménye,

I amely szerint a németek sem művészi, sem irodalmi 
alkotásokra nem képesek.

Az irodalmi megújhodás úttörői nem az udvarokból, 
hanem a városokból és egyetemekről kerülnek ki. A váro
sok közül 1700 körül különösen Hamburgnak van virágzó 
irodalmi élete. A gazdag kereskedő-városban az irodalom 
és zene meleg otthont talál s az Angliával való élénk 
kapcsolat folytán az uralkodó franciás ízléssel szemben 
egyre jobban angol minták lesznek irányadókká. Ham
burgban írta Wernicke erős szatíráit a dagályosság ellen; 
neki köszönhető részben az időszaki sajtó megalapítása 
is, amelynek mintái a többnyire szépirodalmi és kritikai 
tartalmú morális hetilapok voltak. Angol minták után írta 
a legtekintélyesebb hamburgi költő, Brockes is leíró költe
ményeit, amelyekben a természet szépségein keresztül 
istent dicsőíti. Végül sokat tanult az angoloktól a német 
anakreontika atyja, a szintén hamburgi Friedrich von - 
Hagedorn is, noha egész költészete inkább a román ál
klasszicizmusban gyökerezik. Ódáiban horátiusi életbölcse- 
séget hirdet, dalaiban, melyekkel egy évtizedekig uralkodó 
lírai műfajt alapított meg, a bort, szerelmet és barát
ságot dicsőíti. Lafontaine modorában írja kedves és 
könnyed, de sokszor nagyon sekélyes oktató meséit és 
elbeszéléseit.

Némileg hasonló viszonyok közt, mint Hamburgban, 
alakult ki a svájci városok önálló irodalmi élete is. Bern 
bői indult útjára a XV11I. századi német irodalom egyik 
legtiszteletreméltóbb alakja: Albrecht von Haller. A göt- 
tingai egyetemen töltött tizenhét esztendő alatt nemcsak 
európai hírnévre tett szert mint orvos és természettudós, 
hanem megindította a Göttingische Gelehrte Anzeigen-t, a 
legtekintélyesebb német kritikai lapok egyikét. Mint költő 
elsősorban az angol bölcseleti didaktikusok — főkép 
Thomson és Pope tanítványa. Főművében (Die Alpen), 
amelyben némileg már Rousseau-i eszméket hangoztat, vala
mint gondolati lírájában a kor üres lírai formajátékaival 
szemben őszintén és melegen szólaltatja meg a legmélyebb 
emberi érzelmeket. Még jelentékenyebb szerep jutott a 
német irodalom fejlődésében egy másik nagy svájci város
nak : Zürichnek. Innen irányítják Bodmer és Breitinger az 
uralkodó francia ízlés ellen intézett döntő támadásaikat.

A hagyományos és újból megerősödött franciás iro
dalmi irány középpontja a XVIII. század elején Lipcse,
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amely különösen egyeteme révén a német szellemi élet 
egyik legjelentékenyebb gyüjtőmedencéje lett. Itt tartott 
először németnyelvű egyetemi előadásokat a felvilágoso
dás egyik előkészítője Christian Thomasius, aki később 
a hallei egyetemet, a pietista vallásosság menedékvárát 
kiépíti. Lipcse adta a németségnek a XVII. század leg
nagyobb filozófusát, Leibnizet (1646—1716), aki minden 
idegenszerűsége mellett arra törekedett, hogy a nyelv
művelő társaságok ábrándos terveit szilárd tudományos 
alapra helyezze. A lipcsei egyetemen alakította tovább és 
sekélyesítette el Leibniz eszmét a felvilágosodás népszerű 
filozófusa Christian Wolf „egyetemes világbölcseségében* . 
Az ő tanítványa Gottsched, akivel a francia irodalmi be
folyás rövid időre kizárólagos uralomra jut, de bukásával 
le is tűnik. Gottsched fellépésének és irodalmi harcainak 
kisugárzásai azonban új korszakot nyitnak a magyar- 
országi németség irodalmi törekvéseiben is.

*

A XVII. században a nagy német terület határán lakó 
német törzsek veszik át az irodalmi élet vezetését, a 
sziléziaiak, keletporoszok és alsószászok, — éppúgy mint 
a középkorban a bajorok és svábok, vagy a reformáció 
korában a középnémet törzsek: a felsőszászok, hesseniek 
és thűringiaiak. Szilézia, amely most az irodalmi élet 
egyik legjelentékenyebb területe, szellemi fellendülésével 
még fokozottabb mértékben irányítja a Szepesség német 
irodalmi törekvéseit, mint eddig. A szepesi és sziléziai 
irodalmi élet szoros kapcsolata egyik főtényezője annak, 
hogy a hazai német nyelvterületek között a Szepesség a 
szellemi életben továbbra is megtartja eddigi vezetőszere
pét. De éppen a sziléziai hatás egyoldalú érvényesülése 
magyarázza meg azt is, hogy a szepesi németség irodalmi 
termelése csak mennyiségben gazdag, értékbeli kiemelke
déseket alig találunk az alkalmi beszédek és költemények 
végtelen tömegében. A Szepesség mellett, az ellenrefor
máció térfoglalásával párhuzamosan a nyugati német 
terület is egyre jobban bekapcsolódik az irodalmi törek
vésekbe. Ez a felekezetileg mindinkább megoszló német 
lakosság, mely már a XVII. század végétől kezdve jórészt 
a Bécsből kiinduló udvari jezsuitakultúra befolyása alá 
kerül, új ízléssel és törekvésekkel gazdagítja hazánk szel
lemi életét. Az osztrák fővárosban kialakuló irodalmi szer
vezetek példája nyomán itt ébredez először németségünk 
irodalmi tudata is. Az erdélyi szászok a maguk külön 
politikai és kulturális szervezeteikben tömörülve most már 
saját útjukon haladnak tovább; ezt az utat a humanista 
hagyományoknak a német irodalmi barokkal való saját-
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szerű egybeolvadása szabja meg. Német irodalmi terme
lésünk a barokk korban még mindig jórészt vallásos 
irányú. Tisztán szépirodalmi munkák szinte ritkaságszámba 
mennek s amennyiben nem valamilyen tudós dekoráció 
övezi őket rendesen ellenszenvvel is fogadja őket a las
sanként kialakuló irodalmi közvélemény. A nagy német 
irodalommal való közvetlen kapcsolat németségünk iro
dalmi törekvéseiben most is éppúgy megvan, mint a re
formáció századában. Emellett azonban meglepő közele
dést észlelhetünk német íróinknál a magyar irodalom felé 
is. A magyar irodalom és német irodalmi törekvéseink 
közt fennálló kapcsolat egyes jelenségeit azonban a 
reformáció századára nézve is csak korszakunk végén 
tekinthetjük át helyes nézőpontból: a felvilágosodás jegyé
ben fellendülő szellemi élet ugyanis olyan fordulópontot 
jelent a magyarság és németség szellemi viszonyában is, 
hogy ehhez hasonló fejlődési mozzanatot az előző har
madfél században hiába keresünk.

I RODALOM.
A kor német irodaiméra vonatkozó bibliográfiát éltalóban L 

Goedeke: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung'. 
II2, III2. Dresden, 1886—87. Az azóta megjelent irodalomról 1. a Jahres
berichte über die Erscheinungen auf dem Gebiete der ger
manischen Philologie és a Jahresberichte für neuere deut
sche Literaturgeschichte megfelelő köteteit. A részletkérdésekre 
vonatkozó irodalmat 1. az egyes fejezetek végén. V. ö. még Hermann 
Hettner: Geschichte der deutschen Literatur des 18. Jahrhun
derts. V. Auflage, Hg. von Otto Harnack. Braunschweig, 1909. — 
A sziléziai és szepességi irodalom között fennálló kapcsolatokra nézve 
tanulságos szempontokat ád Max Koch: Literaturgeschichte Schle
siens. Festschrift der Schlesischen Friedrich Wilhelm Universität zum 
2 5 . Reg.-Jubiläum Wilhelm II. Leipzig, 1913. — A barokk fogalmáról 
I Werner Weisbach: Der Barock als Kunst der Gegen
reformation. Berlin, 1921. — Herbert Cysarz: Vom Geist des 
deutschen Literatur-Barocks. Deutsche Vierteljahrschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte I. (1923.) 243—268.11.

B) A  németség politikai helyzete és az ellenreformáció.

Anérnetségpolitikai és kulturális helyzete a XVIII. század 
közepéig elválaszthatatlanul összeforrt a reformáció sorsá
val. Azok a politikai események, amelyek a XVII. század 
folyamán a német városok gazdasági és társadalmi össze
tételét is lényegesen megváltoztatták, a németség részéről 
csak annyiban számíthattak részvételre és támogatásra, 
amennyiben a protestáns kultúra ügyével kapcsolatban 
voltak. Bocskay, Bethlen, a Rákócziak harcainak szilárd 
gazdasági gyökerei a felsőmagyarországi német városok
ban voltak, amelyeknek lakossága a felkelőkben elsősor--
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ban a vallási függetlenség kivívóit látta. Viszont a katholi- 
kus udvari politika intézkedései is elsősorban a németség 
protestantizmusa ellen irányultak. A politikai pörök és 
üldözések, a németvárosok belső egységének megbontása 
katholikus tótoknak adott betelepedési engedélyekkel mind 
az ellenreformáció ügyét szolgálta. A nagy anyagi és 
emberáldozatok, a politikai bizonytalanság állandó érzése — 
ebben a nyugatmagyarországi németségnek éppúgy része 
volt, mint az erdélyi szászoknak — a virágzó német városok 
erejét megőrölte s a reformáció első évtizedeinek hatalmas 
fellendülése után most mindenütt pangást, hanyatlást látunk. 
A nyomasztó közviszonyokhoz még több elemi csapás is 
járult, különösen az északmagyarországi német városok
ban a XVII. század végén dühöngő pestis, amely a lakos
ság sorait erősen megtizedelte. Nyugalmat csak a XVIII. 
század második negyede hozott, amikor megkezdődött az 
égetően szükséges gyógyulás és erőgyűjtés folyamata.

A belső politikai események legfőbb mozgatója az 
ellenreformáció volt. A protestánsok üldözése — a XVIII. 
század első felének átmeneti szünetelése után — Lipót 
trónralépésével indul meg teljes erővel és pedig elsősor
ban a Bécshez közelfekvő nyugati német területen. Itt 
1606 óta két erős bástyája volt a hazai német protestan
tizmusnak: Pozsony és Sopron. Mindkét helyen hatalmasan 
fellendül a protestáns kultúra, amelynek főbb képviselői
vel íróink között találkozni fogunk. Az ellenreformáció 
munkáját mindkét helyen az „ecclesia militans“ legelszán
tabb harcosai, a jezsuiták kezdik meg. Sikeres működé
süket csakhamar politikai intézkedések támogatják; ezek
nek betetőzése a Wesselényi-összeesküvéssel kapcsolatos 
Kollonich-Szelepcsényi-féle rendkívüli törvénykezés, amely 
a protestantizmus szellemi vezetőit minden joguktól, leg
többször személyes szabadságuktól is megfosztotta. Az 
alkotmányért vívott harcok során a protestánsok ugyan 
fokozatosan és részben visszakapják vallásszabadságukat, 
de az ellenreformáció munkájának mégis fényes eredménye 
volt. Pozsony és Sopron német polgársága, amely a XVII. 
század elején túlnyomó többségben a reformáció híve volt, 
a XVIII. század második évtizedében felerészben vissza
tért a katholikus egyházba s az arányszám továbbra is a 
katholikusok javára változik meg. Ily módon már a XVIII. 
század első felében szembenáll a pozsonyi és soproni 
német protestáns szellemi élettel a gyorsan fellendülő 
katholikus német kultúra, amelynek legerősebb hódító 
fegyvere a gazdag népszerű vallásos irodalom. A nyugati 
német területen lévő kisebb városokban és falvakban a 
a „cuius regio, eius religio“ uralkodó elv folytán szintén 
erősen terjeszkedik az ellenreformáció. A Szepességen
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és a bányavárosokban a protestánsok nagyobbmérvű üldö- 
r zése a hetvenes években kezdődik. Az ellenreformáció 

talaját itt is a jezsuiták és más rendek készítik elő;
, a katnolikus restauráció végrehajtása főkép Bársony György 

szepesi prépost nevéhez fűződik. Eszközei nagyjában 
ugyanazok, mint amelyekkel a nyugatmagyarországi ellen- 
reformációnál találkoztunk. A protestánsok ellen irányuló 
akció itt is politikai megtorlás alakjában jelenik meg s a 
lőcsei bizottság, a szepesváraljai vegyes bíróság és Caraffa 
eperjesi törvényszéke ugyanolyan alapon hozott ítéleteket, 
mint a Kollonich-Szelepcsényi-féle bíróság. A száműzött 
protestáns papok részben Sziléziában telepedtek le, rész
ben Németországban szóródtak szét és külön exulans 
egyházi életet teremtettek, amelynek gazdag irodalmára 
még visszatérünk. Természetes, hogy a szepesi németség 
a bécsi udvar katholizáló politikájával szemben szívesen 
csatlakozott Bethlenhez, a Rákócziakhoz, akik vallássza
badságot hirdettek. A XVIII. század második évtizedében 
a katholikus restauráció műve itt is nagyjában befejező
dött ; a katholizálással azonban együttjár a németség el- 
szlávosítása; az ellenreformáció az északmagyarországi 
német területen a nyugatmagyarországihoz hasonló katholi
kus német kultúrát a protestáns kultúrával szemben ném 
tudott teremteni.

Az erdélyi szász protestáns kultúra szabad fejlődését 
az ellenreformáció nem gátolja. Inkább politikai okokra 
vezethető vissza az általános szellemi, erkölcsi és gazda
sági sülyedés, amelyről a XVII. században az erdélyi szász 
krónikások panaszkodnak. A folytonos háborúskodások, 
a fejedelemségért folytatott pártharcok kimerítik a lakosság 
teljesítőképességét, a szászok kiváltságainak megnyirbálása 
egyre súlyosabb nemzetiségi ellentéteket támaszt és szinte 
lehetetlenné teszi a nyugodt alkotó munkát. A zavaros 
politikai viszonyok híven tükröződnek az erdélyi szász 
irodalomban, amelyben a szűkebb értelemben vett magyar- 
országi német irodalommal szemben erős faji öntudat nyi
latkozik meg. Erdélynek Habsburg-uralom alá való jutása, 
amelyet a szászság egy jobb jövő reményében örömmel 
üdvözölt, keserű csalódást hozott: a kiváltságok megnyir
bálása tovább folytatódott s ehhez még az ellenreformáció 
járult, amely az erdélyi protestánsokra az eddig élvezett 
vallásszabadság után kétszeres súllyal nehezedett. Igaz, 
hogy az ellenreformációnak az erdélyi szászok között semmi 
sikere sem volt és a szellemi életben is alig van nyoma.

A felszabadító háborúk után megindult nagysza
bású telepítésekkel németségünk számban jelentékenyen 
megerősödik. Azonban ez az újonnan betelepült német 
lakosság, amely német irodalmi törekvéseinkben csak a

Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 15
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felvilágosodás korában kezd szerepelni, egészen új hagyo
mányokkal jön hazánkba s csak helyenként és fokoza
tosan kapcsolódik bele az itt talált évszázados német kultú
rába. A legnagyobbrészt katholikus új telepesek bizonyos 
mértékben az ellenreformáció eszközei voltak; már ez a 
körülmény elég volt ahhoz, hogy elválassza őket a már 
itt talált protestáns németségtől. A régi és új németség 
kulturális egybeolvadását először Budán látjuk, ahol a 
német őslakosság katholikus többsége folytán megvoltak 
hozzá a felekezeti előfeltételek; itt a két elem már a
XVIII. század első felében gyorsan fellendülő szellemi 
életet teremt.

IRODALOM.
A fentebb (134. 1.) idézett egyháztörténeti és történeti munkákon 

kívül 1. G. Loesche: Deutsch-evangelische Kultur in Oester
reich-Ungarn. Wien, 1915. — Payr Sándor : A dunántúli ev. 
egyházkerület története I. Sopron, 1924. — S. Weber: Mono
graphie der ev. Gemeinde A. C. Béla. Késmárk, 1885. — K. 
Schreter: Kurzgefasste Geschichte der Ev. Gemeinde A. C. 
Szepesolaszi. Késmárk, 1877. — Heinrich Herbert: Die Gegen
reformation in Hermannstadt zur Zeit Karls VI. Hermann
stadt, 1899. — J. D. Deutsch: Eine Kirchenvisitation. Zur Kultur
geschichte der Sachsen im XVII. Jahrhundert. Archiv N. F. III. 1858. — 
Az ellenreformációnak és németségünk történetének a hazai német 
írók között is több krónikása van ebben a korban. A soproni ellen- 
reformáció eseményeire nézve érdekes forrás Vock Tóbiás Frigyes 
soproni polgár naplója, amely az 1674 február 28-tól 1683 június 28-ig 
lefolyt eseményeket öleli fel. A napló különös figyelemmel kíséri a 
protestánsok üldözését, egyébként naiv módon egymásmellé sorakoztat 
mindenféle jelentékeny és jelentéktelen eseményt. Legnagyobb részle
tességgel az 1681-i soproni országgyűlésről szól; itt is elsősorban a 
protestánsokkal kapcsolatos eseményekről emlékezik meg; keserűséggel 
részletezi a templomaiktól megfosztott protestánsok bolyongását egyik 
magánházból a másikba, a papok elűzését, a városi tanács katholi- 
zálását stb. Naplójának címe: Im nahmen gottes. Anno 1682. Jahr. 
Hab ich Dobiass Friedrich Vock dieses buch geschrieben, 
darinen ist zu finden aller handt, schreckliche Exembell und 
Anderre glaub wirdigc Sachen, So Sie zugedragen haben 
Durch gottes verhengnüss vnd Zulassung in der könnigl. 
frei/ Statt Ödenburg inn Nider Ungarn, wie folgett. Eredetije 
a pozsonyi ev. lyceum könyvtáréban; Dr. Lukinich Imre másolatát 
használtam. V. ö. Harmath Károly: A pozsonyi evang. lyceum 
kézirat gyűjtemény ének ismertetése. Pozsonyi lyceum értesítője 
1878/79. — Ugyancsak a pozsonyi ev. lyceumi könyvtár kéziratai közt 
találjuk Pogner János pozsonyi polgár feljegyzéseit a pozsonyi ev. 
templom építésének viszontagságairól, amelyek 1634 július 22-vel kezdőd
nek és 1638 december 20-ig terjednek, továbbá Liebergott János 
pozsonyi polgár naplójegyzeteit 1666 január 10-től 1683 augusztus 9-ig, . 
amelyek különösen a pozsonyi protestánsok történetére nézve tartal
maznak értékes adatokat. Ezeknek egy részletét, valamint Pogner fel
jegyzéseit kiadta Lichner Pál: Johann Pogners Verzeichnis 
über den Bau der evang. Kirche in Pressburg 163Í—1638. und 
Johann Lieber gott s Tagebuch von den Verfolgungen der 
Evangelischen in den Jahren 1672—1683 nach den Hand
schriften der evang. Bibliothek. Pressburg, 1861. — Érdekes
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képet ad a szepesi ellenreformáció eseményeiről Georg Buchholtz 
sen. (1643—1724) családi krónikája. Buchholtz a szepességi protestáns 
papság egyik legjelentékenyebb tagja a XVII. században. Több szepes
ségi városban működött mint tanító és pap, legutoljára és legtovább 
.Nagy-Lomnicon. Egy ideig a XXIV város fraternitásának esperese is 
volt. Latin munkái közül megemlítendők egy theológiai értekezése, 
történeti feljegyzései Thököly és II. Rákóczi Ferenc felkeléseiről és 
költeményei, amelyeket az 1710-i pestis alkalmával írt Suspiria 
címen. Német munkái közül különösen figyelemreméltó Das weit 
und breit erschollene Zipser Schnee geibür ge (1719.), amelyben 
három részben magasztalja a Tátra szépségeit. Életrajzi bevezetéssel 
és jegyzetekkel kiadta Weber Rudolf. Lőcse, 1899. — Historischer 
Geschlechtsbericht c. családi krónikáját 1703 és 1710 közt írta. 
Erős szintétikus tehetséggel vázolja életrajza keretében a politikai és 
egyházi eseményeket. A krónikát szintén Weber Rudolf adta ki: 
Historischer Geschlechtsbericht (Familienchronik) von Georg 
Buchholtz dem älteren, nebst einem Auszuge aus dem Tage
buche Seines Sohnes Jakob Buchholtz. Bp. 1904. — Ugyanaz: 
Gedenkrede auf Georg Buchholtz, exulirten evang. Pfarrer zu 
Gross-Lomnicz und Senior der gewesenen X.X.IV-Städter 
Fraternität. Bp., 1901. — Megemlítendő még az újfalusi születésű 
Klein Kelemen naplója. Klein mint lelkész és tanár működött 
Szepesszombaton és Mihályfalván, 1650 körül halt meg. Naplója 
1622 március 28-tól 1644 augusztus 13-ig terjed. Folytatta fia, Klein 
Mihály, 1674. december 24-ig. Részleteket közölt belőle J. S. Klein: 
Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evan
gelischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. 
Leipzig und Ofen, 1799 I. 498 1. II. 291 1. — A szepesi egyház
történet legértékesebb anyagát a 24 város testvérületének és a 13 város 
szövetségének anyakönyvei és jegyzőkönyvei alkotják, amelyeknek 
egy része Matricula Molleriana és Matricula Goltziana néven 
ismeretes; szerzői főkép Möller György és Goltz Joachim espe
resek, valamint X ylander (Holtzmann) István szepesváraljai pap. 
L. Bruckner i, m. — Az erdélyi szász kéziratos krónikákból egyház
é i  művelődéstörténeti szempontból kiemeljük Teutsch József króni
káját. Részben kiadva: Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó.
IV. Brassó, 1903. — A nyomtatásban megjelent egyházlörténelmi 
munkák közül különös figyelmet érdemel Bél Mátyás névtelenül 
megjelent munkája, melyben az ellenreformációt a magyar törvények
ből kiindulva, igen élesen kritizálja: Kurze und zuverlässige 
Nachricht von dem Zustande der protestantischen Kirche in 
Ungarn. H. n. 1743. — V. ö. Markusovszky Sámuel: A pozsonyi 
ág. h. ev. líceum története. 1896. — Érdekes Bahil Mátyás eper
jesi pap párhuzamos latin-német szöveggel megjelent munkája: 
Tristissima ecclesiarum Hungáriáé protestantium facies . . . 
T r auri ge Abbildung der protestantischenGemeinden in Ungarn 
alle Glieder gleicher Bekenntniss zu einem christlichen Mit
leiden und Gebete thränend zu erwecken, der Welt vorgelegt. 
Bregee, 1747., amelyben az 1706—1746-ig lefolyt eseményeket élete és 
viszontagságéi keretében írja le. Újból kiadva Fabó: Monumenta 
Evang. Aug. Conf. Hungáriáé Historica II. kötetében. Pest, 1863.
V. ö. Szinnyei: Magyar írók. I. 340—341. has. — Az erdélyi 
szászok úttörő egyháztörténetírója Haner György püspök (1672— 
1740). Munkája: Historia Ecclesiarum Transylvanicarum, inde 
a primis Populorum Originibus ad haec usque tempora ex 
vanis iisque antiquissimis et probatissimis Archyvis et fide 
dignissimis Manuscriptis IV. libris delineata. Francofurti et 
Lipsiae, 1694. V. ö. Szinnyei: Magyar írók. IV. 416—419. has. — 
Az egyház- és művelődéstörténeti munkák jelentékeny része az exuláns 
irodalom keretébe tartozik, amelyről külön fejezetben emlékezünk meg.

15*
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C) Iskolázás. Tankönyvek.

A bécsi béke idején a német városainkban levő jelen
tékenyebb iskolák kivétel nélkül a protestánsok kezén 
voltak. A század folyamán azután a protestáns iskolaügy 
szorosan összefügg az egész protestantizmus sorsával; 
a protestáns iskolákat bezárják, elveszik, tanáraikat elűzik,, 
helyüket a katholikus tanítórendek intézetei foglalják el. 
A jezsuiták és piaristák kitűnő iskoláival a megfogyatko
zott, szellemileg és anyagilag kimerült protestáns intézetek 
nem tudnak versenyezni, még akkor sem, amikor a XVIII. 
század közepe táján aránylagosan ismét visszanyerik a 
fejlődési lehetőséget.

Ha az iskolaügy fejlettségét az iskolák számából akar
nék elbírálni, úgy a XVII. század nagyobb felét a hazai 
német protestáns iskolázás fénykorának nevezhetnők. Új, 
virágzó intézeteket alapítanak (Pozsony, Rozsnyó), a már 
meglévők szervezetét és belső rendjét tovább fejlesztik; 
az egyéni pártfogók kénye-kedvétől függő „udvari“ iskolá
ikat is a városok veszik át. Az 1671—81. terjedő évtized üldö
zései ezt a fejlődési folyamatot szinte derékon törték ketté. 
Ennek az évtizednek a csapásait a protestáns iskolaügy 
több mint száz év alatt is alig tudta kiheverni. Az 1681-i 
soproni országgyűlés szabályozta ugyan az iskolázást is, 
de az ú. n. aríiculáris helyek felállításával és a földesurak 
jogainak fenntartásával erősen megszorította az iskolák 
számát. I. József és III. Károly intézkedései további aka
dályokat gördítettek az iskolaügy fejlődése elé. Különösen 
súlyos volt a Carolina reso/ufíonak az a rendelkezése, 
mely csak alsóbb iskolák fenntartását engedte meg, a fel
sőbb iskolák felállítását pedig királyi engedélyhez kötötte; 
ennek megszerzése persze sok nehézséggel és huzavoná
val járt. Csak Mária Terézia uralkodásának vége felé s 
a felvilágosodás térfoglalásával jutnak protestáns iskoláink 
kissé szabadabb mozgáshoz.

Az erdélyi szász iskolaügy fellendülése, mint ismere
tes, főkép Bethlen Gábor nevéhez fűződik. Legnagyobb 
alkotása a gyulafehérvári iskola ugyan határozottan refor
mátus jellegénél fogva nem sokat jelentett a németség 
számára, de iskolapolitikája buzdító példaként hatott és 
alkalmas fejlődési légkört teremtett a német iskolaügy 
számára is. És a gyulafehérvári iskola a német kultúra 
közvetítésében jelentékeny tényező volt a szászok szá
mára is. Opitz Márton rövid ittartózkodása alatt (1622—23) 
elhagyatottságában bizonyára érintkezett az erdélyi szász 
szellemi élet néhány vezetőjével, sőt könyvtárának néhány 
nálunk maradt töredéke azt is mutatja, hogy távozása 
alkalmával ajándékokkal is kedveskedett ismerőseinek.
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Az 1629-ben meghívott német tanárok Alstedt, Bisterfeld 
és Piscator pedig működésükkel közvetve egész Erdély 
iskolai életét irányították. Ilyen szerencsés körülmények 
között az erdélyi szászok iskolaügye a XVII. században 
sokkal szilárdabb alapon fejlődik tovább, mint a szorosabb 
értelemben vett hazai németségé; a Habsburg-uralommal 
együtt erősbödő ellenreformáció sem képes már arra, hogy 
ezt a fejlődést komolyan meggátolja.

A szomorú viszonyok azonban németségünk protestáns 
iskoláit fokozottabb tevékenységre késztették s ezek most 
is éppúgy gyűjtőhelyei voltak a német szellemi áramlatok
nak, mint eddig. Á legjelentékenyebb iskolatípus most is 
a mai gimnázium megelőzője, a rendesen hat osztályból 
álló latin iskola volt. A tanítás rendszerében a XVII. század 
közepéig a reformáció nagy pedagógusának, Sturmnak 
hatását látjuk, majd lassanként Comenius tankönyvei mel
lett egyre nagyobb tért hódít a realizmus. Comenius tan
rendszerének legtudatosabb követője német pedagógusaink 
között Fronius Márk 0659—1713) brassói pap, az erdélyi 
szász vallásos irodalom egyik legtermékenyebb munkása. 
Visitations-Büchlein-jéban az egész egyházi élet megtisz
tulását sürgeti; legfontosabbnak tartja a tanítók erkölcsi 
megújhodását. Életük álljon harmóniában tanításukkal, 
tanításuk legyen világos, szemléletes, alkalmazkodjék a 
reális élethez. A brassói iskola számára kidolgozott tan
tervében (Consilium de Schola) később teljesen átveszi 
Comenius rendszerét. Legjelentékenyebb hatással azonban 
a pietizmus volt német protestáns iskoláink fejlődésére. 
Elterjedése valósággal forradalmi hangulatot teremtett a 
protestáns egyházi életben, amely pl. a rózsahegyi zsina
ton éles harcokban robbant ki. A pietizmus németországi 
alkotásai azonban nemsokára a leghevesebb ellenzőket is 
engedékenységre hangolták. Német iskoláink közül először 
a soproni engedett a pietista befolyásnak; itt már Röschel 
János, a soproni születésű wittenbergi tanár tantervében 
(1689) mutatkozik a pietizmus hatása, amennyiben Spener 
tabulae catecheticae-jét ajánlja az egész oktatás alapjául. 
A magyarországi pietizmus legnagyobb képviselője az 
iskolaügy terén Bél Mátyás, aki Halléban Francke tanít
ványa volt s az ő intézeteiben fejlődött pedagógussá. 
Először a besztercebányai, majd a pozsonyi iskolát refor
málta az új szellemben. Példája közvetlenül ugyan nem 
hatott, de a pietizmus a hallei egyetem útján a szepesi 
német városokban is meleg fogadtatásra talált. Legheve
sebb ellenzői az erdélyi szászok között voltak. Első ter
jesztői itt is a Halléban járt hallgatók. 1711-ben az egy
ház hivatalosan megtiltja ugyan a hallei egyetem látoga
tását — hasonló kísérlet a rózsahegyi zsinaton is történt
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— később azonban ezt a tilalmat oly módon enyhítik, 
hogy a hallein kívül más kevésbbé „veszedelmes“ egye
temek látogatását is kötelezővé teszik. Ugyanakkor azon
ban Teutsch András királybíró (1669—1730) a pietizmus 
szellemében akarja a hanyatló nagyszebeni gimnáziumot 
újjászervezni. Terve az volt, hogy a nagyszebeni iskolát 
főiskolává fejleszti s ezzel megkíméli a szegényebb tanuló
kat a külföldi egyetemek látogatásával járó költségektől. 
Ezért két jeles tanárt hívott Nagyszebenbe: Christian 
Voigtot Haliéból és Johann Baptist Habermannt Bécsből. 
Működésüket azonban nemsokára rossz szemmel nézték 
és miután előadásukban élesen kritizálták az ágostai hit
vallás alaptételeit, nyíltan azzal vádolták őket, hogy pietisták 
s így veszedelmes és elvetendő tanokat hirdetnek. A Nagy
szebenben székelő császári tábornok parancsára vizsgála
tot indítottak a két tanár ellen, aminek az lett a vége, 
hogy távozniok kellett Nagyszebenből. Hasonló sorsban 
volt részük később Kant és Hegel első magyar híveinek 
is. A pietizmus azonban ennek ellenére is akadálytalanul 
terjedt tovább s az erdélyi szász iskolák reformját nagy
részt a hallei egyetem növendékei hajtották végre.

E korszak iskolai életének egyik legjelentékenyebb 
mozzanata az iskolán kívüli német ifjúsági kultúrszerve
zetek fokozatos kialakulása. Ezek az ifjúsági önművelő 
egyesületek a későbbi német önképzőkörök kezdetleges 
formái. Az első ilyen kör Lackner Kristófnak, a jeles polgár- 
mesternek Studentenbund ja Sopronban (1604); a felvilá
gosodás korában többi nagyobb német iskoláinkban is 
megalakítják ezeket a kis irodalmi egyesületeket, legelőször
— még a XVIII. század második negyedében — az erdélyi 
szász városokban.

Az iskolázás fejlődése legjobban a használt tanköny
vekben mutatkozik. Nem térhetünk ki e helyen a tanköny
vek részletes tárgyalására, csupán a magyarországi német 
szerzők munkáit és a jelentékenyebb tankönyveket említ
jük meg. A német nyelvtanokról egyébként más össze
függésben még lesz szó. A reformáció korában protestáns 
iskoláinkban mindössze két részben németnyelvű tanköny
vet használtak, de itt is csak a görög-latin tanulmányok 
szolgálatában áll a német nyelv: 1570-ben Stöckel Lénárd 
német verses magyarázatokkal adja ki az ókori írók 
klasszikus mondásait, 1598-ban pedig a század egyik 
bálványának, Erasmusnak sokat használt és elterjedt 
hasonló tárgyú munkája jelenik meg Nagyszebenben pár
huzamos latin-magyar-német szöveggel. Önálló német 
tankönyvet ugyan már 1563-ban írt Pühler Kristóf sik
lósi származású mathematikus hazánkfia (Ein kurtze vnd 
gründliche anlaytung zu dem rechten verstand Geome-
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triae . . .), de semmi nyom nincs róla és nem is való
színű, hogy ezt a bajor szerzetesi iskolák számára ké
szült könyvet nálunk is használták. A XVII. században 
azután egymásután jelennek meg Comenius tankönyvei, 
főkép a Janua linguarum és az Orbis sensualium pictus 
párhuzamos latin-német, néha latin-magyar-német szöveg
gel. A Janua linguarum első ilyen magyarországi kiadása 
1638-ban jelent meg Brassóban (későbbi brassói kiadásai 
1649, 1658.), legtöbb hazai kiadása a lőcsei Brewer-nyom- 
dából került ki (1644, 1648, 1655, 1687, 1722.), az Orbis 
sensualium pictus-nak pedig a XVIII. század közepéig 
négy lőcsei, egy-egy brassói, nagyszebeni és kolozsvári 
kiadását ismerjük német szöveggel. Comenius tankönyvei 
mellett legelterjedtebbek Heyden Sebald kollokoviumai 
voltak (német szövegű magyarországi kiadásai Lőcse 1655, 
Brassó 1714, 1730, Pozsony 1729, Sopron 1754). A Donatus- 
féle latin nyelvkönyveket főkép Greissing Bálint brassói 
lelkész átdolgozásában (1693) használták az erdélyi szász 
és a szepesi iskolákban. A tankönyvek túlnyomó részét 
természetesen az egész korszak folyamán egyszerűen Né
metországból importálták, még akkor is, amikor a pietiz- 
mus elterjedésével pedagógusaink önállóbb tankönyveket 
adnak ki. Teutsch József (1702—1770) brassói evangélikus 
lelkész számtana (Kurzer Auszug der nöthigsten Stücke 
in der Rechenkunst) ugyan két kiadást ért meg (1739, 
1755), a többi németnyelvű tankönyv azonban csak a leg
szűkebb körben terjedt el s ma már alig van nyomuk. 
A nagyszámú vallásos tankönyvről a vallásos iiodalom 
keretében emlékezünk meg; ezekben érvényesül a német 
nyelv legerősebben. A világi tudományokat tanulóink a 
XVIII. század közepéig leginkább tanáraik előadása nyo
mán készített jegyzetekből tanulták, amelyek éppúgy, 
mint a tankönyvek, latinnyelvűek voltak. Latin nyelven 
írta tankönyveit a korszak egyik legnagyobb pedagógusa, 
Bél Mátyás is ; egyetlen németnyelvű tankönyvével (Der 
ungarische Sprachmeister, Pozsony, 1729.), valamint német 
nyelvtanával a német nyelvtudományi törekvésekbe kap
csolódik.

A katholikus iskolaügy fellendülése német városaink
ban éppúgy, mint a magyarlakta vidékeken a jezsuiták 
és piaristák működéséhez fűződik. A jezsuiták elsősorban 
természetesen a Bécshez közelfekvő városokban telepsze
nek le s innen terjeszkednek tovább északkelet felé. A 
XVIII. század közepén már a következő németlakta váro
sokban voltak nagyobb iskoláik: Kőszeg, Sopron, Pozsony, 
Besztercebánya, Selmecbánya, Lőcse, Eperjes. A legtöbb 
akadállyal Erdélyben kellett megküzdeniök, ahonnan az 
országgyűlés hosszú időre kizárta őket. A XVIII. század
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elején néhány városban itt is megtelepszenek, működésük 
azonban nem sok sikerrel jár. Hatosztályú gimnáziumaik
ban növendékeiket elsősorban hithűségre nevelték. Taní
tásuk középpontjában a latin nyelv állott, ebben tanítvá
nyaikat a legnagyobb tökéletességig fejlesztették. Erős, bár 
jóval kevésbbé jelentékeny versenytársai voltak a protes
táns iskoláknak a piaristák intézetei is. A piarista iskolák 
száma és tekintélye a XVIII. század második évtizedétől 
kezdve a jezsuiták népszerűségének hanyatlásával emel
kedik : a németlakta vidékek közül leginkább a bánya
városokban és a Szepességen voltak iskoláik. Nagy szol
gálatot tettek az ellenreformáció ügyének a katholikus 
iskolák erősbödésével keletkezett vallásos egyesületek (kon
gregációk) ; céljuk az iskolán kívüli vallásos és erkölcsi 
nevelés irányítása volt s különösen a nyugatmagyarországi 
német városokban jelentékenyen elősegítették a német 
katholikus szellemi élet fellendülését.

A főiskolai képzettséget német származású tanulóink 
e korszak folyamán csaknem kizárólag a német egyete
meken szerzik meg. Pázmány Péter egyeteme német
ségünk számára .katholikus irányánál fogva alig jelent 
valamit. Felvetődött ugyan egy protestáns központi theo- 
lógiai főiskola felállításának eszméje, amelyet — egyelőre 
tízosztályú gimnázium alakjában — Eperjesen akartak 
megvalósítani. A szervezés munkáját a Magdeburgból 
behívott Pomarius Sámuel sikerrel kezdte meg (1667— 
1670); az iskola bezáratása (1673) azonban minden további 
fejlődést lehetetlenné tett. Teutsch András említett reform- 
törekvései a nagyszebeni iskolával kapcsolatban szintén 
meghiúsultak. A XVIII. század elején azután a főiskolai 
kérdést a legfelsőbb gimnáziumi osztályok (prima) sza
konkénti elkülönítésével próbálták megoldani. Először a 
pozsonyi iskolánál Beer Frigyes tantervében (1724) látjuk 
ezt a szétválasztást; a legfelsőbb osztály tanulóit két 
csoportra osztották: theológusokra és világi pályára készü
lőkre. Mindez azonban a legcsekélyebb mértékben sem 
tudta pótolni a németországi egyetemek hagyományos 
látogatását. A németországi egyetemi élet tanulóink szá
mára új, szabad világot jelentett; alapítványok, ösztön
díjak intézményesen biztosították a külföldön tanulók 
anyagi támogatósát s azzal, hogy a külföldi tanulmány
utak állandósultak, ifjaink a legtöbb német egyetemi város
ban ismerős körre, egyes kint megtelepedett tekintélyes 
honfitársaikban pedig tapasztalt tanácsadóra találtak. A 
soproni Röschel János Wittenbergben nemcsak szülő
városa iskolaügyét kísérte figyelemmel, hanem személye
sen irányította a legtöbb soproni tanuló egyetemi stúdiu
mait. Segner János András (1704—1777) a pozsonyi szüle-
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; tésű világhírű fizikus a jénai, göttingai és hallei egyeteme
ken támogatta tanulóinkat. Az erdélyi szászok főkép 
a brassói születésű Schmeitzel Mártonban (1679—1747)

1 nyertek nagytekintélyű és széles látkörű pártfogót. Schmeit
zel a jénai, majd a hallei egyetemen volt tanár; a politi
kai statisztikának ő a tulajdonképeni megalapítója. Hallé
ban egy magyar történeti könyvtár gyűjtésével foglalkozott 
és honfitársait is Magyarországra vonatkozó munkák gyűj
tésére buzdította. A hozzá forduló erdélyi szász tanulókat 
rendesen megajándékozta egyik tudománypolitikai munká
jával (Versuch zu einer Historie der Gelehrtheit. . .  1728. — 
Anleitung zur Akademischen Klugheit. . .  1732. — Recht
schaffener Academicus. . .  1735.) Ezekben Schmeitzel óriási 
átfogó képességgel bevezeti hallgatóit a tudományos gondol
kodásba és megismerteti őket a német tudományos intéz- 

j ményekkel. A tudománypolitikában Thomasius híve. Mint 
a hallei egyetem tanára telivér pietista, bár Wolfot, a 
racionalizmus elűzött apostolát túláradóan magasztalja és 
állandóan hangsúlyozza, hogy az ember gondolatainak 
zsinórmértéke mindig „die gesunde Vernunft“ legyen. 
Akadémiai beszédeiben az egyetemi tanulmányok jelentő
ségére mutat rá és Leibniz hatására valló törtörténetfilo- 
zófiai bevezetést ad történeti előadásaihoz. A Halléban 
tanuló erdélyi szász hallgatók sorsáról és előmeneteléről 
állandóan küldött leveleket szülővárosába, amelyek bi
zony nem voltak mindig örvendetes tartalmúak. Gyakran 
panaszkodik, hogy honfitársai csak adósságokat csinálnak, 
tanulmányi eredményük ellenben az adósságok tized- 
részével sem ér fel, úgyhogy az erdélyi szászok lassan
ként rosszhírnek lesznek. Hasonló panaszoknak nemcsak 
Halléban, és nemcsak az erdélyi szászokra vonatkozólag 
volt jogosultságuk. A német egyetemek közül magyar- 
országi látogatottság szempontjából a XVII. század folya
mán is a wittenbergi áll első helyen. A magyar tanulók 
nagyobb feie most is a szepesi és erdélyi szász városokból 
kerül k i; jóval kisebb a soproni és pozsonyi tanulók száma. 
A XVII. század végétől kezdve lassanként más német 
egyetemekre is ellátogatnak német származású tanulóink: 
Jénába, Göttingába, Lipcsébe, Strassburgba, sőt ritkábban 
a íutheranizmustól távolálló svájci és németalföldi egye
temekre is. A XVIII. század elején a pietizmus közép
pontja, a hallei egyetem vonzza legerősebben protestáns 
ifjúságunkat.

A hazai német tanulók külföldön töltött egyetemi 
éveinek emlékét rengeteg disszertáció, alkalmi beszéd és 
költemény őrzi. Ezek a verses és prózai üdvözlések, 
búcsúztatók a tudós barokk költészet tipikus alkotásai. 
A legjelentéktelenebb eseményeket is pompázatos dekorá-
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dóval, antik heroikus vagy raffinált mythológiai vonatko
zásokkal telítve örökítik meg. Végigkísérik az egyetemi 
polgár egész életét; mert a versíró dmborák az egyetem
ről eltávozottakról sem feledkeznek meg, a barátságot 
tovább ápolják és költői üdvözletüket eljuttatják a messze 
idegenbe, a Kárpátok bércei közé is. Midőn pl. Günther 
András káposztafalvai pap 1663-ban megnősül, volt jénai 
társai egy egész füzet üdvözlő verssel lepik meg. A Treu- 
Hertzige undWolGemeinteHochzeitgrüsseegyik versfaragója 
(Caspar Martin Wolff) felidézi a jénai szép napok emlékét:

Mir fällt noch offtmals ein wie uns zusammenbracht 
Das Glück zu Jena dort: wie wir es da gemacht.

Egy másik versszerző (Johann Valentinus Schneider) pe
dig a magyar-német barátságot dicsőítve így zárja be a füzetet:

Diss sind wolbekannte Grüsse
Uber manche Berg und Flüsse
Euch in Ungern zugesandt
Deutsche Wünsch aus deutschen Hertzen
Die mit Wünschen niemals schertzen
Wer die rechten Deutschen kennt,

Drumb Ihr Ungern von Geblüthe 
Nehmt sie an mit dem Gemüthe 
Wie sie deutsch Euch sind gethan;
Was die deutschen Ungern gönnen 
1st was sie selbst wünschen können 
Denn ein Wort ein Mann, ein Mann.

Ezek az alkalmi nyomtatványok azonban belevilágí
tanak tanulóink erkölcsi életébe is és gyakran igazolják 
Schmeitzel panaszait. Az eperjesi Hellner Samu 1749-ben 
halotti beszédet mondva rokona, a Lipcsében elhunyt 
Pulszky György fölött, a halott szájába bűnvailomást ad, 
melyben beismeri, hogy erkölcstelen, ledér életmódja miatt 
kell meghalnia és javulásra inti társait. Pulszky György 
esete pedig nem tartozott a ritkaságok közé.

A XVIII. század második évtizedétől kezdve a 
protestáns tanulóknak egyre jobban megnehezítik a német 
egyetemek látogatását. Egy 1725-ben kiadott rendelet értel
mében csak az mehetett külföldre, akinek útlevele volt, 
1748 óta pedig csak nemesi származású tanulóknak adtak 
útlevelet. Később az engedélyeket még erősebben korlá
tozták s jó ideig csak a theológusok ápolták a személyes 
kapcsolatokat a német egyetemek és német iskoláink között..

I R O D A L O M .
L. a 138—39. lapon felsorolt irodalmat, továbbá Markusovszky 

Sámuel: A pozsonyi ág. h. ev. líceum története. Pozsony, 1896. — 
Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kath. fögymnasium 
története. Pozsony, 1896. — Fináczy Ernő: A magyarországi



235

közoktatás története Mária Terézia korában. Budapest, 1899 
J 1902. — Jedlicska Pál: A soproni jezsuiták történetéhez. Tör

ténelmi Tár. 188t>. — Dr. Friedreich Endre: A podolini piarista 
kollégium a XVII. században. Közlemények Szepes vármegye 

I múltjából, 1909. — Az erdélyi szász iskolákról 1. Fr. Teutsch: 
I Geschichte der Sachsen in Siebenbürgen für das sächsische 
I Volk. II. Hermannstadt, 1907. — Heinrich Herbert: Beiträge 
[ zur Geschichte von Schule und Kirche in Hermannstadt 

zur Zeit Karls VI. Gymn. Progr. Hermannstadt, 1877. — A gyula- 
I fehérvári iskolánál alkalmazott német tanárokról 1. Kvacsala János : 

Bisterféld János Henrik élete. Századok. 1891. — Jakab Béla: 
Opitz Márton a gyulafehérvári Bethlen-iskolánál, a források
nak, főkép Opitz iratainak megvilágításában. Pécs, 1909. — 
Adolf Schullerus: Opitz über die Siebenbürger Sachsen. 
Korrespondenzblatt. 1899., 1923. — Comenius hatásáról 1. Dezső 

i Lajos: Comenius Magyarországon. Sárospataki Lapok. 1883. 
186. 1. — Comenius tankönyveinek hazai német kiadásait 1. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 645., 686., 699., 828., 894., 1353., 1568., 1569., 1613., 
1919. sz. — Fronius Márk Visitationsbüchlein-jét életrajzi beveze
téssel kiadta Eugen Trauschenfels: M. Marcus Fronius Visi
tationsbüchlein. Ein Beitrag zur Kirchen- und Sittengeschichte des 
Burzenlandes. Kronstadt, 1868. — L. még J. Trausch: Schrift- 
steiler-Lexicon. Kronstadt, 1868. I. 349. 1. és IV. 124. 1., továbbá 
Fr. Teutsch: Die siebenbür gisch-sächsischen Schulordnungen- 
1.107. és 130. 1. — A pietizmusról 1. Zsilinszky Mihály: Egy forra
dalmi zsinat története. Bp., 1889. — Payr Sándor: Magyar 
pietisták a XVIII. században■ Bp., 1898. — Ugyanaz: A pietiz- 
mus pedagógiája. Spener, Francke és a magyar pietista neve
lők. Pozsony, 1908. — A magyarországi német szerzőktől való tankönyve
ket 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 282., 829., 1646., 1727. és III. 506.,
607., 4251. sz. — Teutsch József tankönyve: Kurzer Auszug der 
nöthigsten Stücke in der Rechenkunst, welcher die Species 
von ganzen und gebrochenen Zahlen, desgleichen die Regulam 
de-tri, und regulam societatis, in sich fasset. Zum gemeinen 
Gebrauch der teutschen Classe aufgesetzt. Cronstadt, 1739. In 
der Seuler’schen Buchdruckerey, druckts Georgius Klein. Die 2. Auf
lage. Cronstadt, 1755. In der Seuler’schen Buchdruckerey. V. ö. Szinnyei : 
Magyar írók. XIV. 64—65. has. — Bél Mátyás tankönyveit 1. Marku- 
sovszky Sámuel i. m. — A német egyetemek látogatásáról 1. az i, 
munkákon kívül Bartholomaeides: Memoria Ungarorum qui in 
alma condam Universitate Vitebergensi a tribus proxime 
concludendis seculi studia in ludis patriis coepta confirmant. 
Pesthini, 1817. — Verzeichnis der jenigen Siebenbürger Sachsen, 
welche an der Universität Krakau, Strassburg und Göttingen 
studirt haben. Mitgeteilt vom Vereins Vorsteher. Archiv. N. F. VI. — 
Röschei életrajzi adatait 1. Szinnyei: Magyar írók. Segner életrajzi 
adatait I. Wurzbach: Biographisches Lexicon des Kaiserthums 
Österreich. 33. köt. 318—320. I. — Schmeitzel életét és munkáit 1. 
ugyanott 30. köt. 158—162. 1. A Schmeitzel kezdeményezte hallei 
magyar könyvtár jegyzékét Agncthler Mihály Gottlieb állította 
össze: Index Bibliothecae res Hungáriáé, Transsilvaniae vici- 
narumque provinciarum illustrantis, quam Martin Schmeitzel 
. . . instruxit. Halae, 1751. — A magyarországi német tanulók kül
földi iskolázására vonatkozó németnyelvű alkalmi beszédeket és költe
ményeket 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 1009. III. 2470., 2536.,
2542., 3020., 3173., 3300., 3366., 3372., 3479., 3563., 3647., 3687., 3690.,
3776., 3879., 3913., 3948., 4550., 4607., 4706. sz. — Hellner beszéde: 
Concio in funere perill. condam Dni Johanni Georgii Pulszky 
in academia Lipsiensi fatisfuncti 1719. (Gedächtnispredigt. — 
Lebenslauf. — Leichengedichte.)
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D) Könyvnyomtatás, könyvkereskedelem.

A XVI. század utolsó negyedében a legjelentékenyebb 
nyomdák német városainkban protestánsok kezén voltak 
Az erősbödő ellenreformáció felismerve a nyomdák nagy 
szellemi erejét, már 1584-ben rendeletet adatott ki II. Rudolf
fal, mely szerint a nyomdai szabadalom királyi jog lévén, 
az engedély nélkül működő nyomdák működése beszün
tetendő. A rendeletnek ugyan nem volt nagy eredménye, 
de a protestáns nyomdáknak az üldöztetés éveiben termé
szetesen sok zaklatást kellett elviselniük. Mindezek ellenére 
a németlakta városokban több virágzó nyomdát állítanak 
fel. Legjobban a Szepességen látjuk a nyomdaipar fel
lendülését. Spilenberger Sámuel, Thurzó György nádor 
házi orvosa, 1615-ben Teplicen (Szepes vm.) papirmalmot 
építtet, Brewer Lőrinc pedig 1625-ben Lőcsén nyomdát 
alapít, amely Európa legjobb nyomdáival versenyezhetett. 
A Brewer-család lőcsei nyomdája XVII. századi némeí 
szellemi életünknek élénk központja volt. A század folya
mán megjelent magyarországi német nyomtatványoknak 
több mint harmadrésze ebből a nyomdából került ki. 
A sziléziai írók is szívesen adták munkáikat a híres lőcsei 
műhelybe kinyomatás végett; itt jelent meg többek közt 
Lukas Wencelius Geistlich Gynaeceumja (1639), Georg 
Zölner Christliches und Nützliches Handbüchlein ja (1685), 
itt készültek jó ideig Neubarth Kristóf népszerű asztroló
giai almanachjai és naptárai (1657, 1686, 1689, 1702—3, 
1705, 1709, 1711). Lőcse mellett különösen Kassán virág
zik a nyomdászat, főkép Schultz Dániel (1623—34) és 
Türsch János Dávid (1660—68) idejében. Az erdélyi szász 
városokban a XVII. században kevés új nyomdát alapíta
nak ugyan, a meglévők azonban zavartalanul fejlődnek 
tovább s különösen a brassói Seuler-nemzetség ugyanazt 
a szerepet töltötte be itt, mint Lőcsén a Brewer-család. 
A katholikus nyomdák közül németségünk irodalmi törek
vései számára főkép a pozsonyi és nagyszombati nyomdák
nak volt jelentőségük. Mindezekben a műhelyekben azon
ban német íróink munkáinak csak egy csekély hányada 
készült. Az üldözött protestáns papok — mert ilyenekből 
állott német íróink nagyrésze — jobban biziosítva látták 
munkáik sorsát, ha németországi nyomdákból kerültek ki. 
A száműzetés és bujdosás éveiben csaknem minden 
nagyobb német városban megfordult egy-egy tollforgató 
magyarországi protestáns pap vagy tanár s így német 
íróink munkáinak nyomdahelyei közt is minden számot
tevő német város szerepel. Nálunk az államhatalom kor
látozó intézkedései folytán a XVIII. század elején egyéb
ként is erősen hanyatlik a magasabb becsű nyomdászat.
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Ekkor megint csak német lakosságú városokban meg- 
1 telepedő német származású nyomdászok emelik a szellemi 
1 élet aktív tényezőjévé: a Länderer, Nottenstein és Royer 
1 családok Pozsonyban, Budán, majd Kassán valósággal 
I nyomdászdinasztiák voltak.

A nyomdászat hanyatlása szervesen összefügg a 
szellemi élet általános süllyedésével; közvetlen okai a 
nyomdafelállítást engedélyező királyi szabadalom meg
szorítása és a cenzúra. Az utóbbi különösen III. Károly 
alatt nehezítette meg az új könyvek kiadását. Az 1715 
július 18-án kiadott rendelet a nyomdaüzem fenntartását 
csak ott engedélyezte, ahol „értelmes és tudós“ cenzorok 

I működtek, akik a megjelenendő munkát kézirat alakjában 
I és közvetlenül kinyomatása után alaposan megvizsgálták. 

A kifogásolt tartalmú könyvekért a szerzőt, kiadót és 
nyomdatulajdonost együtt és külön-külön is felelősségre 

I vonták. Természetes, hogy ezek az intézkedések első
sorban német protestáns íróinkat sújtották, bár az első 
példát a cenzúrára épp a protestánsok adták nálunk 
felekezeti viszályaik alkalmával. A XVII. század végén, 
mikor a pietizmus eszméinek egyre több híve lett, az 
erdélyi és szepesi német egyházak — akárcsak a krypto- 
kálvinista viták idejében — minden theológiai tartalmú 
könyv terjesztését az egyházi felsőbbség engedélyéhez 
kötötték. Féltették az ágostai hitvallás tisztaságát a pietiz
mus reformtörekvéseitől. A tiltó rendeletnek persze nem 
volt nagy hatása, mert a német szerzők, akkor is, később 
is németországi nyomdákba vitték munkáikat kinyomatás 
végett s később aztán — ha nehézségek árán is — itthon 
elterjeszthették..

A könyvkereskedelmet az egész korszak folyamán 
nagyrészt a németországi könyvárusokkal való közvetlen 
összeköttetés pótolta. Időnként megfordultak ugyan ván
dorló könyvkereskedők a német városokban, de a német 
könyvek terjesztése szempontjából nincs valami nagy 
jelentőségük. Ilyen vándor könyvárus volt Schwartz János, 
aki Pesten 1729. július 29-én a Fehér elefánthoz címzett 
vendégfogadóban meghalt. Ingóságainak leltárában tarka 
összevisszaságban szerepelnek a prédikációs és mise
könyvek, zsebkések és tükrök, népszerű orvosi könyvek, 
csíziók, szalmakalapok és rózsafüzérek. A könyvek címét 
pontosan megállapítani nem lehet, de annyi bizonyos, hogy 
legnagyobb részük vallásos tartalmú volt. A könyvgyüjtő 
polgárok polcain a XVII. században általában csak vallásos 
könyveket találunk; Keiffél János eperjesi polgár könyvei
nek jegyzékében (1645) pl. Luther, Spangenberg, Kegelius 
és Gerengel Simon munkái szerepelnek. Az első, állandó 
könyvkereskedést is vallásos célok szolgálatában alapítja

r
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Nagyszebenben a XVIII. század második évtizedében 
Voigt György, a hallei pietista tanár. A könyvkereskedés 
elsősorban a nagyszebeni egyház és iskola igényeit elé
gítette ki, azért Voigt főkép bibliákat hozatott, a Canstein- 
féle pietista kiadást, Spener prédikációit és több effélét. 
Távozása után a könvvkereskedés is megszűnt, de a 
veszedelmesnek mondott könyvek ennek ellenére is annyira 
elterjedtek az erdélyi szászok közt, hogy midőn 1734-ben 
47 osztrák protestáns család telepedett le az erdélyi szász 
városokban, mindegyik családfő Arndt Paradiesgärtlein- 
jének egy példányát kapta ajándékba.

Az önálló könyvkereskedelem fellendülése, a német
lakta városokban is a felvilágosodás korába esik.

IRODALOM
Az idevonatkozó irodalmat 1. a 148. és 149. lapon. — V. ö. még 

Dézsi Lajos: Adalékok a R. M. K. II. kötetéhez. Magyar 
Könyvszemle. 1906. — Gárdonyi Albert: Magyarországi könyv- 
nyomdászat és könyvkereskedelem a XVIII. században. Bp„ 1917. 
(Könyvtári füzetek 2. sz.) — Fr. Teutsch: Geschichte der Sieben
bürger Sachsen. II. Hermannstadt, 1907. 82. és 87. 1. — Dr- J.B.: 
Egy eperjesi polgár könyvtára a XVII. században. Magyar 
Könyvszemle. 1907.

2. Vallásos irodalom.
Németségünk irodalmi termelésének legnagyobb ré

szét mint eddig, úgy a XVII. században és a XVlII. szá
zad első felében is vallásos munkák alkotják. Ennek a 
másfél századnak a gazdag termése azonban lényegesen 
különbözik a reformáció korabeli vallásos irodalomtól. 
A magyarországi németség irodalmi törekvéseinek mun
kásai ebben a korszakban is elsősorban protestáns lelké
szek, akik már hivatásuknál fogva is főkép vallásos mun
kákat írnak, de ezekbe a munkákba mindent belefoglal
nak, amit németországi tanulmányéveik alatt a világi tu
dományokból és költészetből elsajátítottak. Az irodalom 
terén működő protestáns lelkészeink, akik néha egyúttal 
koszorús költők s a német nyelvművelő társaságok tagjai 
voltak, ily módon rendkívül kitágítják a vallásos irodalom 
fogalmát. A vallásos munkák most már nem csupán a 
hitélet erősítésére, áhítatkeltésre, hanem szórakoztatásra 
is valók. Egy másik jellemző vonása ennek az irodalom
nak, hogy az egyes hazai német nyelvterületeken más
más sajátosságokat találunk benne. A német barokk-kul- 
tura vagy a pietizmus iskoláján ugyan csaknem minden 
prédikátor-írónk keresztülment, de máskép tükröződik há
lásuk a nyugatmagyarországi, a szepesi és az erdélyi 
szász irodalomban. Mindez természetesen csak a protes-
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táns irodalomra vonatkozik. A katholikus irodalom, amely 
( a jezsuiták irányítása alatt áll, bizonyos tekintetben nem

zetközi jellegű.

A) Protestáns prédikátorok a Szepességen 
és a bányavárosokban.

A leggazdagabb német protestáns kultúrát ebben a kor- 
' ban is a Szepességen és az északmagyarországi bánya- 
I városokban találjuk. Az író-prédikátorok száma itt olyan 
I nagy, hogy a nyugatmagyarországi német városok lelkészi 

állásaira is gyakran a Szepesség fiait hívják meg. Az irodalmi 
» törekvések középpontjában egyes prédikátor-nemzetségek, 
l| -a Kiesek, Serpilius és Pilarik családok állanak.

a) A Klesch-család. A Klesch család seniora, Kiesek 
Dániel, XVII. századbeli szellemi életünknek legérdeke- 

I sebb, legkülönösebb alakja. 1620-ban született Iglón. 
Atyja korán elhalván, rokonai, különösen Bécsben élő 
vagyonos nagybátyja gondoskodtak neveléséről. A papi 
pályára készülve, itthoni tanulmányainak elvégzése után 
Bécsben, Prágában, Giessenben, Marburgban, legtovább 
pedig Strassburgban tanult. 1649-ben Wittenbergben magis
ter és koszorús költő lett. 1650-ben hazatérve először a 
soproni iskolánál volt konrektor, majd Kőszegen és Szent- 
györgyön lelkész. Innen mint eretneket teljesen kifosztva 
elűzték; szülőföldjére, a Szepességre menekült s előbb 
Szepesváralján, majd Szepesolasziban volt pap. De itt 
sem volt nyugalma; a kassai börtönben vallása miatt át
szenvedett hat hónap után örökre elhagyja hazáját. Német
országban csakhamar tekintélyes állásokat kap; előbb 
Jenában, majd Weissenfelsben tanár. Tagja lesz a Frucht
bringende Gesellschaft-nak („der Kraeftigste“ néven) és a 
Deutschgesinnte Gesellschaft-nak („der Huldende“ néven); 
végül Heldrungenbe hívják meg szuperintendensnek. Itt 
pathologikus jövendölései miatt összeütközésbe jött a 
konzisztóriummal és kénytelen volt állásáról lemondani. 
Látomásai és jövendölései nyomán támadt fantasztikus 
egyházpolitikai reformjai számára előbb Halléban, majd 
Hollandiában és Dániában keresett pártfogókat és híve
ket. Nyugta seholsem volt, igazi híve egy sem akadt, mert 
mindenütt rögeszmés elmebeteget láttak benne. Elhagyot
tan, nyomorúságban végezte életét Berlinben. (1697.)

Klesch Dániel mozgalmas, viszontagságokat tükröző 
élete tipikus példája a XVII. században élő hazai német 
protestáns lelkész életpályájának. Szüntelen bolyongásá
nak csaknem minden állomása szervesen összefügg gon
dolatvilágának különös, sajátszerű fejlődésével. Életrajzírói 
valamennyien megegyeznek abban, hogy öregkorának za-

f
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varos jóslatait, beteges látomásait egy ellene intézett mér
gezési merénylet következményeként tüntetik fel. Pedig 
ezek a jóslatok és látomások minden erőszakosság 
nélkül, tisztán Klesch lelki fejlődésének irányából magya
rázhatók. Ő a fékevesztett barokk fantázia táplálta misz
tikus rajongás áldozata. Nagyon kevés írónk van, aki 
annyira intenziven vett részt a német szellemi életben, 
aki annyira közvetlenül élte át a német protestantizmus 
nagy belső átalakulását a XVII. század folyamán, mint 
Klesch Dániel. Ő valóban céhbeli tagja volt a német nyelv
művelő és irodalmi társaságoknak, nemcsak vendége 
„die Gans unter den Schwanen . . . ein Ungar unter den 
deutschen Dichtern“, miként magáról szerényen mondja. 
Életének egyedüli céljául a „deutsche Helden-Zucht-Mutter- 
Sprache“ művelését tartja, irodalmi eszményei Clajus, a 
grammatikus, Luther nyelvének rendszerezője, továbbá 
Opitz és Flemming. Tőlük és irodalmi céhtársaitól ki
tűnően eltanulta a barokk tudós költészet egész kellék
tárát: az antik heroikus keretet, a mythologiai apparátust, 
a szó-, gondolat- és rímjátékokat és az erotikumot. Jellemző, 
hogy Klesch, a száműzött és üldözött pap „der Kriechende 
durchs Creutz mit Demuth-Kraut“ alkalmi beszédeibe és 
költeményeibe — gazdag irodalmi termése túlnyomóan 
ilyenekből áll — akármilyen szomorú is az alkalom, min
dig belecsempész egy-egy állatmesét, ovidiusi szerelmi 
históriát, vagy sikamlós pásztor-idillt, amelyek a szent 
prédikáció keretében méltán gondolkodóba ejtik a mai 
olvasót. De a fejedelmi vezetés alatt álló, franciás, udvari 
levegőjű társaságokban művelődött Klesch a prédikáció
ban is szellemes, szórakoztató, fordulatos és világfias akart 
lenni előkelő közönsége előtt. Beszédeit komprimált lexi
konoknak is nevezhetnők, mert minden rendű és korú 
ismeretet összehord bennük és gondosan teleaggatja őket 
tudákos jegyzetekkel. Emellett nehézkes, hosszú körmon
datai is roskadoznak a beléjük szorított rejtett célzások
tól és díszítőjelzőktől. A barokk irodalmi társaságoknak 
panegyrikus költeményektől túlfűtött levegője a szegény, 
bujdosó prédikátorban hihetetlen önteltséget és nagyzási 
mániát ébresztett. Sokakat dicsőített, de elvárta, hogy őt 
még többen dicsőítsék. Büszkén hirdette, hogy bölcsesége 
teljesebb, mint Plátóé, művészete tökéletesebb, mint 
Ovidiusé s hogy őt rendkívüli képességeinél fogva a leg
nagyobb társadalmi emelkedés illeti meg. Ez az önteltség 
és nagyravágyás választja el Klescht élesen a pietistáktól, 
akikhez élete végefelé mindinkább misztikus rajongásokba 
merülve, erősen közeledett.

Mert Klesch énjének jobbik felével állandóan a pie- 
tizmus előkészítőinek miszticizmusához vonzódott. Beszé-



deiben sokat idézi Johann Arndt és Valentin Andreae 
írásait, amelyek megmutatták neki az igaz vallásossághoz 
vezető utat. Klesch Dániel vallásos magábamerülésében 
azonban van valami keresett; úgy érezzük, hogy misztikus 
rajongása nem a közvetlen istenszeretet vágyából fakadt, 
hanem a titokzatosságok, rejtett szimbólumok és fan
tasztikumok iránt való érdeklődésből. Egyetemi hallgató 
korában írt disszertációitól kezdve traktátusaiban és beszé
deiben előszeretettel foglalkozik a szentírásnak olyan rész
leteivel, amelyek különösen alkalmat adnak rejtélyek 
megmagyarázására, látomások megfejtésére, jövendőmon
dásra. Ilyenkor Isten választottjának érzi magát és kere
sett egyszerűséggel védelmezi isteni sugallatra hirdetett 
szomorú igazságait: „Die heutige Welt will es gar lustig 
und zierlich, herrlich und höfflich gespitzt und geschliffen 
haben ; deren Begierde oder vielmehr Neugirigkeit einiges 
Genüge zu thun, der redliche D. Schuppius seine bekante 
und vielfältige Philander von Sittewalt auch seine Satyrische 
Traum-Gesichte geschrieben. Ich hätte wohl auch eine 
solche gespitzte Feder, es will mir aber in diesem meinem 
Exilio und Elend-Stand nicht anstehen, darum bleibe ich 
lieber bey der alten Einfalt in Christo!“ Ehhez a pro- 
grammhoz ugyan nem ragaszkodik következetesen, mert 
ezutáni prédikációiban is elég mulattatót, szórakoztatót 
nyújt hallgatói számára, látomásai és jövendölései azon
ban kivétel nélkül komor színezetűek. A titokzatos iránt 
való vonzódás irányítja figyelmét a barokk-művészet ked
velt tárgyára, az Apokalipszisre, amely életének tragikuma 
lett. Az Apokalipszis alapján rendületlenül hitt Krisztus 
ezeréves földi birodalmában (beszédeiben mind gyak
rabban szerepel a chiliasztikus tanok szerint eljövendő 
krisztusi állam, a „civitas Christiana“ ideális polgára) 
és az Apokalipszis rejtélyes alakjait, jelenségeit választja 
beteges jövendöléseinek kiinduló pontjául is. Idevágó 
munkái: Bestia Bicornis: . . Das ist: Das zwey gehörnte 
Thier, aus dem Göttlichen Offenbahrungs-Buch St. Johannis 
(1686). — Schematismus Apocalypticus... Das ist: Erclärter 
Schatten-Risz von denen sieben güldenen Leuchtern oder 
gemeinen... (1691). — Undeutsch aufgegebenes und nun 
Deutsch aufgelöstes Räthsel von der Drachen-Sprache. 
(1691) — Das gewisz bestimmte letzte Jahr der Welt. 
(1693.) — Jövendölései szomorúan tárják elénk elméjének 
fokozatos elhomályosulását: szerinte 1700-ban lesz az 
ítélet napja, III. György szász választófejedelem minden 
segítség nélkül elfoglalja Franciaországot, a francia király 
pedig az Elba folyóba ugrik stb. És ezek az ábrándok 
nem voltak pillanatnyi ötletek, mert Klesch rendületlenül 
kitartott mellettük s tekintélyes állását is feláldozta meg-

Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 16
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győződésének. E fantasztikus jövendölések alapján írja 
Kleschről Mehlig híres Kirchen- und Ketzerlexikon-jában 
„einer der neuen Propheten“ ; de találóbban jellemezte őt 
nagy bajtársa, Möller Dániel Vilmos: „Fuit in senectute 
infans, in virili aetate Hercules, et in iuventute senex/

Klesch Dániel irodalmi munkásságának nagyrésze 
alkalmi egyházi beszédekből áll; de írt rengeteg egyházi 
éneket, elmélkedést, alkalmi költeményt és oktató munkát. 
Írói alapelvét egyik költeményében világosan kimondja :

Wiitu was liebliches mit frohen Geiste dichten,
So nim es aus der Schrift, die wird dich schon berichten.

Ettől az alapelvtől azonban nemcsak egyházi beszé
deiben, hanem egyéb munkáiban is igen gyakran eltér. 
Hiába fogadkozik: a divatos barokk világi témák őt is 
nagyon érdeklik és szívesen szövi be őket vallásos mun
káiba. Egyházi énekeiben kiaknázza a barokk verselés 
minden formai raffinériáját: a gyülekezet áhitatos hangu
latát antik strófákba, madrigálokba és szonettekbe önti. 
Drámaírói működéséről, amelyhez a soproni protestáns 
iskolai színjáték fellendülése fűződik, alább külön megem
lékezünk. Mint a német nyelvművelő társaságok tagja és 
Philipp von Zesen benső barátja szívesen foglalkozik 
nyelvészeti kérdésekkel a munkáihoz csatolt jegyzetekben. 
Német társaihoz hasonlóan ő is arra törekszik, hogy néhány 
főbb kérdésben határozott nyelvi és poétikai szabályokat 
állítson fel, de csak Opitzot, Clajust és Schotteliust utánozza.

Kevésbbé különös, de nagyjában ugyanazon irány
ban fejlődik Klesch Dániel öccsének, Klesch Kristófnak 
(1632—1706) írói pályája. Küzdelmes diákévei alatt ő is 
sok helyen próbált szerencsét: Krakóban, Posenben, az 
oderai Frankfurtban, Lipcsében, Wittenbergben, Drezdá
ban, míg végre Boroszlóban Hoffmannswaldau közvetlen 
környezetében jobbra fordult sorsa. Wittenbergben töltve 
néhány esztendőt, hazatért és Matheócon, majd Szepes- 
szombaton működött mint pap, az ellenreformáció azon
ban csakhamar őt is elűzte. Mint száműzött a legnagyobb 
nélkülözések közt bujdosott, míg végre a Weimar melletti 
Thennsiádtben, majd Erfurtban lett pap. Itt működött ha
láláig, mindenkitől tisztelve, becsülve, A külső kitünteté
sekben és elismerésekben éppúgy része volt, mint bátyjá
nak : a wittenbergi egyetemen a filozófia magistere, párt
fogójának, Philipp von Zesennek közbenjárására királyi 
koszorús költő és a Deutschgesinnte Genossenschaft egyik 
vezető tagja lett („der Dichtende“ néven.) Ez az életrajz 
is mutatja, hogy Klesch Kristóf irodalmi munkásságának 
gyökereit ugyanott kell keresnünk, ahol bátyjáéi voltak. 
0  is a barokk-költészet eszményeit és szabályait követi,
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I de a misztikus rajongás hiányzik belőle. Irt ugyan egy 
t latin traktátust a chiliazmus támadói ellen, de erre inkább 

bátyja védelme, mint a belső meggyőződés indította. Az 
irodalomban legfontosabbnak tartotta a pontos szabályok- 

( hoz való ragaszkodást; a poétikai szabályok iránti tiszte- 
i lete szólal meg latinnyelvű költészettanában is. (Poetica 

palma . . . 1760), melyben természetszerűen a legnagyobb 
figyelmet az alkalmi műfajokra, ezeken belül pedig a szó- 
és rímjátékok ezerféle változatára fordítja. Nem csekély 
büszkeséggel hangsúlyozza, hogy a szó- és rímművészet
ben sikerült a legnagyobb tökéletességet elérnie és ezzel 
fiatalabb költő-honfitársainak példát mutatnia. Érdemes 
közelebbről szemügyre venni, hogy Klesch Kristóf mit ért 
szó- és rímművészeten, mert példája különösen a szepesi 
prédikátor-költők körében erősen hatott. Á Der mit dem 
Göttlichen Kleinod heilsamer Elends-Klauen gezierte evan
gelische Prediger c. munkájának élén a következő beve
zető vers olvasható:

Diese Elends-Klauen 
Können Ohren krauen 
Lass dir vrfr den rauen 
Strichen hier nicht grauen 
Scheuen sie die schlauen 
Herren oder Frauen 
Die als zarte Pfauen 
Sich zum leiden zauen 
Wollust Tränke brauen 
Und nur Zucker kauen,
Können sie doch bauen 
Und mit Trost betauen 
Dürre Hertzens-Auen.
Wer nur Gott kan trauen 
Wird getrost durchhauen 
Und sein Heil im blauen 
Himmels-Zimmer schauen 1

Ehhez hasonló versművészeti mutatványt bőven talá
lunk elszórva Klesch Kristóf különféle munkáiban. Első
sorban azonban prédikátor. Mint főmunkája (Andächtige 
Elend-Stimme Auf Davids Harfen Spiel . . . Sonn- und 
Fest-Tägliche Evangelische Predigten des gantzen Jahrs.... 
1679.) előszavából kitűnik, nem az ünnepi alkalmak szó
noka volt, hanem ünnep volt számára minden vasárnap, 
mikor hívei elé léphetett. Beszédeiben hiányzik is az 
idegenszerű, arisztokratikus alaptónus, amely bátyjának 
szónoklatait jellemzi. Egyszer-másszor kitárja ugyan hall
gatósága előtt a világi tudományokban szerzett encyklopé- 
dikus ismereteit, a pompázó körmondatokban sem tagadja 
meg magái Philipp von Zesen társaságának koszorús 
tagja, de általában józan és mérsékelt marad. Alkalmi 
beszédei is inkább prédikátori pályájának egyes kiemel-

f
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kedő mozzanatait örökítik meg. Annál jobban kiaknázza 
költői formakészségét egyházi énekeiben. Az Arien oder 
Neue Gesangs-Weisen dagályosságaiban Hoffmannswaldau 
hűséges tanítványa szólal meg; a keresett, cikornyás külső 
mögött csak nehezen ismerhető fel Klesch Kristófnak a 
pietizmus felé hajló bensőséges vallásossága, amely élete 
vége felé egyre erősbödik.

Klesch Dániel fogságának és szenvedésének történetét 
legidősebb fia, Klesch Dániel Kristóf írta meg (Warhaffte 
Beschreibung . . . Der unschuldigen Gefangnűsz M. Dániel 
Kleschen . . . 1674), aki később a Dunántúlon volt lelkész 
s különösen katekizmusával tette ismertté nevét. Klesch 
Kristóf fia, a Berlinben letelepedett Klesch Éliás Dániel
I. Frigyes porosz király esküvője alkalmával írt költemé
nyével tűnt ki.

b) A Serpilius-család. A korszak legtekintélyesebb 
protestáns prédikátor-nemzetsége a Serpilius-család. Tagjai 
több mint két évszázadon keresztül németségünk szellemi 
életének legtevékenyebb munkásai. A család seniorával, 
Serpilius-Quendel Lőrinccel a szepesi reformáció meg
szervezői közt találkoztunk. Fia Serpilius János (1564—1644) 
leibici pap értékes egyháztörténeti feljegyzéseket hagyott 
hátra. Az irodalmi szereplés terére azonban igazán csak 
ennek fia, Serpilius II. János („Johannes Secundus“ 
1596—1658) lépett. A sziléziai Beuthenben és a porosz- 
országi Elbingenben tanult, majd szülővárosában, Leibicen 
és Késmárkon volt pap. 0  is megtanulta a barokk alkalmi 
szónoklás fogásait, mint sok földije, de három nyomtatás
ban megjelent egyházi beszéde közül csupán egyikben 
. . . Bey Beschawung desz Stadtschilds oder Wappens der 
Stadt Keyszmarck . . . 1637) volt alkalma arra, hogy szó
noki készségét igazán érvényesítse; másik két prédikáció
jában (egy húsvéti és egy pünkösdi) inkább a XVI. szá
zadi egyházi szónokok hagyományait követi.

Egészen új úton jár unokája, a család legkiválóbb 
tagja, a soproni születésű Serpilius György (1668—1723). 
A protestánsok üldözői elől menekülve már hatéves 
korában anyai nagyanyjához került Regensburgba s így 
kiszakadva a hazai környezetből a német szellemi élet 
légkörében nőtt fel és Németországban helyezkedett el 
végleg. Lipcsei tanulmányévei után előbb diakónus lett 
Drezda mellett, majd regensburgi prédikátor. Itt működött 
haláláig mint szuperintendens. A kapcsolatot szülővárosá
val azonban, mint egyik munkájának előszavából kitűnik, 
továbbra is fenntartotta.

Serpilius György már szinte a felvilágosodás gondolat
körében él. Mindig hódolattal magasztalt mestere, Tho- 
masius társaságában alapos tudományos képzettséget, kri
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tikai éleslátást és józan ítélőképességet szerzett. Ez jellemzi 
munkáit is. A barokk túláradó páthosznak s a tárgytól 
való elkalandozásnak nála alig van nyoma. A kor divat
jának ő sem képes ellenállni, de a körülrajongott nagy
ságokat is csak fenntartással ismeri el. Ezt legjobban 
mutatja Hoffmanswaldauról mondott ítélete: „Der sinn
reiche Hoffmannswaldau hat in geistlichen Gedichten wenig 
seines gleichen. Nur wäre zu wünschen dass sie von den 
weltlichen Eitelkeiten abgesondert nur ä part herausgege
ben würden. So lange Christus nicht mit Belial stimmet, 
kann ich solche Vermengung der geistlich- und weltlichen 
Lieder nimmermehr gut heissen.“ S amint elítéli a barokk 
líra stílusbeli kisiklásait, éppúgy helyteleníti a kor másik 
beteges jelenségét: a túláradó misztikus rajongást. Élesen 
támadja Weigelius új-platonista, pantheista miszticizmusát, 
Klesch Dániel látomásaira pedig nincs más megjegyzése, 
mint az, hogy „apokalyptische Grillen“. Közömbös marad 
a pietizmussal szemben is. Józanság, tárgyilagosság, a 
tudományos kutatás eredményein érzett öröm — ezek 
azok a vonások, amelyek .Serpilius György munkáiból 
elénk tárulnak. Kutató és rendszerező elméjének munkái 
egyházi beszédei is. Kevés prédikációjában mindig vala
milyen erkölcsi igazságot világít meg önállóan, új
szerűén. A bibliai tárgy gyakran egészen háttérbe szorul. 
Annál szívesebben mutat rá a görög bölcsek (Plato, Aris
toteles) és a reformáció-korabeli theológusok igazságot 
kereső eljárására s ezzel a saját módszerét is kidombo
rítja. Szent Ágoston tanításainak feltűnő kultusza nála — 
tekintve nagy jártasságát a korabeli francia irodalomban — 
bizonyára a janzenizmus hatásával függ össze. Vallásos 
of tató és elmélkedő munkái is inkább filológus, mint szép- 
irodalmi munkák. Megírja pl. Jézus életét a négy evan
gélium alapján (Harmonia euangelica . . . 1711), a könyv 
legnagyobb részében azonban óriási kritikai apparátussal 
mindazokkal az angol, francia, német, holland írókkal és 
egyházatyákkal foglalkozik, akik előtte írtak Jézus életéről. 
Ugyanilyen fáradsággal gyűjtötte össze a bibliai írók élet
rajzi adatait (Lebens-Beschreibungen Der Biblischen Scri- 
benten I—I I . . . 1708), vagy rendszerbe foglalta a Szent
írásban lévő bölcs életregulákat (Biblischer Lehr-und Lebens- 
Schatz in Alphabetischer Ordnung . . . 1708). A kor divat
jának hódolt, amikor a sváb földön élt protestáns theoló
gusok epiíáfiumait gyűjteménybe foglalta. A legnagyobb 
gonddal és kitartással azonban az egyházi ének történeti 
fejlődésével foglalkozott. Idevágó fő munkája 600 egyházi 
énekből írt idézet-lexikona (Neuverfertigte Lieder Concor- 
dantz . . . 1696.) történeti jegyzeteivel bámulatos anyag- 
ismeretről tanúskodik. De egyébként is, nincsen korának
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egyetlenegy számottevő kiadványa sem, amellyel alapos 
kritikai tanulmányban ne foglalkozott volna. Legrészlete
sebben J. Christoph Oleariusnak (1668—1747), kora híres 
polihisztorának s a pietizmus egyik legnagyobb ellenfelé
nek énekgyüjteménye kapcsán ismerteti kutatásait (Zufäl
lige Lieder-Gedancken I—II. 1703—4). Élesen szembeszáll 
azokkal, akik — mint pl. Arnold, a híres Kirchen- und 
Ketzerlexikon szerzője — lekicsinylik az első protestáns 
egyházi énekek értékét. Az egyes énekeket, sőt az egyes 
strófákat is szövegkritikai vizsgálat alá veszi; tanulmánya 
második kötetében pedig teljes könyvészetet ad az eddig 
megjelent énekeskönyvekről, különös elismeréssel emelve 
ki a lőcsei (1686) és soproni (1700) énekeskönyveket. Ser- 
pilius György saját énekeskönyvei (Verneuert und ver
mehrtes Christliches Gesang-Buch 1696. — Gott geheiligte 
Sing- und Früh-Stunden . . . 1697. — Evangelische Psal
men, Lobgesange und geistliche Lieder . . . 1705.) szintén 
nem a teremtő, hanem a gyűjtő és rendszerező munka 
termékei. Ő maga alig írt egyházi dalt, de a már meglevő 
óriási anyagot új tartalmi szempontok figyelembevételével 
rendezte.

Serpilius volt egyik első hazánkfia, akit Thomasius 
tanításával a felvilágosodás lehellete is megérintett. Az új 
szellem nála nemcsak feltűnő tudományos lelkiismeretes
ségében mutatkozik, hanem főkép egyes rejtett, óvatos célzá
sokban és észrevételekben, amelyekben kora babonái ellen 
küzd és a felekezeti türelem szükségét hangoztatja. Öccse, 
Serpilius Keresztéig (1672—1714), inkább a XVII. század 
gyermeke, mint bátyja: a protestáns orthodoxia szívós 
harcosa és a pietizmus elkeseredett ellensége. Tanulmány
évei alatt szinte egész Északnémetországot bejárta; Lip
csében, Hamburgban, Kidben és Greifswaldban tanult, 
hazatérve Modorban, majd szülővárosában Sopronban 
lett lelkész. Már hamburgi tanuló korában éleshangú 
pamfletét adott ki August Herman Francke ellen (Dasz . . . 
August Herman Francke kein gottseeliges kluges Wőrt, 
sondern lauter Schand- und Schmähworte, nach Art der 
heutigen sanftmüthigen Pietisten habe geantwortet. . .  1695), 
Ennek tartalmát ugyan nem ismerjük, de a pietizmus 
szenvedélyes gyűlölete kicsendül terjedelmes kathekizmu- 
sának egész szelleméből, különösen mikor a prédikátor 
legfőbb kötelességévé teszi: „dasz er . . . alle neue mit 
der göttlichen Lehre streitende gefärliche Meynungen 
fliehe.“ (Biblischer Lebens-Catechizmus . . . 1703.) Feleke
zeti türelmetlensége emlékeztet a XVI. századi krypto- 
kálvinista apologétákra, akikhez abban is hasonlít, hogy 
az ellenvéleményen lévőket főkép az úrvacsora kérdésé
ben támadja. Egyházi beszédei száraz dogmatikus fejte
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és dagályosság, de hiányzik a barokk lendület is.

A Serpilius-család utolsó tagja, Serpilius Keresztély 
fia, Serpilius Sámuel Vilmos pozsonyi pap (1707—1761). 
Pozsonyi működése alatt tizenöt évig társa és benső 
barátja volt Bél Mátyásnak, a hazai pietizmus legtevé
kenyebb képviselőjének s így természetes, hogy képzettebb 
és szélesebb látókörű pályatársának gondolatvilága reá is 
nagy hatással volt. Három egyházi beszédet adott ki, ezek 
közül különösen a Bél Mátyás halála alkalmával mondott 
gyászbeszéd a pietista bensőséges vallásosságnak őszinte, 
keresetlen megnyilatkozása,

A XVIII. század második negyedében a Serpilius- 
családnak még két tagjával találkozunk Sopronban: 
Serpilius Sámuellel és Serpilius János Keresztéllyel; mind
ketten néhány helyi jelentőségű alkalmi beszédet es köl
teményt adtak ki.

c) A  Pilarik-család. Az ellenreformáció üldözöttjei, 
száműzöttjei között egyetlen protestáns lelkész-családot 
sem találunk, amely annyira 'végigélte volna a nehéz idők 
minden szenvedését, minden viszontagságát, mint a Pilarik- 
család. A „Sors Pilarikiana“ szinte szállóigévé lett és egy 
találó epigrammban jutott kifejezésre:

Sunt Pilarikii pilae firmaeque columnae
In templis, variae Sortis itemque pilae.

A Pilarikok tulajdonképpen szlávok, de egész műve
lődésükben és kultúrájukban teljesen egybeforrtak a felső
magyarországi németséggel; ebben a korban különben is 
csak felekezeti és ebből folyó kulturális szolidaritásról 
beszélhetünk, nemzeti vagy nemzetiségi szolidaritással 
alig találkozunk. A család tagjai közül elsőnek Pilarik 
Istváni 1615—1690) kapcsolódik be a hazai német irodalmi 
törekvésekbe, kit életírói atyjától és fiától való megkülön
böztetésül Pilarik II. Istvánnak neveznek. Két németnyelvű 
önéletrajzi munkát írt (Currus Jehovae mirabilis, Das ist: 
Ein Wunderbarer Wagen des Allerhöchsten . . . 1678. — 
Turcica Tartarica Crudelitas, Das ist: Deren Türken und 
Tartarn Grausamkeit. . . 1684), melyekből egy moz
galmas, küzdelmekkel teljes élet körvonalai bontakoznak 
ki. Rengeteg üldözés és életveszedelem között teljesítette 
lelkészi tisztét számos felvidéki városban, mindenünnen 
elűzték s vagyonát prédául hagyva üldözőinek, néha 
puszta életét is alig tudta megmenteni. Török fogságának 
rettenetes kalandjai után csak rövid ideig működhetett 
kedves állomáshelyén Szenicen. Boroszlóba, majd Zittauba 
menekült s innen hívták meg Neu-Salzaba prédikátornak. 
Ezt a községet a szász választófejedelem engedélyével
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1674-ben alapították a magyarországi protestáns szám- 
űzöttek részére. Boroszló és Zittau mellett Neu-Salza volt 
a legnehezebb években a magyarországi német protestáns 
papok menedékhelye s az exuláns szellemi élet egyik közép
pontja. Pilarik István életének kalandos eseményeit vallásos 
elmélkedésekbe foglalja; gondolatvilágának középpontjában 
éppúgy megtaláljuk az apokalipszis chiliasztikus látomásait 
és jövendöléseit, mint Klesch Dániel utolsó munkáiban. 
Pilariknál azonban ez a chiliazmus nem a barokk 
fantasztikum fejleménye, hanem a halálról való gondol
kodásnak, a halálra való készülődésnek szükségéből fa
kadt, mintegy a középkor vége óta elterjedt „ars moriendi' 
gondolatkör egy új alkatrésze. A chiliazmusnak ez az 
iránya, mely Németországban az ellenreformáció éveiben 
hódított, nálunk főkép Comenius és a gyulafehérvári 
Bethlen-iskolában működő német tanárok, Alstedt, Piscator 
és Bisterfeld útján honosodott meg. Ez a chiliazmus már ere
deténél fogva sem lehetett olyan végletes, mint Klesché. Pila
rik nem jósol fantasztikus eseményeket, számára Krisztus 
ezeréves földi birodalma csupán egy nagy, reményt adó 
ígéret a jelen szenvedései közt. Az Apokalipszis titokzatos 
látomásainak hatása nála az isteni gondviselés csodálatos 
megnyilatkozásaiban mutatkozik. Isten gondviselő hatalma 
mindenütt jelen van, a gyenge fűszálban éppúgy, mint a 
vadállat torkában, vagy az ellenség szablyájábán. Ezt a 
naiv módon pantheisztikus szemléletet, — mely szintén 
csak a középkori és reformációkorabeli térmészetföíötti 
világfelfogás túlhajtása — kiterjeszti kora minden nagy 
eseményére; de éppen ez a szemlélet felelt meg legjobban 
a hazai protestantizmus közhangulatának, ez biztosította 
a könyv óriási sikerét. Pilarik önéletrajzát a XVII. század 
két utolsó évtizedében kézről-kézre adták a vigaszt ke
reső protestáns olvasók, egyes csodás epizódjait pedig a
XIX. század közepéig fenntartotta a szájhagyomány.

Fiai közül a legidősebb, Pilarik (III.) István (1644—1710) 
osztozott sorsában. A szerencsétlen papot nemcsak Szelep- 
csényi ítélte száműzetésre, hanem visszatérése után a 
pozsonymegyei Modorban túlságos erkölcsi szigorúsága 
miatt saját hívei is ellene fordultak és eltávolították állá
sából. Előbb Neu-Salzaban talált menedéket atyja mellett, 
majd Röhrsdorfba hívták lelkésznek, ahol élete végéig 
működött. Ez az összeütközés saját híveivel életének leg
fájdalmasabb emléke maradt mindvégig. Ez csendül ki 
terjedelmes hittudományi munkájából (Höchst nöthiger, 
nützlicher . . . Catechetischer Lehrgrand 1681), amelyben 
talán túlságos részletességgel szól „von falschen Christen“. 
Ebben a könyvben a legaprólékosabb gonddal összefog
lalja mindazokat a kérdéseket, amelyek szerinte az igaz



evangéliumi kereszténység lényegét alkotják. Főforrásai 
Arndt Vom wahren Christentum és Spener Pia desideria 

! c. munkái. A pietizmus szellemében ő is nem meddő 
í dogmatikai tudást és vitákat, hanem aktiv, bensőséges 
i vallásosságot sürget. Az igazi áhítat fölkeltésére az egyházi f éneket tartotta legalkalmasabbnak. Saját énekeskönyvei, 

melyeket életrajzírói említenek (Geistliche Seelenmusik— 
: Jesuslust), nem maradtak ránk, tartalmukra azonban követ

keztethetünk Pilarik egy másik munkájából. Geistliche 
Himmelsleiter (1706) c. verses imakönyvében ugyanis 
Heinrich Müller egyházi énekeit magasztalja, mint köve
tendő mintákat. Heinrich Müller rostocki szuperintendens 
énekei kissé erőltetett édeskés nyelvükkel és képgazdag
ságukkal a XVII. század második felében egyformán nép
szerűek voltak az orthodoxia és a pietizmus hívei között. 
Pilarik még énekeskönyvének címében is utánozta Müllert, 
ki 1659-ben adta ki Geistliche Seelenmusik c. gazdag ének- 
gyűjteményét. Egyébként is szívesen idézi Müller gyűjte
ményének legszebb darabjait: Paul Gerhardt és Angelus 
Silesius énekeit.

A pietizmus szellemében állítja össze tizenkétéves 
lelkészi működésének „summa“-ját IV. Pilarik István is. 
(1647—1710.) Főmunkáját, Zwölfjährige Evangelisch und 
Epistolische Kirchenarbeit (1691) atyai barátjának és párt
fogójának, Spener Fülöp Jakabnak, valamint szeretett 
Selmecbányái híveinek ajánlja. Összeállítja benne mind
azokat a részleteket, amelyeket a Szentírásból és vallásos 
írókból tizenkétéves prédikátori és tanítói működése alatt 
felhasznált. Irodalmi ‘ismeretei meglehetősen szűk körre 
szorítkoznak: mint unokabátyja, ő is csupán Arndt és 
Spener érzelmi vallásosságáért rajong, míg a nagy protes
táns dogmatikusokról és apologétákról elítélően nyilatkozik, 
anélkül, hogy ítéletét kellőkép megokolná. Másik munká
jában (Grex Pusillus. Die kleine Heerde . . . 1701), ugyan
csak prédikátori munkásságának termését hozza a nyil
vánosság elé: az egyházi év minden vasárnapjára és 
ünnepére magyarázó versecskéket ír egyházi beszédeihez 
selmeci hívei számára. A primitív versecskék édeskés 
hangjukkal és keresett képhalmozásaikkal a német pietista 
vallásos költészet ízlésbeli kinövéseit utánozzák.

A Pilarik-család többi tagjának a hazai protestantizmus 
és németségünk szellemi életének történetében nem nagy 
szerepe volt. Pilarik Jeremiás és Gábor, akik irodalmi téren 
néhány alkalmi beszéddel és költeménnyel szerepelnek, 
nagyrészt külföldön éltek. Előbbi mint jeles pedagógus a 
wittenbergi gimnáziumnál kapott állást, az utóbbi pedig 
— kitűnően képzett zenész — Gothában lett udvari kar
mester. Részben közösen írt alkalmi költeményeik olaszos
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barokk operaáriák, teleaggatva a külső formaművészet 
minden pompájával, melyekhez Pilarik Jeremiás bizonyára 
kísérő zenét is írt. Tartalom, gondolat éppúgy nincs bennük, 
mint abban a sok alkalmi beszédben, amelyben a náluk 
megfordult honfitársaikat vagy családjuk tagjait ünneplik.

d) Alkalmi beszédek. Sajnos, a felsőmagyarországi 
német protestáns prédikátorok legnagyobbrésze csakis 
ilyen alkalmi beszédekkel vett aktív részt az irodalmi 
törekvésekben. A bányavárosok és a Szepesség az alkalmi 
beszédek, szónoklatok igazi hazája; e terület prédikátorai 
több alkalmi beszédet és költeményt adtak ki nyomta
tásban, mint a nyugati német vidék s az erdélyi szászok 
prédikátorai együttvéve. A sziléziai barokk költő-iskolák 
hatása itt volt legközvetlenebb; prédikátoraink kedvelt 
menedékhelye Boroszló, Hofmannswaldau tanítványainak 
és utánzóinak egyik középpontja. Az alkalmi szónok
latoknak nem csupán a barokk formakészlet meghonosítása
szempontjából van jelentőségük; a konvencionális, egyen
ruhához hasonlítható külső mögött gyakran súlyos elvi 
kérdések lappanganak: a wittenbergi egyetem tanítványai 
az ágostai hittvallás tisztaságát féltik az újabban feltűnő 
tévtanoktól, a volt hallei tanulók Arndt, Spener és Francke 
eszméit terjesztik, a rostockiak Heinrich Müller súlytalanabb 
közvetítő irányához csatlakoznak, majd a XVIII. század 
második negyedében feltűnnek a „józan értelem“ és a „ter
mészetes ész“ első apostolai. A wittenbergi egyetemen a 
magyarországi német prédikátor-jelöltek különösen Augustus 
Buchnertől kaptak kiképzést a szónoklás művészetében. 
Buchner a XVII. században Wittenbergben körülbelül azt 
a szerepet töltötte be, mint a következő században Gellert 
a lipcsei egyetemen. Mint Opitz tanításainak közvetítője, 
különösen formai, technikai utasításokat adott tanítvá
nyainak. Valószínű, hogy már szabályszerű előadásokat 
is tartott a német költészetről. (1. H. H. Borcherdt: Augustus 
Buchner und seine Bedeutung für die d. Literatur des 
17. Jahrhunderts. München, 1919.) Ha nem is ugyanilyen 
mértékben, de a többi német egyetemen is megvolt az 
alkalom a szónoklás formaművészetének elsajátítására, 
amint ez nagyon sok beszéd ajánló soraiból kitűnik.

A Klesch, Serpilius, Pilarik- családok mellett az 
alkalmi szónokok sorában a Seelmann, Sinapius és 
Zabeler-nemzetségekkel találkozunk. A Seelmann-csa
ládnak három tagja szerepelt az irodalomban, Keresz
téig lőcsei pap, Péter Tivadar ( t 1730), aki száműzve 
Hamburgban lett esperes, végül Jeremiás Keresz
téig, aki Hackebornban, Magdeburg mellett lett lelkész 
az üldözések idején. Mindhárman a wittenbergi egyetem 
tanítványai s szigorúan az orthodoxia álláspontján vannak



a Szentírás magyarázatában. Beszédeiknek formájában is 
van közös családi vonás: józan dísztelenség jellemzi őket, 
a fantasztikumot csupán Keresztély halotti búcsúztatóinak 
chiliasztikus jövendölései képviselik. Péter Tivadar prédi
kációit külön tekintélyes gyűjteményben is kiadta. (Episto- 
lische und Apostolische Erquick Stunden . . . Leipzig, 
1685. I—III. r.) A Sinapius-család tagjai a pietizmus benső- 
ségét és a barokk alkalmi költészet pompázatos stílusát, 
dekorációját egyesítik alkalmi szónoklataikban. Különösen 
jellemzők a család legtermékenyebb tagjának, Sinapius 
János trencséni lelkésznek munkái, amelyek címükben is 
kifejezik az elmélyedő vallásosság és a barokk gáláns 
erotikum csodátatos vegyülékét: Chursächsisches Rauten 
Kräntzlein, mit unverwelckten und schönsten Hertzblümlein 
geziehret und gebunden (1677), Fürstliches Lust-Wäldlein, 
Darinnen von der Jägerey gehandelt wird (1678). Geistliche 
Vogel-Beitze, Zur Fürstlichen Lust (1682). Ezeket a beszé
deket Sinapius János mint exuláns írta Halléban, ahol 
élete végén nemcsak új otthont, hanem ..a pietistákban 
megértő szellemi fegyvertárakat is talált. Öccse Sinapius 
Dániel radványi lelkész (1630—1706), aki száműzetése 
alatt Lengyelországban helyezkedett el, nem annyira mint 
német alkalmi szónok, hanem főkép mint latinnyelvű iskolai 
színjátékok szerzője tűnt ki. Egyébként irodalmi munkái
nak tekintélyes része tótnyelvű. Az iskolai színjáték lelkes 
művelője volt végül Sinapius II. János is, aki az üldöztetés 
éveiben a sziléziai Oelsben élt mint iskolaigazgató és 
könyvtáros. Színjátékain kívül főkép népszerű történelmi 
munkákat írt; népszerű tudákosság jellemzi alkalmi beszé
deit és költeményeit is. Szigorú orthodoxia az uralkodó 
vonás a XVI. század utolsó negyedében bevándorolt 
Zabeler-család tagjainak, Zabeler Péternek, (1578—1645), 
Zabeler Hiobnak (1628—1664) és Zabeler Jakabnak 
(1639—1709) halotti beszédeiben is, amelyek főkép néhány 
kiváló lőcsei polgár érdemeit méltatják és a meghalás 
művészetéről elmélkednek. A Zabeler-családhoz hasonló 
szerepet töltött be Eperjesen az üldözések beálltáig a 
Sartorius-nemzetség. Legidősebb tagja Sartorius János 
1650—70 közt adta ki egymásután barokk dagályossággat 
megírt alkalmi beszédeit; hasonnevű fia főkép ezt a dagá
lyosságot örökli és még végletesebbé fejleszti. Sartorius
II. János (1656—1729) mint thorni, majd elbingeni gimná
ziumi tanár Németországban helyezkedett el és Thornban 
a legtermékenyebb hazai német alkalmi versfaragonak, a 
szintén szepesi születésű Pater Pál-nak társaságában óriási 
gyakorlatot szerzett a szónoklásban és verselésben. A XVII. 
század két utolsó évtizedében Thornban készült rengeteg 
kisebb nyomtatvány között alig találunk olyat, amelyben
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Sartorius Jánosnak legalább néhány verssora ne volna. 
A családnak harmadik ismert tagja Sartorius III. János, a 
XVIII. század huszas éveiben Nagyszebenben volt kántor 
és különösen mint egyházi ének- és zeneszerző tűnt ki.

Az alkalmi beszédek sivár és egyhangú tömegéből 
elsősorban azok a prédikációk válnak ki, amelyek a 
protestánsok üldöztetéséről szólnak. Ezekben kevesebb a 
szónoki sallang, dekoráció, de több a gondolat vagy 
bensőséges vallásosság. E prédikációk gondolatmenete 
nagyjában ugyanaz : vagy a protestánsok igazságát védel
mezik a reájuk szórt rágalmakkal szemben, vagy pedig 
a szomorú viszonyok közt a hitben keresnek vigasztalást. 
A hányatott életű prédikátorok ezeket a beszédeket ren
desen akkor mondták el, amikor hitük miatt száműzetésbe 
mentek vagy újra visszatértek szeretett híveikhez. Ezért 
a beszédek tartalma szoros kapcsolatban van az exuláns 
röpiratirodalommal. Különösen kiemelkednek szenvedé
lyes hangjukkal Günther András (1634—1709) káposzta- 
falvai lelkész beszédei, amelyekben nemcsak az ellen- 
reformáció kegyetlenkedéseit, hanem a protestáns egyházi 
élet árnyoldalait is minden szépítgetés nélkül feltárja. 
Stralsundban tartott beszéde (Des Heiligen Propheten 
Hosae Christus Hungáriáé Valedicens, oder Gründlicher 
Bericht Wie und warumb Christus aus Vngerland weiche?... 
1675) éppen emiatt az egész hazai protestáns közvélemény 
részéről a legnagyobb felháborodást váltotta ki. Élete 
végén írt főmunkája: Handleitung zur höchstnötigen und 
unablässigen Übung des Wahren Christentums (1700) 
teljesen a pietizmus szellemét tükrözi. Hozzá hasonló 
egyéniség a lőcsei Erythraeus Joachim (1637—1700), aki 
száműzve mint stettini prédikátor adta ki hazai vonat
kozásokban gazdag prédikációs gyűjteményét (Evan
gelische Neue Jahr Predigten . . . 1678). A protestáns 
emigráció egyik legtermékenyebb alakja Kemmel János 
(szül. 1636) szintén több alkalmi beszédben mutatott rá 
a hazai protestantizmust fenyegető veszélyekre. Különösen 
komor hangulat ömlik el híres darmstadti beszédén (Das 
auf dem Meer in Gefahr schwebende Schifflein Christi, 
Als der Kirchen Vorbild 1683), amelyben barokk allegó
riákba és hasonlatokba burkolva kimondja, hogy a magyar- 
országi protestantizmus válságának főoka az ellenrefor
máción kívül a meddő dogmatikai viszályokban van. 
Mint a raffinált barokk szóművészet egyik legkápráztatóbb 
példája külön figyelmet érdemel az a prédikációja, amelyet 
tizenegy évig tartó száműzetéséből visszatérve seimeci 
híveinek tartott (Gaudium Pastorale, Der Bethlehemitischen 
Hirten Ihre Wey nacht Freude . .. 1684). Gyakori gondolata 
az üldözések idején megjelent prédikációknak a bűn-



253

bánatra, magábaszállásra való serkentés; ez a vezető 
1 gondolata pl. mind a túlzóan orthodox Liefmann Mihály 

(1619—1702), mind pedig a telivér pietista Lange János 
Kristóf beszédeinek.

Az alkalmi prédikációk és szerzőik egyenkénti fel- 
} sorolása az anyag óriási tömege mellett teljesen lehetetlen. 

Az idetartozó munkák könyvészeti egybeállítását alább 
adjuk. Az alkalmi szónoklatok legelterjedtebb fajtája a 
halotti beszéd, búcsúztató, amelyben a prédikátorok 
gyülekezetük elhúnyt tagjainak, gyakran kartársaiknak 

! érdemeit méltatják. Többször találkozunk a búcsúztatókban 
általános vallási kérdések, vagy időszerű egyházi problé
mák fejtegetésével, de legnagyobb részük nem egyéb 

I dagályos szó- és képhalmaznál; a cikornyás mondatokból 
í csak nehezen hámozható ki egy-egy közvetlen érzelmi 

megnyilatkozás vagy mélyebb gondolat. Az alkalmi szó
nokok többnyire csak íráskészségüket s a verses beté
tekben rímelő művészetüket fitogtatták. Egyes prédikátorok 

i éppen a halotti búcsúztatók változatos felépítésében óriási 
I gyakorlatra tettek szert. Ilyen közkedvelt búcsúztató volt 

pl. a sziléziai születésű Preller Gáspár, aki a XVII. század 
első évtizedeiben Eperjesen, Bártfán és Kisszebenben mű
ködött. Még termékenyebb az eperjesi születésű Zimmer
mann Mátyás (1625—1689), aki mint meisseni szuperinten
dens értékes szolgálatokat tett száműzött prédikátor-tár
sainak. Búcsúztatói egyszerű, világos mondataikkal és 
szigorúan logikus gondolatmenetükkel (ez a beszédek 
címeiben is kifejeződik, pl. Gottes 1. herrliche, 2. Hülffreiche,
3. höchstbewehrte, 4. höchstverlangte Vorsorge, die er trägt 
Für seine 1. arme, 2. elende, jedoch 3. Gläubige Kinder. . .  
1666), szinte idegenszerűen hatnak a pompázó barokk 
dagály közepette. A protestáns racionalizmus lassú ki
bontakozását nyomon követhetjük Weinert András alkalmi 
prédikációiban. Lipcsei diákévei alatt tartott egyik búcsúz
tatóját fentebb már említettük. 1723-tól kezdve Eperjesen 
volt pap és kissé száraz, inkább morálisan oktató, mint 
vallásos érzéstől hevített búcsúztatóival valóságos iskolát 
csinál. Az ő nyomdokain vagy vele egyirányban haladnak: 
Hermann János György kassai prédikátor (f 1747), aki 
néhány búcsúztatón kívül sokáig használt katekizmust is 
kiadott, valamint kéziratban tekintélyes prédikációs gyűjte
ményt hagyott hátra, továbbá Münch Fülöp Sámuel lőcsei 
pap (t 1758) és Rumy Sámuel kassai német lelkész, Rumy 
Károly Györgynek, a felvilágosodás fáradhatatlanul tevé
keny literátorának nagyatyja. A legtöbb alkalmi prédikáció 
szerzőjének még életrajzi adatait sem tudjuk megállapí
tani ; munkájuk címéből rendesen csak annyi derül ki, 
hogy valamelyik szepességi vagy felsőmagyarországi vá-

F
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rosban működtek. Sok névtelenül vagy gyűjtemény alak
jában megjelent alkalmi beszédnek és versezetnek még 
szerzőjét sem ismerjük. A sok prédikátor közül, mint érde
kesebb egyéniségeket kiemeljük Langsfeld János Györgyöt, 
a szigorúan orthodox szepessümegi prédikátort, aki al
kalmi beszédein kívül 1663-ban érdekes imakönyvet adott 
ki, Pomarius Sámuelt (1624—1683), az eperjesi kollégium 
igazgatóját, továbbá a kemény antikatholikus támadásai 
miatt rettegett és üldözött Höher Mátyást, Thököly tábori 
papját, Lazarus Ágoston lőcsei prédikátort ( t 1693), 
akinek egyik kéziratban hátrahagyott munkája (Andvents- 
vorlesungen auf einen jeden Tag der Woch) a magyar- 
országi pietizmus egyik legtisztább megnyilatkozása, végül 
Schlegel Kristófot (1613—1678), a romantikus Schlegel 
testvérpár egyik ősét, aki néhány évig (1647—1656) Lőcsén 
működött mint főlelkész.

Az alkalmi prédikációk a XVII. század harmincas 
éveiig az egyházi élet eseményeire nézve szinte ugyanazt 
a hírszolgálatot teljesítették, mint pl. a török röpiratirodalom 
a háborús eseményekre nézve. A század közepe felé. 
amikor a szellemi érintkezésnek lassankint más, ered
ményesebb eszközei is meghonosodtak nálunk, elvesztik 
jelentőségüket a nyilvánosság számára és egyre ritkábban 
kerülnek ki a sajtó alól.
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A kor német prédikáció-irodalmáról általában 1. W. Beste: Die 

bedeutendsten Kanzelredner der älteren luth. Kirche von Luther 
bis Spener. 1—III. Leipzig, 1856. — G. v. Zezschwitz: Geschichte 
der Predigt. (Handbuch der theol. Wissenschaften hg. von Zöcklér.) 
München, 1890. 3. IV. — Martin Schien: Orthodoxie und Pietis
mus im Kampf um die Predigt. Berlin, 1912. — G. Hübener: 
Der Pietismus geschichtlich und dogmatisch beleuchtet. Zwickau. 
1901. — A szepességi és felsőmagyarországi német prédikátorok élet
rajzi adatait 1. Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció 
története a Szepességen. Bp„ 1922. I. — 1. Melzer: Biographien 
berühmter Zipser. Kaschau u. Leipzig, 1833. — J. S. Klein: Nach
richten von den Lebeyisumständen und Schriften evangelischer 
Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. 1—II. Leip 
zig u. Ofen, 1789. — A német eredetű magyar prédikációkról 1. Thiene
mann Tivadar: XVI. és XVII. századi irodalmunk német ere
detű művei. ír. Közi. 1922—23. — Klesch Dániel munkáit 1. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 1108., 1182., 1183., 1227. III. 2695., 2700., 2706..
2707., 2708., 2719., 2721., 2746., 2747., 2748., 2750., 2751., 2796., 2819.,
2820., 2903., 2980., 2982., 2983., 3101.. 3109., 3170., 3171., 3183., 3207.,
3409., 3685., 3686., 3716., 3717., 3778.. 3779., 3780., 3794., 3800., 3874..
3974., 4238. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. VI. 533—540. has. — Goedeke: 
Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung. III. 1886Z
6. I. — Kvacsala János: A XVII. századbeli chiliazmus törté
netéhez. Protestáns Szemle. 1890. — Pukánszky Béla: A magyar- 
országi protestáns exuláns irodalom a XVII. században. Pro
testáns Szemle. 1925. — Klesch Kristóf munkáit 1. Szabó Károly: 
B. M. K. II. 1196. III. 1820., 1859., 2675., 2902., 2978., 2979., 3042.,
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3246., 3340., 3623., 3951., 4083., 4504. sz. -  V. ö. Szinnyei: M. L 
I VI. 540—543- has. — Goedeke: Grundrisz. III. 6.1. — Kvacsala: id. 
f ért. — Pukánszky: id. ért. — Klesch Kristóf Dániel munkáját 1. Szabó:

R. AI. K. III. 2657. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. VI. 543—544 has. — 
I Klesch Éliás Dániel munkáját 1. Szabó: R. AI. K. III. 4625. sz. — 
I Serpilius II. János munkáit 1. Szabó: R. AI. K. II. 510., 602., 603. sz. — I V ö. Szinnyei: AI. I. XII. 948—949. has. — Klein: Nachrichten. 
* II. 472—75. I. — Serpilius György munkáit 1. Szabó: R. AI. K. III.

3567., 3796., 3869., 3870., 3886., 3952., 4005., 4006., 4043., 4301., 4302 ,
4303., 4331., 4348., 4379., 4410., 4411., 4469., 4470., 4471., 4509., 4511.,
4512., 4513., 4514., 4515., 4517., 4595., 4597., 4598.. 4599., 4646., 4649.,
4650., 4728., 4733., 4734., 4779., 4780. s z .; továbbá Petrik Géza: 
Magyarország Bibliographiája. 1712—1860. Bp., 1888—1892. II. 69. és
111. 374. 1. — Szinnyei: AI. I. XII. 942—948. has. — Klein: Nach-

[ richten. II. 465. 1 — Serpilius Keresztély munkáit 1. Szabó: R. AI. K.
III. 3943., 4403., 4732. sz.; továbbá Petrik: III. 374. I, — Szinnyei: M. I. 

I XII. 951—953. has. — Klein: Nachrichten. II. 462—472. 1. — Serpilius 
i Sámuel Vilmos műveit 1. Petrik: III. 375. 1. — Szinnyei: AI. I. XII. 
[ 954—955. 1, — Serpilius János Keresztély munkáját, mely Pilgram János 
I Zsigmond egyik alkalmi beszédével együtt jelent meg 1. Petrik: III. 95.1.— 
I Serpilius Sámuel munkáját 1. Petrik: III. 375. 1. — Pilarik II. István 
' munkáit 1. Szabó: R. AI. K. III. 2954., 3281. sz. — V. ö. még Stromp

László: II. Pilarik István élete. Bp., 1895. — Szinnyei: AI. I. 
I X 1139—1144. has. — Klein: Nachriphten. I. 260—279. 1. — Kva- 
' csala János: id. ért. — U. a z : Kalinka Joachim első vizsgálati 

fogsága. Protestáns Szemle. II. 721.1. — Rácz Károly: A pozsonyi 
vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. — Pukánszky: 
id. ért. — Pilarik III. István munkáit 1. Szabó: R. AI. K. III. 3099.,
3173., 4570. sz. — V. ö. még Szinnyei: AI. I. X. 1144—1146. has.— 
Klein: Nachrichten. I. 287. 1. — Alelzer: i. m. 62—66. 1. — Pilarik
IV. István munkáit 1. Szabó: R. AI. K. II. 2073. és III. 3682. sz. —
V ö. még Szinnyei: AI. I. X. 1146—1148. has. — Klein: Nach
richten. I. 287 — 289. — Pilarik Jeremiás munkáit 1. Szabó: R. AI. K. 
III 3528., 3529., 4376., 4660. sz. -  V. ö. még Szinnyei: M. I. X. 
1148—1150. has. — Klein: Nachrichten. I. 275. 1. — Pilarik Gábor 
munkáit 1. Szabó: R. AI. K. III. 2882., 2883. sz. — V. ö. még Szinnyei:
AI. I. X. 1138—1139. has. — Klein: Nachrichten. I. 282. 1. — Seel- 
mano Keresztély munkáit 1. Szabó: R. AI. K. II. 1106., 1191., 1490. sz. ; 
io .ábbá Alagyar Könyvszemle. XV. évf. 266. és 271. 1. — V. ö. még 
Szinnyei: Ai. I. XII. 861—862. has. — Seelmann Péter Tivadar mun 
kait 1. Szabó: R. AI. K. III. 3357., 4003., 4405., 4547., 4774, sz. —
V ö. még S z i n n y e i :  AI. I. XII. 862—863. has. — Seelmann Jeremiás
Keresztély munkáját !. S z a b ó :  R. AI. K .  III. 4023. sz. — V. ö. még 
S z i n n y e i : AI. I. XII. 858—859. has. — Sinapius János munkáit 1. 
S z a b ó :  R. AI. K .  III. 2886., 2887.. 2975., 3182., 4259. sz. — V. ö. még 
S z i n n y e i :  Al. I. XII. 1130—1133. has. — Sinapius Dániel munkáit 1.
S z a b ó :  R. AI. K .  III. 3115., 4551. sz. — V. ö. még S z i n n y e i :  AI. 1.
XII. Ii27—1130. has. — Sinapius II. János munkáit 1. S z a b ó : R. AI. K .  
111. 4407., 4552., 4591. sz. — V. ö. még S z i n n y e i :  AI. I. XII. 1133— 
1138. has. — Sinapius Mihály Alajos munkáját I. S z a b ó :  R. AI. K .  
III. 4768. sz. — V. ö. még S z i n n y e i :  AI. I. XII. 1136—1137. has. — 
Zabeler Péter munkáit I. S z a b ó :  R. AI. K .  II. 405.. 477. sz. — V. ö. 
még S z i n n y e i : AI. I. XIV. 1682—83. has. — Zabeler Jób munkáját 
1. S z a b ó :  R .  AI. K .  II. 957. sz. — V. ö még S z i n n y e i :  AI. 1. XIV. 
1681. has. — K l e i n :  N a c h r ic h te n .  I. 499—504. 1. — Zabeler Jakab 
munkáját I. S z a b ó :  R. AL K .  II 1770. és 111. 2699. sz. — V. ö. még
S z i n n y e i :  AI. I. XIV. 1681—82. has. — Sartorius János munkáit 1.
S z a b ó :  R. AI. K .  II. 789., 1242. s z .; továbbá dr.  D é z s i  L a jo s ;  
A d a lé k o k  a  R. AI. K .  II .  k ö te té h e z .  A l a g y a r  K ö n y v s z e m l e .  1906. 
131 —153. 1. — V. ö. még S z i n n y e i :  M. I. XII. 238—239. sz. — Sár-

r
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torius II. János munkáit I. Szabó: R. M. K. III. 3512.. 3758., 4007. 
4011., 4102., 4105., 4146., 4290. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XII. 
239. has. — Sartorius III. János munkáját 1. Petrik: III. 285. 1. — 
Szinnyei: M. 1. XII. 233. has. — Günther András munkáit 1. Szabó: 
R. M. K. III. 2705, 2717., 2745, 2799, 4100, 4190. sz. -  V. ö. meg 
Szinnyei: M. I. III. 1572. has. — Klein: Nachrichten. 1.103—106.1. — 
Melzer: i. m. 106—108. I. — Erythraeus Joachim prédikációinak gyűj
teményét 1. Szabó: R. M. K. III. 2931. sz. — V. ö. még Szinnyei: 
M. I. III. 1445—46. has. — Klein: Nachrichten. I. 56 -67 . 1. — 
Kemmel János munkáit 1. Szabó: R. M. K. III. 3195, 3254, 3257, 
3302, 3311, 3318. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. V. 1455—57. has. — 
Klein : Nachrichten. 140—145. 1. — Lange János Kristóf alkalmi 
beszédét 1. Szabó: R. M. K. III. 4455. sz. — V. ö. még Szinnyei: 
M. I. VII. 748. has. — Liefmann Mihály munkáját 1. Szabó: R. M. K. 
III. 2722. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. VII. 1215—17. has. — 
Klein: Nachrichten. I. 195. I. — Preller Gáspár munkáit 1. Szabó: 
R. M. K. II. 464, 501, 526. s z .; továbbá Magyar Könyvszemle. 
XV. 267. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XI. 129— 130. has. — Klein: 
Nachrichten. II. 410—415. 1. — Zimmermann Mátyás munkáit 1. Szabó: 
R. M. K. II. 805. III. 2141, 2209, 2351, 2352, 2354, 2559., 2580, 2770, 
3253. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XIV. 1864—66. has. — Klein: 
Nachrichten. I. 504—509. 1. — Weinert András munkáit 1. Petrik: 
III. 834-835.1. — V. ö. még Szinnyei: M. 1. XIV. 1468-1470. has. — 
Weinert Sámuel munkáját 1. Petrik: III. 835. 1. — V. ö. még Szinnyei : 
M. 1. XIV. 1470. has. — Hermann János György halotti beszédét 1. 
Petrik: II. 106. 1. — Kéziratban maradt egyházi beszédei fia hagya
tékával jelentek meg: Johann Hermann: Hinterlassene Predigten. 
Leutschau, 1809. — V ö. még Szinnyei: M. 1. IV. 782. has. — Münch 
Fülöp Sámuel alkalmi beszédeit 1. Petrik: II. 815. 1. — V. ö. még 
Szinnyei: M. 1. IX. 473. has. — Rumy Sámuel alkalmi beszédét 1 
Petrik: III. 258. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. 1. XI. 1399. has. — 
Langsfeld János György alkalmi beszédét 1. Magyar Könyvszemle. 
U. F. VI. 59. I. — V. ö. még Szinnyei: M. I. VII. 761. has. — Poma
rius Sámuel beszédét 1. Szabó: R. M. K. II. 1225. sz. — V. ö. Szinnyei : 
M. I. X. 1373—1377. has. — Höher Mátyás halotti búcsúztatóját I. 
Szabó: R. M. K. II. 1537. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. IV. 
1340—41. has. — Klein : Nachrichten. II. 224. 1. — Lazarus Ágoston 
halotti beszédét 1. Szabó: R. M. K. II. 1546. sz. — Kéziratos munkája : 
Adventsvorlesungen auf einen jeden Tag der Woch. — V. ö. 
Szinnyei: M. 1. VII. 929—30. has. — Schlegel Kristóf munkáit 1. 
Szabó: R. M. K. II. 677, 706. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I . 
XII. 439—440. has. — Klein: Nachrichten. II. 453—455. 1. — Egyéb 
felsőmagyarországi prédikátorok : Breithor Éliás; munkáját 1. Szabó: 
R. M. K. II. 1688. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1 .1. 1334. has. — Chladni 
György; alkalmi beszédét 1. Szabó: R. M. K. III. 2714. sz. — V. ö. 
Szinnyei: M. 1. II. 47. has. — Klein: Nachrichten. 26—27. 1. —  
Chviskovitz Menyhért; munkáit I. Szabó: R. M. K. II. 2160, 2161. 
III. 4565. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. II. 67. has. — Dürner Sámuel; 
munkáját 1. Szabó: R. M. K. II. 674. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. 
1151—52. has. — Klein: Nachrichten. I. 45—51. 1. — Heutsch 
Fülöp; munkáját I. Szabó: R. M. K. II. 1321. sz. — V. ö. Weber 
Samu: Szepesvármegye történelmi irodalmának bibliográfiája. 
A Szepesmegyei Történelmi Társulat Millenniumi Kiadványai. 
I. Lőcse, 1895. 97. 1. — Kretschmer Ephraim; munkáját 1. Szabó: 
R. M. K. II. 1738. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. VII. 280—281. has. — 
Klein: Nachrichten. I. 170—171 1. — Marci János; alkalmi beszé
deit 1. Szabó: R. M. K. II. 1525. sz. és Szinnyei: M. I. Vili. 534—35. 
has. — Pfannschmied Keresztély; halotti búcsúztatóját 1. Petrik: 
III. 86. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. I. X. 1109—1110. has. — Pinner 
János; halotti beszédét 1. Szabó: R. M. K. III. 1435. sz. — V. ö.
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Szinnyei: M. 1. X. 1170. has. — Schnatzinger János; halotti 
búcsúztatóját 1. Szabó: R. M. K. 111. 2928. sz. — V. ö. Szinnyei: 

' M. 1. XII. 513—514. has. — Klein: Nachrichten. II. 347. és 349.1. — 
Seltenreich József; halotti búcsúztatóját 1. Szabó: R. M. K. II. 
2450. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. XII. 892. has. — Tartzianus Pál; 

I munkait I. Szabó: R. M. K. II. 424., 425. sz. — V. ö. Szinnyei: 
I M. I. XIII. 1331. sz. — Egyéb felsőmégyarországi vonatkozású névte- 
f lenül megjelent alkalmi beszédeket és verseket I. Szabó: R. M. K. 
! II. 900., 1301., 1585., 1593.. 2207., 2210., 2249. és III. 1977., 3007., 3222..

3648., 4227. sz.

r

B) Protestáns prédikátorok a nyugati német területen.
A barokk prédikációs irodalom igazi termőföldje a 

szepességi és felsőmagyarországi városokban volt. A nyugati 
terület németlakta városainak lelkészi állásait is igen 
gyakran a Szepesség fiai töltötték be. A nyugatmagyar
országi németség prédikációs irodalma ehhez képest el
enyészően csekély. A legtöbb prédikáció itt is alkalmi 
beszéd ; formájuk talán nem olyan pompázatos és dagályos 
mint a szepesi prédikátorok alkajmi szónoklataié, de gon
dolat ezekben is csak ritkán van. Csak egy-két nagyobb- 
szabású, szellemtörténeti szempontból is jelentős prédikációs 
gyűjteménnyel találkozunk.

A nyugati német terület legjelentékenyebb prédikátorai 
soproni papok voltak. Gerengel Simon örökébe az irodalmi 
szereplés terén először Schubert Pál lépett ( f  1649). 
1623-tól működött Sopronban mint prédikátor és tanító, 
fáradhatatlanul buzgólkodva a soproni iskola fejlesztése 
körül. Nyomtatásban megjelent öt halotti búcsúztatójánál 
— melyekben hazai vonatkozás alig van — jóval érté
kesebb kéziratban ránkmaradt Granarium Biblicum c. 
gyűjteménye, amelyben az egész egyházi évre összegyűjti 
a prédikációk alapjául veendő szentírási részleteket, hozzá
fűzve röviden a beszédek gondolatmenetét is. Schubert 
érdemeit elhunyta alkalmával kartársa Neuheller János 
Jakab méltatta terjengős, dagályos halotti beszédben; 
e mellett a beszéddel együtt kinyomtatott, a soproni gyer
mekek nevében írt Klaggespräch c. verses búcsúztató — 
szerzője valószínűleg Schubert János, az elhunyt fia volt — 
közvetlen naivitásával valósággal üdítően hat. A XVII. 
századi soproni prédikátorok között egyetemes érdeklődé
sével és theológiai műveltségével messze kimagaslik Lang 
Mátyás ( t 1682.). Mint a wittenbergi egyetem tanítványa 
minden sor írásában szigorúan orthodox lutheránus. Az 
orthodoxia érdekében érvényesíteni tudja dogmatikai és 
apologetikai készségének gazdag tárházát. Lang egyik 
leggyakorlottabb apologetánk, akinek a jezsuitákkal vívott 
toliharcaira alább még visszatérünk. Az egyházi szónok 
számára azonban ez a dogmatikai és apologetikai készség

Pukénszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 17
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csak nyűg volt. Lang alkalmi prédikációiban hiába kere
sünk szónoki lendületet, hiába keressük a vallásos érzés 
melegét, vagy akár csak szepességi pályatársainak költői- 
ségre törekvő barokk választékosságát. Ő a szószéken, 
az esketésnél vagy a nyitott sírnál is analizál, vitatkozik, 
következtet, bizonyít, nagyszerű logikával ugyan, de olyan 
hosszadalmasan és egyhangúan, hogy még az ő buzgó 
híveinek türelmét is próbára tette. Mint a legtöbb orthodox 
protestáns szónok, ő is az emblematikához folyamodik, 
hogy élénkebbé tegye beszédeit, de képei egy fegyelmezett 
elme fáradságos szüleményei, nem pedig a képzelet 
játékai. És mégis figyelmet érdemelnek ezek a prédikációk, 
nem mint szónoklatok, hanem mint egy éles logikájú, rend
szerező fő művei, melyek híven tükröztetik a kor dogma
tikai problémáit. Egyik kartársa és utóda, a lamperiheimi 
születésű Barth János Komád, (f 1692), aki Bécsből a dán 
követség prédikátori állásából 1664-ben került Sopronba, 
beszédeiben ugyanolyan terjengős és száraz, anélkül 
azonban, hogy Lángot dogmatikai készültségben és logikai 
iskolázottságban követni tudná. Az orthodoxiától a pietiz- 
mushoz való átmenetet mutatják Gruber Ádám  ( t 1708) 
prédikációi, melyeknek keresetten édeskés alaphangja 
Heinrich Müller hatására vall. Határozottabban látjuk a 
pietista szellem térfoglalását Avenarius János Ábrahám 
egyik búcsúztatójában, majd Pilgram János Zsigmond 
(1682—1739) prédikációciklusaiban. Pilgram Sopronba való 
meghívása előtt Parisban, majd Bécsben a svéd követség 
prédikátora volt. Élményeit és sokoldalú ismereteit talán 
túlságos részletességgel szövi bele beszédeibe. Ezen a 
tudákos vonáson kívül azonban híven követi a nagy 
német pietista prédikátorok példáját. A megtérést, magába- 
szállást, belső megújhodást hirdeti s mint mestere Francke, 
különös súlyt helyez az isteni kegyelem kidomborítására, 
mert ezáltal az is megtér, aki egyetlenegy prédikációt 
hallgat. Ezért szívesen foglalkozik Krisztus megváltói mű
vével, különösen a passióval; két legjelentékenyebb beszéd
ciklusa is erről szól: Paradoxa in und bei den Leiden 
unseres Erlösers Jesu Christi in sieben Passionspredigten 
(1723) és Sieben Predigten über das Leyden und Sterben 
unsers Herr und Heylandes Jesu Christi (1736). Alkalmi 
búcsúztatóiban nem tudott ugyan teljesen megszabadulni 
a barokk hatása alá került orthodox prédikáció ízléstelen 
formalizmusától, de itt is kiérezzük élményszerű vallásos
ságát. A pietista egyházi énekköltés nevesebb képviselőit 
is ő ismertette meg a soproniakkal az Oedenburgisches 
Gesangbuch új, 1726-ban sajtó alá rendezett kiadása 
útján. Pilgram János Zsigmond temetésére unokaöccse 
Pilgram Antal Tamás írt versben és prózában búcsúz-
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tatót, melynek szó- és rímjátékai, naiv soproni vonatko
zásai nem nagyon illettek az elhunyt szelleméhez. Ugyan
csak a pietizmus tanítványa a körmöcbányai Oertel János 
Gottfried (f 1757). Pályája kezdetén Besztercebányán volt 
tót lelkész s mint több tótnyelvű egyházi ének szerzője 
tette ismertté nevét. Az egyházi ének kultuszát mint 
soproni német pap is folytatta, mert búcsúztatói tele 
vannak énekrészletekkel, divatos ária- és kantátaformában 
írt gyászdalokkal, melyeknek dagályossága éles ellentétben 
áll a búcsúztatók keresetlen, bensőséges hangjával. A kor
szak alkalmi prédikátorainak utolsó képviselője Torkos 
József (t 1784). Tudományos és paedagogiai munkásságát 
tekintve már a felvilágosodás híve; főkép történelmi és 
filológiai tanulmányokkal foglalkozott s érdemei elismeré
séül a felsőlausitzi és berlini tudós társaságok tagjává 
választották. Alkalmi beszédeinek és kantátáinak formai 
felépítése és gondolatmenete azonban még teljesen a XVII. 
század folyamán kialakult hagyományokban gyökerezik, 
csak néhol akadunk egy-két népszerű racionalista gon
dolatra. Torkos nem is szűkebb értelemben vett német 
író. Amint a tárgy és olvasóközönsége vagy hallgatósága 
megkívánja, magyarul, latinul vagy németül ír s alkalmi 
prédikációi is csak azért németnyelvűek, mert soproni 
német hívei számára készültek,

Az 1606-ban megalakult pozsonyi német protestáns 
egyház első száz évének történetén a szigorú orthodoxia 
szelleme uralkodik. A prédikátorok is kivétel nélkül az 
orthodox lutheranizmus őrei, hiszen egy 1623-ból való 
meghívó levél szerint a lelkész főkötelessége, hogy „alles 
nach Inhalt der Heiligen prophetischen und apostolischen 
Schriften, der alten approbierten Symbolorum, reiner 
Augsburgischer Konfession Formula Concordiae treulich 
vorstehen, alle darwider streitende Irrtümer, sie haben 
Namen wie sie wollen, meiden und dafür auch die 
Zuhörer fleissig warnen wolle.“ Pozsony első jelentékeny 
német prédikátora az augsburgi születésű Wegelin Józsua 
{1604—1640) volt. Neve a mennybemenetelről szóló éneke 
révén ma is csaknem valamennyi német lutheránus énekes
könyvben szerepel. Prédikátori munkásságát csupán két 
alkalmi beszédéből ismerjük; ezek közül különösen az 
átépített pozsonyi templom beszentelése alkalmával el
mondott 54 negyedrétű lapra terjedő prédikációja tipikus 
példája a hosszadalmas, tudákos, emblematikus dagá
lyossággal telített orthodox szónoklatoknak. Pedig Wegelin 
korának egyik legjelentékenyebb orthodox theológusa 
volt. Imádságoskönyvei és vallásos elmélkedései nem
csak nálunk, hanem Ausztriában és Németországban is 
.általában elterjedtek és még húsz évvel halála után is

17*
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új gyűjteményes kiadásban kerültek ki a sajtó alól.Wegelin 
munkáit használja fel egyik pozsonyi utóda Titius Dávid 
(1619—1679) is prédikációiban. A barokk kép- és szómű
vészet legvirtuózabb kezelője a pozsonyi prédikátorok 
közül az osztrák származású Wei&sbeck János (1638—1695.) 
Három nyomtatásban megjelent halotti búcsúztatójánál 
figyelemreméltóbbak kortársainak szónoki művészetére 
vonatkozó feljegyzései. Ezek szerint Weissbeck népszerű 
hatásokra vadászott s az emblematikus szójáték nála 
szinte öncéllá lett. Két esztendőn keresztül a szentírásból 
kiragadott egyes szavakról tartotta prédikációit, hoszadal- 
masan fejtegetve e szavaknak szimbolikus vonatkozásait 
(pl. 1693 nagycsütörtökjén nimmermehr, pünkösd vasár
napján pedig voll volt prédikációinak kiindulópontja). Hogy 
olcsó és sokszor nevetséges szónoki fogásainak milyen 
hatása volt hallgatóságára, azt számos egykorú feljegyzé
sen kívül az a feliratos vers is mutatja, amelyet tisztelői 
arcképe fölé véstek:

Indem Herr Weissbeck sich lässt von der Kanzel hören.
Verschwindet Traurigkeit, die sonsten könnt zerstöhren,
Pressburg oft deine Freud : Du folgest diesem Mann,
Und wünschest dass er dich viel Jahr noch lehren kann!

Az orthodox lutheranizmus utolsó jelentékenyebb kép
viselője Pozsonyban a sváb származású Aulber János 
Kristóf (1675—1743). Mindössze hat esztendőt (1705—1711) 
töltött Pozsonyban, de ez az idő elég volt ahhoz, hogy meleg 
rokonszenv fűzze továbbra is híveihez. Ezt a rokonszenvet 
hangoztatja abban a füzetben is, amelyben pozsonyi mű
ködése alatt mondott négy legjelentékenyebb prédikációját 
adta ki (Pressburgisches Denckmahl, oder Vier Christliche 
Predigten . . . 1711). Ezek a terjedelmes prédikációk dagad
nak a tudákosságtól. Aulber idézetet idézetre halmoz s 
az egyes prédikációk végén felsorolt forrásmunkák mutat
ják, hogy mekkora lelkiismeretességgel, mekkora appará
tussal készült beszédeire. Mint minden orthodox prédikátor, 
ő is oktat, bizonyít és polemizál s miután kora ízlése 
ellenére kifejezéseiben is világosságra és egyszerűségre 
törekszik, prédikációi inkább száraz theológiai disszertációk, 
mint szónoklatok. A pietizmus térfoglalását a pozsonyi 
protestáns németség körében először Rabacher János 
András (1686—1768) beszédei mutatják. Mint mestere, 
Spener, ő is arra törekszik, hogy híveit a vallásos meg
győződés erejével magukbaszállásra, bűnbánatra bírja, de 
inkább Spener prédikációinak terjengősségét és egyhangú
ságát utánozza, mint gondolati és érzelmi gazdagságát. 
A többi pietista prédikátorok, kiknek beszédei csak kéz
iratban maradtak ránk, szintén inkább csak a nagy német
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pietista szónokok szerkezeti és stílusbeli fonákságait köve
tik. Ebben a tekintetben a magyar pietizmus egyik leg
nagyobb alakja, Bél Mátyás sem kivétel. 0  is száraz és 
hosszadalmas, bár sokszor sikeresen alkalmazza a nemes 
értelemben vett szubjektív hatáskeltés eszközeit; élete vége 
felé tartott prédikációiban itt-ott már a racionalizmus morali 
záló hajlamával találkozunk.

A nyugati terület német prédikátorainak sorát Szenei 
Fekete István-nal, a hányatott életű, élete vége felé katholizált 
dunántúli püspökkel zárjuk. Fekete Istvánt csak a lutheránus 
kultúra kapcsolja németségünkhöz. Saját bevallása szerint 
negyven éves korában tanult meg németül, hogy megkö
szönje németországi hittestvéreinek vendégszeretetét, melyet 
vele szemben a száműzetés nehéz éveiben (1673—1679) 
tanúsítottak. Naumburgban tartott két alkalmi prédikációja 
az orthodoxia és a lassanként feltűnő pietizmus sajátságos 
egyesülését mutatja. Ilyen közvetítő jellegű egész munkás
sága, melyből a magyar irodalomtörténetben főként Heinrich 
Müller imakönyvének Lelki ni) vigasztaló órák címen 
készült fordítása ismeretes.

I RODALOM.
A nyugati németlakta terület prédikátorairól általában 1. A pozso

nyi ág. h. ev. egyházközség története. II. Pozsony, 1906. — Payr 
Sándor: A soproni ev. egyházközség története. I. Sopron, 1917. — 
Schubert Pál műveit 1. Magyar Könyvszemle. 1900. — V. ö. még 
Szinnyei: M. L XII. 624—625. has. — Neuheller János Jakab munkáit
I. Szabó: R. M. K. II. 731. és III. 1755. sz. — V. ö. még Szinnyei: 
M. I. IX. 1006. és 1007. has. — Lang Mátyás munkáit 1. Szabó: R. M. K.
III. 1775., 1810., 1898., 1899., 1968., 2116., 2835. sz. — V. ö. még Sziny- 
nyei: M. I. VII. 739—742. has. — Klein: Nachrichten. 1.176—184.1. — 
Barth János Konrád munkáit 1. Szabó: R. M. K. II. 1247. sz .; továbbá 
Magyar Könyvszemle. 1900. — V. ö. még Szinnyei: M. L I. 635. 
has. — Gruber Ádám munkáit 1. Szabó: R. M. K. III. 3744., 4351. sz. —
V. ö. még Szinnyei: M. I. III. 1509. has. — Klein: Nachrichten.
II. 201—202. 1. — Avenarius János Ábrahám halotti beszédét 1. Petrik ■ 
1. 148. 1. — Pilgram János Zsigmond munkáit 1. Petrik: III. 95—96. 1. — 
V. ö. még Szinnyei: M. 1. X. 1159—1160. has. — Klein: Nach
richten. 1. 297—299. I. — Pilgram Antal Tamás halotti búcsúztatóját
I. Petrik: III. 95. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. I. X. 1159. has. — 
Oertel János Gottfried munkáit I. Petrik: II. 913. 1. — V. ö. még 
Szinnyei: M. 1. IX. 1231—33 has. — Torkos József halotti búcsúz
tatóját 1. Petrik: III. 657—658. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XIV. 
314—315. has. — A többi soproni prédikátor: Charesz Lajos Gottlieb 
Keresztély, halotti beszédét 1. Petrik: I. 409. 1. — V. ö. még Szinnyei: 
M. I. II. 27. has. — Hentschitt József prédikációit I. Petrik: II. 101. 1. — 
Pfister János halotti beszédét 1. Szabó: R. M. K. III. 1776. sz. — 
V. ö. még Szinnyei: M. I. X. 1117. has. — Russ János Kristóf halotti 
beszédét 1. Szabó: R. M. K. III 4731. sz. — V. ö- még Szinnyei: 
M. I. XI. 1415. has. — Wegelin Józsua munkáit 1. Szabó: R. M. K.
II. 557., 558. sz. — V. ő. még Szinnyei: M. I. XIV. 1458—59. has. -  
Klein: Nachrichten, II. 521—23. 1. — Titius Dávid munkáit 1. Szabó: 
R. M. K. II. 1287. III. 2105. s z .; továbbá Magyar Könyvszemle. 
1895. 337—47. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XIV. 206—207. has. —



Weissbeck János halotti beszédét 1. Szabó: R. M. K. III. 3632. sz. — 
V. ö. még Szinnyei: M. I. XIV. 1488—89. has. — Klein: Nach
richten. I. 426—443. 1. — Aulber János Kristóf munkáit 1. Szabó: 
R. M. K. III. 4685., 4785. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. I. 296— 
297. has. — Klein: Nachrichten. I. 6—7. 1. — Rabacher János 
András prédikációját 1. Petrik: III. 165. 1. — V. ö. még Szinnyei: 
M. I. XI. 291. has. — Klein: Nachrichten. I. 330—31. 1. — Fekete 
István német munkáit 1. Szabó: R ■ M. K. III. 2754., 2817. sz. — V. ö. 
még Szinnyei: M. I. III. 296—298. has. — Klein: Nachrichten. 
II. 152—154. 1. — Payr Sándor: Szenczi Fekete István, a hite- 
liagyott püspök. Sopron, 1924. — Heinrich Müller munkájának fordí
tásáról 1. Thienemann Tivadar: XVI. és XVII. századi irodal
munk német eredetű művei. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1922—23.

C) Erdélyi szász prédikátorok.
Az erdélyi szász prédikációs irodalom az erdélyi 

protestantizmus különleges helyzete folytán legalább a
XVII. században sok új színnel gazdagítja az eddig vá
zolt képet. Mindenekelőtt hiányzik ebből az irodalomból 
a polemikus vonás, a magyar protestantizmus viszontag
ságainak állandó szemmeltartása; ezért az erdélyi szász 
prédikátorok beszédei higgadtabbak, szorosabb értelem
ben vallásos szelleműek, mint a szepesi prédikátorokéi, 
igaz, hogy ezzel szemben élettelenebbek is. Hiányzik az 
alkalmi beszédek külső pompája, formai raffináltsága is. 
Igaz, hogy a ránkmaradt prédikációk nagy része alkalmi 
beszéd, de a prédikátorok az alkalomszerűségre alig fek
tetnek súlyt, nem méltatják terjengősen, cikornyásan az 
ünnepelt vagy elhunyt személyek érdemeit, hanem itt is 
a vallás általános érvényű igazságait igyekeznek kidom
borítani. De azért ezek a beszédek sem maradtak mentek 
a kor ízlésétől. A barokk emblematikus szónoki virtuozitás 
minden fogását megtaláljuk pl. Froschius János gyula- 
fehérvári német református pap három prédikációjában, 
(Der CI Psalm. Gelübd Davids, von seiner Regierung . . . 
1630), amelyet Brandenburgi Katalinnak, Bethlen Gábor 
feleségének Erdélybe való érkezése alkalmával tartott 
Froschius kifejezésbeli raffináltsága azonban szinte egyedül 
áll az erdélyi német prédikációs irodalomban. Ennek 
jellemző sajátságai hívebben tárulnak elénk abból a 
művészien illusztrált kis kötetből, amelyet Jüngling István 
nagyszebeni könyvkiadó 1683-ban az erdélyi szász protes
tánsok számára kibocsátott (Evangelia und Episteln. Auf f  
alle Sontage und fürnemste Feste durch das ganze Jahr). 
A kis könyv arra volt hivatva, hogy pótolja az egyházi 
beszédet azok számára, akik a templomot nem látogat
hatják. A kiadó összegyűjti benne az egyes vasárnapokra 
és ünnepekre szóló evangéliumokat és epistolákat, vázlat- 
szerűen hozzátéve a megfelelő prédikáció gondolatmenetét.
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I
Ez a gondolatmenet szigorúan a Szentírás szövegéhez 

I alkalmazkodik, mert — mint a kiadó megjegyzéseiből ki
tűnik, — ez az általánosan elfogadott szokás. A könyvecske 

. tehát szigorúan megfelel az orthodox prédikáció követel- 
ményeinek s az erdélyi szászoknál az orthodoxia a XVIL 

# század végéig valóban egyedül uralkodik. A pietizmus a
XVIII. század első két évtizedében hirtelen, minden át
menet nélkül hódít s így az ellentét a két irány közt sok
kal élesebb, mint a szorosabb értelemben vett hazai német 
nyelvterületeken. Az orthodoxia uralma a XVII. század 

■ második felében főkép a wittenbergi egyetem két tanárá- 
; hoz fűződik : ezek Johann Deutschmann és Johann Friedrich 
i Mayer, akiknek nevével a szepesi és nyugatmagyarországi 

papjelöltek munkáiban is sűrűn találkozunk, de talán sehol- 
í sem voltak olyan döntő befolyással az egyházi élet egész 
I irányára, mint az erdélyi szászoknál. Mindketten esküdt 
I ellenségei a pietizmusnak. Deutschmann több mint fél

századon keresztül vezette a magyarországi lutheránus 
prédikátorok kiképzését; rengeteg disszertáció, ajánlás és 
alkalmi költemény tanúskodik erről. Szenvedélyesen har
colt a szinkretizmus és pietizmus ellen. Spenerre 263 eret
nekséget bizonyított rá. Ő fejlesztette ki a „theologia 
paradisiana“-t, amely szerint Isten az üdvözüléshez szük
séges dogmákat és egyházi intézményeket (pl. a gyónást) 
már a paradicsomban kinyilatkoztatta. Vitairatainak egyik 
gyűjteményét Theosophia et Triadosophia címen (Witten
berg 1685) az erdélyi szász papságnak ajánlotta, mint 
amely a vitairatokban foglaltakat magáévá tette. Johann 
Friedrich Mayer csak rövid ideig volt a wittenbergi egye
tem tanára és így közvetlen hatása is szűkebb körre 
terjedt. Hamburgban harcolt legelkeseredettebben a pietiz
mus ellen. Egyik polemikus röpiratát Petrőczy Kata Szidónia 
lefordította magyarra. Orthodoxiája egyre végletesebb lett; 
a prédikátoroktól írásbeli nyilatkozatot és vallási esküt 
akart követelni, amelyben fogadalmat tesznek, hogy min
den „eretnek“-mozgaíomtól, így a pietizmustól is, távol
tartják magukat. Mindezeket a gondolatokat némikép 
módosítva megtaláljuk az erdélyi szász orthodox prédiká
torok írásaiban és beszédeiben is. A jóval kisebb számú 
pietisták valamennyien a hallei egyetem tanítványai és 
Spener, valamint Francke prédikációit utánozzák.

Az orthodox prédikáció polemizáló és fejtegető hajla
mát látjuk Zabanius Izsák (1632—1707) beszédeiben. 
Zabanius nyitramegyei félig tót családból származott és csak 
élete delén, viharos életpálya után került Nagyszebenbe, mint 
iskolaigazgató és prédikátor. A szászokkal érzelemben és 
gondolkodásban mégis teljesen egybeforrt, fia, Sachs von 
Harteneck pedig az erdélyi szász történelem egyik leg-



nagyobb alakja lett. Zabanius irodalmi munkássága nagy
részt latinnyelvű, és természetfilozófiai, valamint dogma
tikai tanulmányokból áll. Dogmatikai munkáiban különö
sen szenvedéllyel vitatkozik Sámbár Mátyással, a magyar 
hitvitázó irodalom ismert alakjával. Ily módon németnyelvű 
prédikációi is tele vannak dogmatikai és természetfilozófiai 
fejtegetésekkel. Szenvedélyesen támadja a katholikusokat, 
de talán még szenvedélyesebben az újonnan feltűnő pro
testáns szektákat, amelyekkel szemben maga is „katho- 
Iikus“-nak érzi magát. Bár dialektikája meglepően gazdag 
és fordulatos, beszédei mégis egyhangúak, fárasztók, hiány
zik belőlük a vallásos érzés melege. Ugyanezt mondhatjuk 
nagyszebeni kartársának, Schnitzler Jakabnak (1636—1684) 
prédikációiról is ; ő azonban nem polemizál, hanem ren
geteg fantasztikummal kevert csillagászati és csillagjóslás! 
ismereteit igyekszik hallgatói elé tárni. Ezt nemcsak akkor 
teszi, mikor beszédének kiindulópontja valamely rendkí
vüli tünemény, pl. egy üstökös feltűnése, vagy földrengés, 
hanem egyébként is csaknem minden mondatában talá
lunk az égi jelenségekből vett egy-egy képet, hasonlatot. 
Ily módon természetesen gyakran túllépi az egyházi beszé
deknek szabott kereteket s prédikációi a hallgatóságnak 
inkább szórakozást, mint lelki épülést nyújtottak. Az erdélyi 
szászok legjelesebb prédikátora a XVII. században Fronius 
Márk (1659—1713.) Munkássága az egyházi és iskolai élet 
minden vonatkozását felölelte. Az iskolaügy terén szer
zett érdemeit már említettük. Legfontosabb munkája, egy 
németnyelvű, Deutschmann szellemében írt theológiai tan
könyve (1702) kéziratban maradt. Fronius e tankönyv 
alapján tartott előadásokat Brassóban a papi pályára 
készülők számára s bár az ifjú nemzedék jórésze a XVIII. 
század elején már Halle felé vonzódott, mégis sikeresen 
harcolt egy ideig a pietizmus terjedése ellen. Ugyanezen 
cél szolgálatában 1709-ben újra kiadta Luther kis kátéját 
saját bevezetésével és jegyzeteivel. Miként nevelési elvei
ben, prédikációiban is józan realista. Beszédeinek közép
pontjában rendesen egy-egy főbb hittétel áll, melyet azután 
a Szentírásból vett tömérdek idézettel világít meg minden 
oldalról. Mert a Szentíráshoz mindig szigorúan ragaszko
dik. Legnépszerűbb munkája (Sprüche woraus die Glau
bens Artickel in Schriftmässiger Ordnung . . . sind abge
handelt worden. 1710), amely 1765-ben ötödik kiadásban 
jelent meg, szintén a hittételekre vonatkozó idézetgyüjte- 
mény. Mondatai mindig keresetlenek és világosak, de az 
orthodox prédikátorok túlzásaitól az analizálásban és érve
lésben ő sem tudott megszabadulni. Froniuson kívül még 
egy pedagógus-prédikátort találunk az erdélyi szászoknál: 
Greissing Bálint (1653—1701) brassói rektort, majd rozsnyói



265

lelkészt. Tőle azonban mindössze két búcsúztató jelent 
meg nyomtatásban s ezek is éppúgy, mint a Greissing- 
család többi tagjának alkalmi beszédei a barokk szó
noki művészetnek és verselésnek dagálvos, semmitmondó
termékei.

A pietizmus első nyomaival Gunesch András szász- 
sebesi prédikátor (1648—1703) egyetlen búcsúztatójában 
találkozunk. Gunesch a wittenbergi egyetem tanítványa, 
de szívesen idéz olyan munkákat, amelyek az orthodoxiá- 
tól távol állanak s erősen hangsúlyozza a vallásosság 
érzelmi oldalát. Teljesen Spener és Francke nyomában 
jár Tartler Márk brassói prédikátor (1685—1757). Búcsúz
tatóiban megvan már a pietista prédikációk édeskés, szen
timentális, keresett kicsinyítésekkel telített alaptónusa is, 
amelyet az erdélyi szász pietisták fejlesztettek ki legjob
ban a hazai német protestánsok között. A bűnbánatot, 
megtérést hirdeti, éppúgy, mint hallei tanulótársa, Schunn 
Jakab (1691—1859), a későbbi szuperintendens. Schunn 
nem minden célzat nélkül hangsúlyozza beszédeiben a 
latolgató, elemző értelemnek elégtelenségét az Isten és 
ember viszonyának felismerésére, — egyik búcsúztatójá
nak címében is kidomborítja ezt a gondolatot: Das unzu
längliche Urteil unserer Vernunft über das Verhalten Gottes 
mit den Menschenkindern . . . 1727. Nála valóban jogosult 
ennek a gondolatnak a hangoztatása, mert pályája kez
detén az állásait szívósan védő orthodoxia ellen küzdött, 
élete végefelé pedig a racionalizmus rohamos terjedésé
nek igyekezett gátat vetni. Ő is szívesen használ édeskés, 
szentimentális képeket, éppúgy, mint a többi pietista szó
nok, Rausz Lukács brassói ( t  1724) és Schultz János 
György nagyszebeni prédikátor, akiknél azonban a pietiz- 
musnak már csak ez a kinövése maradt meg.

A racionalizmus, mely az erdélyi szászok közt hatal
mas visszhangra talál, fellendíti a prédikációs irodalmat 
is ; a theológia azonban a szorosabb értelemben vett iro
dalommal szemben háttérbe szorul.

IRODALOM.
Az erdélyi szász egyházi életről s a prédikátorokról általában 1. Fr. 

Teutsch: Geschichte der ev. Kirche in Siebenbürgen. Hermann
stadt, 1 9 2 1 . — Az életrajzi adatokat közli Trausch: Schriftsteller
lexicon, oder biographisch-literarische Denk-Blätter der Sieben
bürger Deutschen.I —IV.— Froschius János alkalmi beszédét 1 .Szabó: 
R. M. K. II. 4 6 1 .  sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. III. 8 1 0 —8 1 1 .  has. — 
A Jüngling kiadósában megjelent evangéliumok és epislolákról 1. Magyar 
Könyvszemle. 1 8 9 5 . 1 3 7 , - 1 4 5 .  1. — Zabaníus Izsák munkáit 1. Szabó: 
R. M. K. II. 1 8 1 6 .. 1 8 7 0 . 1 8 7 1 ..  1 9 7 9 ..  2 4 3 7 .  III. 4 0 6 9 .  sz. — V. ö- még 
Szinnyei: M. I. XIV. 1 6 7 5 — 1 6 8 0 . has. —  Klein: Nachrichten. I. 
1 4 5 — 1 5 0 . 1. — Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 5 2 3 — 5 3 2 .  1. — 
Schnitzler Jakab munkáit 1. Szabó: R. M. K. II. 1 3 2 8 .,  1 4 9 4 ., 1 4 9 5 . sz. —



Szinnyei: M. I. XII. 540—543. has. — Trausch: Schriftsteller- 
lexicon. III. 216—223. 1. — Fronius Márk munkáit I. Szabó: R. M. K, 
II. 2201., 2283., 2367., 2368., 2397., 2415,2416. sz. -  Petrik: I 834.1. -  
V. ö. még Szinnyei: M. I. III. 801—804. has. — Trausch: Schrift- 
stellerlexicon. 349—357. 1. — Greissing Bálint munkait 1. Szabó: 
R. M. K. II. 1557., 1706. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. III. 1451—53. 
has. — Trausch : Schriftstellerlexicon. II. 30. !. — Gunesch András 
halotti búcsúztatóját 1. Szabó: R. M. K. II. 1867. sz. — V. ö. még 
Szinnyei: M. 1. III. 1554—55. has. — Trausch: Schriftsteller- 
lexicon. II. 41. 1. és A. D. B. X. 133. 1. — Tartler Márk munkáit 1, 
Petrik: III. 598. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. 1. XIII. 1329—30. has. — 
Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 357—360. 1. — Schunn Jakab 
halotti beszédét 1. Petrik: III. 341. 1. — V. ö. még Szinnyei '■ M. 1. 
XII. 690—91. has . — Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 265—6 7 .1. — 
Rausz Lukács halotti beszédét 1. Petrik: III. 184. 1. — V. ö. még 
Szinnyei: M. I. XI. 619—620. has. — Trausch: Schriftsteller- 
lexicon. I. 84—86. I. — Schultz János György halotti beszédét 1. 
Petrik: III. 340.1. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XII. 680—81. has.— 
A névtelenül megjelent erdélyi vonatkozású német alkalmi beszédeket 
1. Szabó: R. M. K. II. 1578., 1608., 2245., 2246. III. 4601. s z .; továbbá 
Petrik: II. 605. 1.

D) Protestáns egyházi ének.
A német protestáns egyházi ének a XVII. században 

hatalmas változáson megy keresztül. Míg a reformáció 
korának énekeiben a vallási forradalom tömegérzelmei 
szólalnak meg, most az egyén differenciáltabb, finomultabb 
áhítata fejeződik ki bennük. A XVII. század s főkép a 
pietizmus énekköltői már nem a gyülekezet számára írják 
énekeiket, hanem legszubjektivebb vallásos élményeiket 
öntik formába. Az énekekben felcsendülő vallásosság igen 
gyakran nem ismer dogmákat és ellentéteket, hanem szinte 
felekezetek fölött álló, sőt tudatosan kapcsolódik a közép
korvégi katholikus misztikusok érzelmi világához. Mint az 
irodalom minden ágának, az egyházi éneknek kifejező 
formái is a kor ízlésbeli elváltozásainak voltak alávetve. 
Az áhítatos énekekben éppúgy megtaláljuk Opitz iskolá
jának verselési technikáját, a barokk emblematika dagá
lyosságát, a pietista irodalom édeskés, erőtlen szentimen- 
talizmusát és széles érzelmi skáláját, mint pl. az alkalmi 
versezetekben. Sőt az alkalomszerűség varázsa az ének
költőket is magával ragadja; az alkalmi egyházi ének 
éppen olyan kedvelt műforma lesz, mint a világi dal, óda 
vagy elégia s az olaszos dalformákat, az áriát, a szonettet, 
madrigált, kantáiét egyformán művelik az egyházi és a 
világi dalköltők. A magyarországi német egyházi ének- 
gyűjtemények híven tükrözik mindezen tartalmi és formai 
sajátosságokat, hiszen énekeskönyveink túlnyomórészt a 
németországi énekszerzők darabjainak szöveghű lenyo
matát adják. Önálló, hazai vonatkozású szövegbetoldások
kal vagy bővítésekkel hellyel-közzel találkozunk, olyan
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énekszerző pedig, kinek énekei nem csupán verselési pro
dukciók voltak, hanem valóban a hívek ajkán szólaltak meg 
az istentiszteletek alkalmával, igazán csak kettő-három 
akad jó másfél századot felölelő korszakunk folyamán.

A legkevesebb önállóságot a németországi mintákkal 
S szemben a pozsonyi és soproni énekeskönyvekben talál

juk. A reánkmaradt énekgyüjtemények száma rendkívül 
csekély s ezek is alig hozzáférhetőek. Annál több adatunk 
van a két város protestáns egyházi zenekultúrájának fej
lettségéről. A pozsonyi egyháznak 1657-ből fennmaradt 
leltára szerint az istentisztelet alkalmával szépszámú zene- 

i kar és művészi többszólamú énekkar szerepelt a gyúleke- 
. zeti éneken kívül. Az énekek szövegét kezdetben közvet- 
I lenül németországi énekeskönyvekből vették át, zenét 
• azonban gyakran az orgonista vagy kántor maga írt hozzá, 
j Az első énekgyüjtemény 1669-ben jelent meg Pressburger 
( Büchel címen, valószínűleg Titius Dávid szerkesztésében,, 

de ennek csak a címét ismerjük. A második kiadás egy 
összefoglaló agenda keretében (Evangelischen Gottes- 
Dienstes oder Bet-Stunden und Kinder-Lehr-Ordnung . . . 
samt unterschiedlichen auf allerhand Zeit, Zuständ und 
Anliegen gerichteten Gebeten, auch sonderlich auserlese
nen Liedern) 1683-ban került ki Schaffer Dávid pozsonyi 
műhelyéből. Mint az előszóból kitűnik, ennek a szerkesz
tője is Titius Dávid. Az énekgyüjtemény külön cím alatt 
(Auserlesene Geistliche Lieder) szerepel s elrendezésében 
a sziléziai Hirschberg városkának énekeskönyvét követi. 
A csekély számú énekek tárgy szerint vannak csoporto
sítva : böjti énekek, a főbb hittételek, hálaadó énekek, 
egyes évszakokra vonatkozó énekek stb. A szövegek 
betűszerint megegyeznek a németországi énekeskönyvek 
szövegeivel. A szerzők közt túlnyomóan XVI. századi 
énekköltők vannak: Luther, Justus Jonas, Paul Eber, 
Michael Weisse, a XVII. századiak közül csak Valerius 
Herberger és Paul Gerhardt szerepelnek egy-egy énekkel. 
Önálló szövegváltoztatást csupán Luther Ein feste Burg 
kezdetű dalánál találunk, amely egy ötödik versszakkal 
— versbe foglalt Gloria patri — bővült. Hazai szerzőtől 
egy ének sincs benne, a Pozsonyban működött német 
prédikátorok közül pedig egyedül Wegelin Józsua van 
képviselve Krisztus mennybemeneteléről szóló fentebb em
lített énekével. Titius énekeskönyvének örökébe 1716-ban 
Rabacher János András pietista énekgyüjteménye lép: 
Neuverrnehrtes Pressburgisches Gesangbuch zum Behufe 
des öffentlichen Gottesdienstes und eines jedweden Privat
andacht für die christliche Gemeine hieselbst gestellet. Az. 
előszó szerint ebből az új kiadásból kimaradt a régi 
énekéskönyv 56 darabja s helyette 210 új került bele

r



268

„die . . . wert sind, dass sie bekannt werden, indem gute 
Auferbauung und ein reiner Vers darin zu finden“. Az 
-anyagkiválasztás szempontjait legjobban az mutatja, hogy 
a gyűjtemény 420 énekének nagyobb fele a subjektiv és 
misztikus énekköltők, Paul Gerhardt, Angelus Silesius is 
a  pietisták énekeiből áll, míg a XVI. századi énekszerzők 
— Luthert sem véve ki — erősen háttérbe szorulnak. 
Hazai német szerzőtől ebben sincs egy ének sem. A gyűjte
mény 1716-i kiadása ma már alig hozzáférhető, de később 
bővített és átdolgozott variánsai igen elterjedtek, mert ezt 
használták Pozsonyban 1788-ig, az új racionalista énekes
könyv behozataláig.

Miként Pozsonyban, úgy Sopronban is szinte ijesztő 
az egyházi énekköltés meddősége az egyházi zene fejlett
ségével szemben. A soproni kántorok és orgonisták közt 
találjuk a XVII. század közepén Kusser Jánost, akinek 
fia, a pozsonyi születésű Kusser János Zsigmondi Hamburg
ban a német opera elismert művelője volt s mint az ir- 
landi alkirály karmestere halt meg Dublinben; itt találjuk 
Rauch Andrást, aki gazdag zeneszerzői munkásságával 
szinte egyedül áll a maga korában Magyarországon. Ezzel 
szemben az egyházi énekköltés önálló alkotásait csak az 
-alkalmi prédikációkhoz, búcsúztatókhoz mellékelt áriák, 
kantáték képviselik, amelyek legfeljebb a verstechnika 
szempontjából jöhetnek számba s a szorosabb értelem
ben vett egyházi ének számára alig jelentettek valamit. 
A soproni evangélikus egyház hivatalos énekeskönyve a
XVII. század folyamán is Gerengel énekgyüjteménye ma
rad ; ezt 1700-ban Lang Mátyás fejleszti és bővíti tovább, 
majd Pilgram János Zsigmond l?26-ban főkép pietista 
énekekkel bővíti ki (Neuvermehrtes Oedenburgisches Ge
sangbuch). Ezek a gyűjtemények tartalmukban alig térnek 
el a pozsonyi énekeskönyvektől; hazai szerző énekét, 
vagy önállóságra törekvő átdolgozást nem találunk bennük.

Valamivel kedvezőbb kép tárul elénk a felsőmagyar
országi német nyelvterületen. Nemcsak az énekeskönyvek 
száma és gazdagabb tartalma szembetűnő a nyugati német 
nyelvterülettel szemben, hanem igazi énekköltőket is talá
lunk itt, akiknek énekei valóban az ájtatos hívek köz
kincsévé lettek. Láttuk fentebb, hogy csaknem minden prédi
kátor írt vagy gyűjtött egyházi énekeket; a Klesch Dániel 
és Kristóf munkáiba szőtt darabok azonban üres vers
technikai mutatványok, amelyek már pompázatos, dagályos 
kifejezéseik miatt sem terjedhettek el szélesebb körben, 
Serpilius György hatalmas gyűjtő, rendszerező munkás
ságát külföldön, a nagy német kultúra szolgálatában fej
tette ki, Pilarik III. István énekeskönyvei pedig elvesztek 
s az egykorú irodalomban is alig van nyomuk. A Klesch-
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testvérek, Serpilius és Pilarik énekei tehát a felsőmagyar
országi német egyházi ének fejlődésére alig voltak hatás
sal. De már a XVII. század huszas éveitől kezdve aẑ  
alkalmi, egy-két leveles nyomtatványokban megjelent

í énekek közt találunk olyanokat, amelyek főkép formában,
• dallamban a legnépszerűbb német egyházi énekeket utá

nozzák s így elterjedésük biztosítva volt. Ilyen már Mus
culus Farkasnak, a nagy északnémetországi reformátor 
leszármazottjának menyegzői éneke (Coniugalis. Das ist 
ein Hochzeit oder Braut Lied, von Ehestands Güete Wir- 
digkeit vnd auch Einigkeit . . . 1621), melyet mint kassai 
prédikátor szerzett Cramer Dániel lőcsei polgár esküvőjére; 
hasonlókép közismert német egyházi énekek (főkép Va-

* lerius Herberger egyik dala) után készült egy ismeretlen 
{ szerzőnek búcsúztatója (Valet und Klagelied . . . 1625), 
I valamint Adami Márton lőcsei lelkész vigasztaló éneke

Spillenberger Dávid városi orvos halálára (1684); ez 
utóbbiban azonban már a barokk alkalmi líra egész kellék
tárát megtaláljuk. Szinte egyedül áll közvetlen, bensőséges 

' áhítatával Szent Bernát Krisztus-himnuszának ismeretlen 
szerzőtől való német átdolgozása (Jesus Freund im Leid, 
Ein Loblied aufgesetzt von S. Bernhard übersetzt von 
M. C. S. Nach der Singweise 0  Jesus Christ mein lebens- 
licht . . . 1672.) E röpiratok alakjában megjelent énekeken 
kívül néhány többé-kevésbbé önálló gyűjtemény is maradt 
ránk szepességi vagy felsőmagyarországi szerzőtől. Ezek 
közt legjelentékenyebbek a körmöcbányai születésű Schum- 
berg Tóbiás énekeskönyvei. Schumberg korán elszakadt 
szülőföldjétől s mint a windsheimi gimnázium rektora 
elsősorban ottani hívei számára írta népszerű vallásos 
munkáit. Két énekeskönyve (Seelenharfe 1680. — Gott 
zwingende, Himmel öffnende, Noth und Anfechtung stil
lende Tinctur aus davidischen Schlüsseln . . . 1682) el
veszett. Egyéb vallásos irataiban található hivatkozásokból, 
valamint egyik követője Bubenka Jónás eperjesi német 
kántor, majd lőcsei tanár feljegyzéseiből nagyjában re
konstruálhatjuk azoknak szellemét. Az első gyűjtemény 
énekei a középkorvégi misztikából a XVII. századi pro
testáns költészetbe átnyúló egyéni Jézus-imádás tipikus 
termékei. A Megváltó iránt való misztikus szerelem 
(Jesusminne) hangjait a protestáns egyházi énekekben elő
ször Philipp Nicolai szólaltatja meg, majd különösen An
gelus Silesius, Heinrich Müller és a pietisták fejlesztik 
tovább. Schumberg is az ő példájukat követi, de hogy 
mintáival szemben mennyire tudott önálló lenni, azt szö
vegek híjján nem állapíthatjuk meg. Schumberg másik 
gyűjteménye Opitz iskolájának hatása alatt készült zsoltár
átdolgozásokat tartalmaz. Bubenka feljegyzései egyúttal



azt is bizonyítják, hogy Schumberg énekeskönyvei a felső
magyarországi német városokban is meglehetősen el vol
tak terjedve. Az a gyűjtemény pedig, amelyet Bubenka 
maga adott ki 1683-ban (Auserlesene geist- und trost
reiche Jesus-Lieder . . . Leutschau) már címében is 
jelzi, hogy ugyanolyan énekekből tevődik össze, mint 
Schumberg első énekeskönyve. A Jézus-szerelem hangjai 
csendülnek fel itt is, de Bubenka ritkán adja sajátját, 
inkább összegyűjti mindazt, amit Philipp Nicolaitól Angelus 
Silesiusig rokontartalmú énekekben talált. De talán éppen 
ennek köszönhette, hogy gyűjteményét többen forgatták, 
mint Schumberg énekeskönyveit.

Mert a hivatalos egyházi használatra készült énekes
könyvek szerkesztői jó ideig tartózkodással és idegenke
déssel fogadták az új énekszerzőket, még ha hazai szár
mazásúak voltak is s míg a zsubjektiv, egyéni vallásossá
got tükröző áhítatos könyvek írói forrásaik megválasztásá
nál a dogmatikai, sót felekezeti ellentétekre sem tekinte
nek s szívesen felhasználják a katholikus irodalom nép
szerű alkotásait, addig a gyülekezetek számára készült 
énekeskönyvek címlapján rendesen megtaláljuk az „aus 
alten und neuen, der unveränderten Augspurgischen Con
fession zugethanen Autoribus“ jelzést, amelyhez a szerkesz
tők valóban ragaszkodtak. Ez a túlzott konzervativizmus 
is egyik oka annak, hogy első német énekeskönyveink 
anyaga meglehetősen szegényes. Az énekeskönyvek törzs
anyagát Felsőmagyarországon és az erdélyi szász területen 
rendesen a zsoltárok alkotják. Lobwasser, Schede-Melissus 
német átköltéseit itt éppúgy forgatták, mint a kálvinista 
magyar vidékeken Szenczi Molnár Albert fordításait. Az 
első szepességi német énekeskönyv is tulajdonképpen 
zsoltárgyüjtemény; ez az ú. n. leibici énekeskönyv, amely 
1622-ből való (Psalmen, Hymni, Responsoria vnd Geist
liche Lieder, welche . . . vbers Jahr in der Leybiczer Kir
chen gebrauchet und gesungen werden . . . Leutschau). 
A zsoltárokon kívül csak néhány latinból fordított himnuszt 
és liturgiái részleteket foglal magában; szorosabb érte
lemben vett egyházi éneket egyet sem találunk benne, 
hacsak nem nevezzük annak Athanasius versbe foglalt 
hitvallását, amelyet Szentháromság vasárnapján énekeltek. 
Nagyjában hasonló a Reich Joachim szerkesztette Apo
theca Sacra Psalmorum, oder Deutsches Gesangbuch ent
haltend 606 Lieder. ..  (Kassa, 1628). Ez a gyűjtemény ma 
már egy példányban sem ismeretes, de fennmaradt róla 
egy szűkszavú ismertetés, amely szerint tartalma nagy
részt verses zsoltárokból állott. A gyűjteményben szereplő 
egyetlen hazai szerző Ambrosius (Lam) Sebestyén, a felső
magyarországi kryptokálvinizmus fentebb méltatott vezére,
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énekeit szintén zsoltárok és latin himnuszok alapján írta. 
■ A német protestáns egyházi énekkultusznak első nagyobb- 
szabású emléke csak az 1686-ban megjelent ú. n. lőcsei 

. énekeskönyv (Neuvermehrtes und verbessertes Christliches 
j Gesangbuch . . . Leutschau). Az anyag kiválasztásában 
' és elrendezésében ez a gyűjtemény is a hirschbergi énekes

könyvet követi, de jóval gazdagabb tartalmú, mint ennek 
pozsonyi származéka. A középkorvégi latin himnuszokon 
és a zsoltárokon kívül a XVI. és XVlI. századnak csak
nem minden nevesebb énekszerzője szerepel ebben a 
könyvben. A törzsanyagot itt is a himnuszok, liturgiái 
részletek és zsoltárok alkotják, de azért jellemző a vallásos 

i érzelmi formák változására, hogy a XVlI. század költői 
I (Johann Frank, Johann Heermann, Johann Rist, Ernst 
! Christoph Homburg, Tobias Clausnitzer) mellett Luther 

és az első protestáns énekszerzők (Paul Speratus, Paul 
Eber, Nicolaus Hermann, B. Ringwaldt) alig kapnak helyet. 
Megtaláljuk a gyűjteményben We^elin Józsua említett 

I énekét is. Különös vonzóerőt gyakorolt az énekeskönyv 
j szerkesztőjére Paul Gerhardt, akinek minden éneke után 
I két-három ugyanolyan formákban készült hasonló tartalmú 
; utánzatot olvashatunk. Ezeknek az utánzatoknak szerzőit 

nem ismerjük; a további kutatás lesz hivatva eldönteni 
azt, hogy ezekkel a kezdetleges verselésű, keresett tartalmú 
énekekkel nem néhány költői lelkű szepesi prédikátor gaz
dagította-e a gyűjteményt. A lőcsei énekeskönyv az eddigi 
énekgyüjteményeknél teljesebben közvetítette németségünk 
számára a XVI. és XVII. századi protestáns német ének
költésnek legjavát. Hogy mennyire felölelte a kor vallásos 
áhítatának összes tipikus kifejező formáit, mutatja az is, 
hogy Ács Mihály népszerű magyar énekgyüjteménye (Zön- 
gedező Mennyei Kar . . . Lőcse, 1686), amely éppen tíz 
évvel a német énekeskönyv megjelenése után ugyancsak 
Lőcsén került ki a sajtó alól, ugyanazon német énekszer- 
zőktői ugyanazokat az énekeket fordítja magyarra, ame
lyekkel a német énekeskönyvben találkoztunk. Ács Mihály 
az énekeskönyv összeállításában jóval konzervatívabb, 
mint a német gyűjtemény szerkesztője és erősen előny
ben részesíti a XVI. századi német énekszerzőket, de 
azért önkéntelenül felvetődik a kérdés, hogy az anyag 
kiválogatásánál nem a német énekeskönyv volt-e a min
tája. A lőcsei német énekeskönyv 1700-ban új címmel, 
bővített alakban (Gott geheiligte Lob-und Danck-Ändacht... 
Leutschau, 1700) ismét megjelent, 1697-ből pedig egy na- 
gyobbára zsoltárokból álló kivonata maradt fenn. Az 
1700-iki kiadás az 1686-ikival szemben is fokozottabb 
mértékben szólaltatja meg a pietizmus felé hajló ének
költőket és a Jézus-szerelem dalnokait, főképp Angelus



Silesiust. A XVIII. század első felében nem találunk újabb 
énekgyüjteményt a felsőmagyarországi német nyelvterü
leten. A legtöbb német lutheránus gyülekezet, mint eddig, 
ezután is közvetlenül átvette a németországi, közelebbről 
a sziléziai énekeskönyveket. Ez elsősorban a bányaváro
sokra vonatkozik. A Selmecbányái Kopp Ernő Antal 
1717-ben Ulmban kiadott ugyan egy dallamgyüjteményt 
154 régi és 22 új dallammal (Melodeyen einiger alten und 
neuen Lieder . . . Ulm, 1717); ez a könyv azonban ma 
jóformán hozzáférhetetlen és szerzőjéről, illetve szerkesz
tőjéről sem tudunk egyebet, mint azt, hogy 1717 és 1733 
közt német kántor volt Selmecbányán. A következő felső
magyarországi német énekeskönyvek már a protestáns 
racionalizmus termékei.

Legfejlettebb az egyházi ének kultusza az erdélyi 
szászoknál. A XVII. század elejétől a XVIII. század kö
zepéig jóval több énekeskönyv kerül ki itt a sajtó alól, 
mint a többi magyarországi német nyelvterületeken együtt
véve s az önálló vagy önállóságra törekvő énekköltők 
munkái is bátran állíthatók az egykorú németországi 
vallásos énekköltészet átlagalkotásai mellé. Mind az énekes
könyvek anyaga, mind pedig az önálló énekszerzők munkái 
azt mutatják, hogy az erdélyi szászok a német protestáns 
énekköltészet fejlődésével mindenkor lépést tartottak, hogy 
ennek a költészetnek újabb irányait bámulatosan rövid 
idő alatt értékesítették maguk számára. A XVII. századi 
gazdag erdélyi szász énekeskönyv-irodalom igen sok 
terméke alig egy-két példányban maradt ránk; ott azonban, 
ahol alkalmunk van a gyűjtemények tartalmát közelebbről 
megvizsgálni, azt látjuk, hogy a gyűjtők vagy szerkesztők 
helyes érzékkel a német énekköltők legértékesebb alkotásait 
választották ki.

Az önálló énekszerzők sorát a brassói születésű 
Rheter Ferenc ( t 1679) nyitja meg. Énekei közül igazán 
csak azok nevezhetők egyházi énekeknek, amelyeket első 
munkájában adott ki (Himmlische Seelen-Lust, oder An
dächtige L ieder... (Dels, 1664). Rheter a barokk líra is
koláján ment keresztül. Énekei mesterkéltek és dagályosak 
s a barokk formaművészet minden pompája megtalálható 
bennük, tartalmuk azonban sokszor nevetségesen sivár, 
így pl. a Szentháromság vasárnapjára írt ének a követ
kező versszakkal végződik:

Liebsten! seid doch nicht mehr Thoren 
Und verstopft nicht eure Ohren,
Wenn Gott seyn Gericht ausruft 
Laszt es euch zu Herzen gehen.
Denn der Gräuel wird bald stehen 
In des heil’gen Tempels Kluft.
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Mintha csak Klesch Kristóf, a koszorús költő prédi
kációinak verses betéteit olvasnék. Rheter énekeit éppen 
keresettségüknél fogva egyetlen hivatalos énekeskönyvbe 
sem vették fel. Később kiadott énekeiben (Das von den 
Engeln und Hirten besungene Kindlein Jesus . . .  1665. — 
Seliger Schwanen Gesang. .. 1666) mindinkább az alkalmi 
költészet trivialitásaiba sodródik. Alkalmi énekszerző a 
szepesi származású Klein Bálint is (1643—1690), aki az 
1677-iki nagyszebeni pestis borzalmaira visszatekintve, 
prédikációk alapján szerkesztette három könyörgő énekét 
(Drei neue Pestlieder . . . Hermannstadt 1678). A barokk 
líra művelői között az erdélyi szászoknál csak egy igazán 
költői egyéniség akad: Zabanius János, a Sachs von 
Harteneck néven ismert tragikus sorsú nagyszebeni király
bíró. Felségsértési pőrével, elítéltetésének és halálának 
titokzatos körülményeivel sokat foglalkozott az erdélyi szász, 
sőt a magyar költészet is. Tragédiáját legszebben földije, 
Roth Daniel rajzolta meg Johann Zabanius Sachs von 
Harteneck c. politikai regényében. Igazi barokk jellem 
volt, szenvedélyeinek rabja, akinek közpályája tele van 
a ,,Hof- und Staatsaktion“-okhoz és a XVII. századi rém
regényekhez hasonló epizódokkal: borzalmas gyilkosságok, 
házasságtörések, mérgezési merényletek és intrikák jelzik 
ezt a pályát. Bizonyos azonban, hogy a neki tulajdonított 
bűnök nagy része csak ellenségeinek koholmánya. Köl
tészete is tipikusan barokk líra, de őszinteségével, gazdag 
élményi tartalmával messzire felülmúlja a magyarországi 
német alkalmi verselőket. Nála a költészet valóban lelki 
szükség volt, nem pedig a formával való üres játék. 
Világi költeményeire alább még visszatérünk. Vallásos 
dalai közül meleg, közvetlen hangjukkal különösen ki
tűnnek azok, amelyeket állítólag a börtönből a vesztő
helyre menve énekelt (Himmlische Jesus-Gedanken einer 
der falschen Welt ab und dem theuren Herrn Jesu zuge
fallenen Seele . . . 1703). A formában itt is a barokk líra 
hagyományai érvényesülnek, a tartalom azonban már a 
pietizmus hatására vall. Az első igazi pietista vallásos író 
s az erdélyi szász pietizmus egyik vezéralakja Teutsch 
András (1669—1730). Mint királybírónak pietista álláspontja 
miatt sok támadást és gyanúsítást kellett elszenvednie, 
sőt fentebb említett tanügyi reformjait az orthodox papság 
meg is hiúsította. 1707-ben adta ki Davidische Harffen 
címen zsoltárátdolgozásait. Az előszóban a pietistákat 
jellemző vallásos rajongással indokolja a gyűjtemény ki
adását: „Weil Du Denn o du Liebhaber des Lebens deine 
Gnade und Liebe ausgegossen hast in mein Hertz durch 
deinen Heil. Geist, wie solte das elende kleine Gefäss 
meines Hertzens nicht davon übergehen und den Reich-
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thum deiner Gnade mit Lob und Danksagung wieder 
zuruck- und dahin kehren lassen von wannen solcher 
so reichlich ausgeflossen ist?“ Az átdolgozás technikájáról 
ezt mondja: „Sonsten habe mir vorgesetzet keine Poetische 
verblühmte weither gesuchte oder geschmückte Redens- 
Arten zu gebrauchen, sondern so viel immer möglich bey 
den Worten des Textes zu verbleiben.“ Teutsch valóban 
ragaszkodik ehhez az elvhez. Átdolgozásaiban nyoma 
sincs az Opitz-iskola verselési játékainak, amelyek a
XVII. és XVIII. század nagyszámú verses zsoltárait 
jellemzik; az ő keresetlen, sokszor darabos zsoltárai 
vallásos lelkének szükségszerű kisugárzásai. Teutsch többi 
egyházi énekeit a szepességi Sartorius III. János adta ki 
mint nagyszebeni kántor, részben saját dallamaival. (Sonn- 
und festtägliche Andachten über die gewöhnlichen evan
gelischen Feste . . . Hermannstadt, 1721.) Ezeket az énekeket 
is erősen szubjektív vallásosság, az istenséggel való köz
vetlen kapcsolat tudata hatja át. Hogy Teutsch mennyire 
a Jézusszerelem dalnokainak hatása alatt áll, mutatja az 
egyik, Vízkereszt ünnepére írt ének:

Zwingt die Saiten in Cythara
und lasst die süsse Musica
ganz freudenreich erschallen
Dass ich möge mit Jesulein
dem wunderschönen Bräutigam mein
in steter Liebe wallen.
Singet springet jubiliret triumphiret
danckt dem Herren
Gross ist der König der Ehren!

A pietista bűnbánat hangjai szólalnak meg Melas 
Lukács Keresztéig ( t 1767) nagyszöllősi, majd szászkézdi 
prédikátor énekeiben is. 1738-ban megjelent énekfüzete 
(Gross-Szőlőser Fast-Sabbathischer Buss-Wecker) külsőleg 
úgy hat, mint egy barokk búcsúztató; a benne lévő néhány 
bensőséges hangú ének szinte eltűnik a hozzáfűzött dagá- 
lyos ódák és áriák mellett. Az erdélyi szászok utolsó jelen
tékeny pietista énekköltője Clos Péter (1703—1771) a hallei 
egyetem tanítványa. Mint brassói prédikátor tevékenyen 
részt vett az 1740 körül alakult herrnhuti gyülekezet éle
tében; ezért a még mindig erős orthodoxia körében meg
lehetősen népszerűtlen volt s jó ideig idegenkedéssel fogad
ták énekeskönyvét is. Pedig ez a könyv (Geistreiches Cron- 
städtisches Gesangbuch . . . Cronstadt, 1751) igazán meg
érdemelte későbbi nagy népszerűségét. Gazdag anyaga 
(807 ének) felöleli a német egyházi ének legkiválóbb 
alkotásait a XVIII. század közepéig. Clos saját énekei 
(számszerint 44) esztétikai szempontból semmiben sem 
maradnak el a német énekszerzők énekei mögött. A magába-



szállás, a bűnbánat hangjai csendülnek meg ezekben az 
énekekben, mint a legtöbb pietista énekköltőnél. Szigorú 
aszkézissel elveti a világi örömöket és rikítóan színezi a 
kárhozat borzalmait. Clos énekeskönyvét 1805-ig az egész 
Barnaságban használták (későbbi kiadásai: 1759, 1768, 
1777), sőt a bukaresti német lutheránus egyház is el
fogadta hivatalos énekeskönyvnek.

Az erdélyi szászoknak gazdag énekeskörryv-irodalmuk 
volt már, amikor az első önállóbb énekköltő Rheter Ferenc 
a nyilvánosság elé lépett. Wagner Bálint gyűjteménye után 
1616-ban jelenik meg az első XVII. századi énekeskönyv. 
Szerkesztője Fiebick Benjamin nagyszebeni könyvelő. Két 
különálló részből áll (Gesangbuch, darinnen Psalmen und 
geistliche Lieder Dr. Martini Lutheri und anderer frommen 
Christen . . . 1616. — Psalmen und geistliche Lieder Dr. M. 
Luther und anderer frommen Christen . . .  1617), az első 
150, a második 246 énekkel; az énekek közül 58 latin, a 
többi németnyelvű. A törzsanyagot itt is a zsoltárok és a
XVI. századi énekköltők munkái alkotják, de mellettük 
tarka össze-visszaságban világi dalokat és horatiusi ódákat 
találunk; ezért nem is használták a könyvet egyik erdélyi 
szász gyülekezetben sem. Az erdélyi német unitáriusok 
számára püspökük, a danzigi származású Radecius Bálint 
( t  1632) adott ki 1620-ban Kolozsvárott külön énekes
könyvet Geistliche Gesänge címen. Radecius az ének
szövegeket teljesen átalakítja unitárius szellemben. Jézus 
istenségére és a Szentháromságra vonatkozó minden cél
zást vagy megváltoztat, vagy elhagy. Ezt különben nyíltan 
beismeri a kolozsvári tanácshoz intézett ajánló soraiban, 
így pl. a Puer natus in Betlehem kezdetű karácsonyi ének 
utolsó versszaka „Laudetur sancta Trinitas“ helyett így 
kezdődik: „Laudetur Dei bonitas“. Erdélyi szász ének
szerző csak egy szerepel Radecius könyvében: a nagy
szebeni Deidrich György a Deus creator omnium átdolgo
zásával (Du bist der Schöpfer aller Ding). A következő 
énekeskönyv, mely Nagyszebenben 1631-ben jelent meg 
{Auserlesene Geistliche Lieder und Psalmen) csak egy 
kétleveles töredékben maradt ránk és így tartalmát nem 
ismerjük. Ugyanez áll a szepesszentgyörgyi születésű 
Reilich Gábor ( t 1677) munkáira is, amelyeket mint 
nagyszebeni városi orgonista kiadott. A munkák címe 
szerint Reilich, aki magát „komponistának“ nevezi, inkább 
dallamokat gyűjtött és szerzett, mint szövegeket. A leg
gazdagabb és legelterjedtebb erdélyi szász énekeskönyv 
a XVII. században az 1680-ban megjelent Gebet- und 
Gesangbuch (Brassó). A két részből álló munka első része 
imakönyv, a második pedig az énekeket és lithurgiai rész
leteket foglalja magában. Az énekeskönyv nagyrészt ugyan-



azokat az énekeket közli, mint a lőcsei 1686-i ének- 
gyűjtemény, csak a XVII. századi énekszerzőkkel szemben 
kissé tartózkodóbb az ismeretlen szerkesztő. Az 1687-ben 
megjelent új kiadásban azonban ezek is helyet kapnak. 
Ez a brassói gyűjtemény az utolsó orthodox lutheránus 
erdélyi szász énekeskönyv. A XVII. századból ezenkívül 
csak Regis Simon brassói paedagogus kis énekfüzetéről 
tudunk (Geistreiches Liederbüchlein. 1685); ez azonban 
ma már egy példányban sincs meg. Az 1700—1771-ig 
terjedő korszakban megjelent énekeskönyvek mind a 
pietizmus hatása alatt állanak. A legtöbbnek mintája 
Johann Anastasius Freylinghausen hallei énekeskönyve 
(1704). A Cronstädtisches Handbuch der allhier gebräuch
lichen Gebete und Lieder (1714, újabb kiadásai 1722, 1739), 
Euangelia melodica (1717, 1718, 1725, 1734, 1740), Neu
vermehrtes auserlesenes Gesangbuch (1731) és az Acht 
und achtzig sonderbare Lieder (1751, 1754, 1766, 1775), 
tartalma általában ugyanaz, csak terjedelemben térnek el 
egymástól. Az erdélyi szász énekszerzők közül csak Clos 
Péter szerepel az utolsó gyűjteményben néhány énekével.

Mint a XVI. században, most is találkozunk a nagyobb 
énekgyüjtemények mellett egyes röpiratokban alkalom
szerűen kiadott énekekkel. Ilyen nyomtatvány jelent meg 
1619-ben Nagyszebenben 3 énekkel (Drey schone geist
liche Lieder); tartalma egy zsoltár, Gott ist mein Heyl, 
mein Hülff und Trost és Ich weisz mir ein ewiges Himmel
reich kezdetű énekek; 1700-ban a gyónásra és úrvacsorára 
készülő hívek számára néhány alkalmi pietista ének 
(Himmlische Taffel-Musica), 1710-ben pedig ugyancsak a 
pietizmus szellemében a házi ájtatosságok számára egy 
egész énekfüzet (Zwey und Dreyszig christliche und Geist
reiche Gesänge) került ki a sajtó alól. Ez a kis gyűjtemény 
1722-ben bővítve újra megjelent; a benne közölt egyik 
3 strófás ének Komm Jesu, liebster Schatz der Seelen 
kezdettel valószínűleg ismeretlen erdélyi szász ének
szerzőtől való. 1710-ből van egy másik ilyen alkalmi 
nyomtatványunk is Geistliche Pest-Artzney címen, mely
nek öt éneke közül kettőnek Ein schoen Morgenlied, 
auff diese Zeit gerichtet és Ein Tägliches schoen Abend- 
Lied valószínűleg szintén erdélyi szász szerzője van.

A nyomtatott énekeskönyvek mellett különösen a XVII. 
század első felében fontos szerepük volt a kéziratos ének- 
gyűjteményeknek, amelyekben a buzgó kántorok össze
gyűjtötték és megörökítették a legnépszerűbb énekeket, 
talán azért, mert a kisebb és szegényebb gyülekezetekben 
nyomtatott énekeskönyveket akkor még nem használtak, 
vagy pedig éppen a nyomtatott énekgyüjtemények anyagát 
akarták egyéni gyűjtéssel kiegészíteni. Ilyen kéziratos
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énekeskönyvet hagyott hátra König István besztercei 
kántor 155 énekszöveggel és 65 dallammal a XVI. századi 
német énekköltés legjavából (1620), Budaker Lőrinc kolozs- 
vári kántor néhány eredeti erdélyi szász alkalmi énekkel 

I (1622), egy ismeretlen homoródi kántor pedig hatalmas 
I kötetnyi énekgyüjteményt állított össze különféle német- 

országi énekeskönyvekből.
A magyarországi német egy házi ének irodalma a XVII. 

században és a XVIII. század első felében sem gazdag 
eredeti alkotásokban. De énekeskönyveink anyaga, önálló 
énekszerzőink kísérletei egyformán mutatják, hogy a hazai 
németség is keresztülment a német protestantizmus belső 
átalakulásán. És ezeknek az énekeskönyveknek fontos 
közvetítő szerepük volt a magyar énekszerzők és fordítók 
számára is, mert bennük együtt találták a gazdag német 
vallásos költészet legszebb gyöngyeit.
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Tóbiás énekgvüjteményeit 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 3062. és 
3204. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XII. 685—688. has — Bubenka 
Jónás egyházi énekeit 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 1521. — V. ö. 
még Szinnyei: M. I. I. 1368. has. — Klein: Nachrichten. II 228. 1. 
és Findura Imre: Egy régi magyar képzőművészről. Figyelő. 
1875. 4. sz. — A ieibiczi énekeskönyvet 1. Szabó Károly: R. M. K.
II. 2443. sz. — V. ö. még Bruckner Győző: A reformáció és 
ellenreformáció a Szepességen. Budapest, 1922.164—166.1.— A többi 
felső magyarországi énekeskönyvet 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 451., 
1583., 2006. sz. — V. ö Magyar Könyvszemle. 1914. 157—160. 1.; 
továbbá Klein: Nachrichten. III. 360. 1. — Kopp Ernő énekeskönyvét 
1. Szinnyei: M. I. VI. 968—69. has. — V. ö. még R.Eitner: Bio
graphisch-Bibliographisches Quellen-Lexicon der Musiker und 
Musikgelehrten. Leipzig, é. n. V. 414—415. 1. — Az erdélyi szász 
egyházi énekről 1. Traugott Schuster fentebb említett alapvető tanul-
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mányén kívül 1. R. Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte der 
deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1920. — 
Rheter egyházi énekeit 1. Szabó Károly ■ R. M. K. III. 2255. sz. — 
V. ö. még Szinnyei: M. I. XI. 941—42. has. és Trausch: Schrift- 
stellerlexicon. III. 114—116. 1. — Klein Bálint énekeit 1. Szabó 
Károly: R. M. K . II. 1432. sz. — V. ö. még Trausch: Schrift
stellerlexicon. II. 271. 1. — Szinnyei: M. 1. VI. 485—486. has — 
Klein: Nachrichten. I. 145.1. — Zabanius Jánosról 1. Szinnyei: M. I. 
XIX. 1680. has. — Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 513—23. 
(Összeállítja a rá vonatkozó irodalmat.) — Roth Dániel regénye : Johann 
Zabanius Sachs von Hartenéck. Hermannstadt, 1847. — V. ö. Roth 
Alfréd: Tanulmányok Roth Dánielről. N. Ph. D. IX. Bp., 1913. — 
Porsche Rezső: Harteneck alakja a magyar és erdélyi szász 
költészetben. Bp., 1909. — Teutsch András énekeskönyvét 1. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 2309. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XIV. 
58. has. — Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 367—371.1. — Melas 
Lukács énekeskönyvét 1. Petrik ■ II. 709. 1. — V. ö. még Szinnyei: 
M. 1. VIII. 1026—27. has. — Trausch: Schriftstellerlexicon. II. 
417. 1. — Clos Péter énekeskönyvének kiadásait 1. Petrik: I. 892. 1. — 
V. ö. még Szinnyei: M. I. II. 83—84. has. — Trausch: Schrift
stellerlexicon. I. 220—223. 1. — Fiebick Benjamin énekeskönyvét 1. 
Szabó Károly: R. M. K. II. 371. és 377. sz. — V. ö. még Szinnyei: 
M. 1. III. 471. has. — Seivert: Nachrichten. 73. 1. — Trausch: 
Schriftstellerlexicon. I. 305—306. 1. — Radecius Bálint énekeskönyvét
I. Szabó Károly: R. M. K. II. 402. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. 
XI. 353—54. has. — Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 77—79.1. — 
A nagyszebeni énekeskönyv töredékét 1. Szabó: R. M. K. II. 2444. sz. — 
V. ö. még Fr. Zimmermann: Aus alten Einbänden von Rech
nungen aus den Jahren 1506 bis 1691. Archiv N. F. XIX 1884. 
78—98. 1. — Reilich Gábor énekeit 1. Szabó Károly: R. M. K.
II. 1327. és 1416. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XI. 704. has. — 
Seivert: Nachrichten. 343. I. és Trausch: Schriftstellerlexicon.
III. 102. 1. — Regis Simon énekeskönyveit 1. Szabó Károly: R. M. K. 
II. 1558-, 1559. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XI. 673. has. — 
Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 86. 1. — Seivert: Nachrich
ten. 342. 1.— A többi erdélyi szász énekeskönyvet 1. Szabó Károly: 
R. M. K. II. 1465., 1604. sz. és Petrik: I. 12., 719., 892; II. 60.1. — 
V. ö. még Magyar Könyvszemle. 1895.137—145.1. — A. Schullerus: 
Zur Gesangbuchbibliographie. Korrespondenzblatt. 1898.5. sz, — 
Az alkalmi nyomtatványok alakjában megjelent énekeket 1. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 1986., 2411., 2413. sz. és Magyar Könyv
szemle• 1899. 281.1. — A kéziratos énekeskönyvekről 1. Zwei Graduate 
der Teutschen Kirchen tzu Clausenburg vom Jahre 1622 und 
1659. Korrespondenzblatt. 1895. 1. és 2. sz. — Gottlieb Brandsch: 
Das Senndorfer Cantionale. U. ott 1908. 12. sz. — U. az Das 
Gesangbuch des Stefan König (um 1620). U. ott 1915. — A német 
és magyar énekeskönyvek kapcsolatairól 1. Alszeghy Zsolt: A magyar 
reformáció és antireformáció temetési énekei. Ír.-tört. Közle
mények. 1916. — Thienemann Tivadar: XVI. és XVTI. századi 
irodalmunk német eredetű művei. U. ott 1922—23.

E) Imádságoskönyvek, elmélkedő és oktató munkák.
XVII. századi német protestáns imádságoskönyveink 

és vallásos oktató irodalmunk gyökereit és szellemi tartal
mát vizsgálva, vessünk egy pillantást azokra a német 
munkákra, amelyekből ebben a korban fordítások útján 
a magyar olvasók merítettek vigasztalást és áhítatot. E mun-
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kák sorát újabb filológiai irodalmunk egyik mélyreható 
tanulmánya pontosan közli. Megtaláljuk ebben a sorozat
ban Johann Habermann (Avenarius) wittenbergi prédikátor 
imakönyvét, a régi protestantizmus világirodalmi sikerű 
épületes munkáját, Joachim Beust és Martin Möller huma
nisztikus szellemű, klasszikus idézetekkel teli elmélkedéseit 
a meghalás művészetéről, Johann Arndt és Johann Gerhard 
misztikus érzelmi közvetlenségtől áthatott, Jézus szerelmére 
áhítozó fohászait, Erasmus Enchiridion militis christiani c. 
művét, Josquinus Betuleius (Georg Ziegler) népszerű val
lásos könyvét a legfőbb jóról, az igazi boldogságról, Philipp 
Kegelnek katholikus imakönyvekből kompilált, érzelmi val
lásosságban gyökerező elmélkedéseit és Heinrich Müller 
cikornyás, barokk kultúrájú népszerű vallásos kompen
diumát. Ez a sorozat a németből magyarra fordított vallásos 
munkák közül csak az ismertebbeket és elterjedtebbeket 
foglalja magában s éppen azért természetes, hogy ezeket 
a magyarországi német protestáns olvasók is ismerték és 
olvasták, hogy ezeknek a könyveknek a gondolati tartalma 
a hazai német imakönyvekben és az épületes irodalom 
termékeiben is fellelhető. Persze a hazai német vallásos 
írók — nagyrészt prédikátorok — intenzívebben benne 
éltek a német szellemi életben, a német vallásos irodalmat 
is alaposabban ismerték, mint a magyar írók, s így német 
imakönyveink és épületes könyveink összetétele eredet 
szempontjából sokkal bonyolultabb, mint a magyaroké. 
Nem ismerjük továbbá azokat a német munkákat, amelyek 
a XVIII. század első felének pietista irodalmából kerültek 
ót a magyar irodalomba, noha ezeknek erős hatása is 
nyomon követhető német vallásos íróinknál. Általánosság
ban azért kimondhatjuk, hogy a hazai német vallásos 
irodalomban ugyanazok az irányok érvényesülnek, mint a 
magyar irodalomban, s hogy német íróink itt is gyakran 
jelentős közvetítő szerepet töltöttek be a németországi és 
a magyar irodalom között. Azzal, hogy a hazai német 
imádságos könyvekkel és épületes munkákkal szemben 
előre felvetettük a származás kérdését, kétségbevontuk 
ezeknek eredetiségét, s valóban, eredeti munkával alig 
találkozunk, mert íróink nemcsak hogy nem törekedtek 
önállóságra, hanem legtöbbször büszkén hivatkoznak for
rásaikra, illetve mintáikra még akkor is, ha ezektől lénye
gesen eltérnek és új utakon járnak. Ez természetesen 
adódik a kornak a szellemi tulajdonról vallott felfogásából.

a) Német vallásos munkák hazai utánnyomatai. A  fen
tiekben felsorolt német vallásos írók munkáinak elterjedt
ségét a magyarországi németségnél bizonyítja az is, hogy 
több munkának a hazai német protestáns kultúra közép
pontjaiban megjelent német- vagy latinnyelvű utánnyoma-



taival találkozunk. Az első ilyen utánnyomat a XVII. 
században Josquinus Betuleius Discursus von dem höchsten 
Gut c. munkájáról készült (Lőcse, 1618). Ez a népies 
vallásos könyv, melyet 1630-ban Szenczi Molnár Albert 
magyarra is lefordított, nem felekezeti színezetű; alapgon
dolata az a meggyőződés, mely a középkori metafizikából 
a XVI. századba is átment, hogy a földön legfőbb jó, 
igazi boldogság nincs. Ehhez a főgondolathoz a könyv a 
példázatok hosszú sorát fűzi, amelyek a vallás és a huma
nizmus által felvetett ismeretekből táplálkoznak. A klasszi
kus és modern, szent és profán példázatok tarka egymás
utánja híven tükrözi a XVI. századi ember naiv életböl- 
cseségét. S éppen ezek a példázatok tették a könyvet a 
hazai német olvasók előtt is közkedveltté, amint ezt a 
lőcsei kiadás előszavában olvashatjuk. Ennek a kiadásnak 
az élén Spielenberger Sámuel lőcsei orvosnak és Cramer 
Gáspár jogtudósnak a haláltánc-költészet képzetkörébői 
vett ajánló versei állanak. Spielenberger verse világbíró 
Nagy Sándor hatalmát és az ember múlandóságát állítja 
egymással szembe és abban a gondolatban csendül ki, 
amely egyúttal az egész könyvnek is alapgondolata:

Wiltue ein Gutt mein frommer Christ 
Erlangen das beständig ist 
Zu Christo deinen Herrn dich wend 
Und bit Ihn umb ein seligs End.
Alszdenn kriegstue das höchste Gutt 
Das ewigklich dier wehren thuet.

Az „ars moriendi“ irodalomnak Betuleius könyvével 
rokontartalmú terméke Christianus Chemnitius jénai egye
temi theológus-tanár Selige Sterbekunst c. munkája, amely
nek utánnyomata szintén Lőcsén, 1662-ben jelent meg. 
Chemnitius a bibliához szigorúan ragaszkodó protestáns 
orthodoxia képviselője, Johann Gerhardnak, a legtekin
télyesebb XVII. századi protestáns orthodox dogmatikusnak 
veje és tanítványa. Különösen védelmébe vette a protes
tantizmust Johann Scheffler (Angelus Silesius), az ismert 
konvertita költő támadásaival szemben. Számos exegetikai, 
dogmatikai munkája közül a meghaíás művészetéről írt 
népszerű épületes könyve terjedt el leginkább. A lőcsei 
utánnyomathoz stílszerűen Valerius Herberger betegek 
számára írt, szójátékokban és képekben gazdag katekizmusa 
és imái vannak csatolva. E gondolatkör harmadik reprezen
tánsa Ludovicus Bailius bangori püspöknek, I. Jakab angol 
király udvari prédikátorának Praxis pietatis c. csaknem az 
összes európai nyelvekre lefordított munkájáról készült 
német utánnyomat, amely 1683-ban Brassóban jelent rneg 
Schriftmässiger Wegwaiser zur seligen Sterbe-Kunst címen. 
A kiadáshoz ifj. Honterus János brassói városi prédikátor



(1633—1691), a nagy reformátor dédunokája írt előszót; az 
utánnyomat Bailius munkájának csak egy részét, 13 elmél
kedést foglal magában. Erasmus EnchiridionMilitis Christiani 
c. munkájának különösen az erdélyi szászok között volt 

f nagy olvasóközönsége; ezt olvassuk a nagyszebeni után- 
I nyomat 0668) kiadójának, Schnitzler Jakabnak előszavában. 

Schnitzlerrel, a tudós csillagász-prédikátorral már találkoz
tunk. Rengeteg klasszikus tárgyú latinnyelvű disszertációja 
mutatja, hogy munkássága mennyire a humanizmusban 

- gyökerezik. A magyarországi erasmisták ifjabb nemzedéké
nek egyik legtanultabb tagja. Miként a munka magyar 
fordítója, Salánki György, Schnitzler is Justus Lipsiuson 
keresztül jutott el Erasmushoz. — A népszerű német katekiz
musok közül a XVII. század második felében a Szepes- 
ségen leginkább Casparus Finck Vadé Mecum. Das ist: 
Geistliches Hand- und Reise-Büchlein c. munkája terjedt 
el, melynek hazai utánnyomata 1672-ben Lőcsén jelent 
meg. Finck, a marburgi egyetem theologusa és kóburgi 
szuperintendens számos vallásos munkát írt. Miként elődje 
a marburgi egyetemen, Aegidius Hunnius, ő is az orthodoxia 
képviselője. Katekizmusa 32 cikkelyre oszlik s rövid kér
dések, feleletek s hozzáfűzött szentírási idézetek alakjában 
a hittan főbb pontjait tárgyalja. Egyszerű, világos felépítése 
egyenesen predesztinálta arra, hogy a gyermekek vallás
tanításának vezérfonala legyen. Ezért használták a lőcsei 
gimnáziumban is tankönyvül. A következő lőcsei után
nyomat Philipp Kegelnek világirodalmi elterjedtségű épületes 
könyvét, a Duodecim Piae Meditationes-1 hozta közelebb 
olvasóinkhoz (Lőcse, 1679). Ezeket az elmélkedéseket 
csaknem minden európai nyelvre lefordították; tartalmuk 
érdekesen tárja fel a protestáns vallásosságnak a közép
kori misztikához való visszatérését. Az elmélkedések tisztán 
katholikus írók munkáiból tevődnek össze; legjellemzőbb 
vonásuk a Jézus szerelmére való áhitozás. A könyv egy
formán népszerű volt a pietisták és a katholikus olvasók 
körében. LJgyanez az érzelmi vallásosság szólal meg Martin 
Hyller sziléziai prédikátor kevésbbé ismert könyvében: 
Das holdselige und liebreiche Mutter-Hercz Gottes, amelynek 
egy brassói utánnyomatával találkozunk (1681). Heinrich 
Müller rostocki egyetemi tanárnak, a pietizmus édeskés 
szavú, érzelgős előfutárjának hatásáról prédikátorainkra 
és énekszerzőinkre már megemlékeztünk. Geistliche Erquick- 
Stunden c. elmélkedéseiből, melyeket Szenczi Fekete István 
magyarra is lefordított, ugyancsak Brassóban, 1681-ben 
készült utánnyomat. Ezek az elmélkedések a barokk kultúrá
ban fogantak; cikornyás, édeskés alaphangjuk nagy tet
szésre talált a XVII. századi arisztokratikus irodalmi társa
ságok körében. Mint a kor legtöbb épületes könyve, Müller



elmélkedései is a földi élet értékeinek teljes tagadásával 
a túlvilág felé irányítják az áhitatos olvasó figyelmét. Míg 
az eddig felsorolt munkák csak rövidebb ideig vonzották 
a hazai német olvasóközönséget, addig Johann Habermann 
(Avenarius) wittenbergi prédikátor világszerte elismert ima
könyve: Christliche Gebet für allerlei/ Not und Stände der 
gantzen Christenheit ausgeteilet auf alle Tage in den 
Wochen zu sprechen csaknem két évszázadon keresztül 
kedves könyve volt németségünknek. Első hazai német 
utánnyomata Nagyszebenben készült (1680), a XVIII. szá
zadban öt brassói utánnyomattal találkozunk (1751, 1753, 
1757, 1765, 1774), a XIX. században pedig Weber Simon 
Péter pozsonyi (é. n.) és Bucsánszky Alajos pesti könyv
nyomdájából (1865) került ki egy-egy utánnyomat. A könyv 
nagy népszerűségét annak köszönhette, hogy használatát 
egyszerű, áttekinthető formája igen megkönnyítette. Ima- 
formulárékat ad egyes napszakokra, a hét különféle nap
jaira, ünnepekre s az élet különböző alkalmaira. Ezekkel 
az imaformulárékkal Habermann visszatér a kathoíikus 
hagyományokhoz s e visszatérés tudatos volta kitűnik 
könyvének naptárszerű és alkalmakhoz fűződő beosztásá
ból is, amely egyszerűen át van véve Petrus Michaelis 
münsteri jezsuita hasonló munkájából. — Finck népszerű 
katekizmusának örökébe a szepességi protestánsoknál a
XVIII. század elején Johannes Cyriacus Höfer mecklen- 
burgi prédikátornak Himmels Weg. Das ist: Wie ein Kind 
in 24 Stunden lernen kan wie es soll der Höllen entgehen 
und selig werden című pietista szellemű könyvecskéje lép. 
1704—1705-ben két utánnyomata jelent meg Késmárkon. 
A könyvecske 735 rövid kérdésben és feleletben foglalja 
össze a hittant, különös súlyt helyezve a gyakorlati vallá
sosságra. A Németországban is számos kiadást ért munka 
világosság és áttekinthetőség szempontjából nem veteked- 
hetik Finck tankönyvével. A pietista Luther-katekizmusok 
közül leginkább Christoph Mattheus Seidel magyarázatos 
kiadását használták nálunk, melynek a XVIII. század 
folyamán Brassóban négy utánnyomata jelent meg (1717, 
1727, 1758, 1772). Seidel berlini prédikátor a pietizmusnak 
egyik buzgó és termékeny harcosa volt. Számos épületes 
könyvet, vitairatot adott ki az orthodoxia ellen, többnyire 
Spener vagy Francke előszavával.

Ezek az utánnyomott munkák nemcsak a hazai német 
olvasóközönséget vonzották, hanem éppen nagy népszerű
ségük révén vallásos íróink számára is irányt, példát 
mutattak, úgyhogy imakönyveink, épületes és oktató mun
káink nagy része azoknak a német íróknak a hatását 
mutatja, akiknek könyvei nálunk is megjelentek.

b) Imádságoskönyvek. Legszembetűnőbb a német-



országi mintákhoz való ragaszkodás a vallásos érzés leg
közvetlenebb irodalmi kifejezőiben, az imakönyvekben. 
A németországi imakönyv-irodalomban a XVII. század 
folyamán két típus alakul ki: az imaformuláré és a szub
jektivebb természetű imaszerű elmélkedés. Mindkét típus 
eltér a protestantizmus eredeti céljaitól és megalkuvást 
jelent a katholikus hagyományokkal. Az imaformulárék — 
pl. Habermann imái — a Luther-követelte rögtönzött ima 
helyett az után-imádkozást állítják vissza, az elmélkedé
sek — bizonyos tekintetben már az ars moriendi-irodalom 
termékei is — egyéni színezetet adnak ugyan az imád
kozásnak, de tartalomban talán még inkább a középkor- 
végi misztikusokra és katholikus írókra támaszkodnak.

Ezzel a két típussal találkozunk nálunk is. A külön
álló imakönyvek száma aránylag csekély, mert a legtöbb 
énekeskönyvhöz imakönyv is járult. A pozsonyi, soproni, 
brassói énekeskönyvek nemcsak egyes vasárnapokra és 
ünnepekre szóló imákat foglalnak magukban, hanem az 
emberi élet minden mozzanatához, eseményéhez fűznek 
egy-egy imaformulárét. Ily módon ezek a gyűjtemények 
nemcsak gyülekezeti, hanem családi épületes könyvek is 
voltak, mert a lelki üdülésre vágyó hívő ember minden 
alkalommal megtalálhatta bennük azt, amit keresett. 
A brassói énekeskönyv 1687-i kiadásával együtt külön is 
megjelent egy ilyen formulárés imakönyv (Gebetbuch . . . 
Cronstadt, 1687). A bennelevő naptárszerűen elrendezett 
imák át meg át vannak szőve szentírási idézetekkel. 
Hasonló tartalmú lehetett címéből ítélve az első szerzője 
szerint ismert hazai német imakönyv is (Etliche sehr schöne 
und Christliche Gebet, ermanung und Sprüche.. . Nürn
berg, 1613), mely ma már alig hozzáférhető. Szerzőjéről, a 
szepesváraljai születésű Schwartz Mátéról sincs semmi 
adatunk. Tudatosan Habermann imakönyvére támaszkodik 
Wegelin Józsua pozsonyi esperes Hand-, Land- und Stand- 
Büchlein-ja. (Nürnberg, 1637), amely különösen a nyugati 
németség körében volt népszerű. Wegelin az egész emberi 
életet imával kíséri végig; imádságai vonatkoznak „auff 
alle Zeit, Morgens und Abends, Sommer vnd Winter in 
Kriegs-Thewrungs-Sterbens-Läufften, Daheim und zu Land, 
nach eines jede Ampt und Stand in Gesundheit vnd Kranck- 
heit, Leben vnd Tod“. Mint prédikátor a szigorú orthodoxia 
képviselője; ugyanezt mondhatjuk imádságos könyve alap
ján is s a prédikátor tudákossága és emblematikus dagálya 
itt még bántóbban hat. Szűkebb keretek között mozog 
Langsfeld János György szepessümegi lelkész imakönyve 
(Epistolisches Gebet-Büchlein. . . Leutschau 1663), mely 
csupán az egyes vasárnapokra és ünnepekre rendelt epis- 
tolákhoz és evangéliumokhoz fűz imákat. A könyv céljá-



ból önként következik, hogy szigorúan ragaszkodik a 
szentírási szövegekhez. Az utolsó hazai német formulárés 
imakönyv a XVII. században gyermekek számára készült: 
Gottgefälliger Kinder Lauff Oder: Alte und neue Reim- 
gebettlein. In allerhand Nöthen nützlich zu brauchen 
(Lőcse, 1686). A névtelenül megjelent könyvecske ajánlásá
ból kitűnik, hogy elsősorban fiatal leányok számára készült. 
A bennelevő, meglehetősen primitiv verses imák eredetét 
nem sikerült megállapítani. A szerző bevallása szerint 
ugyanis az imák nagyrészét más imakönyvekből vette át.

Az imaszerű elmélkedések sorát a pozsonyi Möller 
Dániel Vilmos (1642—1712) könyve nyitja meg (Betender 
Dániel... Köjn, 1666), Möller a XVII. századi polihisztor 
igazi típusa. Óriási munkássága, mely nagyrészt latinnyelvű, 
felöleli kora egész tudományát. Legtöbbet mégis metafizikai 
problémákkal foglalkozott; sokat tett a stoikus filozófia 
feltámasztása érdekében. Imakönyvének csak címét ismer
jük, de gondolati tartalmára következtethetünk abból, hogy 
Möller legbensőbb barátja és pártfogója Spener volt, aki 
egész tudományos munkásságát irányította, s akinek aján
lására az altdorfi egyetemre került tanárnak. Az „ars 
moriendi“ irodalom képzetkörébe kapcsolódik a szepes- 
bélai Erythraeus Joachim épületes könyve, Heilige Reise- 
und Sterbe-Kunst (Stettin, 1686). A munka kiindulópontja 
Martin Behm ma is élő éneke: „0 Jesus Christ meins 
Lebens Licht“, melynek mindegyik versszakához Erythraeus 
egy-egy elmélkedést fűz. Az érzelmes, sőt szenvedélyes 
hangú elmélkedések tartalma ugyanaz, mint a műfajhoz 
tartozó többi munkáé: a földi lét csak előkészület az 
örökkévalóságra, az üdvösséghez vezető utat saját erőnk
ből nem tehetjük meg, csak Isten kegyelméből. Hasonló 
gondolatokkal találkozunk Pilarik III. István fentebb emlí
tett, Heinrich Müller hatására valló imakönyvében. A leg
nagyobb magyar pietista, Bél Mátyás is írt egy német ima
könyvet Die Gott suchende Seele címen (Leipzig, 1729, 
későbbi kiadásai ugyanott 1731, 1736). Imádságainak szel
lemi tartalmát vizsgálva, figyelembe keli vennünk, hogy 
Bél magyarra fordította Johann Anastasius Freylinghausen 
hittanát (Halle, 1713) és Arndt Paraditsom kertetskéjét 
(Nürnberg, 1724). E két munkának szelleme tükröződik Bél 
imakönyvében is. Arndt szubjektív misztikája és Freyling
hausen kissé keresett érzelmessége egyformán fellelhető a 
nagy magyar pietista könyvében. Bél Mátyásnak ez a mun
kája is bizonysága annak,hogy munkásságamennyire össze
forrt a magyarországi németség szellemi életével. Távol 
áll tőlünk, hogy őt akár faji, akár érzületi szempontból 
németnek tekintsük. Tudjuk, hogy történetírói munkássá
gában erős magyar nemzeti érzés hatja át. De mint Francke,
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Ludewig, Gundling és Cellarius tanítványa s a német 
polihisztor-iskola egyik kimagasló képviselője itt is német 
kultúrjavakat közvetít a magyarság számára. Ugyanezt 
teszi mint prédikátor és vallásos író is, de helyzeténél, 

i életkörülményeinél fogva itt elsősorban németségünk szel
lemi szükségleteit elégíti ki. Bél Mátyás könyve nemcsak 
a nyugati németség körében terjedt el. Egy 1732-ben 
Brassóban megjelent pietista imakönyv, amely beosztásá
ban még az imaformulárékat utánozza, hangban, sőt 
egyes kifejezésekben is Bél imáinak hatása alatt áll.

Miként az egyházi énekek, az imádságok is gyakran 
egy-két leveles nyomtatványokon terjedtek el, főkép ha 
bizonyos alkalomra készültek. Ezen alkalmi, imák közül 

* egyháztörténeti szempontból legérdekesebb a soproni ver- 
< ses esti ima (Oedenburger Abend-Gebet . . , 1674), amelyet 
j valamelyik prédikátor írt akkor, amikor a templomától 

megfosztott gyülekezet Schubert Pál házának udvarában 
építtetett egy imaházat:

Ist solcher Ort schon äusserlich 
Den vorgen nicht zu gleichen 
So gib doch : dass wir vertraulich 
Ansehn die Gnaden Zeichen.
Und glauben, dass auch solcher Ort 
Ist Gottes Haus, wo du durchs Wort 
Mit Segen zu uns kommest.

Ide tartozik még Adami Márton lőcsei prédikátornak 
két hosszadalmas idézetekkel túlterhelt tudákos karácsonyi 
elmélkedése (1682), a brassói tűzvész alkalmával meg
jelent bűnbánó imádság (1689) és Rákóczi Ferenc imájá
nak német fordítása, amely 1703-ban Lőcsén jelent meg.

c) Vallásos oktató munkák és költemények. A vallás- 
oktatás népszerű vezérfonala ebben a korban is Luther 
kátéja marad. A Seidel-féle brassói- pietista utánnyomato- 
kon kívül a Luther-káténak mór a XVIII. században két 
lőcsei kiadása van s pietista magyarázatokkal is még a 
Seidel-féle utánnyomatok megjelenése előtt kiadta Schallius 
György brassói leányiskolái tanító (Goldenes Kleinod des 
wieder gebohrnen Christen d. i. kurtze Erklärung des klei
nen Catechismi D. M. Luthers . . . Cronstadt, 1701., újabb 
kiadása u. ott 1715.) Vallásos íróink egyébként is legtöbb
ször belőle indulnak ki akár népszerűén, akár nagysza
bású theológiai kompendiumok alakjában írják meg mun
káikat. A Radecius Bólint kiadta Schmalz-féle katekiz
must (1620) csak szűkebb körnek szánták s vallásos oktató 
irodalmunkra nem volt hatása. Luther kátéjára hivatkozik 
Schwartz Máté elveszett kis hittani könyvének címében 
(Schatz-Kästlein der christlichen Kleinot . . . nach den 
5 Hauptstücken des . . . Lutheri Catechismi . . . Leipzig,



1625). Luthert követve írja meg Eisenberg Péter tanítványai 
számára vallásos életreguláit (Drey Hundert fünff und 
sechzig Auszerlesene Güldene Lebens-Regeln. Aus dem 
Buchlein Syrachs . . . Bartfeld, 1652). Eisenbergről csak 
annyit tudunk, amennyit munkája előszavában magáról 
ír. Leányiskolái tanító volt Eperjesen s jámbor és isten
félő leánykáknak szánta életreguláit is. A könyv tartal
máról és céljáról ugyanitt a következőket olvassuk: „Und 
habe . . . das aller vornemste . . .  in 365 Fragen verfasset. 
Obs Sache were das es iemand gelüstete den schmalen 
Weg der Weyszheit auch in dieser geistlichen Hauszzucht 
zu gehen damit er aufs längste innerhalb Jahres-frist nach 
der Lehre Syrachs solchen ersteigen alle Tage nur eine 
Regel zu seinem besten wohl ausswendig lernen auch 
heylig... behelten könte und nicht mit der Welt zu seinem 
eigenen Verderben zu-eilen möchte.“ Eisenberg azonban — 
céljával ellentétben — igen megnehezíti tanítványainak az 
életregulák elsajátítását, mert sokszor hosszadalmas, tudákos 
magyarázatai még az olvasó figyelmét is meglehetősen ki
merítik. Sokkal jobban megközelíti a népszerű, vallásos tan
könyv célját a gölnicbányai születésű Spilenberger Márton; 
„ein lutherischer Theologus und Philosophus zu Stettin, 
florirte zwischen 1651 und 1661“—írja róla Jöcher.Munkája: 
Loci Theologici . . . Erörterungen Göttlicher Lehre (Stral
sund, 1664) a protestáns vallásos irodalomnak a közép
koritól örökölt egyik tipikus formáját, a hortulus animaet 
honosítja meg a hazai német irodalomban. Ezek az épü
letes munkák — rendesen imakönyvek — amelyeket 
a magyar irodalomban Füves kertecske néven ismerünk, 
a kor vallásos irodalmának másik népszerű típusával, az 
ars moriendivel szemben a vallás derültebb, engesztelőbb 
mozzanatait tárják fel. Spilenberger könyve, bár népszerű 
imakönyvtípust utánoz, katekizmus-szerű oktató munka. 
A Luther-káté egyes tételei azok, melyeket „gleichsam in 
ettliche Bettlein zierlichster massen versetzet und mit 
Sprüchen der H. Schrift, als mit schönen wolriechenden 
Blümlein erläutert.“ Főforrása Wolfgang Seberus schleu- 
singeni. szuperintendensnek (1573—1634) Biblisches Lust- 
gärtlein c. munkája, mely különösen Johann Gerhardnak, 
a nagy dogmatikusnak átdolgozásában és latin fordításá
ban a protestáns orthodoxia népszerű vallásos tankönyve 
lett. Ezt az átdolgozást használta fel Spilenberger is mun
kája összeállításánál. Hasonló szellemű Thomae Illés 
pozsonyi líceumi rektornak először névtelenül megjelent 
könyvecskéje Vadé Mecum oder Hand-Büchlein . . . (Press
burg, 1669. újabb kiadása u. ott 1698), amelynek a skola
sztikára emlékeztető dialektikus részletei egészen új oldal
ról mutatják Johann Gerhard hatását. Az első nagyobb
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németnyelvű theológiai munkát a hazai német írók közül 
a szepesszombati születésű Thann András írta. Életéről 
csak annyit tudunk, hogy Wittenbergben tanult, hazaté
rése utón a Szepességen volt prédikátor s mint sok társa, 
ő is a száműzetés keserű kenyerét ette. Munkája Des 
Heiligen und neuen Jerusalems Erster Theil . . . (Weissen- 
fels, 1680, a második rész 1681-ben Lipcsében jelent meg) 
nagyszabású hittani kompendium a barokk ízlés szerint 
fantasztikus szimbólumokba öltöztetve. A címben jelzett 
„új Jeruzsálem“ nem más, mint a Szentíráshoz ragasz
kodó tiszta lutheri tanok ragyogó temploma, amelyben 
az egyes hittételek mint drágakövek ékeskednek. A két 
hatalmas kötetben óriási vallásos és profán anyagot hordott 
egybe a legkülönfélébb írókból, akiknek idézetei mintegy 
a  drágakövek foglalatai. Ismeri az ókori írókat, egyház- 
atyákat, humanistákat s természetesen legjobban a protes
táns theológusokat, akik közül főképp Melanchton és 
Aegidius Hunnius írásait használta fel. Tárgyalási rendje 
a  következő: az egyes hittételeket előbb megmagyarázza, 
majd megfelelő szentírási idézetekkel alátámasztja, végül 
megfelelő imádságokat és énekeket fűz hozzájuk. Az éne
kek közt a XVII. századi német énekköltők legszebb 
munkái szerepelnek. Az anyag elrendezése arra mutat, 
hogy Thann agendónak szánta kompendiumát. Szűkebb 
keretek között hasonló beosztású az erdélyi szószok Hon- 
terus- féle agendájának átdolgozott formája, amelynek 
a XVIII. század közepéig két nagyszebeni kiadásával talál
kozunk (1653, 1748). Thann hatalmas munkája azonban 
erre a célra nehéz áttekinthetőségénél, túlságos tudákosságó- 
nál fogva nem volt alkalmas s azért nem is terjedt el széle
sebb körben. Thann élete végén áttért a katholikus vallásra. 
Áttérésének okait egy prédikációban tárta fel, amelyre alább 
még visszatérünk. A protestáns orthodoxia szigorú bibliciz- 
musa szólal meg a korán elhúnyt brassói Plecker György 
(1673—1696) katekizáló füzetében: Inhalt der Bibel in 
Frage und Antwort (Kronstadt, 1696, újabb kiadása u. ott 
1699). A kis munka gondolatmenete Caspar Neumann 
boroszlói prédikátor egyik beszédéhez kapcsolódik. Neu
mann, aki keményen harcolt a pietizmus ellen, különösen 
imakönyvével tette ismertté nevét; magyarra is lefordította 
egy ismeretlen „akkori bujdosó.“ Prédikációjában, melyet 
Plecker voltaképpen csak dialogikus formába átírt, sorra 
méltatja az ó-testamentum könyveit tartalmuk és jelentő
ségük szerint. Fejtegetéseinek józan ésszerűségében már 
a felvilágosodás nyomai lelhetők fel. A pietizmus elleni 
'gyűlölet árad Serpilius Keresztéig fentebb említett Lebens- 
Catechismus-ából is.

Az érzelmi vallásosság és a misztika első nyomaival
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a körmöcbányai Schumberg Tóbiás munkáiban találko
zunk. Johann Arndt, Heinrich Müller és Philipp Kegel 
vallásosságát közvetíti az Opitz-tanítványok keresett nyel
vén akár bibliai idézeteket gyűjtve (Feld-, Haus- und Reis- 
Bibel . . . 1865), akár a speculum humanae vitae hagy o
mányos formájában (Spiegel, darinnen sich ein Christen
mensch . . . täglich beschauen soll . . . 1685), vagy katekiz
musban (Gottliebs Spruch Catechismus) írja meg oktató 
elmélkedéseit. A chiliazmus Krisztus-államának ideálja 
jelenik meg Klesch Dániel írásaira emlékeztető modorban 
a soproni Kirchweger András könyvében (Geistlicher 
Staats-Mann). Elmélkedései arra tanítanak, hogy miképen 
készülhet el az ember arra, hogy a Krisztus-állam méltó 
polgára lehessen. Állandóan a chiliazmus szempontjából 
nézve a vallásosságot, természetesen könnyen téved kétes 
értékű feltevésekbe és következtetésekbe, bár Klesch 
Dániel fantasztikus jövendöléseitől távol áll. A vallásosság 
szerinte az egyén érzelmi élménye s e főgondolat kifej
tésében főkép a protestáns misztikusoknak s a pietizmus 
előkészítőinek írásaira támaszkodik. Arndt és a pietisták 
hatása tükröződik Günther Andrásnak az igaz keresztény
ség gyakorlásáról írt könyvében is (Handleitung zur 
höchstnöthigen und unablässigen Übung des Wahren 
Christenthums . ..  1700). Az erdélyi szász pietista irodalom 
legtermékenyebb munkása Teutsch András. Munkáinak 
szellemére nézve jellemző, hogy legkedvesebb olvasmánya 
Kempis Tamás Krisztus követése volt, amelyet saját fordí
tásában és magyarázataival ki is adott (1709). Traktátu
saiban mélységes bűnbánat és szigorú aszkézis szólal 
meg. A gyakorlati vallásosság híve, gyakorlati szempont
ból állítja össze Arndt szellemében az igaz kereszténység 
követelményeit, a bűnbánatról és gyónásról szóló, elmél
kedését — bőven kiaknázva különösen Szent Ágoston 
írásait, — valamint a Szentírás hasznos és gyümölcsöző 
oktatására vonatkozó utasításait, melyekben főkép Francke 
és Freylinghausen idevonatkozó munkáit használta fel. 
A fiatalabb erdélyi szász pietista nemzedék az ő irányí
tása alatt áll. Freylinghausen hatását mutatja Teutsch 
lelkes követőjének, a segesvári Kraus Jánosnak (t 1781) 
kissé érzelgős szubjektivitással megírt kis hittani munkája 
(Das himmlisch gesinnte Herz vom zukünftigen Leben . . .  
1733.) és a nagyszebeni névtelen katekizmus is (Biblischer 
Katechismus . .. 1743). A Szepességről csak egyetlen igazán 
pietista káténk van : Katechetische Heilsordnung als eine 
Grundlage für Kinder (Boroszló, 1751, 2. kiadás u. ott 
1752), szerzője Klein Mihály nagylomnici prédikátor. Az 
egész könyvecske a pietista vallásos nevelés legfonto
sabb reformjának, a konfirmációnak van szentelve, ennek
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jelentőségét méltatja, erre készít elő. Főforrása Spener: 
Einfältige Erklärung der christlichen Lehre nach der Ord
nung des kleinen Katechismus Lutheri c. munkája, amelyet 
Klein itt-ott szentírási idézetekkel bővít.

A didaktikus munkákról szólva, meg kell végül em
lékeznünk néhány vallásos költeményről. Ezek a több
nyire hosszadalmas, naiv módon elbeszélő költemények 
rendesen bibliai tárgyúak, gondolati tartalmuk ugyanaz, 
mint a vallásos prózairodalomé. A költemények irodalom- 
történeti jelentősége abban áll, hogy bennük a német 
theológiai, vallásos munkák tartalmi, és a világi költészet 
formai hatása a magyarországi német írókra leghívebben 
tükröződik. Az első ilyen XVII. századi vallásos költe
ményünk még Hans Sachs mesterdalnok költészetének 
formai hagyományait mutatja. Ez a Cancromagia (Kassa, 
1629) fantasztikusan magyarázza a rák képét különféle 
szimbólumokkal, amelyeket a keresztény világdráma fő
alakjaival hoz kapcsolatba. A szerző, Lőcse város bírál
nak és tanácsának ajánlva a munkát, csak az előszóban 
nevezi meg magát: „Anthonius Dörfflinger, Evangelischer 
Lehr Vertriebener Prediger“. Hogy Dörfflinger hol volt 
prédikátor és miért űzetett el állásából, azt nem tudjuk 
meg. Ugyanitt megnevezi költeménye főforrását: Heinrich 
Bünting hannoveri theológus (1545—1600) Itinerarium 
biblicum c. szentírási kompendiumát. Időrendben követ
kező két vallásos költeményünk csak csekély töredékek
ben maradt ránk. Az egyik egy Brassóban, 1637-ben meg
jelent verses munka, amelynek csak egy lapját ismerjük, 
a másik pedig Salamon példabeszédeinek verses feldol
gozása ismeretlen szerzőtől (Die Sprüche Salomonis . . . 
Lőcse 1649). Mindkét költemény formájában még Hans 
Sachsot utánozza. Sokkal jelentékenyebb ezeknél az 
egyetlen nagyobb terjedelmű barokk verses munka, a 
thüringiai származású Hoffmann János eperjesi prédikátor
nak a három napkeleti bölcs útjáról szóló elbeszélése 
(Reise der Morgenländischen Weisen zum Kripplein 
Christi . . . Bártfa 1669). Hoffmann munkáját néhány 
tekintélyes eperjesi polgárnak ajánlotta. A költemény 
irodalomtörténeti hovátartozása már az invokációból 
kitűnik, amelyet pompázatos mitológiai vonatkozásokkal 
túlterhelt kifejezései miatt is érdemes szemügyre vennünk:

Du hast mein Stumpfes Rohr nicht Phoebus noch gespitzet 
Noch mich mit jenem Saft des Pegasus bespritzet 
Du bist mir unbekant Homerus reiches Feld 
Da Hector wird gerühmt der hochbehertzte Held.
Ich hab Euch nicht begrüst ihr Marons goldne Lehren 
Die ihr den Palmzweig pflegt den Häuptern zu verehren,
Ich bin dein Schatten kaum du hochbegabter Mann

Pukánszky : A magyarors .ági németség irodalmi törekvései. 19
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Du Kluger Schlesier du Edler deutscher Schwan 
Mein Opitz voller Geists der du so hoch gesungen 
Dasz deiner Harffen Klang bisz an die Stern verklungen 
Drumb wer es besser mir wenn ich der Feder lauff 
So grob geschnitten is, vor diszmal hielte auff.

Ez a fülledt légkör uralkodik az egész költeményben. 
A Betlehembe siető napkeleti bölcsek a XVII. századi 
précieux irodalmi társaságok tudós poétái, akik egyformán 
jól idéznek Platon, Szent Ágoston és Basilius írásaiból 
és a világi költőkből, akik útközben egy második Odysseát 
élnek át- S az anakronisztikus káosz nem volna teljes, ha 
a bölcsek nem tanulmányoznák Betlehembe indulásuk 
előtt a bibliát és a jelentősebb theológusokat, hogy az 
Üdvözítő előtt tanúságot tegyenek az igaz lutheri hitvallás
ról és védelmet kérjenek különféle eretnek kilengésekkel 
szemben. A vallásos költemények igénytelen sorát a körmöc- 
bányai Chladenius (Chladni) Mártonnak Jézus megdicsőü
léséről szóló verses elmélkedései és vallásos ódái zárják 
be (Der verklärte Jesus . . . mit zwölff geistlichen Oden .. . 
Lipcse, 1709). Chladenius neve a protestáns theológiai 
irodalomban különösen latin nyelven írt dogmatikai röp- 
iratai révén ismeretes, amelyekben a pietizmus és szin
kretizmus ellen harcolt. Verses elmélkedéseinek alapja 
az evangélisták elbeszélése, de minduntalan találkozunk 
bennük katholikus reminiszcenciákkal, a katholikus vallá
sosság elemeivel. Ez különben jellemző sajátsága az egész
XVII. századi protestáns vallásos irodalomnak. Az elmél
kedések szó- és képkészlete éppúgy a barokk vallásos 
költők kelléktárából való, mint Hoffmann költeményeinek 
dagályosságai.

I R ODAL OM.
A német imádségos könyvekről és épületes munkákról általában 

1. a 171. lapon felsorolt munkákat, v. ö. még /. C. Cossack: Zur 
Geschichte der ascetischen Literatur in Deutschland. 1871. — 
A magyar és német ' állásos irodalom viszonyáról l. Thienemann 
Tivadar: XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredetű 
művei. Irodalomtörténeti Közlemények. 1922—23. — Az után- 
nyomatok egy részét is megemlíti. Az egyes utánnyomatokat 1. Szabó 
Károly: R. M. K. 11. 383., 986., 1158.. 1299., 1449., 1477., 1479., 1516., 
2229. sz. és Petrik: 1. 872. és II. 627. 1 — A brassói imádságos 
könyvet 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 1603. sz. — Schwartz Máté 
imádságoskönyvét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 1127. sz. — V. ö. 
még Fabó András: Adalékok Czwittingerhez. Figyelő. XVIII. 
228. 1. — Wegelin Józsua imádságoskönyvét 1. A pozsonyi ág. hitv. 
ev. egyházközség története. Pozsony, 1906. — Langsfeld imádságos
könyvét I. Magyar Könyvszemle. Ú. f. VI. 59.1. — V. ö. Szinnyei: 
M. I. VII. 761. has. — A Gottgefälliger Kinder-Lauff leírását 1. 
Magyar Könyvszemle. 1906. 131 — 153. 1. — Möller Dániel Vilmos 
imádságoskönyvét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 2337. sz. — V. ö. 
még Klein: Nachrichten. I. 304—312. 1. — Memoria Molleriana* 
Altdorfi, 1713. — Szinnyei: M. 1. IX. 134—144. I. — Erythraeus
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Joachim imádságoskönyvét 1. Szabó Károly: R. M ■ K. III. 3413. sz. — 
Piiarik III. István imádságoskönyvét 1. a felsőmagyarorszégi prédikátorok
ról szóló fejezetben. — Bél Mátyás imádságoskönyvét 1. Petrik: L 
215. I. — V. ö. még Klein: Nachrichten. 38—5 4 .1. — Haán Lajos: 
Bél Mátyás. Értekezések a történeti osztály köréből. Vili. 8. sz. 
1879. — Johann Jeverus: Verzeichnis allerhand pietistischer 
Intriguen und Unordnungen fn Litthauen, vielen Städten 
Deutschlandes, Ungarn und Amerika. Hamburg. 1729. — Bél 
Mátyásnak, a történetírónak viszonyát a pietizmushoz érdekesen világítja 
meg Hóman Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása 
a X V I11. században. A Szent-István Akadémia történelmi, jog- 
és társadalomtudományi osztályának felolvasásai. I. 5. Bp., 
1920. — A Geistlicher Handelsstab kiadásait 1. Petrik: II. 61. 1. — 
Az Oedenburgisches Abend-Gebeth kiadásait 1. Szabó: R .M .K . 
III. 2682. és 4224. sz. — V. ö. még Payr: A soproni ág. h. ev. 
egyházközség története. I. Sopron. 1917. — Adami Marton ima
könyvét 1. Szabó Károly: R. M . K. II. 1504. sz. — V. ö. még az 
enekeskönyvekről szóló fejezetet. — A brassói tűzvész alkalmával meg
jelent imádságot I. Szabó: R. M. K. II. 1641. sz. — II. Rákóczi Ferenc 
imájának német fordításáról 1. Magyar Könyvszemle. 1906. 131 — 
153. 1. — A Luther-káté lőcsei kiadását 1. Szabó Károly: R. M.K. 
II 1799. sz. és Nemz. Múz. R. M. K. II. Katalógus : 2508. sz. — Schallius 
Györgyről i. Szinnyei: M. 1. XII. 318. has. — Radecius Bálintra nézve
I az énekeskönyvekről szóló fejezetet. Katekizmusát 1. Szabó Károly : 
R. M. K. II. 403. sz. — Schwartz Máté elmélkedéseit 1. Szabó Károly: 
B. M. K. III. 1388 sz. — Eisenberg Péter életszabályait I. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 766. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. / .  II. 1249. 
has. — Spilenberger Márton fheológiai munkáját 1. Szabó Károly: 
R. M. K. II 2258. sz. — V. ö. még Jöcher: Allgemeines Gelehrten- 
Lexicon. IV. 737.1. — Thomae Éliás Vademecumját I. Szabó: R. M. K.
II 1254. és 1943. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. 1. XIV. 131. I. — 
Thann András munkáját 1. Szabó Károly; R. M.K. III 3061., 3131. 
sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. XIV. 90—91. has. — A nagyszebeni 
Agenda kiadásait I. Szabó Károly: R. M. K. II. 792. sz. és Petrik:
I 2 7 . 1. — Plecker György munkáit I. S z a b ó  K á r o l y :  R . M. K .  II . 
1 8 2 2 ., 1 9 5 0 . sz. — V . ö. még S z i n n y e i : M. I. X . 1 2 3 5 —3 6 . has. — 
T r a u s c h :  S c h r i f t s t e l l e r l e x i c o n . III. 6 7 .  1. —  A. D. B.  X X II I .  5 3 2 —  
534. I. — Serpilius Keresz'élv idevágó munkáit 1. S z a b ó  K á r o l y :  
R. M. K .  III. 4 4 0 3 .  sz. és P e t r i k :  111. 3 7 4 .  1 ; I. még a prédikátorok
ról szóló fejezetet. — Schumberg Tóbiás épületes könyveit 1. S z a b ó  
K á r o l y :  R. M. K .  III. 3 3 6 3 - ,  3 3 6 4 . .  4 2 7 7 . sz. — Kirchweger Kristóf 
András művét 1. S z a b ó  K á r o l y : R. M. K .  I l i  4 2 7 6 .  sz. — V . ö. még 
S z i n n y e i :  M. 1. V I. 2 4 6 —2 4 7 .  has. — Günther András idevágó mun
káját 1. S z a b ó  K á r o l y :  R. M. K .  II I . 4 1 9 0 .  s z .; 1. még a prédikáto
rokról szóló fejezetet. — Teutsch András vallásos értekezéseit és 
Kempis-fordítását I. S z a b ó  K á r o l y :  R . M. K .  II. 2 2 3 9 . ,  2 2 7 8 . .  2 3 1 0 . ,  
2392. sz. — V. ö. még F r ie d r ic h  T e u t s c h :  G e sc h ic h te  d e r  S ie b e n 
b ü r g e r  S a c h se n  f ü r  d a s  sä ch s isch e  V o lk .  II Hermannstadt, 1 9 0 7 . 
4 1 . I. — S z i n n y e i :  M. 1. XIV. 5 8 . has. és T r a u s c h :  S c h r i f t s t e l l e r 
lex ico n .  III. 3 6 7 — 3 7 1 .  1. — Kraus János munkáját I. P e t r i k :  II. 5 0 0 . 1. — 
V. ö. még S z i n n y e i : M. I. VII. 2 3 5 .  has. — T ra u sc h  : S c h r i f t s t e l l e r 
le x ic o n .  II. 3 1 0 .  I. — A nagyszebeni névtelen katekizmust 1. P e t r i k :  
II. 3 3 8 .  I. — Klein Mihálv katekizmusát 1. P e t r i k :  II. 4 0 7 —4 0 8 .  1. — 
V. ö. még S z i n n y e i :  M. I. VI. 5 0 8 - 5 0 9 .  has. — K l e i n :  N a c h r ic h te n .  
II. 2 9 1 — 2 9 4 .  1 — Dörfflinger C a n c r o m a g i á j á t  I. S z a b ó  K á r o l y :  
R. M. K. II. 4 5 3 .  sz. — A brassói töredéket 1. u. ott II. 2 4 4 6 .  sz. — 
V. ö. még Fr. Z i m m e r m a n n : A u s  a l t e n  E in b ä n d e n  v o n  R e c h 
n u n g en  a u s  d e n  J a h r e n  1506 b is  1691. A r c h i v  N . F. XIX. 1884. 
7 8 —9 8 . 1. — A Salamon példabeszédeit tárgyazó költeményt I. M a g y a r  
K ö n y v s z e m l e ■ 1892/3. 232. I. — Hoffmann János költeményét 1. S z a b ó
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Károly: R. M. K. II. 1162. sz. — V. ö. még Szinnyei: M. I. IV. 
956. has. — Chladenius Márton munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K. 
III. 4689. sz. — V. ö. még Klein: Nachrichten. I. 27—28. 1.

F) Protestáns hitvitázó irodalom.

A XVI. század dogmatikai vitairodalmában csaknem 
kizárólag az egyes protestáns felekezetek állnak egymással 
szemben. A viták középpontjában álló kérdések — az úr
vacsora lényege, az üdvözülés — természetüknél fogva 
mindenkit érdekeltek s így a rájuk vonatkozó vita is nagy
részt népszerű keretben, a laikus hívek érdeklődése mellett 
folyt le. A XVII. században a protestáns felekezetek között 
fennálló ellentétek elsimulnak s az egész protestántizmus 
egy táborban harcol az új erőre támadt katholicizmus ellen, 
amely évszázadokon át kialakult s a jezsuiták által töké
letességig fejlesztett dialektikai készségével támadja az új 
hit híveit. A hatalmas ellenféllel szemben a protestánsok 
is a tudomány teljes fegyverzetében lépnek a küzdőtérre 
s kiaknázzák az egész német protestáns dogmatikai és 
apologetikai irodalmat. Ez a protestáns dogmatika és apo- 
logetika éppúgy Aristotelesre és a skolasztikusokra támasz
kodik, mint a katholikusoké. Mestere Melanchton; az ő 
dialektikai készsége és logikai szigora jellemzi az idevágó 
munkákat. A protestánsok és katholikusok közt folyó viták 
most túlnyomóan theológiai szakkérdések körül forognak, 
a vitairatok nagyrészt latin nyelven jelennek meg s ily 
módon a vitából a laikus tömegek éppúgy ki vannak zárva, 
mint a középkori theológiából. A kevésszámú, nagyobb 
nyilvánosságnak szánt németnyelvű vitairat többnyire a 
szellemi harc gyakorlati következményeire, a protestáns 
prédikátorok üldözésére vagy áttérésekre vonatkozik.

A protestáns vitairatok csaknem kivétel nélkül a jezsui
ták ellen fordulnak. A jezsuiták elleni gyűlölet szólal meg 
abból a mérgeshangú kis pamfletból, amely Pozsonyban, 
1619-ben került ki a sajtó alól Jesuiter Ausmusterung im 
Königreich Ungarn und Marg g raff thumb Mähren címen. 
Ez az ismeretlen szerzőjű népszerű pamflet több nyelven 
jelent meg; gúnyos diadallal regisztrálja a cseh, morva 
és magyar rendek állásfoglalását a jezsuiták ellen s az 
ország szellemi fellendülését reméli az erőszakos és hata
lomra vágyó rend megrendszabályozásától. Hogy ez a 
remény mennyire nem teljesedett be, azt XVII. századi német 
hitvitázó irodalmunk egyik legkiválóbb munkásának, Lang 
Mátyás soproni prédikátornak írásai mutatják legjobban. 
A tudós pap ellenfele a jezsuiták egyik termékeny dogmati
kusa, a rajnamelléki származású Jodocus Kedd (1597-1657), 
aki Bécsben működött mint prédikátor és rendje megbízá-
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sából többször járt térítő úton hazánkban és Sziléziában. 
Közel 80 vitairatot írt, amelyek közül legelterjedtebb Christ
licher Hertzenrührer (1650) c. traktátusa. Ebben Kedd éles 
logikával és mesteri dialektikával a katholikus vallás egye
dül üdvözítő voltát bizonyítja. Különösen erős visszhangot 
keltett a traktátushoz mellékelt tizenkét kérdés, amelyeket 
a protestáns lelkészekhez intéz, válaszuktól várva feleke
zetűk isteni eredetének bizonyítását. Ezekkel a kérdésekkel, 
amelyek számos kiadásban külön is megjelentek, foglal
kozik Lang Mátyás. Első vitairatából Zwölff Schluss Reden 
(Leipzig 1652) megtudjuk, hogy egyszer már válaszolt Kedd 
kérdéseire, de ez erőszakosan kiforgatva közölte válaszát 
a nyilvánossággal. Ezért Lang most maga adja ki feleleteit. 
Érvelésének alapja a Szentírás, amelyből garmadával önti 
idézeteit az egyes kérdésekre. Legrészletesebben annak 
bizonyítására törekszik, hogy a protestáns lelkészek „von 
Gott ordinarie oder extraordinarie zum Lehr- und Predigt- 
Amt berufen seynd“. Itt segítségül hívja óriási olvasott
ságát a középkori egyházatyákban s a protestáns apologéták- 
ban ; utóbbiak közül Johann Gerhardot, a nagy orthodox 
theologust vallja mesterének. Lang e nyilvános válaszára 
Kedd újabb nyilvános cáfolattal válaszol (Appendix, oder 
Anhang einer neuen Antwort Matthiae Langi), sőt ösztön
zésére egy másik bécsi jezsuita, Wárgl Jónás prédikációi
ban a legnagyobb nyilvánosság előtt is pellengérre állította 
a soproni lelkészt. Kedd és Wárgl támadásainak lényege 
az, hogy a lutheranizmus semmiben sem különbözik a 
kálvinizmustól, socinianizmustól, anabaptizmustól, amelyek
nek kárhozatos voltát a legjelesebb lutheránus theológusok 
is elismerték. Ezekkel száll szembe Lang Apologia Veritatis 
(Leipzig, 1654) című értekezésében. Hatalmas apparátussal 
egymás mellé állítja a protestáns felekezetek főbb hit
tételeit egyes kiváló theológusok magyarázataival s ily 
módon kidomborítja a közöttük fennálló lényeges különb
ségeket. Hasonló tartalmú harmadik vitairata is : Mitleiden 
zu haben mit S. J. Terentiano, wegen seiner . . . Langii 
trilinguis oder drey spitzigen Schlangen-Zung (Leipzig, 1656). 
Mint a címből kitűnik, egy Terentius álnév mögé rejtőző 
jezsuita ellen védekezik, aki egyik traktátusában (Langius 
trilinguis. Strassburg, 1656) Lang érvelésével szemben nem
csak theológiai szempontból vonja kétségbe a protestáns 
felekezetek létjogosultságát, hanem meglehetős durván 
támadja a protestáns prédikátorok „erkölcstelen“ magán
életét is. Lang nem kisebb tekintélyre, mint Dudics Andrásra, 
a nagy erazmista püspökre támaszkodva utasítja vissza 
az ismeretlen jezsuita vádjait. Dudicsnak a Tridentinumon 
megjelent püspökökről írt jellemzése szerinte a legsötétebb 
színben tünteti föl a katholikus papság erkölcseit s e jellem-



zésnek hűségét igazolják a magyarországi viszonyok is. 
Figyelemreméltó Lang traktátusának formája és hangja. 
Könnyen perdülő világos mondatokban, metsző, szellemes 
iróniával védi a maga igazát s egyszerű prédikátor létére 
is fölényes tudott maradni befolyásos és a dialektika 
minden fogásában jártas ellenfeleivel szemben. Durva, 
trágár kifejezéseket sohasem használ, noha ezek szinte nél
külözhetetlen fegyverei voltak a korabeli hitvitának.

Jezsuita írókkal vitatkozik Böhm Kristóf (1626—1660), 
a radebergi születésű pozsonyi iskolaigazgató, majd 
lőcsei lelkész is dogmatikai disszertációiban. Ezek közül 
legérdekesebb — egyúttal egyetlen németnyelvű mun
kája, — Beantwortung der Unchristlichen und mehr den 
Heydnischen doch sehr gemeinen Frage Woher ich gewiss 
sei, dass heutige Bibel, oder Heilige Schrifft von Gott 
(Trencsén, 1658) Franz Costerus ismert jezsuita szónok 
ellen irányul. Böhm Costerus egyik húsvéti beszédével 
száll szembe, amely szerint a Szentírás a pápa megerő
sítése nélkül nem lehet a keresztény hit alapja. Bár a 
vallás kérdéseiben meddő, sőt káros a vitatkozás, mert 
„es entspringet darauss Hader, in dem wegen hitziger 
Affection keiner dem andern weichen will; es entsprin
get daraus Lästerung, in dem man sich zu sehr erbosst; 
es entspringet daraus böser Argwohn gegen Gott, in dem 
solche Ding, welche man schlechthin ohne grübeln glau
ben sollte, durch menschliche Spitzfindigkeiten in zweiffel 
gezogen werden”, mégis, különösen a jezsuiták, állandóan 
vitákat provokálnak azzal, hogy az igaz keresztény 
vallás alapigazságait támadják. A két szakaszra oszló 
vitának első részében azt bizonyítja, hogy a katholikus. 
különösen pedig a jezsuita theológusok kétségbevonják 
a Szentírás isteni eredetét. A második részben állításaikat 
cáfolja bibliai példázatokkal, népszerű hasonlatokkal és 
naiv következtetésekkel. Értekezését nem azért írta, ,,als 
ob nicht satsame beweisungen in der Schrifft selbsten zu 
finden“, hanem hívei kérésére; nyomtatásban is azért 
adta ki, „umb das nicht so die Schrifft in der Wider
sacher Hände käme, sie nach ihrer Gewonheit selbige 
zu verkehren Ursache nemmen.“

A népszerű dogmatikai kontroverziák kedvelt formái 
közé tartozik ebben a korban mindkét részről a konvertita 
beszéd, amelyben az áttértek megokolják lépésüket és 
őket jellemző gyűlölettel támadják az elhagyott felekezet 
hittételeit. Német hazánkfiai közül két protestánssá és egy 
katholikussá lett prédikátor adta ki egyházi beszéd for
májában áttérésének történetét. A két protestánssá lett 
prédikátor Schimschalk Márton és Welligrandt Mihály. 
Schimschalk életéről prédikációja alapján csak annyit
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'tudunk, hogy felsőmagyarországi származású nemes volt 
s hogy Regensburgban, 1654-ben tért át az evangélikus 
vallásra. Kurze Revocations Predigt. . .  (Leipzig, 1656) 
címen kiadott prédikációjában rikító színekkel, dagályos 

i szónoki képekkel állítja szembe egymással a katholikus 
I „sötétséget“ a protestáns „világossággal“. Jóllehet nép

szerű hatásokra törekszik, a neophyta mohóságával tarka 
összevisszaságban mindenféle idézetet összehord a protes
táns theológusokból, ami dagályos kifejezései mellett 
szinte értelmetlen zűrzavarra vezet. Nem sokkal különb 
a pozsonyi születésű Welligrandt Mihály beszéde: 
Erleuchtete F'insternüsz .. . (Leipzig, 1670). Kitűnik ebből, 
hogy 15 évig domonkosrendi szerzetes s a szombathelyi 
rendház főnöke volt; dagályosságban és hatáshajhászás- 
ban talán még felülmúlja honfitársát, de hiányzik belőle 
a tudákosság s így önéletrajzszámba menő hosszú 
.szónoklata világosabb és élvezhetőbb'. Jóval nagyobb 
figyelmet érdemel a protestáns prédikátorból katholikussá 
lelt Thann András áttéréséről szóló terjedelmes értekezés; 
Thann nagyszabású protestáns theológiai munkájáról 
fentebb megemlékeztünk. Miként ebben, úgy Unicum 
Ovile Catholicum, Der Einige Catholische Schafstall 
fTyrnau 1693) c. értekezésében is elsősorban nagy theo
lógiai műveltségét érvényesíti. Az értekezés három részre 
oszlik; az elsőben azt fejtegeti Thann, hogy az egyház 
reformálására legkevésbbé Luther, Calvin és társai voltak 
hivatottak: „wer sich eines rechtmässigen Beruffs zur 
Reformation der Kirchen rühmen will, muss entweder 
ohne Mittel, oder durch Mittel beruffen seyn: Lutherus, 
alle seine Nachfolger sind weder ohne Mittel, noch durch 
ordentliche Mittel zur Reformation der Chatolischen Kirchen 
beruffen worden.“ A második részben az igaz katholikus 
egyház és hit ismertetőjeleiről és szervezetéről szól, a 
harmadik részben pedig Krisztus földi helytartóját védi 
meg a protestánsok támadásaival szemben. Thann érvei 
mellett óriási theojógiai irodalmat sorakoztat fel. Bőven 
kiaknázza Szt. Ágostont, Chrysostomust, Aquinoi Szt. 
Tamást és Theophylactost, de gyakran utal a protestáns 
theológusok munkáira is, hogy velük ellentétes felfogását 
jobban kidomborítsa. Az értekezés általában katholikus 
szelleme mellett is protestáns theológus munkája; felépí
tése, a Szentírásra való folytonos hivatkozás, egyes 
stereotyp kifejezések mind azt mutatják, hogy Thann 
protestáns műveltségének mély gyökerei voltak s hogy ez 
a műveltség a neophyta túlzó katholicizmusán keresztül 
is érezhető.

A hetvenes években mindinkább erősbödő protestáns
üldözések hatása alatt a hitvitázó iratok tartalma és

1



hangja is megváltozik. A népszerű dogmatikai kérdések 
helyébe most az üldözött prédikátorok egyéni sérelmei, 
panaszai lépnek. Az erőszakos térítésekkel, meghurcol
tatásokkal szemben a protestánsok vallásszabadságát biz
tosító törvényekre hivatkozva a nagy német közvélemény
nél keresnek védelmet a prédikátorok. A csekélyszámú 
hitvitázó munkával szemben ez a quaeruláns, majd exu- 
láns irodalom rendkívül gazdag. Jellemző sajátságait meg
találjuk már egy 1673-ban névtelenül megjelent — való
színűleg pozsonyi — nyomtatványban: Auffrichtig-ver- 
trauliches Gespräch zwischen Treulieb und Freymund 
von dem Reformations Werek zu Pressburg in Ungarn. 
A fiktiv dialógus a humanizmus óta kedvelt formája a 
röpiratirodalomnak. A címben említett két pozsonyi polgár 
a magyarországi, különösen pedig a pozsonyi protestan
tizmus sorsát siratja. Szenvedélyes hangjukhoz nem egészen 
illő hosszadalmas tudákossággal ismertetik a magyar 
protestantizmus eddigi küzdelmeit és sorra cáfolják az 
ellene szórt rágalmakat. E cáfolatok középpontjában 
Bársony György nagyváradi püspök röpirata áll (Veritas 
toti mundo declarata), amely a Wesselényi-féle össze
esküvés kapcsán hazaárulással es lázadással vádolva a 
protestánsokat, azt bizonyítja, hogy a király nem köteles 
a vallásszabadságukat biztosító törvényeket megtartani. 
Bársony érvelését azonban igazán csak a száműzött 
prédikátorok nyomán támadt exuláns irodalom veszi pergő
tűz a lá ; ez az exuláns irodalom az elnyomatás éveiben 
egyébként is átveszi a katholicizmus ellen hadakozó 
népszerű dogmatikai vitairatok szerepét.
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G) Az exuláns irodalom.

A protestáns prédikátorok üldözése és száműzetése 
a XVII. század hetvenes éveiben a röpiratok és könyvek 
egész tömegét, az ú. n. exu/dns-irodalmat keltette életre. 
Az emigránsok Németország protestánslakta területein lel
tek menedéket; különösen Boroszló, Zittau, Halle, Drezda 
voltak azok a helyek, amelyek a száműzötteket készség
gel fogadták be; sőt az exulánsok 1674-ben a szász 
választófejedelem engedelmével Zittau mellett Neu-Salza 
néven külön községet is alapítottak. Bár többnyire jól 
helyezkedtek el új hazájukban, nem feledkeztek meg 
magyarországi testvéreik szomorú helyzetéről sem és szó
val és tollal egyaránt igyekeztek felhívni a nyugati protes
táns világ figyelmét a magyarországi protestánsok szenve
déseire. A német protestáns templomok $,orra megnyitották 
kapuikat a vendégprédikátorok előtt, hogy szószékeikről 
hallassák az elnyomott magyarországi protestánsok segély
kiáltását a nyugati testvérekhez; a Németországban el
helyezkedett magyarországi származású tekintélyes protes
tánsok tollat ragadnak az elnyomottak védelmére s maguk 
a száműzöttek naiv részletességgel, a török háborúk tudósí
tásaihoz hasonló rikító színezéssel, de mindig erkölcsi 
komolysággal tárják a világ elé a maguk egyéni bajait 
és egyházukét. Az irodalomhoz ezeknek a röpiratoknak 
voltaképen kevés közük van, de nyers hangjukból, szá
raz krónikás adataikból jobban kidomborodnak a magyar 
protestantizmus életproblémái, mint a Klesch-testvérek 
barokk körmondataiból. Ezt a röpirattengert szinte lehe
tetlen áttekinteni; a XVII. századi hazai szerzőktől való 
nyomtatványok túlnyomó része vagy a török háborúk 
eseményeivel, vagy a száműzött protestánsok sorsával 
foglalkozik. De itt is bizonyos típusokkal találkozunk, 
amelyekből az egész exuláns mozgalom megismerhető.

A röpiratok legnagyobb része pusztán a prédikátorok
tól elszenvedett üldözéseket és kegyetlenkedéseket tárja a 
nyilvánosság elé. Alig van száműzött, aki viszontagságait 
akár prédikációban, akár más alakban ne írta volna meg 
s ezek az izgalmas és csodás fordulatokban, hajmeresztő 
részletekben bővelkedő elbeszélések, amelyek olykor ka
landos regénynek is beillettek nemcsak nálunk, hanem 
Németországban is óriási népszerűségre tettek szert. Az 
újságok és fantasztikumok után vágyódó nagy német 
protestáns közönség éppúgy olvasta őket, mint a különféle 
harcterekről érkező tudósításokat, az itthonmaradt elnyo
mottak pedig erőt és vigasztalást merítettek belőlük. Tarta
lomban és formában meglehetős egyformák. Az események 
naiv szupranaturalisztikus szemlélete s a barokk dagályos



298

próza ismert kifejező formulái, képei jellemzik valamennyit. 
A protestáns üldözéseknek egyetlenegy mozzanata sincs, 
amelyről egy vagy több röpirat ne emlékeznék meg. Az 
üldözöttek gondoskodnak arról is, hogy ártatlanságuk 
tudatában a királyhoz intézett kegyelmi kérvényük nyil
vánosságra kerüljön. Igaz, hogy ez a kegyelmi kérvény, 
amely 1675-ben jelent meg nyomtatásban, már címé
ben is felsorolja mindazokat a borzalmakat, amelyeket 
a protestáns prédikátoroknak át kellett élniök: An die 
Rom. Kaeyserl. auch zu Hungarn und Bohaimb Konigl. 
Majest. unsern allergnaedigsten Kaeyser, König, und 
Herrn, xc. xc. Höchst nothwendiges Fuszfaelliges Schreyen, 
Bitten und Klagen, Deren, die inwendig benandien Sechs 
Schlossern bey 71. faelschlich angegebenen, nun in grau
samer Arrestirung, unter Schlangen, Krotten und Unge- 
ziffer nackendt und blosz ohne Lebens-Mittel, halb todt 
liegende arme, eiendigst geplagte Prediger und Schul
diener der Schweizerischen und Augspurg. Concession 
umb allergnaedigste Erbarm-völlige Loszlassung und 
Ledigsprechung aller zumuthenden und unchristlichen 
W ereken auch freyen sichern Pass, und Restituirung un
serer armen mit Thraenen verlassenen heulenden Waysz- 
lein. Egy másik névtelen nyomtatvány ugyancsak jellemző 
részletességgel útmutatást ad a prédikátoroknak, hogy 
milyen magatartást tanúsítsanak a lelkiismereti kényszer
rel szemben: Wohlgemeinter und in Gottes Wort ge
gründeter Unterricht Vor alle Einfaeltige Jetzo in Ungarn 
bedraengte und verfolgte Christen . . . (Regensburg, 1675.) 
Sokkal érdekesebbek ezeknél az általános tartalmú röp- 
iratoknál az egyesek sorsának elbeszélései. Ilyen Ritthaler 
Mihály modori tanító munkája, aki a protestáns vallás- 
szabadságot biztosító törvények ismertetésével igyekszik 
kimutatni az üldözések jogtalanságát és hozzáfűzi saját 
szenvedéseinek történetét; Masnicius Tóbiás illavai pap 
ás Simonides János breznóhányai tanító a gályarab
ságból való csodálatos menekülésének históriája, amely
ről két füzet is szól; Fidicinis György lőcsei kántor három 
édeskés hangú panaszirata, amely nyolcévi száműzetésé
nek viszontagságait adja elő és Burius János korponai 
lelkész felhívása a német protestáns közvéleményhez a 
magyarországi exulánsok megsegítésére.

A röpiratok egy másik tekintélyes része a katholikusok 
által hangoztatott hazaárulás és lázadás vádját utasítja 
vissza. Ismeretes, hogy a Wesselényi-féle összeesküvés 
szellemi irányításával a protestáns papságot vádolták. Ezt 
a vádat főkép Bársony György nagyváradi püspök és 
Labsánszky János, Szelepcsényi érsek titkárának röpiratai 
képviselték. Bársony fentebb említett röpiratával szemben
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a protestánsok erősen védekeztek. A német közvélemény 
előtt főkép a Klesch testvérek beszédei és Lani György 
korponai pap röpiratai képviselték a hazai protestantizmus 
érdekeit. Lani röpiratai: Kurtzer und doch wahrhaftiger 
Historischer Extract (1675), Kurtze und wahrhafte Histo
rische Erzehlung der grausamen und fast unerhörten 
papistischen Gefängnusz (1676) hangban és felfogásban a 
XVI. és XVII. század alkalmi krónikás termékei közé tar
toznak. Világszemlélete épp oly természetfölötti, mint a 
török krónikásoké, az eseményeket is hasonló túlzással 
állítja be, csupán az okozati összefüggések keresésében 
nem olyan végletes és jóval több egyéni heroizmus csendül 
ki előadásából. A röpiratokban saját sorsával kapcsolatban 
a pozsonyi rendkívüli törvényszék működését ismerteti. 
Talpraesetten szembeszáll Bársony körmönfont dialekti
kájával és bámulatos egyházjogi ismeretekre támaszkodva 
teljesen megdönti a protestáns prédikátorok ellen emelt 
vádakat. Lani 1676-ban megjelent nagyobb terjedelmű 
röpirata annyira népszerű volt, hogy rövid nyolc év alatt 
négy kiadást ért meg. Bársony röpiratánál jóval elterjedtebb, 
az exulánsok részéről is erősebben támadott Labsánszky 
vádirata: Kurtzer und wahrhafter Gerights-Auszug, Womit 
Unverholen und Sonnenklar erwiesen wird, dasz die im 
Königreich Hungarn Un-Catholische Praedicanten nicht 
in Ansehen der Religion, sondern der Rebellion und Auff- 
ruhr wegen abgesetzt und desz Königreichs verwiesen. 
(Türnau, 1675.) Labsánszky a jezsuita dialektika teljes 
fegyverzetében lép ellenfelei elé. Csodálatra.néltó dialektikai 
művészettel igyekszik új érvekkel alátámasztania régi vádat, 
mely szerint egyedül a protestáns papok forgatják fel az 
állam rendjét, egyedül ők akarják végkép kiszolgáltatni 
Magyarországot a töröknek s a Wesselényi-féle össze
esküvésnek is ők az értelmi mozgatói'. Óvatosan sorakoztatja 
fel érveit, néhány jól sikerült fogással még a tárgyilagosság 
látszatát is sikerül megőriznie, fejtegetéseit mindvégig kitű
nően felépített, gördülékeny mondatokban írja le. Hogy 
ellenfelei ennek ellenére csupán lenéző gúnyra méltatták, 
annak két oka van : nevetségesen erőszakolt bibliai idézetei 
és a röpirat befejezése. A mindvégig megfontolt fejtegetések 
után valóban megdöbbentően naiv a német közvélemény
nek, mint a magyarországi protestáns „rebellisek“ legfőbb 
pártfogójának megleckéztetése : „Hüte dich liebes Teutsch- 
land, damit du nicht doppelte Sünden auf dich ladest, 
indem du von unserem König und deinem Kayser ein so 
böses Urtheil schöpffest und hiemit so wol dich Selbsten 
als dein Haubt unbillicher Weisz verurtheilest. Was tragest 
du vor ein Bedencken, die Wahrheit zu bekennen? 
Schämest du dich vielleicht, dasz du von der Wahrheit



überwiesen werdest?“ Labsánszky röpiratának főkép ezt 
a befejezését használták fel a protestánsok arra, hogy 
jezsuita álokoskodását pellengérre állítsák. Ezt használja 
fel az első terjedelmes cáfoló irat is, amely rövid idővel 
Labsánszky munkájának megjelenése után névtelenül került 
ki a sajtó alól: Hungarische Prädicanten-Unschuld...  (1675). 
Pontonként cáfolja Labsánszky vádjait, de a tárgyilagosság
nak még a látszatát sem sikerül megóvnia s egy végtelen 
szidalom-sorozatba fúl a jezsuiták ellen. Labsánszkynak 
bibliai idézetei is elég anyagot adtak a kigúnyolásra, ezért 
munkáját egyszerűen megfelelő kíméletlen jegyzetekkel 
újra kinyomatták. Ezt a módszert választja legjelentékenyebb 
ellenfele is, aki 1683-ban Krestianszky Jób álnév alatt 
hasábosán kiadja a röpiratot saját válaszával együtt. (Kurtze 
Nachricht entgegengesetzet dem Lügenhafften Bericht... 
Eines wolgezogenen Pulli Jesuitici Namens Johann Lab- 
sanszky...) Az álnév mögött kétségtelenül egy magyar- 
országi exuláns prédikátor rejtőzik. Ezt már a válasz hangja 
is elárulja, amely nem óvatos és megfontolt, hanem kímé
letlen és nyers. Labsánszky dialektikájával szemben ellen
fele a történelmi tényekre mutat,rá és pontról-pontra metsző 
gúnnyal dönti meg vádjait. Óriási idézet-apparátusában 
megszólaltatja mindazokat, akiknek munkáiból a XVII. 
század egész szellemi tartalma összetevődik: antik költőket 
és filozófusokat, egyházatyákat és misztikusokat, barokk 
világi költőket és pietista elmélkedőket. A magyar politikai 
élet eseményeit a legapróbb részletekig ismeri; a jezsuiták 
telhetetlenségét okolja az ország bajaiért: „ ...  massen der 
Pfaffen und Jesuwider es allbereit dahin gebracht, dasz 
man die Leges Fundamentales, Articulos und Consvetu- 
dines Regni... nicht viel mehr geachtet!“ Ellenfelével 
röviden végez; a polémikus célzat lassan háttérbe szorul, 
s csupán a magyar protestantizmus küzdelmeinek szín
pompás rajza marad meg. A kortársak Krestianszky könyvét 
szinte kinyilatkoztatásként fogadták; alig találunk a nyolc
vanas években németnyelvű protestáns nyomtatványt, amely 
nem emlékezik meg Krestianszky győzelmes tollharcáróL 

Az exulánsok azonban nemcsak a jezsuitákkal és 
az ellenreformációval szemben emelték fel szavukat, ha
nem saját híveik közönyével, saját lelkészeik erkölcsi 
süllyedésével szemben is. A híveit és kartársait vádoló 
lelkész gyakori típus az emigránsok között; szerintük a 
magyar protestantizmus válságának oka az, hogy a hívek 
és papok erkölcstelen életmódot folytatnak, az egyházi 
tisztségeket pénzért árulják, az igehirdetés helyett örökös 
dínom-dánomba merülnek. Ezekben a beszédekben és 
röpiratokban újra az első protestáns feddő írók komor 
ótestamentomi hangja szólal meg, az igazság erejét azon-

MAGYAR
TUDOMÁNYOS
A K A D É MI A
KÖNYVTÁRA



301

ban nagyon gyakran megbénítja a feddők sértett egyéni 
hiúsága. Talán senki sem rajzolt olyan sötét s egyúttal 
olyan igaztalan képet a Szepesség egyházi viszonyairól, 
mint Günther András (1634—1709), a száműzött káposzta- 
falvai lelkész híres stralsundi beszédében: Des Heiligen 
Propheten Hosae Christus Hungáriáé Valedicens Oder 
Gründlicher Bericht Wie und Warumb Christus aus Un- 
gerland weichet. . . 1675. ÁXVII. századi városok életének 
minden bűnét és szennyét megtaláljuk benne s a bor
zasztó vádak középpontjában a szepesi protestáns lelké
szek állanak. A vádlottak azonban pompás cáfolóiratban 
tisztázták magukat (Vertheidigtes Guttes Gerüchte Derer 
aus der Ober-Ungarischen Graff-Schaft Zipsz . . . un
schuldig ins Elend getriebenen Diener Christi . . .  1676.) 
Günther vádjai — írja a védőirat ismeretlen szerzője — 
nemcsak valótlanok, hanem csupán ismétlései azoknak a 
rágalmaknak, amelyeket az igazi ágostai hitvallás hívei 
ellen az utóbbi időben egyre gyakrabban terjesztenek. 
A két röpirat tartalmából kétségtelenül kitűnik, hogy a 
vádak forrása voltaképen a lutheránus orthodoxia és a 
pietizmus felé hajló irány közt fennálló éles ellentét volt. 
A XVII. századi exuláns-irodalomban általában tipikus 
jelenség, hogy mélyreható dogmatikai ellentétek jelenték
telen tartalmú röpiratokban mint kicsinyes személyeske
dések vagy rágalmak robbannak ki. Hasonló jelenségek
kel a XVI. század végén, a kryptokálvinizmus ellen indí
tott röpirathadjáratban is gyakran találkozunk.

A krónikás és polemikus röpiratok tömkelegéből oly
kor kiemelkedik egy-egy nagyobbszabású alkotás, amely 
a tárgy beállításában a század történelmi és filológiai 
kutatásaiba kapcsolódik, vagy a gazdag németországi 
verses traktátus-irodalom hangját követi. A XVII. század 
második felében német íróink felvetik a hazai németség 
származására, betelepedésének történetére vonatkozó kér
déseket. Ekkor írja meg Tröster János híres Alt- und 
Neu-Teutsche Dacia-ját az erdélyi szászokról, Frölich 
David a szepesiekről írt pomoás monográfiáját, melyekre 
alább még visszatérünk s hozzájuk csatlakozik Möller 
Dániel Vilmos (1642—1712), Spener Jakab Fülöp benső 
barátja és tanítványa, aki Pozsonyban Bél Mátyás szá
mára egyengeti a pietizmus útját. Möller egy exuláns 
munka keretében (Preszburger Kirchen- und Schul-Ver- 
lust . . . 1673) leírja Pozsony történetét, a lakosság nyelvét 
és szokásait, tele ábrándos feltevésekkel, de kora tudo
mányának teljes birtokában. Az exulánsok nyomorúságát 
költői formában fejezi ki az a tömérdek ének és verses 
ima, amely részint a prédikációk és röpiratok keretében, 
részint külön kis gyűjteményekben jelent meg. Az első



ilyen énekfüzet Ungarischer Exulanten, Der letzten und 
unglückseligsten von Aemptern entsetzten und Gütern 
Vertriebenen Geistlichen, Abgeeylete Reise-Gedancken 
(1674) az egyéni vallásosságnak, a túlvilág felé vonzó
dásnak, Jézus szerelmére való áhítozásnak néhány dísz
telen, de őszinte és közvetlen megnyilatkozását foglalja 
magában. Ez a hangulat jellemző az exulánsok egész 
költészetére, akár Novack Mártonnak, az alsómeczenzéfiek 
önkéntes száműzetésbe ment prédikátorának röpiratába 
toldott, misztikummal telt verses fohászait (Ungarische 
Gewisse und Warhafftige Äwisen . . . 1679), akár pedig 
Hadik János zayugróczi lelkésznek (1631 —1681) a Szent
íráshoz ragaszkodó, kissé túljózan vigasztaló költeményeit 
olvassuk (Regia Coeli, Himmels-Strasse, Angusta Porta arcta 
Via, Enge Pforte, Schmaler Weg, Ach und Weh . . .  1679). 
Irodalomtörténeti szempontból az exuláns-költészet alko
tásai között legérdekesebbek Sinai György Ferenc korponai 
főkántor verses fohászai: Christliche Gebetlein So zu der 
Hochheiligen Drey faltig keit In dem itzigen höchstbetrübten 
Zustande der armen Evangelischen Augsburgischen Con
fession Christen zugethan und gerichtet seyn .. . (Dresden, 
1684), amelyekhez a sok viszontagságon átment szerző 
dallamokat is írt. A kis füzetben levő négy verses ima 
közül az első három még a XVI. század verselési techni
káját mutatja. Hans Sachs „Knüttelvers“-ében kissé ide- 
genszerűen s önkéntelen komikummal hat a tiszta lutheri 
tanok elűzött hirdetőinek egyhangú siráma. Jóval érdeke
sebb ezeknél a negyedik vers, elégia a magyarországi 
protestantizmus szomorú helyzetéről. A terjedelmes költe
mény könnyen pergő alexandrinusai az Opitz-iskola hatá
sára vallanak. Egyébként is kitűnik a költeményből, hogy 
a szerző meglehetősen jártas volt korának vallásos és 
profán költészetében. Fischart hatására mutat, hogy a vilá
got szerencsés hajóhoz („glückhafte Schiff' ) hasonlítja, 
amelynek utasai minden szerencséjük és gazdagságuk 
mellett is alá vannak vetve a vihar erejének, a természet 
törvényeinek. A költemény középpontjában a legfőbb jó, 
a „summum bonum“ gondolata áll. Miként a Magyar- 
országból elűzött prédikátorok csak az örök üdvösségben 
nyernek nyugtot és vigasztalást, úgy mindenkinek arra kell 
törekednie, hogy a világ múlandó javait megvetve, tekin
tetét az örökkévalóság felé fordítsa. Sinai kifejező készsége 
meglehetősen egyenetlen. A költemény száraz tudósítás
szerű hangon indul meg:

0  Ungarn güldnes Land itzt muss man recht bekennen
Dass du ein Thränen-Thal für andern bist zu nennen.
Der Bau des Heiligthums worinnen Christi Lehr
Gepflantzet lange Jahr, hat keynen Beystand mehr.
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De csakhamar nekilendül és soraiból az első refor
mátorok felemelő Isten-bizodalma csendül ki:

Nun fort mit Haab und Gut wir wollen Leib und Leben 
Nichts achten gegen dem was uns wil Christus geben 
Das rechte Freuden-Hausz in Himmel schön geziert 
Woferne er in uns des Glaubens Lichtlein spührt.

Ez a bizakodó hangulat, amellyel egyebütt is gyakran 
találkozunk, ád a különben érzelgős és édeskés exuláns 
költészetnek erőteljesebb színezetet.

IRODALOM.
Az exuláns irodalomról általában 1. Zsilinszky Mihály: A ma

gyarhoni protestáns egyház története. Bp., 1907. — Bruckner 
i. m. — Pukánszky Béla: A magyarországi protestáns exuláns 
irodalom a XVII. században. Prot. Szemld. 1925. — Thúry 
Elek: Adatok a magyar protestáns gályarablelkészek történe
téhez. Budapest, 1912. — Az elítélt protestáns prédikátorok kérvényét 
röpira' alakjában 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 2728. sz. — A Wohl
gemeinter Unterricht teljes címét I. Szabó Károly: R. M. K. 
III. 2716. sz. — V. ö. még Magyar Könyvszemle. 1913. 241—246. 1. — 
Ritthaler Mihály művét 1. Szabó Károly: R. M. K. 111. 2696. sz. — 
V. ö. még Szinnyei: M. 1. XI. 1022. has. — Masnicius Tóbiás és 
Simonides János műveit I. Szabó: R■ M. K. III. 2749. és 3147. sz. — 
V. ö. Szinnyei: M. í. Vili. 776—778. has. és XII. 1077—1080. has. — 
Krupecz István: Masnicius Tóbiás fogsága és kiszabadulása. 
167í—1676. Bp., 1892. (Különlenyomat a Pro'. Szemléből.) — Johan
nes Simonides. Ein Bild aus der Zeit der Verfolgungen der Evan
gelischen in Ungarn. Hermannsburg, 1883. — Fidicinis György iratait 
1. Szabó Károly: R. M. K. III. 2845., 3060., 3504. sz. — Burius 
János röüira'át I. Szabó Károly: R. M. K. III. 3083. sz. — V. ö. 
Klein: Nachrichten. 1 22—25. I. — Szinnyei: M. í. I. 1423. has. — 
Bársony röpiratáról s az ellene írt válaszokról 1. Bleyer Jakab: 
Magyar vonatkozású német újságlapok a M. N. Múzeum bir
tokában. Magyar Könyvszemle. 1900. — Lani György iratait 1. 
Szabó Károly: R. M. K. III. 2709.. 2766.. 2829.. 2885.. 3056.. 3250-, 
3303 4401. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. VII. 770—776. has. — Klein: 
Nachrichten. I. 409. I. — Labsánszky röpiratát 1. Szabó Károly: 
R. M. K. III. 2694., 2713. és 2929. sz. — A Hungarische Praedi- 
canlen-Unschuld teljes címét 1. Szabó Károly: R. M. K. I1J. 
2732 sz. — Krestiánszky Jób röpiratát 1. Szabó Károly: R. M. K. 
11!. 3272 és 3273. sz. — Günther András beszédét I. a prédikátorokról 
szóló fejezetben. — Az erre írt cáfolatot 1. Szabó Károly: R. M. K. 
III. 2798 sz. — Möller művét I. Szabó Károly: R. M. K. III. 2640., 
2961. sz. — Az exuláns költészetre vonatkozólag 1. H. Clauss: Lie
dersammlungen österreichischer Exulanten aus dem 17. Jahr
hundert. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Österreich. Jg. 34. (1913.) — Az Ungrischer 
Exulanten . . . Abgeeylete Reise-Gedancken teljes címét I. Szabó 
Károly: R. M. K. III. 2659. sz. — Novák Márton művét 1. Szabó 
Károly: R. M. K. III. 3030. sz. — V. ö. még Századok. 1913. 
294-299. 1. — Klein: Nachrichten. I. 233-240. 1. — Hadik János 
munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 3029. — V. ö. még 
Szinnyei: M. 1. IV. 229—230. has. — Sinai Ferenc György imáit 1. 
Szabó Károly: R. M. K. III. 3283. sz. — V. ö. még Szinnyei: 
M. i. XII. 1124. has.



H) Katholikus irodalom.

A magyarországi németség túlnyomó többsége a re
formáció híve volt. A külföldi német egyetemek látogatása, 
a németországi prédikátoroknak hazai német nyelvterü
leteken való működése, a nagy német kultúrával való szer
ves és tudatos egybeforrás protesiáns német szellemi éle
tünknek hatalmas hátteret, kiapadhatatlan erőforrásokat 
adott. E hatalmas tényezőkkel szemben az új erőre támadt 
katholicizmus is csak nagyon lassan és csak szívós munka 
árán tud érvényesülni.

A XVI. századból hazai német katholikus vallásos 
munka alig maradt ránk s a következő században is csak < 
elszórt kísérletekkel találkozunk. Az ellenreformációnak I 
előbb katholikus németséget kellett teremtenie, hogy katho
likus német szellemi élet kialakulhasson, ez pedig igazán 
csak a XVIII. század közepén, az újonnan betelepült 
németség bevonásával s a török hódoltság alól felszaba
dult országrészek lakosságával sikerül. Azok a német
nyelvű katholikus vallásos munkák, amelyek nálunk, vagy 
hazai szerzőktől 1750-ig megjelennek, nagyobbára gyö- 
kértelen próbálkozások, a nagy nemzetközi katholikus 
irodalomból vett fordítások és átdolgozások. A fentiekből 
láthattuk, hogy eredetiség dolgában a protestáns irodalom 
sem állja ki a szigorúbb vizsgálatot, a katholikus irodalom 
azonban még e mögött is messze elmarad. A katholikus 
munkák szerzői között szorosabb értelemben vett hazai 
német író csak nagyon kevés van ; ezeket a munkákat 
nagyrészt magyar szerzetesek magyar vagy latin nyelven 
írták s a szent cél érdekében ismeretlen szerzetestársaikkal 
lefordíttatták németre, vagy pedig az ellenreformáció szol
gálatában nálunk járt osztrák hitszónokok adták ki német
ajkú híveik épülésére. Németnyelvű katholikus vallásos 
irodalmunk általában közvetlenül az osztrák, főkép a bécsi 
katholikus kultúrának a függvénye. Miként protestáns 
prédikátoraink minden szellemi ösztönzést a német egyetemi 
városokból hoznak magukkal, úgy a katholikus szerzetesek 
és papok Bécsben tanulnak s az ott hallottakat értékesítik 
itthon. A középkor vége óta ebben a lassan kialakuló 
katholikus német kultúrában érvényesül újra erősebben 
Bécs hatása; ez a hatás közvetlenebb s a katholikus 
egyház szervezettségénél fogva érezhetőbb is, mint a német 
egyetemeké, de éppen Bécsnek központi irányítása is egyik 
oka annak, hogy a német katholikus szellemi élet a hazai 
talajban nem tudott meghonosodni, hogy üvegházi növény 
marad még hosszú ideig, amikor a magyar szellemi életen 
már diadalmaskodott az ellenreformáció.

a) Hitszónokok. A protestantizmus terjedésének és
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megszilárdulásának leghatalmasabb fegyvere az élőszó, a 
prédikátorok szónoki tevékenysége volt. A katholikusoknak 
tehát elsősorban megfelelő képzett hitszónokokról kellett 
gondoskodniok, hogy az ellenféllel szemben sikerrel fel
vehessék a versenyt. Hogy az ellenreformáció vezetői ezt 
valóban felismerték, mutatja az, hogy a XVII. s a XVIII. 
század első felének németnyelvű katholikus munkái jórészt 
egyházi beszédekből állanak. A hitszónokok között jelen
tékenyebb, vagy akár csak a protestáns prédikátorokhoz 
hasonló érdekesebb egyéniségekkel nem találkozunk. Ezek 
a szentbeszédek nem is mint egyéni alkotások érdemelnek 
figyelmet, hanem azért, mert összességükben érdekesen 
tükrözik a katholikus egyházi beszédművészetnek a refor
máció óta feltűnő csaknem valamennyi irányát.

Német katholikus hitszónokaink csak úgy, mint a 
magyar szónokok elsősorban az ellenreformáció vezető 
szellemének, Pázmány Péternek hatása alatt állanak. Az 
ő beszédeinek előszavában kifejtett rhetorikai szabályokra 
többször hivatkoznak a német szónokok is, hiszen Nagy
szombatban, Bécsben és Grácban, ahol nagy részük tanult, 
szintén hosszú ideig ezek a szabályok szabták meg a 
rhetorikai képzés irányát. Minthogy azonban német egyházi 
beszédek nyomtatásban csak a XVIII. század elején jelen
nek meg, Pázmány hatását csak akkor tudjuk nyomon 
követni, amikor más irányból kapott ösztönzések alakítják 
tovább a prédikációkat. Á német jezsuita szónokok közül 
különösen Petrus Canisius vonzotta katholikus papjainkat. 
Canisius több évig működött Bécsben mint udvari prédikátor 
s magyarra is többször lefordított híres katekizmusának 
több hazai német utánnyomata van. Beszédeit forrásként 
idézi Lausman Boldizsár zurányi apátplébános loyolai szent 
Ignácról mondott prédikációjában (1708), továbbá Eberhard 
Ferenc pozsonyi kapucinus és Hueber György, a pozsonyi 
dóm jezsuita hitszónoka, akik különben Pázmányt is 
követendő mintaképüknek tartják. Ezek a beszédek éppúgy 
telve vannak klasszikusokból vett profán idézetekkel, barokk 
szójátékokkal, emblematikával és egyéb kifejezésbeli 
raffináltságokkal, mint a protestáns prédikátorok alkalmi 
szónoklatai.

Jóval több követőjük akadt a német és osztrák nép
szónokoknak, akik főkép Bécsben hatalmas tömegeket 
vonzottak. Prédikációikban szintén megvan az üres forma
lizmus, burjánzik az emblematika, de jelentékenyebb 
egyéniségek, mint Florentinus Scherer, Prokop von Templin, 
különösen pedig a legnagyobb közöttük, Abraham a Santa 
Clara, erkölcsi komolysággal és igazi szellemmel töltik meg 
a merev, dekoratív külsőt. A népszónokok mindenekelőtt 
változatosságra törekszenek; meglepő fordulatokat alkal-

Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 20
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maznak, profán idézeteket és anekdotákat toldanak beszé
deikbe, persze gyakran durvaságba és trivialitásokba téved
nek. Nálunk az ő példájukat a kolduló szerzetesrendek 
tagjain kívül főkép a plébánosok követik. A legjelentéke
nyebb köztük Primes György nagymartoni, majd soproni 
plébános, aki öt nyomtatásban megjelent terjedelmes beszé
dében legszívesebben a csodák jelentőségét fejtegeti és 
igazolja különféle új, fantasztikus eseménnyel; a népies 
hangot azonban jobban eltalálja a csodák részletes el
beszélésében (Das ist die grosse Gnad und Wunderthaten 
G ottes... Oedenburg, 1739), mint alkalmi beszédeiben, 
amelyekben színtelen és közkeletű díszítőeszközöket hasz
nál. A szentek életének misztikumát tárja hallgatósága 
elé Weingruber János Ignác menhárdi pap is ; Jäger Ferenc 
József pozsonyi plébános (t 1751) a történelemből vett 
példákkal igyekszik szórakoztatóbbá tenni kissé elnyújtott 
moralizáló alkalmi prédikációit, Beitel János József körmöc- 
bányai apátplébános pedig a bányászatból vett anekdoták
kal kedveskedik híveinek. A szerzetes hitszónokok közül 
megemlítjük Cherubinus a Sancta Trinitate és Ebert Ignác 
budai karmelitákat, Longinus Frigyes ugyancsak budai 
kapucinus gvárdiánt, továbbá Gleinizer Rupertus és Stau- 
dinger Ferdinánd pozsonyi ágostonrendi barátokat, akik
nek egy-két nyomtatásban is megjelent beszéde érdekes, 
de nem éppen épületes képet ád ennek a népies egyházi 
prédikációs irodalomnak tarka összetételéről. A beszédek 
anyagának összeállításánál a profán példák sokszor túl
ságosan előnyben részesültek s ezeknek megfelelően a 
nyers és durva kifejezések is szinte elengedethetetlenekké 
váltak. Még szembetűnőbb ez a sajátosság a világi pap
szónokoknál. Alkalmi beszédeikben nagy tudákosan politi
zálnak, legtöbbször fellengző dicsáradatot zengenek az 
uralkodócsaládról, mint Fleischer Elek pozsonyi plébános 
(t 1721), Kobeticz János Mihály és különösen Böhm 
Joachim Nepomuki János a komáromi születésű hányatott 
életű tábori pap; szorosabb értelemben vett vallásos tárgyú 
beszédek pedig, mint Paar Tamás, Schikmayr József és 
Voglsperger Mihály prédikációi tele vannak népszerű és 
aktuális részletekkel, idézetekkel, amelyek érdekesek ugyan, 
de áhítatot semmikép sem keltenek. Ezeket a sajátságokat 
megtaláljuk az ellenreformáció korának egyetlen nagyobb- 
szabású német katholikus prédikációs gyűjteményében, 
Gröninger Ernő lőcsei, majd szepesolaszi-i, premontrei 
pap Granat Apfel Marianischer Zühr und Gnaden Körnlein 
(Lőcse, 1691) című könyvében is. A tekintélyes kötet az 
egyházi év összes Mária-ünnepeire ád egy-két beszédet, 
amelyeknek hosszadalmassága és tudákossága szinte el
viselhetetlen. A szónok népszerű akar lenni, de egyúttal
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egész tudományát is hallgatói, illetve olvasói elé akarja 
tárni s ezért prédikációit túlhalmozza verses betétekkel, 
anekdotákkal és politikai fejtegetésekkel, amelyekben szinte 
unalomig dicsőíti Lipót győzelmeit a törökökkel szemben.

Jóvai magasabb színvonalon állanak a jezsuita hit
szónokok beszédei a XVIII. század első felében. Nem
csak alapos retorikai iskolázottságuk emeli őket a népies 
szónokok fölé, hanem elsősorban világirodalmi orientáló

dásuk. Irodalmi mintáik a francia klasszikus hitszónoklat 
legnagyobb alkotásai voltak, azok a beszédek, amelyek 
hosszú idő után ismét biztosították a katholicizmus elsőbb
ségét ezen a téren. Fléchier, Bossuet, Bourdaloue és 
Massillon prédikációi német katholikus hitszónokaink állan
dóan idézett forrásai, sőt Massillon egyik böjti beszédét 
egy ismeretlen buzgó jezsuita lefordította németre (Fasten
predigt, welche vor. . . Ludwig dem Fünfzehnten gehalten 
w orden ... Pressburg, 1764). A nagy francia szónokok 
hatása alatt a hazai német jezsuiták is emelkedett szóno- 
kiasságra, ragyogó páthoszra, vonzó és könnyed nyelv
művészetre törekedtek. Minden kiszám ítottság mellett fő
erejük mégis az erkölcsi komolyság, a gondolatok gazdag
sága és a lélektani analízis finomsága marad. A német 
jezsuita hitszónokok legtöbbje a legnagyobb tudatossággal 
és az elméleti retorika követelményeinek szemmeltartásá- 
val építi fel beszédeit, hiszen sokan közülük évekig tanítot
ták a szónoklás művészetét: Fischer Lipót (1703—1787) 
Bécsben, Osiminka András (1720—1800) legtermékenyebb 
német jezsuita szónokunk a XVIII. század első felében 
Győrött és Kassán, Mayrhoffer Ignác (1715— 1781), Seybold 
Jakab (1719—1773) és Pierer József (1730—1805) ugyan
csak Bécsben. A nagy gond és körültekintés, amellyel 
beszédeiket kidolgozzák, persze sokszor a közvetlenség 
és melegség rovására megy; a beszédekben kifejtett dia
lektikai művészet csodálatot kelt a mai olvasóban is, de 
szónoki hatásban ezek a prédikációk nem versenyezhet
nek a népies szónokok beszédeivel. Sokkal kevésbbé 
merevek azok a szónoklatok, amelyeket a jezsuita atyák 
térítő útjaikon tartottak ; Sandschuster Adám (1679—1738), 
Wiser Antal (1712—1789) és Schurian Zsigmond Nagy
szebenben, Kassán és Sopronban elmondott szónoklatai 
az ellenreformáció térfoglalásában szinte eseményt jelen
tettek. De ugyanilyen hatással voltak a városok művelt 
német lakosságára a tudós ünnepi szónokok és udvari 
prédikátorok: Savoy Pál (1691 —1735), Klaus János Mihály 
(1719—1792), Holtzer Ferenc és Kolb István (1681 — l/öö), 
akik a pozsonyi Szent Márton székesegyházban szónokol
tak;.óriási egyházjogi, történelmi és természettudományi 
ismeretanyagot szőnek nehéz pompájú beszédeikbe, anélkül,
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hogy a népies szónokok hosszadalmasságába esnének. 
De az üres formalizmust, a terjengősséget és az ízléstelen 
emblematikát is megtaláljuk TussengKárolynál (1711—1764), 
Mária Terézia soproni származású udvari prédikátoránál 
és Voigt Mihálynak (1720—1774), a pozsonyi születésű 
bécsi és gráci hitszónoknak beszédeiben.

Az egyházi beszéd népszerűsítése körül a XVIII. 
század első felében nagy érdemei vannak a sarutlan 
trinitárius kongregációknak; az ő működésük nyomán 
különösen az egyszerűbb hívek számára egészen új 
prédikáció-típus alakul ki, amely tisztultabb, mint az olcsó 
hatásokra vadászó, Bécsből importált népszónoklat. De a 
trinitárius rend rendkívüli mozgékonyságánál és szociális 
struktúrájánál fogva a magyarországi németség egész hit
életében is fontos szerepet töltött be. Az Ausztriából 
bejövő szerzetesek Pozsonyban (1697), Komáromban (1712), 
Nagyszombatban (1716) és Óbudán (1738) telepszenek le 
s hogy hány németajkú ifjúnak nyújtottak kiképzést a 
vallásos szónoklásban, azt mutatják az egyes kongregációk 
jelzésével nyomtatásban megjelent beszédek. A pozsonyi 
kongregációból 18, a budaiból 7, a komáromiból 5 növen
dék próbaszónoklata maradt ránk nyomtatásban. Ezek a 
prédikációk kivétel nélkül a .Szentháromság lényegét fej
tegetik, felépítésük világos, de gondolatokban és retorikai 
eszközök alkalmazásában szegényesek. A trinitárius növen
dékek további prédikátori munkásságát nem tudjuk nyo
mon követni, mert alig van köztük olyan, akinek egynél 
több beszéde került sajtó útján a nagyobb nyilvánosság 
elé. Jelentékenyebb szónokuk csak egy volt: Lucas Ferenc 
a Sanda Nicolao budai prédikátor, aki több alkalmi 
beszédben szenvedélyesen buzdítja híveit a törökök és 
az eretnekek elleni küzdelemre. Egyik terjedelmesebb 
török vonatkozású elmélkedése (Vindex libertatis Chris
tianae, oder sonders beflissener Frey heit- Beschirmer 
deren unter tartarisch-türkischen Dienstbarkeit angeschlos
senen Christen . , . Tyrnau 1722) annyira népszerű volt, 
hogy 1731-ben Bécsben újabb díszes kiadása jelent 
meg.

A trinitárius kongregációkhoz hasonló szerepet töltöt
tek be szerényebb keretek között a nagyobb német lakos
ságú városokban alakult vallásos társulatok. Szervezetük 
a fennmaradt alapszabályok szerint hasonló volt a közép
kori fraternitások szervezetéhez. Tagjaik laikusok voltak, 
akik összejöveteleiken valamelyik szerzetesrend (legtöbb
ször a jezsuiták) támogatásával a vallásos életet ápolták; 
vallásos tartalmú beszédeket és előadásokat is tartottak, 
ezek azonban nem maradtak ránk. Az első ilyen katho- 
likus vallásos egyesület Pozsonyban 1696-ban alakult s az
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alapszabályokban határozottan kifejezésre jut német jellege 
1 (Kurzer Innhalt der Regulen und Sazungen der löblichen 

Congregation oder Bruderschaft unter dem Titel Mariae 
j Verkuendigung Teutscher Nation . . Tyrnau, 1696J. A többi 

jelentékenyebb társulat csak a XVIII. század második 
harmadában alakul meg: a jezsuiták kassai kongregációja 
(1734), a pozsonyi Szent István-egyesület „(1751), a budai 
jezsuita kongregáció (1759) és a soproni Őrangyal-társulat 
(1749). A felvilágosodás térfoglalásával ezek a társulatok 
is erősen visszafejlődnek,

b) Egyházi ének. Az egyházi ének a korszak katho- 
likus irodalmának mostohagyermeke. Alig egy-két ének 
maradt ránk s ezek sem eredeti alkotások. A prédikációk 
és a vallásos egyesületek alapszabályai említenek ugyan 
himnuszokat és Mária-dalokat, de ezekből az általános 
megjegyzésekből az énekek eredete nem tűnik ki. Ily 
módon csupán annak megállapítására szorítkozhatunk 
ugyancsak a prédikációk alapján, hogy milyen német 
egyházi énekgyüjteményeket használtak nálunk. A leg
gyakrabban idézett énekeskönyv D. G. Corner „Gross 
katholisch Gesangbuch“-ja (Nürnberg, 1651), amely újabb 
bécsi kiadásai és utánnyomatai révén terjedt el a hazai 
németség körében. Miként a protestánsoknál, a katholiku- 
soknál is igen népszerűek voltak a zsoltárfordítások és 
átdolgozások: Caspar Ulenberg „Die Psalmen Davids in 
allerlei Teutsche Gesangreimen bracht“ (1582) c. gyűjte
ménye, legfőkép pedig a jezsuita Wilhelm Nakatenus 
„Psalmgärtlein“-ja (1662). Ez az elterjedt ének- és imakönyv 
1755-ben rövidített formában nálunk is megjelent Kurzer 
Begrif des himmlischen Psalm-Gärtleins címen, sőt egy 
ismeretlen szerzetes írónkat a bűnbánó zsoltárok versbe
foglalására serkentette. Az ismeretlen szerzetes munkája 
— Reumüthige Bekehrung des Sünders zu seinem Gott, 
oder: Die sieben Busspsalmen — Sopronban 1749-ben 
jelent meg. Eredetiséget persze nem szabad benne keres
nünk, hacsak nem nevezzük eredetiségnek azt, hogy 
ismeretlen hazánkfia Nakatenus dús barokk szókészletét 
józan és száraz prózává laposította. A barokk pathetikus 
kifejezésbeü pompának s a népies nyelv zamaténak külö
nös vegyülékét látjuk Lucas Ferenc a Sanda Nicolao 
budai trinitárius hitszónoknak a Szentháromságot dicsőítő 
himnuszában, amelyet 1721-ben Nagyszombatban nagy 
zenei pompával „unter erschallenden Trompeten und 
Paucken-Chor“ adtak elő „vor einer zahlreichen versam
melten Deutschen Nation“ (Seraphinisch-Cherubinischer 
Lobgesang). Amint ez a himnusz erősen ragaszkodik a 
hagyományos liturgiához, úgy a hazai német katholikus 
istentiszteleteken énekelt dalok legnagyobb része is meg-
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maradt a liturgia keretei között. Ez a rendelkezésünkre 
álló kevés adatból is megállapítható.

c) Imádságos könyvek és épületes munkák. A val
lásos munkák közül legszembetűnőbben az imádságos- 
könyvek mutatják azt, hogy a magyarországi német 
katholikus kultúra a XVIII. század közepéig mennyire 
gyökértelen és csupán az ellenreformáció hatalmas nem
zetközi megszervezettségének köszöni létét. A nyomtatás
ban megjelent imaformulárék és áhitatos könyvek száma 
tekintélyes, de hazai eredetük legfeljebb a megjelenés 
helyéből és a szerző nevéből tűnik ki, tartalmuk legtöbb
ször csak egy-egy közkinccsé vált német vagy francia 
munka fordítása vagy átdolgozása. Igaz, hogy a korabeli 
magyar vallásos irodalom is nagyjában ugyanezen ténye
zők eredője, de míg a magyar írók, sőt még a hazai 
német protestáns prédikátorok közt is határozott egyéni
ségekkel találkozunk, a német katholikus munkák írói 
között egyéni külömbségek nincsenek, legtöbbször nevüket 
sem ismerjük, imádságos és épületes könyveik is csak 
abból a szempontból érdemelnek figyelmet, hogy a nem
zetközi katholikus irodalom melyik munkáját közvetítették 
a hazai németség számára; a közvetítés mikéntje, formája 
legtöbbször egészen primitív.

Minthogy a vallásos művek terjesztése az ellenrefor
máció egyik fontos eszköze volt, itt is a jezsuiták végezték 
a legnagyobb munkát. Magyar jezsuita atyák németre for
dított művei voltak katholikus németségünk első népszerű 
olvasmányai; Nádasi János (1614—16/9) elmélkedéseinek 
egyik gyűjteményét Heilige Wochen (1677) címen, He- 
venesi Gábornak (1656—1715), a nagy historikusnak épü
letes könyvei közül hármat Spiegel der Unschuld (1698), 
Allezeit blühender Blumen Garten (1711) és Kunst wohl 
zu sterben (1709) címen a latin eredeti megjelenésének 
évében lefordítottak németre és néhány esztendő alatt 
több kiadásban terjesztettek el a németajkú hívek körében. 
Hevenesi „ars moriendi“-jének hatása alatt írta meg egy 
ismeretlen budai jezsuita 1728-ban tudákos moralizáló fej
tegetések alakjában „ars vivendi“-jét Kunst gottselig zu 
leben címen. Hevenesi főbb irodalmi mintái Kempis 
Tamás és Szalézi Szent Ferenc munkái voltak. KempisTamás 
világhírű érzelmi vallásosságban gyökerező elmélkedései 
nálunk nemcsak a katholikus híveket vonzották, hanem 
mint láttuk, a pietista protestánsokat is. Első hazai német 
kiadása Teutsch Andrástól, az erdélyi szász pietizmus 
vezéralakjától való (1709). Az első katholikus német ki
adás csak jóval később, 1745-ben jelent meg Cusson 
gyenge francia fordítása alapján, Gonnelieu páter magya
rázatával, irodalmi hatása azonban már az ellenreformáció

----------------------------------------- : 7 fi
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első imakönyveiben szembetűnő. Preuss János jezsuita 
1662-ben kiadott elmélkedéseinek — Geistlicher Wey
rauch. Botte zum Opfer und süssem Geruch — előszavá
ban hangsúlyozza, hogy Kempis Tamás könyve ihlette őt 
munkája megírásárasédeskés,précieux ömlengéseinek nincs 

I is egyéb jelentőségük, mint hogy a Krisztus követése gon
dolatait közvetítik; ugyanez áll azokra az érzelmes imákra 
nézve is, amelyek 1723-ban a pozsonyi kálvária felszen
telése alkalmával kerültek ki művészi kivitelű kis kötetben 
a sajtó alól Dreyfacher heiliger und trostreicher Creutz- 
Weg durch mündliches Gebett. . . gebahnet címen. Kempis 
imitációjához hasonló vonzóerejük volt a német katholikus 

I imádkozókra Szalézi Szent Ferenc műveinek: az „Introduc
tion á la viedévote“ (1618) misztikája, elegáns és szelle
mes stílusa tükröződik Kollecsani Adám pálos szerzetes 
„Manuale Asceticum“-ában, amelyet társa, Portenberger 
Adám  fordított le a németajkú laikus testvérek számára 
(Hand Büchel, oder kurtze Unterweisung . . .  zu einen 
leichteren Fortgang in dem Weg Gottes. . . Laybach 1698); 
ugyancsak az „Introduction“ darabos hazai német átdol
gozása jelent meg egy ismereten jezsuita tollából Kassán 
1743-ban: Das geistlich Je länger, je lieber, das ist, ein 
fürtreffliche, hochnuczliche Einleitung für alle und jede, 
so ein wahres, andächtiges und gottseeliges Leben an
stellen .. . Szalézi Szent Ferenc másik főművének a „Traité 
de l’amour de Dieu“-nek szintén van hazai német szár
mazéka egy ismeretlen budai jezsuita elmélkedéseiben: 
Wahre Weiszheit. Das ist: überaus geistreiche Betrach
tungen die heilige Furcht Gottes zu erwerben (Ofen, 1740). 
— Míg Szalézi Szent Ferenc írásai inkább a műveltebb ol
vasók lelkében keltettek visszhangot, Martin von Cochem 
(1634—1712) rajnavidéki kapucinus népfnisszionárius népies, 
sokszor raffináltan hatásvadászó imakönyvét és vallásos 
traktátusait inkább az egyszerűbb hívek számára írók ak
názták ki. A pozsonyi Mária szíue-kongregáció kiadásában 
megjelent, ismeretlen szerzőtől való Wahre und schuldigste 
Herzens-Andacht (1739) csaknem szószerint átveszi a 
termékeny kapucinus népies író „Gebetbuch für heilige 
Zeiten“ című imakönyvének egyik imádságát (1704), egy 
Páléi Quitandonius nevű szerzetes pedig még 1760-ban 
Cochem szellemében írja meg Neuntägige Andacht zu 
der Jungfräulichen Mutter Gottes Mariae című elmélke
dését. A felvilágosodás gúnnyal és megvetéssel illette a 
népszerű kapucinusnak csodákkal és fantasztikumokkal 
telített legendáit és bibliai históriáit, amelyeket a tudat
lanság és babona terjesztőinek bélyegzett és behozatalukat 
is eltiltotta. A többi imádságos és épületes könyvről nincs 
sok mondanivalónk. A Nagyszombatban készült Tägliche



Andachtsübungen (1747), valamint a Johannäischer Ehren- 
und christlicher Seelen-Schatz (1758) schematikus imaformu- 
lárék gyűjteményei; tartalmukat a kiadók jelzése szerint 
különféle német imakönyvekből vették át. Tóbiás könyvé
nek 1755-ben megjelent, magyarázatokkal és imádságokkal 
bővített kiadása : Engel-Schule, zugleich selber Ehe Spiegel 
is tudákossága és terjengőssége miatt jóval Heymair 
Magdolna másfél századdal előbb készült kedvesen naiv 
verses kommentárja mögött marad. A XVIII. század kö
zepén megjelent alkalmi imádságok között legérdekesebbek 
a Solanói Szent Ferenchez intézett fohászok, amelyeknek 
középpontjában a lisszaboni földrengés áll (Sehr nützliche 
Andachtsübungen. 1758).

Az imádságos- és épületes könyveknél jóval hatáso
sabb eszközök voltak az ellenreformáció kezében a 
zarándokhelyek csodatévő erejéről, titokzatos túlvilógi 
látomásokról szóló legendák és ismertetések. Ezek az 
áhitatos hangú röpiratok minduntalan rámutatnak a Min
denható, a Szűzanya és a szentek gondviselő és büntető 
hatalmára s miután mindig konkrét történet kapcsán vilá
gítják meg a vallás igazságait, éppúgy megragadják a nép 
képzeletét, akárcsak a török háborús tudósítások. Az első 
ilyen röpirat a hírhedt pozsonyi szellemről szól; 1643-ban 
Augsburgban jelent meg Kopcsáni Mihály gyorsan elterjedt 
latin eredetije nyomán. Jellemző címéből szinte egész tar
talmát megtudjuk: Beschreibung einer wunderlichen That, 
die sich zu Preszburg hat zugetragen. Von einem Geist,, 
welcher von dem 24. Tag des Monats Julij desz 1641. 
Jahrs, bisz auff den 29. Tag Julij desz 1642 Jahrs ausz 
dem Fegfewr einer Junckfraw erschinen, mit ihr geredt, 
Hilft von jhr begehrt, vnnd letstlich erlöset worden. Gezogen 
ausz geschwornen Zeugknussen vnd öffentlichen Acten, 
welche in der Preszburgischen Buchhaltereg des Ehrwürdi
gen Capitels daselbst auffgehalten werden. Hogy ez a 
titokzatos eset milyen sokáig izgalomban tartotta a külföldi 
közvéleményt, mutatja az, hogy 1654-ből is van egy utrechti 
latin kiadása. Persze a protestánsok első pillanatra meg
érezték a röpiratnak ellenük irányuló élét és nem késiek 
a válasszal. A prédikátorok beszédeikben metsző gúnnyal 
teszik nevetségessé a pozsonyi szellemet, sőt Lani Zakariás 
evangélikus szuperintendens még 1643-ban Pseudo-Spiritus 
Posoniensis címen külön cáfoló iratban foglalkozik vele, 
A többi legenda és csoda, amelyekről a népszerű röpiratok 
számot adnak, jóval kevésbbé fantasztikus, de nem is 
keltett feltűnést. Az egyik elbeszélésben (Immergrünender 
Lorbeer-Baum .. 1704) egy ismeretlen szerzetes a sopron-
megyei Loreto templomában megjelent csodálatos tüne
ményeket tárja a hívő lelkek elé, egy másikban a Czell-



dömölkön észlelt titokzatos isteni jelenségekről olvasunk, 
egy harmadikban pedig egy pálos barát buzgó fohászok 
és könyörgések közepette Szűz Máriának a pozsonyi várban 
való megjelenését írja le. Ezek a naív elbeszélések és 
leírások persze nem törekszenek választékos formára, de 
igénytelenségükben közelebb állottak a nép vallásos áhítatá
hoz, mint a tudós jezsuita hitszónokok beszédei. De e 
leírások szerzői közt is akadnak olyanok, akik a csodákat 
hosszadalmas fejtegetésekkel tudományos alapra akarják 
helyezni és érveik mellett felsorakoztatják az egyház- 
atyákat ; Kollenicz András és Kummer László pálos szer
zetesek eredetileg latinul írt munkái a pozsonymegyei 
Mária völgyről, egy Ambrosius nevű kármelita atya jelen
tése a budai Mária-kép csodatévő erejéről tekintélyes 
kötetekre duzzadtak s valósággal hagiográfiai disszertációk, 
amelyek persze a szakkörökön kívül nem terjedtek el.

Amint az imádságos és épületes könyvek között alig 
találunk szorosabb értelemben vett hazai német munkát, 
úgy a katekizmusok is csaknem kivétel nélkül utánnyoma- 
tok és fordítások. A legtöbbnek címlapján az átvételre 
vonatkozólag csak általános jelzéseket találunk s így 
katholikus német katekizmusaink forrásait csak részlet
kutatások alapján állapíthatjuk meg. A két legfontosabb 
munka, amelyre csaknem valamennyi káténk hivatkozik, 
Petrus Canisius Summa doctrinae Christianae-ia és a 
Tridentinum szerkesztette Catechismus Romanus, amelynek 
főkép az antwerpeni kiadás (1574) alapján készült nép
szerű változatait kivonatolták nálunk. Többé-kevésbbé 
ezekből készült a győri (1699), a jezsuita iskolák számára 
írt pozsonyi (1728), a budai (1730, 1736), a nagyszombati 
(1731), az egri (1734), a kassai (1750) és a beszterce
bányai (1755) katekizmus. De még a külön utakon járók 
is szívesen merítenek belőle. Hunger Henrik János német- 
prónai plébános, hittérítő, majd nagyváradi kanonok 
Göttliche Unterrichtung der wahren evangelischen Lehr Jesu 
Christi (1687) c. kis könyvét elsősorban az „eltévelyedett 
lutheránusok megtérítésére írta s ezért arra törekszik, 
hogy minden egyes tételt a Szentírás szavaival fogal
mazzon és erősítsen meg („mit eigenen Wörtern der 
Heiligen Schrifft verfasset und befestiget“), mert csak így 
képes az eretnekeket igazán meggyőzni, de ettől eltekintve 
többször folyamodik Canisius atya kátéjának érvelésé
hez. Ugyancsak Canisius nyomán halad Osiminka András, 
a jeles jezsuita hitszónok a szentáldozáshoz való elő
készülés módjáról írt rövid füzetében (1752). A katholikus 
oktató munkák sorában csak egyetlenegy könyv van, 
amely erősen szubjektív vallásosságával kiválik a többi 
közül, a württembergi származású Mutz Sebestyén (1710—



1774) piarista pesti plébánosnak a hét bűnbánó zsoltár 
alapján írt oktató elmélkedései: Betrachtungen eines 
reuenden Sünders über die sieben Busz-Psalmen Davids 
{Pest, 1759). Ebben a terjedelmes kötetben e g y  bűnbánó, 
töredelmes léleknek Isten iránt való misztikus vonzalma 
és Jézus szerelmére való áhítozása van megörökítve vallo
mások alakjában, akárcsak a protestáns pietisták művei
ben. De Mutz nem édeskés és erőtlen, nem keresetten 
szentimentális és bűnbánata néha éppen ezért őszintébb, 
megkapóbb, mint a legtöbb pietista szóvirágokba font 
áhítata. Elmélkedéseinek középpontjában az alázatosság, 
kegyesség, bűnbánat és ártatlanság áll. A tiszta vallásos 
lélekben ezeknek a tulajdonságoknak harmonikusan egye
sülniük kell, mint a munka előszavában szépen kifejti: 
„die Demuth muss der Frömmigkeit und die Buss muss 
der Unschuld beystehen, denn gleich wie die Lilien nur 
unter denen Dörnern sicher seynd, und die Gluth unter 
dem Aschen erhalten wird, so bleibet die Frömmigkeit 
nur beständig unter dem Buss Zeug“.

d) Hitvita. Míg a katholikus prédikációk, imakönyvek, 
oktató munkák csak a 18. század második évtizedétől 
kezdve jelennek meg nagyobb számmal, a hitvitázó iro
dalom már a századforduló körül meglehetősen gazdag. 
Igaz, hogy ezeknek a hitvitázó iratoknak a hazai német
séghez kevés közük van. Amikor Kollonich Lipót érsek 
híres támadó munkája, az Augustana et Anti-Auguslana 
Confessio 1681-ben megjelenik, a hazai német protestáns 
prédikátorok nagyrésze gáiyarabságban, börtönben vagy 
száműzetésben sínylődik, s csupán Valentin Alberti lipcsei 
tanár válaszol rá a szász választófejedelem parancsára. 
Kollonich könyve szerzőjét és hatását tekintve éppoly 
kevéssé tartozik a magyarországi német irodalomba, mint 
az a nagyszámú polemikus röpirat, amelyet 1700—1711 
között Szentiványi Mártonnak, a kitűnő magyar jezsuita 
egyházjogásznak és dogmatikusnak latinnyelvű munkáiból 
németre lefordítottak. De már 1696-ból van egy kis könyv, 
amely formájában és hangjában egészen újszerű a hitvitában 
és valóban nálunk készült. A könyvecske főcíme Spirituális 
Nodus Gordius invisibilis, a rendes szokás szerint számtalan 
alcímmel és magyarázó jelzővel bővítve. A szerző Adamus 
Ignatius Stobaeusnak nevezi magát s lutheránus pap volt 
Felsőmagyarországon, ahol áttért az igaz katholikus hitre. 
A címlapon olvasható mottó az egész könyv szellemét híven
tükrözi: w , ,

Martin Luther komm heraus 
Es fecht die Katz und frist die Meus.

Népies modorban, de nagy tudákos apparátussal azt 
a tételt igyekszik levezetni a szerző, hogy csak a katho-



likus egyház egyedül üdvözítő. Sikerében annyira biztos, 
hogy már az előszóban szemléletes, zamatos stílusára 
jellemző módon fenyegeti a makacskodó s megtérni nem 
akaró eretnekeket: „Folget ihr mir nicht, so ist euch das 
Badstüblein in der Höllen schon geheitzet und die Wannen 
mit Schweffel und Pech neben euren Bad-Gesellen dem 
Luthero Calvino etc. allbereit angegossen darinnen zu 
schwitzen, zu sieden, zu brennen und zu braten ohne 
End und ohne Aufhörung immer und ewiglich“. Eszkö
zeiben nem válogatós. Különösen Luther személyét és 
magánéletét támadja durván s nem takarékoskodik a 
legobszcénebb — állítólag hiteles — epizódok kiteregeté
sével sem. S miután így 70 lapon keresztül mocskolódott, 
öntelten biggyeszti értekezése végére konklúzióját:

Dess Luthers Lehr ist Menschen Tandf 
Verschwind wie Rauch hat kein Bestand 
Es ist ein lautre Phantasey 
Ein Menschlich Kunst Gespunst darbey 
Gutduncken und Gedicht ohn Schey.

Szenvedélyességben és durvaságban ez a könyvecske 
egyedül áll a hitvitázó munkák sorában. A többi kevés 
polemikus irat jóval komolyabb hangú, de sablonosabb 
és jelentéktelenebb is. Az 1710-ben megjelent Dilemmata 
Oder Zweystossige Mauerbrecher Lutrisches Irr-Geistes 
Jodocus Kedd ismert jezsuita író „Christlicher Hertzen- 
rührer“-je alapján 12 kérdést intéz a protestáns prédiká
torokhoz, de most nem akadt egy második Lang Mátyás, 
aki a kérdésekre méltón válaszolhatott volna. Lassankint 
mind a katholikusok, mind a protestánsok belefáradnak 
a meddő polemizálásba s a Carolina Resolutio megjele
nése után különben is enyhül a felekezeti feszültség. 
Csak itt-ott találkozunk egy-egy türelmetlenebb hangú 
röpirattal annak bizonyságául, hogy a XVII. század 
hetvenes éveinek szomorú ideológiája még nem halt ki 
teljesen. Ilyen egy ismeretlen népmisszionárius gúnyos 
hangú felhívása az Erdélybe menekült osztrák protestán
sokhoz; Drauth Jánosnak (1679—1733), a kalandos életű 
brassói városkapitánynak hosszadalmas elbeszélése a 
katholikus vallásra való áttéréséről s több hasonló jelen
téktelen füzet A század közepe táján a katholikusok 
gyűlölt ellenfelei már nem a protestánsok, hanem a fel
világosodás radikális hívei, az ész apostolai.

IRODALOM.
a) Katholikus egyházi beszéd. A katholikus prédikációkról 

általában 1. G. v. Zezschwitz: Geschichte der Predigt. (Handbuch 
der theol. Wissenschaften, hg. v. Zöckler.) München, 1890. — Kudora 
János: A magyar katholikus egyházi beszéd irodalmának ezer-
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éves története. Bp., 1902. — B. Duhr: Geschichte der Jesuiten 
in den Ländern deutscher Zunge. Freiburg i. Br.. 1913. — Camsius 
katekizmusának utánnyomatait 1. Petrik: I. 378—379. 1. — Lausman 
Boldizsár egyházi beszédét 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 2345. sz. — 
V. ö. Szinnyei: M. í. VII. 888. has. — Eberhard Ferenc beszédét I. 
Szabó Károly: R. M. K. II. 2424. sz. — V. ö. Szinnyei: M. í. 
II. 1169. has. — Hueber György prédikációját 1. Magyar Könyv
szemle. 1918. 88. 1. — A népszerű katholikus egyházi beszédről 1. 
J. Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stämme und 
Landschaften. III 2 3—56. 1. — H. Schulz: Studien zu Abraham 
a Santa Clara. Freiburg i. Br. 1913 — Primes György beszédeit 1. 
Petrik: II. 143. 1. — V. ö. Szinnyei: M. í. XI. 159—160. has. — 
Weingruber János Ignác beszédeit i. Petrik: III. 836. 1. — V. ö 
Szinnyei: M. 1. XIV. 1471. has. — Jäger Ferenc József munkáit 1. 
Petrik: II. 271. 1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. V. 443—444. has. — 
Beitel János József beszédeit 1. Petrik: I. 209. 1. — V. ö. Szinnyei: 
M■ 1. I. 757. has. — Cherubinus a S. Trinitate beszédeit I. Petrik:
I. 413. 1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. II. 41. has. — Gleinizer Rupert
beszédét 1. Petrik: I. 911.1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. III. 1238. has. — 
Ebert Ignác beszédét 1. Petrik: I. 579. I. — V. ö. Szinnyei: M. L
II. 1171. has. — Longinus Frigyes prédikációját 1. Petrik: II. 607. 1. —
V. ö. Szinnyei: M. 1. VII. 1364. has. — Staudinger Ferdinánd beszé
dét 1. Petrik: III. 433. 1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. XII. 1408. has. — 
Fleischer József Elek beszédét 1. Petrik: I. 800. 1. — V. ö. Szinnyei: 
M. 1. III. 552—553. has. — Kobeticz Mihály János beszédét I. Petrik:
II. 420. I. — V. ö. Szinnyei: M. 1. VI. 631. has. — Böhm Joachim
Nép. János beszédeit 1. Petrik: I. 333. 1. — V. ö. Szinnyei: M. í. 
I. 1300 has. — Paar Tamás prédikációját 1. Petrik: III. 16. 1. —
V. ö. Szinnyei: M. 1. X. 72. has. — Schikmayr József beszédét 1. 
Petrik: III. 304. 1. — V. ö. Szinnyei: M. í. XII. 404. I. — Vogls- 
oerger Mihály beszédét I. Petrik: III. 804. I. — V. ö. Szinnyei: M. í. 
XIV. 1307. has. — Gröninger Ernő beszédét!. Szabó Károly: R. M. K. 
I. 1690. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. III. 1508. sz. — A klasszicisz- 
tikus irányú katholikus prédikációról 1. Paul Drews cikkét: F. M. 
Schick und Leopold Zscharnack: Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart. Handwörterbuch in gemeinverständlicher 
Darstellung. IV. Tübingen, 1913. 1736—1755. 1. — Massillon böjti 
beszédének fordítósát 1. Petrik: II. 688. 1. — Fischer Lipót beszédeit 
1. Petrik: I 798. I. — V. ö. Szinnyei: M. 1. III. 533—534. has. — 
Osiminka András műveit I. Petrik: II. 952. 1. — V. ö. Szinnyei: 
M. 1. IX. 1421—23. has. — Mavrhoffer Ignác beszédét 1. Petrik: II. 
700. 1. — V. ö. Szinnyei: M. í. VIII. 940. has. — Sevbold Jakab 
prédikációját 1. Petrik: III. 376. 1. — V. ö. Szinnyei: M. í. XII. 
963. has. — Pierer József beszédét 1. Petrik: III. 93. 1. — V. ö. 
Szinnyei: M. 1. X. 1130. has. — Sandschuster Ádam beszédét 1. 
Petrik: III. 280. 1. -  V. ö. Szinnyei: M. 1. XII. 153. has. -  Wiser 
Antal prédikációját 1. Petrik: III. 854. 1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. 
XIV. 1590. has. — Schurian Zsigmond beszédét 1. Petrik: III. 
341. 1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. XII. 693—94. has. — Savoy Pál be
szédét 1. Petrik: III. 290. 1. — V. ö. Szinnyei: M. 1. XII. 283. has. — 
Klaus János Mihály prédikációját I. Petrik: II. 404—405. I. — V. ö. 
Szinnyei: M. 1. VI. 474—475. has. — Holtzer Ferenc beszédét í 
Petrik: II. 145. 1. — V. ö. Szinnyei: M. í. IV. 1029. has. — Kolb 
István prédikációját 1. Petrik: II. 427. 1. — V. ö. Szinnyei M. í.
VI. 722—723. has. — Tusseng Károly beszédét 1. Petrik: III. 702. — 
V. ö. Szinnyei: M. 1. XIV. 584-—85. has. — Voigt Mihály beszédeit 
1. Petrik: III. 809. I. — V. ö. Szinnyei: M. í. XIV. 1308—9. has. — 
A trinitóriusokról 1. Balanyi György: A szerzetesség története. 
Bp., 1923. (Szent István könyvek 5—6.) — A trinitérius hitszónokok : 
Desidor József, Faber Kér. János, Fabris Antal, Főssel Már-
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ton Mátyás János, Hueber János, Jäger Antal, Klaus Pál 
József, Leich József, Mayer Antal, Mayr Ignác, Mertz Ferenc, 
Müntzer Fülöp Herman Antal, Neuhauser Ferenc, Nicolleti 
József Romuald Károly, Pasch gall András, Pünatzky Pál, 
Rainprecht Ferenc, Sauska József, Susterschitz Jakab, Schwa
ben Ferenc Sigbert, Speh András, Tesch József János, Wci
nért András, Weingruber Antal Ferenc, Weinwurmb András, 
Zäch Ferenc, Zechenter József. Beszédeik kiadásait 1. Petrikné 1. — 
A pozsonyi német kongregáció alapszabályait 1. Magyar Könyv
szemle. 1918. 85. 1. — A többi kongregációét 1. Petrik: III. 722,
192., 346. 1.

b) Katholikus egyházi ének. Általában 1. K. S. Meister: 
Das deutsche katholische Kirchenlied. Von seinen frühesten 
Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. I. 1862. II. 1883, 
III. 1891. — Gábriel Pál: A katholikus német egyházi ének tör
ténete hazánkban. Disszertáció. Budapesti Egyetem. 1918/19. Kéz
irat. — Nakatenus énekeinek nagyszombati kiadását 1. Petrik: II. 
843. 1. — Lucas Ferenc a S. Nicolao egyházi énekeit I. Petrik: II. 
616. 1. — V. ö. Szinnyei: M. t. VIII. 61—62. has. — A verses bűn
bánó zsoltárokat I. Petrik: I. 211. 1.

c) Imádságoskönyvek, elmélkedő és oktató munkák. Álta
lában 1. J. C. Cossack: Zur Geschichte der ascetischen Litera
tur in Deutschland. 1871 — Nádasi János műveinek német fordí
tásait 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 2668., 2833., 3134., 3282.,
3341., 4173.. 4337. sz. — Hevenesi Gábor műveinek német fordítását 
1. Szabó Károly: R. M. K. III. 4098.. 4099., 4187., 4683., 4776. -  
Az ismeretlen jezsuita ars vivendi-')él I. Petrik: II. 521. 1. — A Kem- 
pis-fordítást 1. Petrik: II. 361. 1. — Preuss János munkáját 1. Szabó 
Károly: R. M. K. III. 2191. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. XI. 139. has. — 
A pozsonyi kálvériás imádságot 1. Petrik: I. 447. 1. — Kolecsáni 
Ádám munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 4090. sz. — V. ö. 
Szinnyei: M. /.V I. 757. has. — Szalézi Szent Ferenc Introduction- 
jának átdolgozását 1. Petrik: III. 270. 1. — Páléi Quidantonius mun
káját 1. Petrik: III. 20. 1. — Martin Cochemről I. Hans Stahl: Pater 
Martin von Cochem und das Leben Christi. 1909. — A többi 
épületes könyvet 1. Petrik: I. 72., 654. II. 109. III. 360„ 838. 1. — 
Kopcsáni Mihály művét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 1600. sz. — 
V. ö. Szinnyei: M. 1. VI. 964—65. has. — Kollenicz András mun
káját 1. Petrik: II. 433. 1. — V. ö. még Szinnyei: M. / .  VI. 
758—59. has. — Kummer László művét 1. Petrik: II. 518. 1. — 
V. ö. Szinnyei: M. t. VII. 447. has. — Ambrosius a S. Spiritu 
művét 1. Petrik: I. 64. 1. — V. ö. Szinnyei: M. I. I. 144. has. — 
A kegyhelyekről szóló egyéb röpiratokat 1. Szabó Károly: R. M. K. 
Ili 4446. sz. — Petrik: I. 434. és III. 441. 1. — A katekizmusokról 
1. F. X. Thalhofer: Die Entwicklung des katholischen Katechis
mus in Deutschland von Canisius bis Deharbe. 1899. — A győri 
katekizmust 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 1968 sz. — A pozsonyit
I. Petrik: II. 592. I. — Ä budait 1. Petrik: 1. 211. és 910. 1. — 
A nagyszombatit 1. Petrik: III. 208. 1. — Az egrit 1. Petrik: II. 565 I. — 
A kassait 1. Petrik: II. 565. 1. — A besztercebányait 1. Petrik: II. 
381. I. — Hunger János Henrik munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K.
II. 1622. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. IV: 1428. has. — Osiminka 
András idevágó munkáját 1. Petrik: II. 952. 1. — Mutz Sebestyén 
művét I. Petrik: II. 801. 1. — V. ö. Szinnyei: M. I. IX. 432—33. has.

d) Katholikus hitvita. Kollonich Lipót művét 1. Szabó Károly: 
R. M. K. III. 3094. sz. — Szentivánvi Márton munkáinak német for
dításait I. Szabó Károly: R. M. K. II. 2026., 2091., 2136., 2185.,
2189., 2218. III. 4391., 4459., 4451., 4536., 4729., 4777. sz. — Stobaeus 
Ignác Ádám munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 1860. sz. — 
Drauth János művét 1. Petrik: I. 565. I. — V. ö. Szinnyei: M. I.

___



II. 1082. has. — Trausch: Schriftstellerlexikon. I. 262.1. — A többi 
hitvitázó munkát 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 2403. sz. — Petrikr 
I. 901. és 911. 1.

3. Világi elbeszélő irodalom és líra.
A magyarországi németség irodalma a XVII. században 

és a XVIII. század első felében csaknem teljes egészében 
a vallás szolgálatában áll. A protestantizmus létért való 
küzdelme, a megújhodott katholicizmus, a háborúkat követő 
nyomor és szenvedés, a pusztító dögvész és elemi csapá
sok magukbaszállásra késztették az embereket s figyelmü
ket a túlvilági életre irányították. A gazdag vallásos iro
dalom ennek az elmélyedésnek és a túlvilággal való fog
lalkozásnak a kifejezője. A hívő lelkek vigasztalást, épü
lést, hitbeli erősítést kerestek, nem profán szórakozást. De 
láttuk, hogy a vallásos munkák éppen elég profán elemet 
tartalmaztak; a szorosabb értelemben vett szépirodalom 
első kísérleteit a prédikációkba szőtt világi anekdotákban, 
morális példázatokban, verses betétekben, az alkalmi szó
noklatok és egyházi énekek dekoratív kép- és verskész
letében találjuk. A vallásos munkákban tehát együtt volt 
mindaz, amit az irodalmi utánzás e klasszikus századá
ban a harmincéves háború által megbénított német szel
lemi élet a hazai németségnek nyújthatott s a világi iro
dalom első termékeiben is csak a vallásos munkák szép- 
irodalmi részletei önállósultak, az anekdoták és morális 
példázatok nagyobb elbeszélésekké bővültek, amelyek ter
jedelmüknél és tárgyuknál fogva nem illettek az áhítatra 
buzdító prédikációkba és értekezésekbe; az alkalmi köl
tészet is felöleli a mindennapi profán élet ezernyi ese
ményét s az érzelgős vágyakozással, sóvárgással teli egy
házi énekek „szerelmes Jézusa“ helyébe is földi istennő 
lép. A magyarországi német világi irodalom első termékei 
nagyrészt a protestáns theológiai kultúrából nőttek ki, műve
lői éppúgy tanítók és papok, mint a vallásos irodalom mun
kásai s bármilyen távol járnak is az áhitat virágoskertjétől 
a világi frivolitás mocsaraiban, a theológus mégis kiütkö
zik belőlük s meglátszik, hogy számukra idegen területen 
mozognak.

A) Gorgias János. Elbeszélő és oktató munkák.
A világiaskodó theológus még annak a hazai német 

írónak a munkáiban is felismerhető, aki úgyszólván min
den átmenet nélkül tévedt a vallásos költészetből a barokk 
erotika pornográfiájába. Az erdélyi szász Gorgias János
ról szólunk, akinek szatirikus, obszcén szerelmi históriái 
annyira ellentétben állanak egész életével és egyéb mun-
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kásságával, hogy több életírója kétségbevonta e mun- 
i kák szerzőjének azonosságát a brassói rektorral. Gorgias 

ugyanis, miután szülővárosában 1656-ban Albrich Márton 
L alatt iskoláit elvégezte, a wittenbergi egyetemre ment, majd

1659- ben visszatérve tanító volt Brassóban 1684-ben be- 
I következett haláláig. Brassói tanítósága alatt mindössze

két latinnyeivű munkát adott ki, de ezeknek is kevés közük 
van az irodalomhoz, inkább pedagógiai működésének gyü
mölcsei : az egyik öt vitairatot foglal magában, amelyeket 
brassói diákok az ő elnöklete alatt védelmeztek (1679), 
a másik pedig a használtabb filozófiai műszavakról készí
tett szillabus (1681). Annál jobban belemerült a német 

i irodalmi életbe németországi tanulmányévei alatt. Az.
1660- ban alapított Elbschwanenorden első tagjai között 
találjuk, majd a Fruchtbringende Gesellschaft választja 
tagjai közé, s mestere és pártfogója, Johann Rist ajánlására 
császári koszorús költővé lesz. Első költői kísérletei jelen
téktelen alkalmi versek, amelyekben az Elbschwanenorden 
tagjait dicsőíti: Két szonettje Balthasar Kindermann Der 
deutsche Redner c. rhetorikai kézikönyvében (1662), ale
xandrinusokban írt költeménye Rist egyházi énekgyüjte- 
ményében (Passionsandachten, 1664) csak azt mutatják, 
hogy a barokk irodalmi társaságok költészeti kelléktárát 
teljesen elsajátította. 1663-tól kezdve azonban egymásután 
jelennek meg névtelenül a női nem ellen irányuló szatiri
kus és sikamlós szerelmi históriái és anekdotagyüjteményei, 
amelyek mint a tömegízlés hű kifejezői csakhamar óriási 
népszerűségre tettek szert. A Poliandini gestürzter Ehren
preis des hochlöblichen Frauenzimmers (1663), Veriphan- 
tors buhlende Jungfer (1665, 1666, 1676, 1686), Floridans 
jungferlicher Zeitvertreiber (1665. 1667, 1671, 1686, 1690), 
Veriphantors betrogener Frontalbo (1670 és é. n.) lénye
gükben egyformák; annyira szembetűnő bennük a német 
précieux irodalmi társaságok ünnepelt mestereinek a hatása, 
hogy a velük állandóan érintkező, tőlük Florindo-nak és 
Poliandin-nak elnevezett Gorgias szerzőségében alig kétel
kedhetünk. Az elbeszélések célja az, hogy az elrettentő 
példák által óvatosságra figyelmeztesse a férfiakat a gonosz 
nőkkel szemben: „wer den Inhalt dieses Büchleins ver
nehmen wird — olvassuk a Betrogener Frontalbo elősza
vában — wird leichtlich vermerken, dass es handle von 
einer selizamen Geschieht, welche noch heut zu Tage 
manchen wird belehren können, wie er seine glückliche 
Ehe freudig soll fortsetzen“, majd büszkén hozzáteszi: 
„ich bin gewiss, dass dieses Büchlein manchem mehr 
wird nutzen, als sonsten Historischer Bücher zehen.“ E fel
világosítás és kioktatás érdekében azonban Gorgias kissé 
túlságosan messzire megy az ízléstelen torzítások és drasz-
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tikus obszcénitások halmozásában. Akár egy szegény 
agyonkínzott férfi szerelmi kalandjait és házasságának 
szomorú történetét használja fel keretül arra, hogy a nők 
iránt érzett ellenszenvét különféle szentenciákban és elmél
kedésekben közölhesse, akár rövid anekdotákban tárja k: 
az asszonyok titkos gondolatait, perverz szórakozásukat 
és társalgásukat, mindig a legsötétebb alakok, kegyetlen, 
vérszomjas fúriák, alattomos, ledér némberek és méreg
keverő boszorkányok vonulnak el előttünk. Valósággal 
kéjeíeg az erotikus jelenetek legapróbb részletekig való 
kidolgozásában s ha néhol a barokk ornamentika tompító 
hatásához folyamodik is, mint Hoímannswaldau vagy Hars- 
dörffer, ez csak azért történik, hogy a következő lapon 
annál fokozottabb hatással teregethesse ki leplezetlen ob- 
szcenitásait. Általában sajátságos stílusvegyülék jellemzi 
ezeket az elbeszéléseket. Hol a gáláns regények álorcás 
alakjait, finomkodó tónusát utánozza, hol a spanyol ere
detű kalandorregényekből vesz át neveket és leírásokat. 
Az elbeszélés technikájában is kiaknázza az összes bevált 
rekvizitumokat; érdekes epizódokért és motívumokért gyak
ran folyamodik a XVI. és XVII. századi trufatárakhoz, 
amelyek közt főforrásai Philipp Harsdörffernek, a híres 
nürnbergi Poetischer Trichter szerzőjének francia, spanyol 
és olasz írókból készült Frauenzimmer Gesprechspiele c. 
anekdotagyüjteménye (1641—49) és Johann Wilhelm von 
Stubenberg franciából fordított könyve, a Frauenzimmer 
Belustigung (1653); kedvelt cselekvénybonyolító eszköze 
a levél is és szívesen ékel a szövegbe verseket, amelyek 
veszedelmesen hasonlítanak Rist Poetischer Lust-Garte- 
jának (1642) erotikus darabjaira s egyébként is mytholó- 
giai vonatkozások, keresett díszítő jelzők, akrosztichonok 
halmozásában iskolapéldái az Elbschwanenorden lírai ter
mésének.

De Gorgias elbeszéléseinek a közvetlen források mellett 
mélyebb irodalmi gyökerei is voltak. A XVI. és XVII. szá
zad szatirikus irodalmának kedvelt típusa a gonosz, önző, 
házsártos asszony. Jörg Wickram Rollwagenbüchlein-jében, 
Hans Sachs Fastnachtspiel-jeiben, Fischart Philosophisch 
Ehezuchtbüchlein-jében, majd Moscherosch, Buchholtz 
és Ulrich regényeiben bőven találunk pellengérre állított 
bűnös némbereket. Míg a XVI. század szatíráiban inkább 
a vaskos, durva tréfák dominálnak s az erotikum nem 
nagy szerepet játszik — példa rá a német eredetű Igen 
hasznos és draga nemes receptum — a XVII. században 
az erotikum lép előtérbe s a szatirikus célzat kétértelmű, 
frivol, sikamlós elbeszélésekbe rejtőzik. Ennek az iroda
lomnak pornográf termékei közé tartoznak Gorgias elbe
szélései ; nem önálló alkotások, csak értéktelen munkák-



ból készült értéktelenebb kompilációk, de mint a kor tömeg
ízlésének bizonyítékai épen olyan érdekesek, mint a mai
ponyvaregények.

Gorgias obszcén tákolmányain kívül magyarországi 
szerzőtől alig maradt ránk világi elbeszélés a XVII. szá
zadból. A Nagyszebenben 1674-ben megjelent Vier schöne 
Historien c. elbeszéléseknek csak címét ismerjük. Sajátságos, 
hogy a pornográfiának még egy művelője akadt az erdélyi 
szászok között, a nagyszebeni származású Pinxner András 
személyében. A kaland vágyó ifjú 1694 körül a witten
bergi egyetem hallgatója volt és a lelkészi pályára készült, 
de miután atyai örökségét elpazarolta, hollandi szolgálatban 
Batáviába hajózott. Hazatérése után adta ki Die hitzige 
Indianerin od. artige und curiöse Beschreibung derer Ost
indianischen Frauens-Person c. minősíthetetlen frivolitások- 
kal és drasztikus mocsokkal telített anekdotagyüjteményét, 
amelyben a keletindiai nők szerelmi életével foglalkozik; 
szürke, művészietlen leírásait azzal igyekszik ellensúlyozni, 
hogy szinte visszataszítóan egymásra halmozza a legválo- 
gatottabb obszcenitásokat. S Pinxner még csak nem is 
kompilál, mint Gorgias, hanem egyszerűen lefordítja egy 
jelentéktelen francia utazónak, C. D. Bigotnak hasonló 
tárgyú munkáját, bármennyire is azt hinnők, hogy leírásai 
saját tapasztalatain alapulnak s bármennyire hangsúlyozza 
ezt a könyv címlapján. Ezt a ponyvaterméket Pinxner 
Frank v. Frankenstein erdélyi szász királybírónak, az elis
mert gáláns barokk költőnek ajánlotta, aki azonban fel
háborodva utasította vissza a kétes értékű megtiszteltetést. 
Pinxnernek ezek után nem lehetett maradása szűkebb 
hazájában; tovább hajszolja a kalandokat, míg Török
országban meghal.

A barokk elbeszélőirodalom e sajnálatos kinövéseivel 
szemben éles ellentétben áll a fennmaradt kevésszámú 
didaktikus munka szigorú moralitása. Lackner Kristóf-nak, 
a híres soproni polgármesternek Emblematischer Jugend
spiegel (1618) c. munkája ma már szinte hozzáférhetetlen, 
de tudjuk Lackner latinnyelvű irataiból, hogy benne külön
féle tarka szimbólumokba öltöztetve az emberi erényeket, 
bűnöket, vágyakat vonultatja fel oktató célzattal; a könyv 
egyik korai hajtása a később sűrűn megjelenő német 
emblematikus gyűjteményeknek, amelyek közül Georg 
Greflingernek (1620—1677), Fleming tanítványának mun
kája : Zwei hundert Ausbildungen oder Emblemata von 
Tugenden, Lastern und anderen denkwürdigsten Sachen 
(1656) áll hozzá legközelebb. Ennek az emblematikus 
iránynak legérdekesebb képviselője Weber János, az 
1686-ban felségsértésért kivégzett tudós eperjesi gyógy
szerész, orvos és városbíró. Két főmunkájában: Natürlicher
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Regenten-Spiegel (1662) és Politische Anleitung, wie ein 
Christlicher junger Regent . . . löblichen Regierung füg
lich anzuleiten seyn möchte (1665), bőven kiaknázza a 
barokk ábrázoló művészetnek minden raffinériáját: mintái 
Philipp Harsdörffer Geschicht-Spiegel-']e (1654) és az egy
házi énekköltő Georg Neumark Davidischer Regenten- 
spiegel-je (1655); miként ezek, Weber is a Szentírásból 
indul ki, de csakhamar a profán világba téved s szinte 
kéjeleg a legkeresettebb szimbólumokban, amelyek sok
szor a komikum határát is átlépik, pl. mikor az eszményi 
fejedelem minden egyes testrészéhez hosszadalmas magya
rázatokat fűz, vagy amikor a fejedelem napirendjének leg- 
triviálisabb mozzanatában is valamely titkos erkölcsi hata
lom szimbolikus kifejezését látja. Még jobban halmozza 
az emblémákat Eperjes város címeréről írt terjedelmes 
könyvében: Wappen der königl. Freyen Stadt Epperjes .. . 
(1668). A címer minden egyes részének külön fejezetet 
szentel és szimbolikus magyarázatait teletűzdeli az ókori 
költőkből és történetírókból vett idézetekkel. Még a pes
tisről szóló népszerű munkájában (1644) is inkább idéze
tekkel alátámasztott életregulákat ad, mint orvosi tanácsokat. 
Főforrása itt a Catonak tulajdonított disztichon-gyűjtemény, 
mely nálunk főkép az erdélyi szászoknál terjedt el több 
párhuzamos latin-magyar-német szöveggel készült kiadás
ban (1620, 1666, 1668, 1688, 1715). Ezeknek a diszticho
noknak a német irodalomban nagy múltjuk volt. Már a
X. század végén lefordította őket Notker Labeo, a szent- 
galleni kolostor sokoldalú írója, az első német műfordító; 
majd a XIII. századi feldolgozásokban laikus katek iz
mussá fejlődnek, amely elsősorban a lovagokat oktatja 
az illemre, bölcseségre és más erényekre. Sebastian Brant, 
a nagy középkorvégi szatirikus új szellemet önt beléjük 
s az ő nyomát követik a reformáció korabeli prózai fel
dolgozások, míg végre Opitz a latin eredeti formáját is 
érvényre juttatja. De sem e német fordításoknak, sem 
Rimái János — a disztichonokon alapuló — verses elmél
kedéseinek nincs közük ahhoz a lapos, esetlen magyar és 
német prózához, amely a latin versek mellett a hazai 
kiadásokban szerepel. S mégis többen olvasták ezeket a 
tanításokat, mint a cikornyás alkalmi beszédeket és köl
teményeket, mert a dekoratív jelzők és könyvduzzasztó 
emblémák virágkorában szinte rikító rövidséggel és köz
vetlenséggel foglalták egybe az átlagember naív életböl- 
cseségét. Cato morális disztichongyüjteménye nemcsak 
tankönyv volt az erdélyi szász iskolákban, hanem csak
nem éppen olyan elismert vezérfonal a világi élet dolgai
ban, mint Luther kátéja a vallás kérdéseiben.
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IRODALOM.
A német regényről a XVII. században 1. F. Bobertag: Geschichte 

des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in 
Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert. 1—II. Breslau, 1877—84. — 
R. Riemann: Die Entwicklung des politischen und exotischen 
Romans in Deutschland. Progr. Leipzig, 1904, — Gorgias munkáit 1. 
Szabó Károly: R. M. K. III. 2235., 2287., 2288., 4263.. 4821-4830. sz. — 
V . ö .  Szinnyei: M. 1. III. 1295—96. has. — Trausch: Schriftsteller- 
lexicon. II. 8—9.1. — Goedeke: Grundriss. III. 241. 1. — R. Csáki: 
Vorbericht zu einer Geschichte der deutschen Literatur in Sie
benbürgen. Hermannstadt, 1920. — Trostler József: Az „Igen 
hasznos és draga nemes receptum“ német eredetije, lrodtört. 
Közi. 1913. — A Vier schöne Historien-i említi Szabó Károly: 
R. M. K. II. 1352. sz. — Pinxner munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K.
III. 4296. sz. — V. ö. Trausch: Schriftstellerlexicon. II. 53. 1. — 
Hayn: Bibi. Germ. Erotica. 55. 1. — Szinnyei: M. í. X. 1187—88. 
has. — Lackner Kristófról 1. Szinnyei: M. 1. VII. 610—613. has. — 
W eber János műveit 1. Szabó Károly: R. M.' K. II. 641., 992., 
1150. sz. — V . ö. Szinnyei: XIV. 1148—49. has. — Cato disztichon
jainak elterjedéséről 1. Bresztnyánszky Alfréd: Der deutsche Cato 
in Deutschland und Ungarn. Szakdolgozat. Pesti egyetem, 1916 
(kézirat). — A disztichonok magyarországi kiadásait 1. Szabó Károly: 
R.M.K. II. 401., 1157., 1350., 1631. sz. és Petrik: I. 403. 1.

B) A z alkalmi költészet.
Simon Dach, a königsbergi egyetem poétika-tanára 

a XVII. század közepén s bámult mestere egy költő
nemzedéknek, gyakran dicsekedett tanítványai előtt, hogy 
messze földről, az Elba, Odera, Spree és Rajna melléké
ről kapott megrendeléseket lakodalmi és sirató költemé
nyek írására. Ez az ambíció hevítette a XVII. századnak 
csaknem minden tudós poétáját. Az arisztokratikus, exklu
zív irodalmi társaságokban, ahol a fiatal költők fáradságos 
munka és vasszorgalom árán sajátították el a barokk-köl
tészet komplikált szabályait, a külső ünnepi alkalom volt 
a költői szárnyalásnak egyedüli rugója. A fiatal költő első 
erőpróbája a mestert dicsőítő alkalmi költeménye volt s 
később sem hiányozhatott életének kiemelkedőbb mozzana
taiban a költői ünneplés és ünnepeltetés. Az alkalmi köl
tészet, a túlfűtött levegőjű précieux irodalmi társaságok
nak s a renaissance hamis vágányra terelt formakultuszá
nak ez a beteges kinövése mindenkit epidémiaszerűen 
belecsalt bűvkörébe, elsősorban tehát a német egyeteme
ket látogató, minden iránt fogékony magyarországi tanuló
kat. De míg Németországban a társadalmi viszonyok és 
irodalmi klikkek, ha nem is indokolják, de legalább meg
értetik a külsőleges ünnepi pompa e mesterséges izgató
szereinek tömeggyártását, a magyarországi német papok 
és tanítók — mert a literátorok legnagyobbrésze ezekből 
került ki — eseménytelen hétköznapiságukba ültetik át 
az alkalmi poézis hagyományos, ragyogó díszlettárát. Ez
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ebben az új, szegényes környezetben még sokkal sablono
sabban és nevetségesebben fest, mint a német szellemi 
élet középpontjaiban, ahol az új költői stílus a születési 
és szellemi arisztokrácia kulturális egyesülésének a gyü
mölcse. A Németországban járt papok és tanítók közt egy 
sem akadt, aki egy-két versben nem hódolt az alkalmi 
köliészet divatjának. Születés és keresztelés, esküvő és 
temetés, új könyvek megjelenése, hivatalba való beikta
tás s a polgári élet számtalan kisebb-nagyobb eseménye 
a verses megemlékezések egész áradatát vonta maga után. 
S az udvarló poéták nagy súlyt helyeztek arra, hogy költe
ményeik nyomtatásban is megörökíttessenek; a költészet 
tudomány volt, a költemény pedig a tudományos képzett
ség bizonyítéka s ebben a korban mindenki féltve őrizte 
a tudás nimbuszát. Ezért lehetetlen áttekinteni a többnyire 
egy-két leveles nyomtatványokban megjelent alkalmi ver
sek hatalmas tömegét és lehetetlen egyenként számba- 
venni a versfaragókat. De erre nincs is szükség. Művésze
tük lényege éppen az, hogy hagyományos, megmerevedett 
formulákat és rekvizítumokat kapcsolnak össze valamely 
külső eseménnyel és így az egyes költemények között 
lényeges különbségek nincsenek, olyan alkalmi versfaragó 
pedig, aki a formulákat s rekvizítumokat az élmény élet
adó lehelletével töltötte volna meg, alig akad a hosszú 
sorban. Az alkalmi költészet a maga egészében mint 
irodalmi divat és Ízlésbeli kilengés érdekes és figyelemre
méltó, a költők azonban egyénenként jelentéktelen nyárs
polgárok, költeményeik pedig üres frázissorozatok. Csupán 
a könnyebb tájékozódás céljából csoportosítjuk az alkalmi 
költőket nagyobb nyelvterületek szerint.

a) Alkalmi költészet a nyugati német területen. Leg- 
kevésbbé burjánzott az alkalmi költészet a nyugati német 
területen. Nemcsak az feltűnő, hogy általában kevés alkalmi 
vers maradt ránk, hanem különösen az, hogy míg a világi 
szónokok, mint Dobner Ferdinand (1689—1730), Sopron 
város tevékeny polgármestere, vagy Türck János alkalmi 
beszédeikben alig tudnak betelni a barokk szónoki művé
szet összes dagályosságainak és cikornyáinak alkalmazá
sával, sőt ebben még a prédikátorokon is túltesznek, addig 
az alkalmi poéták szó- és nyelvművészete szegényes és 
kopott, mintha nem is ihlette volna őket a német barokk 
líra, inkább a XVI. század hagyományait ápolják tovább. 
Ennek magyarázatát abban találjuk, hogy a német protes
táns kultúra, amelyből a szepesi németség és az erdélyi 
szászság alkalmi költészete sarjadt, itt nem tudott szaba
don fejlődni s a katholikus Bécs hatása, mely főkép a 
drámában mutatkozik, hamar felváltja a német egyetemek 
irányító szerepét. De a szerény sorban is megtaláljuk az



alkalmi költészet két főtípusát: a lakodalmas éneket és 
a halotti búcsúztatót. A leghasználtabb forma a Hans 
Sachs-féle „Knittelvers“, ritkábban a szonett, amelyet a
XVII. századi barokk-költészet keltett új életre és az 
alexandrinus. A lakodalmi énekek között legérdekesebb 
a pozsonyi Segner Józsefnek anyja második házassága 
alkalmával írt, terjedelmes mitológiai vonatkozásokkal 
túlterhelt költeménye. A házasság — mondja a költő — 
isteni intézmény; saját gyarló emberi erőnk képtelen arra, 
hogy az igazi hitvest megtalálja. Ezt a hatalmas Herkules 
példája is bizonyítja:

Wie ward nicht Hercules 
Durchausz von Lieb entzücket 
In Schönheit Omphales ?
Wurd aber nicht beglücket 
Sie zu besitzen gar 
Warumb war er verstossen ?
Ist recht ein Werck es war 
Das ihn hat auszgeschlossen.

Artner Károly Farkas, Artner Mária Terézia egyik 
nagybátyja, még 1760~ban is ezeket a szólamokat használja 
üdvözlő versében, pedig Segner és Artner költeményei 
a lakodalmi énekek legsikerültebbjei. Még egyhangúbbak 
a halotti búcsúztatók. Tárgyuknál fogva figyelmet érdemel
nek a pozsonyi Heuchlin Fülöp és a soproni Preisegger 
György Zrínyi Miklóst a költőt sirató énekei. Heuchlin 
tizenkétsoros verse tulajdonképen csak hasonló tárgyú 
latin költeményének átdolgozása. Preisegger szonettje : Über 
den traurigen und unverhofften Fall Herrn Grafen Niclas 
von Serin azonban igazi barokk munka: színes, pompáza
tos, de egyben gondolatnélküli és dagályos. A többi halotti 
búcsúztató azonban csupán az utóbbiakban osztozik 
vele; Schöffenberg Mihály lelkész, Nogel István bazini 
ügyész, Stockinger Mihály Gottfried soproni főorvos, Hoch- 
holtzer Dániel és Wohlmuth János Lipói soproni városi 
tanácsosok epicédiumai alig különböznek egymástól; 
édeskéssé torzított, a XVI. századi német vallásos költé
szetből kölcsönvett bibliai vonatkozások, lapos, prózai 
közhelyek sorakoznak egymásmellé a népszerű króniká
sok elhasznált köntösében, a sivár konvencionális tartal
mat itt még a formaművészet raffinériája és találékony
sága sem pótolja.

b) A szepességi alkalmi költők. Hasonlíthatatlanul 
elevenebb, színesebb kép bontakozik ki előttünk a Szepes- 
ségen és a felsőmagyarországi bányavárosokban. A nyom
tatványok hatalmas tömegéből kiérezzük, hogy itt, ahol 
az alkalmi szónoklat is legdúsabban virágzott, a verses 
üdvözléseknek és megemlékezéseknek is voltak társadalmi



gyökerei. Ennek a gazdag alkalmi poézisnek fejlesztésé
ben és ösztönzésében két külföldi iskolának volt nagy 
szerepe: a boroszlói és a thorni gimnáziumoknak. A Szepes- 
ség és a bányavárosok tanulnivágyó ifjúsága vagy sze
mélyesen keresi fel ezeket a középpontokat, vagy közvetve 
keres érintkezést az ott tanító nagyságokkal.

Boroszlóban Hofmannswaldau és tanítványai gyűjtik 
maguk köré azokat, akika „költészet nehéz tudományát" 
el akarják sajátítani. A körülrajongott mester mellett ott 
találjuk Klesch Kristófot, a szepességi alkalmi poézis egyik 
legtermékenyebb képviselőjét, a szepesváraljai Frölich 
Jánost és Apelles Pált, Majer Jánost a besztercebányai 
gimnázium későbbi tudós igazgatóját és a jelentéktelen 
verselők hosszú sorát. A boroszlói tanítványok verseinek 
gazdag képeivel, szó- és rímjátékaival a Szepesség többi 
poétái nem tudnak versenyre kelni. Klasszikus példák 
erre azok az üdvözlő énekek, amelyek 1669-ben Brewer 
Sámuelnek, a híres lőcsei nyomdászdinasztia egyik tagjá
nak esküvőjére készültek (Vota Amicorum . . . 1669J 
Az akrosztichonokkal, anagrammákkal, rejtvényekkel bő
ven díszített alexandrinusokban és szonettekben a vőlegény 
és menyasszony személye a legkülönfélébb szimbólumok 
tárgya. Legérdekesebb az egyik üdvözlőnek a verse, 
amelyben Brewer Sámuel nevéből „Seul-Erbe-Raum" sza
vakkal anagrammot alkotva ekként köszöntteti fel a vőle
génnyel a menyasszonyt:

Ein Weib die von Gemüthe beständig ist 
Die Fromm Gottselig Tüchtig und Bändig ist 
Die ist wie eine güldne Seule 
Saget der lehrer an einer Zeile 
Ihr seyd Sophia liebe vernünftige 
Mein Braut itzund und Eh'gatt inskünfftige 
Mein Raum, mein Reichthumb, Trost und Erbe 
Meine verlassenschafft wenn ich sterbe.
Hört meiner Wünsche fröhliche Zeitungen 
Nehmt meines Nahmens klärliche deutungen 
Seul, Erbe, Raum sey Euer Nahmen 
Jesus bestättige solches Amen !

A lakodalmas ének általában a leggyakoribb alkalmi 
költemény. Ezekből az énekekből megelevenedik előttünk 
az a pompás kép, amelyet Christian Reuter rajzolt Schel- 
muffskyjában erről a gáláns szokásról. A vendégek együtt 
ülnek az ünnepi lakománál, amikor megjelenik a vőfély 
és felkéri a vendégeket, hogy köszöntsék fel az ifjú párt. 
Mindenki siet a „wohlgemeinte Hochzeit-Reime" jóelőre 
elkészített kéziratát előkeresni és megkezdődik a fel- 
cicomázott köszöntők felolvasása. Az egyik Cupido szeren
csés zsákmányának nevezi az egybekelést, mint a lőcsei 
Roth György, a másik — mint Gallik János iglói kántor —
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felsorolja a nagy női jellemeket és Zsuzsannát vagy Esztert 
ajánlja az új asszonynak követendő például, nem pedig 
a házsártos Xantippét vagy a gőgös Jezabelt. A vers 
középpontjában mindig egy újszerű kép, szimbólum és 
a „klärliche Deutung“ áll, amely azonban éppen a világos
ság szempontjából rendesen nagyon sok kívánnivalót 
hagy hátra. A képszerűséget szolgálják az üdvözlő ver
seket gyakran követő rejtvények is, amelyekben az ünneplő 
poéták a házasságot vagy a szerelmet írják körül. így 
a lőcsei Schneyer János, miután alexandrinusaiban hossza
san méltatja a fenséges szerelmi ünnepet, melyet Vénus 
a fiatal párral rendeztetett (Mayen-Gedicht und Hochzeit- 
Bericht . . . 1706) a következő, kissé szkeptikus hangú 
rejtvényben magyarázza a házasságot:

Es ist ein Ding das liebt man mehr alsz Gold auff Erden 
Denn ohne diesem ist der Menschen Leben todt;
Ein Jeder wüntschet es und will ein Kost-Mann werden.
Jedoch setzt man ein W darzu, so bringt es Noth.
Gleich wie der Edel-Mann so liebt es auch der Bauer 
Weil dessen Lieblichkeit den Zucker übertrifft.
Es ist zwar Honig-süss. — Jedoch bisweilen sauer 
Und wem es nicht beliebt, der hält es für ein Gifft 
Denn es verkürtzet offt die Tage dieses Lebens 
Die Lust verkehret es in Leyd : Wo ist ein Mann 
Der’s nicht erfahren hat ? Er klaget nur vergebens.
Glückselig ist ja der, der es entbehren kann.

A lakodalmi énekekben gyakran csendül fel az egész
séges humor hangja. Közvetlenségben, frisseségben jóval 
fölötte állanak az alkalmi költemények másik nagy cso
portjának, a túláradó, egyhangú pátosszal telített halotti 
búcsúztatóknak. Ezekben érvényesül igazán Hofmanns- 
waldau hatása. Változatosság, találékonyság alig van 
bennük. A halott érdemeit sorolják fel, rendesen tudákos 
részletességgel; a zengő tirádákban az elhunyt prédiká
torok, tanítók, kereskedők, mint szellemóriások és erkölcsi 
héroszok jelennek meg. Míg a lakodalmi énekekben túl
tengenék az antik mitológiai vonatkozások, itt inkább a 
bibliai képek uralkodnak. A földi élet nyomorúságának s 
a túlvilági örömöknek szembeállítása a précieux vallásos 
énekköltők modorában gyakori motívuma a halotti búcsúz
tatóknak. Faber András, a Selmecbányái ev. kollégium 
tanára, pl. egyik kartársáról írt megemlékezését (Klag- und 
Trostgedicht . . .  1706) a következőképen fejezi be:

. . .  er ist geflogen schnelle 
Auf Engels-Flügeln hin zur hohen Lebens-Quelle 
Genüsset ohne End die Zucker-süsse Freud 
Mit allen Heiligen in schönen Stern-Gebäud.

Ez a záradék némi változtatással mindegyik „Schuk 
diges Thränen-Opfer“-ben megtalálható. Semelius János,



328

Thann András, az orvos és nyomdász Brewer János és 
a többi sirató poéta csak élettelen formulákat variálnak s 
még annak is örülnünk kell, ha a fonnyadt koszorúba 
egy stílustalan, de újszerű arabeszk fonódik.

Hofmannswaldau mellett a felsőmagyarországi alkalmi 
költőknek másik nagy ihletője Páter Pál (1656—1724), a 
thorni gimnázium tudós tanára, aki mint alkalmi szónok 
és poéta csodálatos termékenységével páratlanul áll a 
magyarországi német literátorok között. A menhárdi szüle
tésű ifjú, miután egyetemi tanulmányait Jenában elvé
gezte, a hazai protestantizmus válságos éveiben Thornban 
keresett és talált nyugalmat. Ez a kis lengyelországi 
városka az igazhitűségért vívott harcok idején valósággal 
hírhedtté vált a felekezetek közti béke helyreállítása érde
kében folytatott tárgyalásokról és gimnáziuma hatalma
san fellendült. Pater méltó volt az iskola nemes hagyo
mányaihoz. Kitűnő mathematikus és klasszika-filológus 
volt s bámulatos nyelvismereteinél talán csak munkabí
rása kelt nagyobb csodálatot. Olthatatlan tudományszomj 
hatotta át s hogy minél több időt szentelhessen kutatá
sainak, télen négy, nyáron két órát aludt és ritka önfe
gyelmezéssel szigorú aszkéta életmódhoz szoktatta magát. 
Latinnyelvű munkái közül legjelentékenyebb a könyv- 
nyomtatás történetéről írt disszertációja (De Germaniae 
miraculo optimae maximae Typis literarum eorumque 
differentiis . . . 1712), nyomtatásban megjelent alkalmi köl
teményeinek száma pedig megközelíti a százat. Ezekben 
az alkalmi költeményekben is a sokoldalú és széles látó
körű tudós áll előttünk. 0  is elsősorban a lakodalmi éne
ket és a halotti búcsúztatót művelte; legtöbbször egy 
általános erkölcsi tételt fejteget kissé szárazon és hossza- 
dalmasan; képeit rendesen a Szentírásból és a római 
költőkből, főkép Vergiliusból, Horatiusból és Ovidiusból 
meríti. A barokk dagály és forma-virtuózitás túlzásaitól 
általában távoltartja magát, bár nála is találunk elég fur
csaságot; egyik lakodalmi énekében a Buchwälder nevű 
vőlegényt a patak mellett zöldelő erdőhöz hasonlítja 
(Den an dem Bach grünenden W ald ... 1679), egy másik
ban a mathematikus pontosságával szerelmi prognosz- 
tikont készít a fiatal pár számára (Liebes Prognosticon). . . 
1696), halotti búcsúztatóiban pedig egy szőlőműves teme
tésén szerencsés szüretnek nevezi a halált, egy patikus 
elhunytakor az elhagyott patika egyes tárgyait szólaltatja 
meg és These Károly tekintélyes thorni polgárt felesége 
halála alkalmával a labirintusban bolyongó Theseus'noz 
hasonlítja. Általában gyakran folyamodik efféle erősza
kolt szimbólumokhoz. De ezek az alkalmi versek mégis 
egészségesebb irányt képviselnek, mint Hofmannswaldau
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tanítványainak üres formajátékai, mert őszinte gondolat, 
erkölcsi tartalom van bennük, nemcsak csillogó talmi 
dekoráció. Pater Pál hatása a felsőmagyarországi alkalmi 
költőkre is jótékonyabb, mint Hofmannswaldaué. A szű- 
kebb hazájából köréje gyülekező tanártársak és tanulók 
utánozták klasszikus írókon kicsiszolt stílusát, átvették 
bibliai képeit, persze a sajátjukból ritkán adtak valamit 
hozzá. A Pater körül alakult irodalmi társaságban olt volt 
a Sartorius-nemzetség egyik tagja, Sartorius II. János, aki 
mint versfaragó fermékenységben csaknem utolérte mes
terét, ott volt a dobsinai születésű Antoni Simon, Strompf 
Dániel, megfordult nála a számkivetésben bolyongó sze- 
pességi ódaköltő és zeneszerző Roxer Dániel, sőt még az 
erdélyi szászok földjéről is meglátogatta őt Bertleff Márton, 
sok szentimentális halotti búcsúztató költője, aki tanár
társa is lett.

Amikor Pater Pál 1705-ben Danzigba távozott, las
sanként kis köre is feloszlott s a felsőmagyarországi 
alkalmi poéták Parnasszusa is kihal. A józan észszerűség 
terjedése véget vet a bókoló és sirató cikornyás poéták 
uralmának.

c) A „Rosetum Frankianum“ és az erdélyi szász 
alkalmi költők. Az erdélyi szász alkalmi költészet közép
pontjában Frankensteini Frank Bálint (1643—1697) király
bírónak, a szászok grófjának gazdag gyűjteménye, a 
Rosetum Frankianum (Bécs, 1693) áll, amelyben Frank 
részben saját költeményeit, részben a nagyszámú tiszte
lőjétől hozzá intézett dicsőítő, üdvözlő és vigasztaló verse
ket gyűjtötte össze. Az áradozó költők e gyűjteményben 
nem győzik magasztalni a nagy királybírót, a szász nem
zet büszkeségét és díszét, aki nemcsak mint rendkívüli 
államférfiú, hanem mint költő és szónok, főkép pedig 
mint a tudományok és művészetek lelkes ápolója és elő
mozdítója szolgált rá kortársainak bámulatára. Franknak 
e szóáradatból kibontakozó idealizált jellemzésében ugyan 
semmi realitás sincs, de el kell ismernünk, hogy szűkebb 
hazájában képességei valóban vezetőszerepre tették hiva
tottá. Az altdorfi egyetemen töltött tanulmányévek után 
1668-ban visszatérve Nagyszebenbe gyorsan emelkedik a 
közpályán a legnagyobb méltóságig. Már első költői mun
kájában : Hundert sinnreiche Grabschriften etlicher Tugend- 
und lasterhaften Gemüther (1677), amelyet Miles' Mátyással 
(1639—1686), az alább említendő Siebenbürgischer Würg- 
Engel szerzőjével adott ki, mint a barokk-költészet telivér 
képviselője áll előttünk. A feliratos epigramm a barokk 
alkalmi költészet egyik kedvelt ága. Sigmund von Birken, 
a század egyik ünnepelt költője németre fordította 
Nádasdy Ferenc Mausoleumát, amely nem más, mint a
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magyar királyok, hadvezérek és nevezetesebb férfiak 
barokk pátosszal írt sírfeliratainak gyűjteménye s ezt a 
munkát a Magyarországról megemlékező német írók is 
bőven kiaknázták. Azonban a műfaj igazi mestere Hof- 
mannswaldau, az ő tanítványai Frank és Miles is, de any- 
nyira hatása alá kerülnek, hogy legtöbbször egyszerűen 
átveszik költői sírfeliratait s csak néha változtatnak rajtuk, 
így pl. a Curtius sírkövére írt emléksorokban:

Durch diesen weiten Schlund war mit bewehrter Hand
Der Kurtius von Rom nach Plutos Reich gesandt
Wie ihn die grosse Schaar der Teufel hat empfangen,
Erkenstu mit der Zeit, wann du wirst hingelangen.

Frank következő munkája, Ovidius szentenciáinak 
német fordítása (1679) elveszett. Ez igen sajnálatos már 
csak azért is, mert néhány szentenciát erdélyi szász nyelv
járásra is átültetett s így benne az erdélyi szász nyelv
járási műköltészet első emléke veszett el. A tudós király
bíró latin nyelvű iratai közül különös figyelmet érdemel a 
szászok eredetéről és bevándorlásuk időpontjáról szóló 
történelmi monográfiája (Breviculus Originum Nationum et 
praecipue Saxonicae in Transsilvania . . . Cibinii, 1696), 
amelyről Leibniz is igen elismerően nyilatkozott. De mind
ezen munkák fölött művelődés- és ízléstörténeti szempont
ból messzire kimagaslik a Rosetum Frankianum. A dísze
sen illusztrált kis kötetben 41 alkalmi verselő 57 költeménye 
van összegyűjtve. A költők legnagyobb része pap és tanító : 
Nera Dániel, a Morvaországból bevándorolt koszorús poéta, 
Schnitzler Jakab, a fentebb említett nagyszebeni városi 
lelkész, Fronius Márk, a jeles pedagógus, Krempes János, 
a nagyszebeni iskola rektora, Ladiwer Illés, a zsolnai 
származású, az üldözések idején Erdélybe menekült skolasz
tikus műveltségű prédikátor, Zabanius Izsák és fia János 
(Sachs von Harteneck) s mellettük a jelentéktelen vers
faragók egész sora. A gyűjtemény háromnegyedrésze latin 
költeményekből áll; ezekben bontakozik ki igazán a barokk 
kifejező művészet minden pompája. Az alkalmi poéták 
túláradó képzeletében a legjelentéktelenebb esemény is 
fenségessé magasztosul, a hétköznapiság pátoszba fullad. 
A görög-római mitológia ezernyi vonatkozásai bibliai képek
kel és szimbólumokkal váltakoznak. A szászlakta erdélyi 
földet nimfák, faunok és káriszok népesítik be s a nimfák 
legkedvesebbike, Schnitzler Mária, a nagyszebeni lelkész 
bájos leánya. Az erdélyi szász Helikonon a körülrajongott 
királybíró mint „öreg Apollo'1 jelenik meg. Az akrosztichont 
anagrammot és a többi formajátékokat itt is a végletekig 
kiaknázzák az ünneplő poéták. Még dagályosabbak a 
gyűjtemény német versei; a 13 költeményből álló bokréta 
valóságos mintagyüjteménye a kor irodalmi divatának.
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Mintha a sziléziai költő-iskolák, főképp Hofmannswaldau 
és Lohenstein összes szóképeit beleszorították volna ebbe 
a tizenhárom versbe. A gyűjtemény egyik legjellemzőbb 
darabja Franknak az a verse, melyben második házassá
gát írja le. Zabanius János pedig, akinek költeményei 
élményszerűségükkel és közvetlenségükkel kiválnak a 
gyűjtemény többi darabjai közül, Frank második hitvesét, 
a „rózsát“ ekként jellemzi:

Sie ist des Sommers Aug’, ein Conterfeit der Sonne :
Ein Kunststück der Natur und aller Gärten Zier:
Die Blumenkönigin, des stoltzen Frühlings Wonne,
Der sie nur angeblickt, vergisset sich an ihr.

Die Sonne kann genennt des Himmels Rose werden :
Ihr Krantz ist feines Gold, der Rock Scharlach an Ihr,
Die Rose bleibt und ist die rechte Sonn’ auf Erden,
Der Auen Edelstein, der Hügel Preiss und Zier.

Cupido hat sie selbst mit seinem Pfeil bemahlet.
Die Venus hat sie selbst bepurpurt durch ihr Blut,
Da sie in Dornen trat: ein Stern so klar nicht strahlet,
Als Ihrer Blätter Brandt von Lieb’ und Anmuths Glut.
Sie der Biesem von dem Westen ! Sie ! Sie ! der Sylvaner Pracht 
Die der Perscher Glut und Purpur übertroffen und verlacht.

Mintha csak Gyöngyösinek szinte egykorú leírásait 
olvasnék Széchy Mária vagy Zrínyi Ilona szépségéről; Gyön
gyösi költészetének levegője egy a Rosetum Frankianumé- 
v a l; példa rá a Palinódia, amely meglepő egyezést mutat 
a legtipikusabb német alkalmi költő, Schottelius egyik 
munkájával. De még egy évszázad múlva sem avul el ez 
a képkészlet a gáláns költőknél. Még Csokonainál is irígyli 
szép Cythere az „eleven rózsát“, mert „pirosló lába-vére 
képén büszkélkedik“. — A rózsa és a galamb, mint Frank 
címerének képei általában gyakran használt szimbólumok. 
Hofmannswaldau színes jelzői („viel-geeckte Sterne“, „be- 
flammte Fackeln“, „Rőthin“ stb.), amelyek szerinte a költé
szet lényegét alkotják, teljes számban együtt vannak itt. 
De mindazonáltal a Rosetum Frankianum az erdélyi szász 
szellemi élet tanulmányozója számára megbecsülhetetlen 
értéket képvisel. Nemcsak a világi költészet első emlékeit 
találjuk benne, hanem a kor szociális viszonyainak, poli
tikai mozgalmainak individuális visszaverődését hívebben 
mutatja, mint a szász történetírók tudákos kompilációi. 
Az egész XVII. század folyamán nem találunk olyan mun
kát az erdélyi szász irodalomban, amely Frank gyűjtemé
nyét jelentőségben megközelítené.

A Rosetum Frankianum az erdélyi szász alkalmi 
poézist virágzásának tetőfokán mutatja. Az üdvözlések és 
búcsúztatók divata itt is csak a század második felében 
lendül fel, bár az első jelentékenyebb barokk költőnek,
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Mederns Péternek (1606—1678) munkássága még jórészt a 
század első felére esik. A szászok első „koszorús költőjé 
nek, a tudós brassói prédikátornak ránkmaradt költeményei 
ugyan mind vallásos tárgyúak, de ifjú éveiben, német- 
országi tartózkodása idején aratott nagy sikereit úgy látszik 
elsősorban gáláns világi verseinek köszönhette. Vallásos 
költészete még részben a XVI. század irodalmi hagyomá
nyaiban gyökerezik vagy Opitz józanabb barokk stílusát 
követi. Verselése nehézkes, gondolatai naivak, de ez a 
frázisok virágkorában egy koszorús költőnél még érdemnek 
is tekinthető; akár a pestis dühöngése közepette vigasz
talja híveit, akár hálaadó éneket zeng, akár kis gyermekéért 
imádkozik, vagy lakodalmi énekben ünnepli az ifjú párt, 
mindig annyira a közvetlenség keretei között marad, hog> 
költészetét nem csupán egy nehezen elsajátított tudomány 
fitogtatásának érezzük, mint a legtöbb alkalmi poétánál 
Mederus költeményeinek közvetlensége éppen olyan saját
szerű ellentétben áll a Rosetum Frankianum verseinek 
dagályosságával, mint ez a XVIII. századi rímgyártók 
tudósításszerű hangjával. Mert az alkalmi poézis a XVIII. 
század első felében itt nem hal ki, mint a Szepességen. 
hanem tovább burjánzik Herrmann Simon, Schilbach János 
Sámuel és Clompe Péter verseiben, amelyek azonban még 
külső formában és lendületben sem közelítik meg Frank 
gyűjteményének darabjait. De nem is volt már meg a közön
ség, amely a pathetikus tirádákat méltányolni tudta volna. 
A század közepe felé egyre ritkábban jelennek meg az 
alkalmi poéták a nyilvánosság előtt s csak egy-egy csá
szári tábornok megjelenése képes fáradt pegazusukat szár
nyalásra bírni.

I R ODAL OM.
Az alkalmi költészetről általában 1. C. Enders: Deutsche 

Gelegenheitsdichtung bis zu Goethe. G. R. M. I. 292. s. k. II. — 
R. v. Delius: Die deutsche Barocklyrik. Stuttgart-Heilbronn. 1921. — 
Herbert Cyzarz: Deutsche Barockdichtung. Renaissance, Barock, 
Rokoko. Leipzig, 1924. — A magyarországi német alkalmi költészet
ről a XVII. században 1. Herényi Erzsébet: Deutsche Gelegenheits
gedichte ungarischer Dichter aus dem 17. Jh. Szakdolgozat. 
Pesti egyetem, 1917. Kézirat.

a) Alkalmi költészet a nyugati német területen. Dobner Fer- 
dinánd munkáit I. Szabó Károly: R■ M. K. II. 1714. 111. 3740.. 3741.. 
4101. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. II. 912—13. has. — Türck János 
munkáját 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 3866. sz. — V. ö. Szinnyei: 
M. I. XIV. 593. has. — Segner József költeményét 1. Horváth Ignác: 
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. köte
téhez. M. Könyvszemle. 1890. 271. 1. — Artner Károly Farkas ver
sét 1. Petrik: I. 123. 1. — V. ö. Szörnyei: M. I. 255—256. has — 
A Zrínyit sirató énei-ékről 1. Bleyer Jakab: Német siralmas éne
kek Gr- Zrínyi Miklós halálára. Irodtört. Közi. 1900.45—55.1.— 
Schöffenberg Mihály búcsúztatóját 1. Szabó Károly: R. M. K. III.
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3044. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. XII. 567—68. has. — Nogel István 
sirató versét 1. Petrik: II. 885. 1. — V. ö. Szinnyei: M. I. IX. 1078. 
has. — Stockinger Mihálv Gottfried alkalmi versét 1. Petrik: III. 
447. 1. — Szinnyei: M. I. XIII. 52—53. has. — Hochholtzer Dániel 
és Wohlmuth János Lipót költeményét 1. Petrik: II. 135. 1. — V. ö. 
Szinnyei: M. I. IV. 925. has.

b) A szepességi alkalmi költők. Frölich János művét I. Szabó 
Károly: fí. M. K. III. 2808. sz. — Apelles Pál költeményét I. Szabó 
Károly: R. M. K. III. 3793. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. I. 208. has. — 
Majer János versét I. Szabó Károly: R. M. K. III. 2693. sz. — V. ö. 
Szinnyei: M. I. Vili. 361—62. has. — A Brewer Sámuel lakodalmára 
írt köszöntőket 1. Szabó Károly : R. M. K. II. 1197. sz. — Roth 
György lakodalmi köszöntőjét I. Szabó Károly: R. M. K■ III. 3791. sz. — 
V. ö Szinnyei: M. I. XI. 1227—28. has. — Gallik János művét 1. 
Szabó Károly: R. M. K. II. 1142. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. III. 
980. has. — Schneyer János verseit 1. Szabó Károly: R. M. K. II.
2168., 2253. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. XII. 532—33. has. — A többi 
lakodalmi énekszerző: Augustinus Keresztéig, művét I. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 441. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. I. 293. has. — 
Melzer: Biographien berühmter Zipser. Kaschau und Leipzig, 
1833. 21. 1. — Klein Bálint, versét 1. Szabó Károly: R. M. K. 
II. 1457. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. VI. 485—486. has. — Klein: 
Nachrichten- I. 145. I. — Christophori Mátyás, verseit I. Szabó 
Károly- R. M. K. III. 2601—2602. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. 
II. 65. has. — Névtelen lakodalmi köszöntők : Szabó Károly: R. M. K.
II. 1300. sz. — Magyar Könyvszemle. 1913. 241—246. I — Faber 
András művét I. M. Könyvszemle. XVI. 1891. 69.1. — V. ö. Szinnyei: 
M. I. III. 44—45. 1. — Semelius János búcsúztatóját 1. Szabó Károly. 
R. M. K.  III. 3152. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. XII. 898. has. — 
Thann András halotti versét 1. Szabó Károly: R. M- K. II. 1550. sz. — 
Brewer János költeményét 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 1732. sz. — 
V ö. Szinnyei: M. I. I. 1341. has. — Pater Pál költeményeit I. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 2969., 3697., 3754., 3755., 3896., 3899., 3955.,
3965., 4009., 4010., 4014., 4047.. 4048., 4049., 4104., 4106., 4107., 4149.,
4204., 4208., 4209., 4210.. 4249., 4314., 4425. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. 
X. 503—504. has. és Melzer: id. m. 48—51. I. — Sartorius János 
alkalmi versét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 4103. sz. — V. ö. 
Szinnyei : M. I. XII. 239. has., I. még a prédikátorokról szóló feje
zetet. — Antoni Simon alkalmi versét 1. Szabó Károly: R. M. K.
III. 2934., 2998. sz. — Strompf Dániel költeményeit I. Szabó Károly: 
R. M. K. III. 4688., 4740. sz — V. ö. Szinnyei: M. I. XIII. 88. has. — 
Roxer Dániel műveit 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 4021., 4325., 
4615. sz. — V ö. Szinnyei: M. I. XI. 1271—72. has. — Bertleff Márton 
alkalmi költeményeit 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 4305., 4603., 4735,
4738., 4782. sz. -  V ö. Trausch: Schriftstellerlexikon. I. 129—130.1. — 
Egyéb alkalmi költemények: Eccard András üdvözlő versét I. Rexa 
Dezső: Tizenkét ismeretlen lőcsei nyomtatvány. Közlemények 
Szeges vm. múltjából. II. 224. 1. — V. ö. Szinnyei: M. I. II. 1174— 
1175. has. — Heutsch Fülöp halotti búcsúztatóját 1. Szabó Károly: 
R. M. K. II. 1321. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. IV. 833—834. has. — 
Kraudi János György névnapi köszöntőjét 1. Szabó Károly: R.M.K. 
III. 2863. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. VII. 222. has.

c) A „Rosetum Frankianum“ és az erdélyi szász alkalmi 
költők. A Rosetum Frankianum-Tó\ és Frankról 1. J. W. Nagl és 
J. Zeidler: Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. I. Wien, 
1899. 590. 1. — Trausch: Schriftstellerlexicon. I. 339—346. 1. — 
Michael Albert: Das Rosetum Frankianum. Schässburger 
Gymn. Proyr. 1882. — Dr. Adolf Schullerus: Kleine Studien 
zur siebenbürgisch-deutsehen Literaturgeschichte. I. Zum Rose
tum Frankianum. Korrespondenzblatt. 1897. 2. sz. — Szinnyei:
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M. 1. III. 720—721. has. — R. Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte 
der deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt. 1920. — 
A Milessel kiadott sírfeliratok pontos címét I. Szabó Károly: R. M. K.
II. 1415. sz. — Miles életrajzi adatait 1. Szinnyei: M. 1. Vili. 1392— 
1395. has. és Trausch: Schriftstellerlexicon. II. 426—433. 1. — 
Trostler József: Magyar elemek a XVII. század német iro
dalmában. Temesvári főreálisk. értesítője. 1913/14. — Ovidius 
szentenciáinak fordjtásáról 1. még R. Hörler: Die mundartliche 
Kunstdichtung dér Siebenbürger Sachsen. Archiv. >Ö0tfX. — 
Gyöngyösi kapcsolatairól a német barokk-költészettel 1. Zolnai Béla: 
Német párhuzam Gyöngyösi Palinódiájához. Irodalomtörténet. 
1914. 402—407. 1. — Mederus Péterről I. Szinnyei: M. 1. VIII. 954— 
957. has. és Trausch: Schriftstellerlexicon. 400—406. 1. — Költe
ményeit kiadta Fr. W. Seraphin: Sieben Gedichte des Petrus 
Mederus, eines sächsischen „Poeta Laureatus“ des XVII. Jahr
hunderts. Archiv. N. F. XXXI. — U. az: Ein Gedicht des Petrus 
Mederus. Korrespondenzblatt. 1891. 4. sz. — Hermann Simon 
alkalmi versét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 4368. sz. — Schil- 
bach János Sámuel alkalmi verseit 1. Petrik: III. 304. 1. — V. ö. 
Szinnyei: M. L XII. 404—405. has. — Clompe Péter alkalmi költe
ményét 1. Petrik: 1. 426. 1. — V. ö. Szinnyei: M. I. II. 83. has. — 
A többi erdélyi rész alkalmi költő: Aquilinus Tamás búcsúztatóját 
1. Szabó Károly: R. M. K. III. 1774. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. 
I. 220. has. — Trausch: Schriftstellerlexicon. I. 33. 1. — Fabri
cius János több erdélyi szász alkalmi költővel együtt kiadott gyász- 
versgyüjteményét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 3415. sz. — Fel
mer Ferenc névnapi köszöntőjét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 
2398. sz. — Henrid János alkalmi versét 1. Szabó Károly: R. M. K.
III. 4159. sz. — Müller Miklós üdvözlő versét 1. Szabó Károly: 
R. M. K. II. 1418. sz. — Újra kiadta J. Grosz: Katalog der von 
der Kronstädter Gymnasial-Bibliothek ausgestellten Druck
werke. Kronstadt, 1883. 58—62. 1. — V. ö. Szinnyei: M. I. IV. 
466—467. has. — Römer Lukács halotti búcsúztatóját 1. Szabó 
Károly: R. M. K. III. 3773. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. XI. 1329— 
1330. has. — Trausch: Schriftstellerlexicon. III. 118.1. — Schuller 
András újévi köszöntőjét 1. Szabó Károly: R. M. K. III. 3480. sz. — 
V. ö. Szinnyei: M. I. 636—637. has. — Trausch: Schriftsteller
lexicon. III. 243. I. — Trausch Pál halotti búcsúztatóját 1. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 1579. sz. — V. ö. Szinnyei: M. I. XIV. 525. 
has. — A névtelenül megjelent alkalmi költeményeket I. Szabó Károly: 
R. M. K. II. 1334., 1556., 1633. sz. III. 4655. sz. -  Petrik: I. 877.1. — 
V. ö. még K. J. Schuller: Aus alten Stammbüchern von Sieben
bürger Sachsen. Hermannstadt, 1864. —Fr. Zimmermann: Aus alten 
Einbänden von Rechnungen aus den Jahren 1506 bis 1691. 
Archiv. N. F. XIX. 1884.

C) A made László német költeményei.
A XVIII. század első felének egyetlen világi lírikusa 

Amadé László, az állhatatlan természetű, könnyen lobbanó 
és vigasztalódó szerelmes poéta sok magyar dala mellett 
néhány német költeményt is írt. Foglalkoznunk kell itt 
ezekkel a költeményekkel, nem mintha szerzőjüket bár
mily kapcsolatba is akarnók hozni a hazai német irodalmi 
törekvésekkel, hanem azért, mert tulajdonképen ugyanazon 
gyökerekből sarjadtak, mint az alkalmi verselők lakodalmi 
köszöntői és halotti búcsúztatói, aminthogy a kutatás egyre
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több érintkező pontot tud kimutatni Amadé magyar költé
szete és a német barokk gáláns líra között is. A fenn
maradt négy költemény epedő, érzékeny szerelmi dal. 
Hogy a fiatal mulatós főúr hogyan jutott a német vers
íráshoz, az a „német majmolás“ korában, amikor a 
gavallérok a dámáknak divatos német szentimentális nótá
kat huzattak, könnyen érthető. Azt is tudjuk, hogy Amadé 
egyik szerelme Gasola grófné volt, akivel igen szenvedé
lyes hangú német szerelmes leveleket váltott s hogy máso
dik feleségének, Wetzl Paulina Máriának írt leveleibe is 
gyakran szőtt német verssorokat.

A négy költemény meglehetősen egyhangú és sok 
benne az ismétlődő motívum. Az első, két szerelmes 
dialógusa, akik kölcsönös szemrehányások közepette 
búcsúznak egymástól; a másodikban.maga a költő búcsú
zik kedvesétől, a harmadikban szerelemért esedezik, a 
negyedikben pedig keservesen csalódva megátkozza hűtlen 
szerelmét és hiszékenységét. Mindegyikben elénk tárja 
bilincsbe vert vérző szívét, mindegyikben arról panasz
kodik, hogy bár kedvesének egész szívét odaadta, ez még 
életét és vérét is kívánja, s gyakran használ stereotíp 
kifejezéseket, mint az imádott bíbororcája (Purpurwangen)* 
napsugár szeme (Deine Augen : Sonnenstrahlen). Bizonyos, 
hogy ezeket a költeményeket, közvetlenségüket és élmény
szerűségüket tekintve egy egész világ választja el a 
barokk tudós poéták versfaragásaitól. De a gyakori ismét
lések, visszatérő formulák azt mutatják, hogy Amadé 
költészetének volt konvencionális kelléktára, amely persze 
féktelen, a mindenkori élményben teljesen felolvadó egyéni
ségén keresztül jut kifejezésre. Magyar költeményeiben is 
ugyanazt a két hangot variálja, mint Balassi, a humanista 
hagyományok tanítványa: a magasztalás bókjait és a 
panaszos szemrehányást. Hasonlatai: a hajó, a strucc* 
a cukor, a mágneskő szintén a gáláns líra ismeretes 
rekvizitumai. Hozzájárul ehhez játékos verselése, rímhaj- 
hászása, virtuózkodása, hogy sokszor költött fehér asztal
nál alkalmi dalokat, Ovidiushoz való vonzódása, amelyek 
mind jellemző sajátságai a barokk költőknek. Amadé 
egész költészete a barokk gáláns lírában gyökerezik, német 
költeményei, a kor „német majmoló“ divatja pedig való
színűvé teszik azt, hogy közvetlen ihletői az egykorú 
német lírikusok között keresendők.

Írodalomtörténetíróink általában Amadé német versei
nek jelentéktelenségét hangsúlyozzák. Erre fő érvük az,, 
hogy Amadé az irodalmi németséggel hadilábon áll, és 
német nyelvi kultúrájának ez a fogyatékossága arra a fel
tevésre vezetett, hogy ennek hiányos német irodalmi tájé
kozottság is felel meg s így forrásai és mintái nem

_______



kereshetők a német irodalomban. Amadé német költemé
nyeinek nyelve valóban nem mintaszerű. Legsúlyosabb 
példa erre az első költemény harmadik versszaka:

Bitt, lasz dir die Zeit nicht reüen 
Die mit mir hast angewandt.
Denckh, es thätt mich selber Freyen,
Wan ich hätt dich nie gekant.
Deine Falschheit hab ich gnoszen !
Ich behalt: es bleibt bey mir !
Undt die Liebe ist beschlossen !
Dann der Korb steht vor der Thier.

Amadé azonban itt sem annyira az irodalmi németség 
ellen vét, mint a műgond ellen. Pongyolaságok, csiszolatlan 
sorok nála a magyar költeményekben is gyakran előfor
dulnak s nem egyszer a magyar nyelvvel is mostohán 
bánik; az idegen szavaktól, mint „punktum“, „revánzs“, 
„contentum“, „komplement“, „adio“ csak úgy hemzsegnek 
magyar versei s magyaros költőnek semmikép se mond
ható. Amadé László lírájának vizsgálatánál tehát német 
költeményei sem mellőzhetők s a jövő feladata vizsgálat 
tárgyává tenni a költőnek az egykorú német költészethez 
való viszonyát.

IRODALOM.
Amadé László német költeményeit 1. Négyesy László kritikai 

kiadásának függelékében : Várkonyi Amadé László versei. Buda
pest, 1892 Olcsó Könyvtár. — V. ö. Vértesy Jenő: Adatok 
Amadé László életéhez. ír. tört. Közi. 1902. — Böhm Dezső: 
Amadé László lírája. Uránia. 1912. — Alszeghy Zsolt: Epigon 
lírikusaink a XIX. századig. ír. tört. Közi. 1917. — Gálos 
Rezső: Jegyzetek Amadé László költeményeihez. Irodalom
történet. 1918.

4. Dráma és színészet.
A magyarországi német kezdetleges drámairodalom 

alkotásai a XVII. században és a XVIII. század első 
felében éppúgy mint a reformáció korában iskolai színjá
tékok. De míg a XVI. század a protestáns iskoladráma 
szinte kizárólagos uralmának a korszaka a következő 
másfél században a jezsuita színjáték dominál, sőt a pro
testáns iskoladráma is erősen ennek a hatása alá kerül. 
Világi drámával ebben a korban még nem találkozunk, 
legfeljebb a világi színészet első nyomaival.

A) A jezsuita iskoladráma és a hazai németség.
Míg a német protestáns iskoladráma a humanizmus tala

jából kinőve az észak- és középnémet egyetemi váro
sokban a maga diadalútját járta, a jezsuiták színpadi 
művészete a délnémet nyelvterületen talált megértő közön-

-------------------------------------------------------------:— ;------
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séget, bőkezű pártfogókat és buzgó munkatársakat. A dél- 
, német nyelvterület kulturális középpontja pedig Bécs volt, 

amelynek uralkodóháza, történelmi hagyományai és föld
rajzi viszonyai a legalkalmasabbak voltak arra, hogy a 

\ jezsuitadráma fejlődése számára fényes lehetőségeket 
I nyújtsanak. A jezsuitadráma itt a Celtis Konrád óta 

továbbélő humanista színjáték, az olasz opera és a közép
kori misztérium elemeinek egybeolvadásából hatalmas 
barokk egyetemes művészetté fejlődött, amely hatásában 
és eszközeiben hasonló volt a délnémet terület színpadi 
művészetének másik nagy alkotásához: Wagner Rihárd 
reformművéhez. Miként Wagner zenedrámái, a barokk 
jezsuitadrámák is ünnepi színjátékok, nem tartoznak a 
szorosabb értelemben vett irodalomba, mert a szó és a 

' vers a művészi hatásnak és élvezetnek nem elsőrendű 
! közvetítői, csak nélkülözhetetlen kellékei, a hatás az 
I „összművészet“ (Gesamtkunst) eredménye, de mégis első

sorban a látványossághoz és zenei pompához fűződik, 
; tehát olyan eszközökhöz, amelyek közvetlenül hatnak az 
I érzékekre. De a jezsuitadrámának valóban szüksége is 

volt az érzékeltetés összes eszközeire, hiszen a darabok 
középpontjában a legelvontabb, megfoghatatlan természet
fölötti fogalmak állottak. Ezeknek kifejezésére nélkülözhe
tetlen volt a szimbólum, szükség volt az ó- és újkori tör
ténelem s a Szentírás hatalmas anyagára, hogy az elvont 
fogalmak számára kifejező formulákat nyújtson, szükség 
volt a hatalmas színpadra széles perspektívájával, forgat
ható oldalkulisszáival, a repülésre, lebegésre, a nap, hold, 
felhők és csillagok megjelenítésére szolgáló számtalan 
készülékével és szükség volt a zenekíséretre meg a pom
pázatos balettbetétekre.

A jezsuita színjáték Bécsben nem volt iskoladráma, 
hanem állami és udvari színművészet, amely az uralko
dók pártfogása alatt állott s amelynek előadásain a sze
replők között a jezsuita iskolák növendékein kívül ott 
találjuk az udvari opera legkitűnőbb olasz színészeit. Ez 
az óriási apparátust igénylő művészet csak az udvar lég
körében tudott teljes pompájában kibontakozni; a nálunk 
is meghonosodó tulajdonképeni iskoladráma csak ennek 
fakó utánzata, bár a bőkezű katholikus főurak és főpapok 
jóvoltából néhány olyan iskolai színielőadást rendeztek a 
jezsuiták, amelyek fényben és külső ünnepélyességben 
megközelítik a császárváros pazar látványosságú színjá
tékait. A Bécsből átplántált jezsuita iskoladráma a német
lakta városok közül először Sopronban és Pozsonyban 
gyökeresedett meg. Az előadások nyelve a XVII. század 
folyamán gyakran német, csak a XVIII. század elején 
állandósul a latin. Az első két németnyelvű előadást Sop-

Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 22
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ronban a jezsuita évkönyv eddig ismert adatai szerint 
1664-ben tartották. Az előadott darabok közül az egyik 
fényes nagypénteki passiójáték volt, melyet szabad ég 
alatt flagelláns körmenet követett. A másik előadást 
Űrnapját követő vasárnapon rendezték, ekkor egy misz
térium került színre Krisztus szentséges testéről, amelyet 
diadalszekéren hordtak körül a város utcáin, akárcsak a 
barokk egyházi pompa igazi hazájában, Spanyolország
ban. A nagyrészt protestáns városi tanács is élvezettel 
nézte végig a látványosságot. 1667-ből ugyancsak két 
németnyelvű, előadásról vannak adataink. Az egyiken 
színrekerült Éliás próféta története, aki mint az igazi vallá
sosság képviselője a bálványban tulajdonképen a protes
tantizmust döntötte le. A darab célzásai világosan mutat
ják, hogy a jezsuita iskoladráma is élesen harcolt a pro
testantizmus ellen. Az előadáson a kismartoni hercegi 
zenekar is közreműködött. A másik német előadáson ját
szott darabot nem ismerjük. 1668-ban nem rendeztek 
németnyelvű előadást, de van egy jellemző adatunk a 
színjátékok hatásáról; eszerint színrekerült egy dráma, 
amelyben Jézus magára vállalta Isten haragját a bűnösök
kel szemben s a nézőket különösen a darabba szőtt 
németnyelvű énekek hatották meg. 1671-ben, Űrnapján és 
júliusban Szent György tiszteletére szintén voltak német
nyelvű játékok factiones), de ezek úgylátszik csak szava 
lásból állottak. Az utolsó német előadás Sopronban a 
jezsuita évkönyv feljegyzései szerint 1696-ban volt. A 
színrekerült dráma címe: Eumenii und Attali zwey liebs
bündig Brüder lobreicher Sieg brüderlicher Lieb wider 
die Ehrgierige Regierungssucht; tartalma az, hogy a cím
ben jelzett testvérek vetélkednek egymással a szerény
ség és alázatosság erényének gyakorlásában s mindkettő 
lemond az uralkodásról. A tárgy — mint minden jezsuita 
színjáték tárgya — közismert az iskoladráma nemzetközi 
irodalmában; ránk nézve azonban különösen érdekes 
azért, mert első ismert német bencés írónk, a csehországi 
származású Koptik Odó István (1692—1755) is feldolgozta. 
Koptik évekig állott a celldömölki apátság élén; költői 
munkásságáról színjátékán kívül még három alkalmi köl
teménye tanúskodik. A soproni előadásnak külön fényt 
adott a nádor jelenléte. A jezsuita iskoladráma Sopron
ban csak a XVII. század végétől kezdve lendül fel iga
zán. Esterházy Pál herceg, a későbbi nádor először 1679- 
ben nyújt nagyobb anyagi segítséget a színjátékok ren
dezésére s ettől az évtől kezdve szinte állandó Esterházy- 
alap létesül a szereplők jutalmazására. A hosszú és gaz
dag műsorban azonban 1773-ig egyetlen németnyelvű 
előadást sem találunk; ez természetes is, hiszen az oktató



jezsuitáknak, éppúgy mint a XVI. században a Sturm- 
iskola protestáns pedagógusainak elsősorban az volt a 
céljuk, hogy a színjátékokkal tanítványaikat a latin nyelv 
használatában tökéletesítsék. A laikus, latinul nem tudó 
közönség számára a sok látványosság mellett elég volt a 
darab tartalmának az ismerete; akárcsak ma az operai 
szövegkönyveket vagy zenei motivum-magyarázatokat 
rövid magyar és németnyelvű tartalmi kivonatokat osz
tottak szét a nézők között. Ilyen németnyelvű tartalmi 
kivonat maradt ránk az 1735-ben Eszterházi Mihály tisz
teletére rendezett Praemium fidei et amoris . . . Das ist: 
Belohnung der Trey und Liebe in der Persohn des gros
sen Helden Michälis Eszterházi c. ünnepi játékról, vala
mint az 1738-ban előadott Jagelló ex magno lithuaniae 
duce rex poloniae electus . . . Das ist: Jagelló: Ausz 
einen Grosz-Fürsten von Lithauen erwählter König in 
Pohlen c. történelmi drámáról. A tartalmi kivonatokhoz 
mellékelt színlapokból megtudjuk azt is, hogy a szereplők 
tekintélyes része soproni német ifjú volt; de azért a 
jezsuiták előadásainak nem volt sok közük a helyi kul
túrához, szereplők és nézők egyaránt a legkülönbözőbb 
vidékekről sereglettek össze egy-egy ünnepélyes alkalomra. 
Maga a soproni polgárság a jezsuita színjáték fejleszté
sében alig vett részt.

Pozsonyban az első jezsuita színielőadást az eddig 
ismert adatok szerint 1628-ban tartották, de ez éppúgy, 
mint a többi 1770-ig csaknem kivétel nélkül latinnyelvű 
volt. Az egész másfélszázadot felölelő korszak alatt mind
össze két németnyelvű előadásról van tudomásunk ; mind
kettőt gróf Esterházy Imre esztergomi érsek tiszteletére 
rendezték 1728-ban és 1729-ben s mindkét alkalommal 
Shynn Frigyes Sebestyén szövegírónak és Schenauer János 
Mátyás zeneszerzőnek egy-egy ünnepi játéka került színre. 
A szerzőkről semmi adatunk sincs és aligha tévedünk, ha 
azt hisszük, hogy bécsi játékrendezők voltak, akik egy- 
egy ünnepélyes alkalomra Pozsonyba jöttek. A pozsonyi 
jezsuiták egyébként is gyakran hozattak Bécsből balett
mestert, zenészeket, rendezőt ha az előadás fényét emelni 
akarták. De közönségük valóban előkelő is volt. 1729-ben 
pl. az iskolaév végén a Dobó Istvánról szóló ötfelvonásos 
történelmi drámát (németnyelvű tartalma és színlapja: 
Der Christliche Hercules oder Stephanus Dobó . . . Press
burg, 1729) többek közt az esztergomi érsek, a győri püs
pök, a nádor és két császári biztos nézte végig. Ily nagy
szabású ünnepi előadásra készültek Shynn és Schenauer 
darabjai is, amelyek szintén csak kivonatban maradtak 
ránk. Az egyik darab passiójáték: Die beschuldigte Un
schuld oder der sechsmal vor Gericht geführt, geurtheilt,
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und endlich zum Todt verdammte Welt-Erlöser; az ismert 
bibliai históriát káprázatos felvonulások, zenés és táncos 
betétek, titokzatos égi jelenségek szerepeltetése tette vál
tozatossá. A másik darab alkalmi barokk pásztorjáték: 
Würckung der schuldigen Pflicht; in einem gesungenen 
Schäffergespräche; hőse Orestes, aki Esterházy prímást, 
az ünnepeltet szimbolizálja, s őt körülveszi a mitológia 
és a bukolikus költészet tipikus alakjainak áradozó, 
dicsőítő kara. Ezeket a fényes előadásokat a jezsuiták 
Pozsonyban a mai Szalvátor-*emplomban tartották, amelyet 
Kolonich érsek 1673-ban vétetett el a protestánsoktól; 
addig azonban szabad ég alatt folytak a játékok s a 
nézők gyakran a legnagyobb hidegben is három óra hosz- 
szat állottak fedetlen fővel, hogy a pompás látványosságot 
el ne mulasszák. A jezsuitákon kívül a XVIII. század 
közepén a Notre Dame apácák is rendeztek Pozsonyban 
színielőadásokat; erről tanúskodik egy 1756-ból fenn
maradt színlap, amely egy Comedie betitult der Kerker- 
Meister seiner selbst c. darab előadásáról ad számot; az 
előadás a színlap szerint francianyelvű volt; németnyelvű 
előadásról nem tudunk.

Németnyelvű színlapok maradtak ránk a Nagyszom
batban, Selmecbányán és az erdélyi szász városokban 
rendezett jezsuita színjátékokról is. A nagyszombati szín
lapok szerint 1730-ban egy Arsinoe Tragoedia c. darab, 
1758-ban pedig a Cyrus-ról szóló, a nemzetközi jezsuita 
irodalomban sokszorosan feldolgozott és Metastasio műve 
nyomán újból divatossá lett dráma került színre; a nagy- 
szombati darab forrása Kereskényi Ádám jezsuita Cyrusa, 
amely fordítása Scipio Scambata hasonló című drámá
jának. Selmecbányán 1730-ban egy Innocentia docta . . . 
Das ist Die gelehrte Unschuld, oder Pallas Die unabänder
liche Gespänin der Unschuld c. darabot, 1759-ben pedig 
egy Theophilus-drámát játszottak. Jezsuita iskola-drámákat 
játszottak még Budán, Pesten, Kassán, Eperjesen, Kősze
gen is, de hogy városok német polgárságának akár mint 
szereplőknek, akár mint nézőknek milyen részük volt az 
előadásokban, arra nincs adatunk. Az erdélyi szász váro
sokban a XVII. század végétől kezdve honosodtak meg 
a jezsuiták színjátékai. A játékrend legérdekesebb darabja 
az 1721-ben Nagyszebenben színrekerült Nuptiae aetatis 
aureae cum Genio Transsilvaniae — Hochzeit des Sieben
bürger Genius mit der goldenen Zeit c. allegorikus ünnepi 
játék. A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár is megőrzött 
több Besztercén, Brassóban és Nagyszebenben előadott 
kéziratos jezsuita drámát. Németnyelvű darab azonban 
egy sem akad köztük s eddig nincs is adatunk arról, 
hogy a jezsuiták az erdélyi szász városokban németnyelvű
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előadást tartottak volna. A fennmaradt szerény adatokból 
ítélve a jezsuita iskola-drámának a németlakta városokban 
nem volt termékeny talaja. Irodalmi szempontból a színjáté
kok alig jelentettek valamit s a jezsuitadráma egyébként is 
nemzetközi árucikk volt, még a magyar tárgyú darabok szer
zői is idegenek voltak. A nagyrészt protestáns német városi 
polgárság pedig valójában idegenkedve fogadta a hivatalos 
pompával rendezett előadásokat. A látványosságok kétség
telenül vonzottak s a jezsuiták nálunk is kiaknázták a 
hatáskeités összes eszközeit. Játékrendjükben a görög, 
római és magyar történelemből, a szentírásból s a keresz
tény legendákból vett darabok szerepelnek, amelyeknek 
csaknem mindegyikében megvan a jezsuita drámákat 
jellemző kettős cselekmény; az allegorikus képeket, zenés 
és táncos betéteket, tréfás népies epizódokat, fényes fel
vonulásokat a különféle színpadi gépezetek alkalmazását 
s a többi ismert rekvizitumot mind megtaláljuk bennük. 
Mindezt a káprázatos pompát a német polgárság is érdek
lődéssel nézte végig, de mélyebb nyomokat a jezsuita 
dráma városaink német szellemi életében nem hagyott 
hátra. A részletkutatásnak mindazonáltal még nagyon sok 
tennivalója van, mert eddig az anyagnak csak igen kis 
részét ismerjük. Az bizonyos, hogy a magyarországi német 
protestáns iskolai színjáték a XVII. század közepétől 
kezdve erősen a jezsuita dráma hatása alá kerül.

I R O D A L O M .
A jezsuitadrámáról általában 1. J. Zeidler: Studien zur Ge

schichte der Jesuitenkomödie und des Klosterdramas. Theater
geschichtliche Forschungen. 4. Hamburg und Leipzig, 1891. — 
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F. X. Kroncs: Der Jesuitenorden und seine Rolle im Geschichts
leben Ungarns. Österreich-Ungarische Revue. II. 322. 1. — Kugler 
Alajos: A soproni színészet története. Sopron. 1909. — Hollós 
Ildefonz: A magyar bencések német irodalmi működése. Pan
nonhalma. 1921. (kézirat). — Heppncr Antal: A pozsonyi német 
színészet története a XVIII. században. Pozsony, 1910. — Fináczy 
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ban. Magy. Könyvsz. 1883. 309—335 1. — Ugyanaz: Hazai tano
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I. Bpest, 1897. — Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet • 
színház története. Kolozsvár, 1897. — Eugen Filtsch: Geschieh 
des deutschen Theaters in Siebenbürgen. Archiv. N. F. X> 
és XXIII. — Dr. Lázár Béla: Tanulmányok a jezsuita drámá 
köréből. 1. Hazai tárgyú német jezsuita drámák. E.Ph.F 
XV. 431. 1.

B) A protestáns iskolai színjáték.
A protestáns, iskolai színjáték fényben és pompábar 

nem versenyezhetett a jezsuitadrámával, de a németlaktó 
városokban határozott, kialakult hagyománya volt s már t  
reformáció elterjedése óta a hazai németség szellemi életé- 
nek szerves tényezőjévé vált. Közelebb állott a protestáns: 
iskolai színjáték a hazai németséghez azért is, mert gyak
rabban szólalt meg anyanyelvükön s az előadott darabok 
szerzői is nem egyszer ismert földiek voltak. A hazai német 
irodalmi törekvések történetében ilymódon az igénytelen! 
protestáns iskolai színjátékoknak sokkal jelentékenyebb 
szerepük van, mint a jezsuiták külsőleg káprázatosabb, 
de gyökértelen, nemzetközi ízű előadásainak.

Míg a XVI. századból csak a bártfai színjátékokat 
ismerjük közelebbről s a többi németlakta városban ren
dezett iskoladráma-előadásokról csak szórványos és szűk
szavú adatok maradtak fenn, addig a XVII. századi elő
adásokról aránylag eleven kép áll előttünk. Sopronban 
Lackner Kristóf elevenítette fel az iskolai színjátékok 
hagyományát. Az első előadások latinnyelvűek voltak, 
aminthogy Lackner is latinul írta színdarabjait, az 1615-ben 
előadott Cura regia seu consultatio paterna c. drámát, 
valamint az Electio Trigonianat és az Actus oeconomicusi. 
Latinnyelvű előadások tartására kért engedélyt a városi 
tanácstól 1616-ban Klokouius bécsújhelyi származású tanító 
is. Klokovius beadványa szerint Cantate vasárnapján a 
szabadban egy „komédiát“ szándékozott bemutatni, amely
nek tárgya az volt, hogy a szabad művészeteket és az 
erényt ideig-óráig el lehet ugyan nyomni, de teljesen meg
semmisíteni nem lehet. Hogy a Klokoviustól kérelmezett 
előadásokat megtartották-e vagy sem, azt nem tudjuk, de 
annyi tény, hogy Wolweber Henrik tanító, aki a XVII. 
században először rendezett német színjátékokat Sopron
ban, 1628 körül írt beadványában az iskoladrámák színre- 
hozatalát régi és bevett szokásként említi. Wolweber 
pünkösdkor az istentisztelet után kétszer vagy háromszor 
a tékozló fiúról szóló vallásos játékot akarta a polgárok 
fiaival („mit etlichen Bürgers Söhnen“) előadatni egy 
vidámabb tárgyú közjátékkal („benebens einem mitunter
laufendem Spiele von einem Bauernknecht, ders Hern 
Handwerk lernen will“). Ezeket az előadásokat valóban



meg is tartották, sőt a tanács a harmincas évek vége felé, 
miután a jezsuiták tetszetős tanítási módszerének a polgár
ság soraiban egyre több híve akadt, hivatalosan is foglal
kozott ebből a szempontból a latin iskola ügyével s azt 
javasolta, hogy a tanév végén legyen ünnepélyes examen 
s évenként többször adjanak elő a növendékek vallásos 
árgyú iskolai drámákat („geistliche Comoedien in Theatrum 
producirt“). Sajnos az ötvenes évekig semmiféle följegyzés 
sincs arról, hogy ezt a javaslatot mennyiben valósították 
meg. Annál értékesebb képet ad a század közepén Sopron
ban rendezett színjátékokról Klesch Dániel, aki 1650—60 
közt majdnem tíz évig konrektora volt a latin iskolának. 
Klesch 1676-ban mint száműzött egyik alkalmi beszédének 
előszavában (Die Siebenfältigen guten und vollkommenen 
Gaben Gottes . . . Halle, 1676) a különféle költői műfajok 
értékéről elmélkedik szokott körülményeskedő és tudákos 
modorában. Különös részletességgel foglalkozik a világi 
tárgyú költemények és színjátékok hasznával, mert — 
úgymond — soproni működése idején ő is nagyon sok 
ilyet adatott elő növendékeivel Plautus és Terentius pél
dája nyomán, mígnem Lang Mátyás tanácsára a világi 
tárgyú darabok helyett bibliai históriákat hozott színre. 
Műsora elég gazdag, az előadott darabok: „von Isaac 
und Rebecka von dem Jungen Tobia, von der Heldin 
Judith, von dem keuschen Joseph, von der Enthäuptung 
Johannis des Täuffers, von der Siegreichen Auferstehung 
Christi, von der Aufferweckung Lazari. Item von dem 
Reichen Manne und Lazaro. . .  von dem verlohrnen Sohne 
Luc. XV. von dem ungerechten Haushalter Luc. XVI. von 
dem unbarmhertzigen Staats-Richter und der bekümmert 
flehenden Wittwen. Ich habe derer etliche noch bey der 
Hand alle mit lauter deutschen Reimen abgefasst, welche 
ich zum druck keinem Verleger abschlagen oder verwei
gern wil.“ Klesch játékrendjében, mint látjuk, együtt van
nak az iskoladrámának összes ismert tárgyú darabjai. 
Kétszeresen sajnálnunk kell, hogy a drámáknak nem akadt 
kiadója, mert Kleschnek Sopronból való távozása után a 
protestáns iskoladráma rohamosan hanyatlik, majd a hat
vanas évek vége felé, amikor a jezsuiták konkurenciájá
val nem tud lépést tartani, be is szüntetik az előadásokat, 

Pozsonyban a protestáns iskola helyzete kezdettől 
fogva nehezebb volt, a jezsuiták is nagyobb készültséggel 
fogtak az ellenreformáció munkájához s így a protestáns 
iskoladráma sem tudott felvirágozni. Pedig az iskola vezető
sége gondoskodott külön fényesen berendezett és díszletek
kel gazdagon felszerelt színjátszó teremről, egy 1663-ból 
való, Segner András egyházi felügyelő rendeletére készült 
leltár pedig felsorolja az iskola birtokában lévő rengeteg
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színpadi öltözetet és kelléket. Mindezek ellenére csak 
három előadás megtartásáról van tudomásunk, ezek közt 
is csak egy a németnyelvű. A két latinnyelvű előadást 
Rehlin János, a poétika és retorika tanára rendezte és 
mindkét ízben saját alkalmi darabjait hozta színre (Gymna
sium sapientiae ac virtutum 1657. Fatum Austriacum 1659). 
Az egyetlen németnyelvű előadást 1665-ben tartották a po
zsonyi várnak ú. n. császártermében ; Püringer Keresztéig 
tanító és segédlelkész adatott elő egy magaszerzette 
„komédiát“, amelynek azonban címét sem ismerjük. A pro
testantizmus válságos helyzete a. hetvenes években teljesen 
megakasztja nemcsak'az iskoladráma fejlődését, hanem 
az iskola egész munkáját. 1682-ben a pozsonyi iskola 
tízévi szünetelés után újból megnyílik, sőt nemsokára fény
korát éli, de iskolai színjátékokról többé nem hallunk.

Kevés adatunk van a felsőmagyarországi bánya
városokban rendezett protestáns iskolai színjátékokról. 
Selmecbánya város jegyzőkönyvében mindössze egy fel
jegyzést találunk egy 1620-ban tartott előadásról, de még 
a színrekerült darab címét sem ismerjük. Hasonlóképen 
állunk Bártfával, Stöckel Lénárd fényesmúltú városával. 
Pilarik II. István azt írja ugyan önéletrajzában, hogy 
Bártfán tanulva szerepelt egy Die Sieben Maccabäer című 
bibliai drámában s az egyik próba alkalmával majdnem 
halálos szerencsétlenség áldozata lett, a XVII. századi 
bártfai színjátékra vonatkozó közelebbi adatok azonban 
még felkutatásra várnak. A felsőmagyarországi városok
ban ápolt protestáns iskolai színjáték technikáját és 
szcénikai eszközeit legjobban mutatja Eisenberg Péter 
eperjesi tanító 1651-ben előadott és könyvalakban is meg
jelent darabja a három napkeleti királyról: Ein zwiefacher 
Poetischer Act und Geistliches Spiel. Von den Dreyen 
Gaben der Weysen ausz Morgenlande. Részletes színpadi 
utasításai, a fényes díszletek, kosztümök, világítási hatá
sok, a zenekíséret és a táncok nagy szerepe arra mutat, 
hogy Eisenberg sokat tanult a jezsuita iskoladrámától. 
De főkép erre vall a darab kettős cselekvénye és az 
allegoria feltűnő alkalmazása. Az egész darab egy kis 
opera benyomását kelti, (zenéjét Plotschius György eper
jesi német kántor szerezte); mindössze tíz magánszerepe 
van — angyalok s a kis Jézusnak juttatott ajándékok meg
személyesítői —, amelyeket a buzgó tanító saját hat-nyolc
éves növendékeivel játszatott e l; a magánszereplők mellett 
több kisegítő kórus működik. Cselekvényről, drámaiság- 
ról persze szó sincs. A két felvonás közül az egyikben 
a szereplők vagy egyenként, vagy kórusban éneklik el 
a napkeleti bölcsekről szóló történetet dísztelen Hans 
Sachs-i verssorokban s közben élőképeket alkotnak a tör-
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ténet egyes mozzanatainak szemléltetésére; a második 
felvonásban aztán előlépnek az egyes ajándékok meg
személyesítői és újévi üdvözletét mondva Eperjes város 
rendéinek, hosszadalmasan magyarázzák az arany, tömjén 
es mirrha szimbolikus jelentését. Költői érdek vagy drámai- 
ság nincsen Eisenberg darabjában; de szcénikai utasításai, 
főleg pedig a darab kiadásához mellékelt csinos képek, 
alapján pontosan rekonstruálhatjuk a XVII. századi iskolai 
színpadot s így mint színháztörténeti forrásmunka eddig 
páratlanul áll a hazai német irodalomban. Eperjesen az 
üldözés évein kívül a század végéig virágzott a protestáns 
iskoladráma, bár németnyelvű előadásról nem tudunk. 
Itt működött, mint kollégiumi tanár Schwartz János, több 
iskoladráma írója, akiben Dézsi Lajos a Kára Musztafáról 
szóló magyarnyelvű töredék (1683) latin eredetijének szerző
jét gyanítja.

A Szepességen az alkalmi szónoklatok és üdvözlő 
költemények mellett megtaláljuk az alkalmi ünnepi szín
játékot is. Kiesek Dániel nemcsak Sopronban rendezett 
színielőadásokal, hanem Szepesolaszin is. 1669-ben egyik 
alkalmi darabját játszatta el az ifjúsággal „am Heil. Oster- 
Montag abends dem edlen und besten Hr. Steffan Halli- 
gantz als durchreisenden glücklichen Bräutigam zu Ehren, 
zu sonderlichen Gefallen“. Iglón a leibiczi származású 
Marci János lelkész adatott elő nagyszabású, operaszerű 
kántátékat, amelyek közül kettőt hangjegyekkel együtt ki 
is adott: Himmel aufsteigendes Sieges Opfer. .. (Leutschau, 
1686.) Mindkettő a felszabadító háború győzelmeinek hatása 
alatt készült. Az egyiknek középpontjában Lipót áll, a 
kereszténység legnagyobb hőse, a másik pedig az egész 
keresztény világ győzelmi himnusza :

Gewonnen ! Gewonnen ! der Mahomet lieget
die Türcken und Tartern sind alle besieget !
Erfreue dich jetzo du Christliche Welt,
der Mahomet lieget, wir haben das Feld !

A hetvenes évek küzdelmes, viszontagságos helyze
tében szinte megszűnik minden iskolai élet Felsőmagyar- 
országon s így az iskolai színjáték is szünetel. A számű
zött papok és tanítók azonban Németországban elhe
lyezkedve tovább művelik az iskoladrámát, sőt néhány 
darabjuk nagy sikerrel kerül színre. így a kalandos életű 
Michaelis Pál, az eperjesi kollégium volt poétika-tanára, 
aki száműzetése folyamán a wittenbergi egyetem hallgatója 
volt, s akit Jénában ékes latinságú költeményei jutalmául 
császári költővé avattak, torgaui tartózkodása alatt feltű
nést keltett Actus drammaticus cryptocalvinistis c. komé
diájával, amelyet az ottani tanulók játszottak e l; később



a lipcsei egyetemen tanítva a történelmet és a retorikát, 
egy németnyelvű bibliai drámájával aratott sikert: Der 
Hebraeische Hercules oder Simson des aufferstandenen 
Christi Fürbild . . . (Leipzig, 1678). Ugyancsak Lipcsében 
játszották 1685-ben Lani György-nek, a sokat hányatott 
korponai lelkésznek Agapetus scholasticus seductus et 
reductus c. latinnyelvű iskola-drámáját is. A Sinapius- 
család két tagja szintén buzgón művelte száműzetése 
idején az iskolái színjátékokat. Sinapius Dániel radványi 
pap a lengyelországi Bajono.wában mint rektor rendezett 
előadásokat; vallásos tárgyú -darabjai közül az egyiknek 
latin- és németnyelvű programmja nyomtatásban is meg
jelent : Flagellum Srae Divinae Triplex . . . Dreyfache 
Peitsche und Ruthe Göttliches Zorns, A darabot 1681-ben 
játszották s a háború, az éhínség és a pestis borzalmai
nak rikító ábrázolásával nagy hatást keltett. Unokaöccse 
Sinapius II. János, aki a sziléziai Oelsben volt rektor és 
könyvtáros, egyik latinnyelvű iskoladrámájában V. Károlyt 
dicsőíti mint az újkor Nagy Sándorát, egyik németnyelvű 
alkalmi játékában pedig a fürdőzésből visszatérő württem- 
bergi hercegi párt ünnepli az udvari poézis sablonos 
szólamaival. A nagy szepességi alkalmi poéta, Pater Pál, 
mint thorni gimnáziumi tanár szintén hódolt az iskolai szín
játékok divatának. Három ránkmaradt darabjában a lengyel 
királyi családot dicsőíti. Az elsőben különféle mathematikai 
kuriózumokat mutat be a színpadon, a másodikban a len
gyel hadisiker alkalmával az erényt, mint mindenfelől 
ostromolt, de bevehetetlen sziklavárat állítja a nézők elé, 
a harmadikban pedig az egyik lengyel királyleány esküvő
jére Heliodoros „Aithiopica“-jából Charicliának a magyar 
irodalomban is többször feldolgozott szerelmi históriáját 
szedte német versekbe. A darabok semmiben sem külön
böznek Páter egyéb alkalmi költeményeitől; a drámai 
forma csak annyiban érvényesül, hogy az alkalmi poézis 
megszokott mitológiai és allegorikus alakjai külön-külön 
zengik el a közismert tirádákat. A XVIII. század elejétől 
kezdve a felsőmagyarországi német városokban lassan
ként megszűnnek az iskolai színielőadások.

Legtovább él az iskolai színjáték hagyománya az 
ardélyi szász iskolákban. De itt még erősebben dombo
rodik ki a latin nyelvtanulás célzata, mint Sopronban 
vagy a Szepességen. A segesvári (1621), nagyszebeni 
(1669, 1676, 1687—91) és a brassói (1715, 1748) előadáso
kon többnyire most is Plautus és Terentius darabjai 
kerülnek színre mint a reformáció korában és csak néha- 
néha tarkítja a műsort egy-egy bibliai tárgyú darab, mint 
a Brassóban 1660-ban előadott Ádám és Éva házasságá
ról szóló játék s az ugyanott 1698-ban előadott história
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a szemérmes Józsefről. Érdekes fényt vet a protestáns 
iránydráma elterjedésére egy Medgyesen 1613 körül tartott 
előadás, amelyen a stettini származású Martin Graviusnak 
Tragoedia nova-ja került színre. Gravius, mint tábori prédi
kátor járt hazánkban s egy ideig Medgyesen működött 
mint rektor; „tragédiája“ThomasNaogeorgiusMercafor-ának 
(1540), a reformációkorabeli protestáns hitvitázó dráma- 
irodalom egyik legnépszerűbb termékének rövidített átdol
gozása; 1614-ben az oderai Frankfurtban nyomtatásban 
is megjelent. Az egyetlen németnyelvű előadást jó másfél
százados korszakunk végén, 1755-ben rendezték a brassói 
gimnáziuTiban. A darabot, egy terjengős passiójátékot 
rosenfeldi Czacko Ferenc (1723—1755), az intézet korán 
elhunyt igazgatója írta : Die bis zum schmählichen Kreuzes- 
Tod erniedrigte Liebe Jesu (Brassó, 1755), s nagy szcenikai 
apparátusa, énekes részletei azt mutatják, hogy a jezsuiták 
iskoladrámáinak itt is voltak követői. A felvilágosodás 
korában az erdélyi szász iskolákban is megszűnnek a 
színjátékok.
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C) A világi színészet első nyomai.

A protestáns és jezsuita iskoladrámák előadásain 
kívül a XVII. században és a XVIII. század első felében 
is rendeztek főkép Körmöcbányán és a Pozsony melletti 
Főréven vallásos és világi tárgyú népies színjátékokat, 
amelyeken a műkedvelő polgárok még a reformáció korá
ban kialakult hagyományt ápolták tovább. Hogy ez a 
hagyomány e másfél «zázad alatt minő változáson és 
fejlődésen ment keresztül, azt adatok híjján nem tudjuk 
eldönteni. A műkedvelő polgári társulatok voltak egyúttal a 
világi színészet első művelői is. Hivatásos német színészet
tel ebben a korban csupán Pozsonyban, Pesten, Budán, 
Temesvárott és néhány erdélyi szász városban találkozunk.

Pozsony város számadáskönyveiben már 1609-ből 
vannak vándorkomédiásokra vonatkozó feljegyzések. A régi 
Illésházy-féle udvarházban, az ú. n. Weitenhof-ban tar
tották előadásaikat 1733-ig, amikor is hajlékuk leég, magu
kat pedig kitiltják a városból. Sokáig csak a város falain 
kívül játszhattak s csak kivételképen kaptak engedélyt 
arra, hogy egyes korcsmákban, a „Zum goldenen Adler 
és „Zum Schwan“ címzett csapszékekben üssék fel tanyáju
kat. Pozsonyban, a Bécs külvárosának tekintett koronázó 
városban, az országgyűlések színhelyén, ahol az udvar is 
gyakran tartózkodott, bőven akadt közönségük, sőt lehet
séges, hogy a Bécsben járt angol komédiások is átrándul- 
tak ilyen alkalmakra. A XVIII. század harmincas éveitől 
kezdve már az előadott darabokról is megtudunk valamit. 
Sándor István szerint „Pozsonyban már 1730-diktól fogva 
Német Mesejátékok adattak, de csak többnyire merő 
Tséljátékok, Possenspiele valának, hol a Kolbász Jantsi 
s a Galambos Kati, Hanswurst és Kolumbina mint leg
főbb személyek jelentek meg. Ekkor, úgylátszik még lehe
tetlennek tartatott, hogy valamely Mesejáték mulatságot 
adjon, ha tsak aTséltsapó Possenreisser benne nem jelent 
meg“. A komédiások produkciói tehát nem voltak valami 
magas színvonalúak, de többet ebben az időben a legjobb 
német színtársulat sem tudott volna nyújtani. A 1793-ban 
megjelent Geschichte der Schaubühne zu Pressburg isme
retlen színész-szerzője is megértőén jegyzi meg: „Die 
damaligen Schauspieler sowohl als die Zuschauer selbst 
haben sich schwerlich denken können, dass das Ding, 
was da vorgestellt worden eine Kunstarbeit sey, zu deren 
Aufführung nicht gewöhnliche Hilfswissenschaften erfor
dert werden“. 1740—41-ben a Mária Teréziát koronázó 
országgyűlés s az ezzel kapcsolatos ünnepségek hatalmas 
lendületet adtak a pozsonyi német színészetnek is. A Ha
lászkapu előtt nagy, belül háromemeletes faszínházat



építettek, amelyben hetenként kétszer olasz operatársulat, 
négyszer pedig német színtársulat rendezett előadásokat. 
Az olasz opera divata ekkor Bécsben már jó évszázados 
virágzásra tekinthetett vissza s innen plántálódott át Po
zsonyba ; még a díszleteket is a bécsi udvari színház adta 
kölcsön. A vendégszereplő operatársulat igazgatója Min- 
gotti Péter volt, aki Prágában, Drezdában és Lipcsében is 
nagy sikerrel játszott, felesége pedig mint a drezdai udvari 
opera énekesnője szerzett magának jó nevet; Pozsonyban 
tartott előadásaik között különösen két Metastasio-opera, 
az Artaxerxes és az Alexander in Indien bemutatója ment 
eseményszámba. A német színtársulat Grazból jött Po
zsonyba s az akkori divat szerint bohózatokat és rém
drámákat („Hof- und Staatsaktion“) játszott. Hogy minő 
darabokkal és eszközökkel érték el a legnagyobb hatást, 
azt érdekesen mutatja egy Desperanda című „Staats-Actio“ 
előadásáról szóló tudósítás: „Die Handlung ist gewesen: 
Der höchste Grad der weiblichen Eifersucht so hinauf
getrieben, das Othello, Radamist und Fayel viel sanfter 
zu Werk gehen. Die ganze Bühne, Seitendecke und Fuss- 
boden sind schwarz verziert und mit Todtenköpfen ver
herrlicht gewesen“. Az országgyűlés feloszlása után lebont
ják ugyan a nagyszerű faszínházat, de a „Graetzengesell- 
schaft" 1746-ig telenként továbbra is ellátogat Pozsonyba 
s korcsmákban tartja előadásait, sőt más apróbb társula
tok is megfordultak a városban a kevésbbé tehetős kö
zönség szórakoztatására. 1746-ban az idősebb Piloti ját
szott az „Arany Sas“-hoz címzett fogadóban, 1747-ben pedig 
Kurz Felix kapja meg az akkori országház bálterme alatt 
lévő helyiséget előadásai számára. Kurz alatt élte a rög
tönzött bohózat virágkorát Pozsonyban. Fia, a híres Kurz- 
Bernardon, a később Pesten is megfordult színigazgató, az 
esetlen, bárgyú, ügyefogyott kamasz alakját emelte a Hans
wurst mellett új komikus figurává. Josef Nachtigall rövid 
szereplése után 1751-ben ismét Kurz veszi át a pozsonyi 
német színészet vezetését egy gyermektársulattal. Olyan 
sikert arat. hogy az országházi bálterem alatt lévő helyi
ség szűknek bizonyul, s 1753-ban a „Schiessgraben“-be 
vonulnak át a színészek s ott tartják előadásaikat egy 
faszínházban. Kurz örökébe itt az ifjabb Piloti lép, aki 
bizonyos mértékben már a Gottsched-féle színpadi refor
mok híve.

Sokkal bizonytalanabb és szűkebbszavú adataink 
vannak a pesti és budai német színészetről a XVIII. szá
zad első felében. Pesten állítólag már 1730-tól kezdve 
jártak vándorló színtársulatok, bár működésüknek semmi
féle konkrét nyoma nem maradt ránk. Budán Vogt János 
és Gorscheld Adám színigazgatók kapnak 1755-ben enge-
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délyt arra, hogy előadásaikkal a közönséget mulattassák. 
Ügy látszik, a tanács eleinte nem is nézte jó szemmel a 
próbálkozó vándorkomédiásokat; erre mutat legalább az, 
hogy 1758-ban Unvatter Jáno? folyamodványát a tanács 
azzal utasítja el, hogy a polgárság még adót sem képeb 
fizetni s így nem akar alkalmat adni arra, hogy pénzét 
haszontalanságokra fecsérelje. A temesvári német színé
szetről csak annyit tudunk, hogy 1753-ban a színtársulat 
már adót fizetett, s hogy a színiévad 6 hónapig tartott.

Az erdélyi szász városok világi színészetére vonat
kozó első adatunk 1746-ból való; ez egy Nagyszebenben 
szerepelt Harlequinról szól. 1752—53-ban pedig néhány 
szebeni polgár panasszal fordul a városi tanácshoz, hogy 
a szomszédságukban letelepedett komédiás társaság sátrá
ban tüzelnek. A tanács erre szét is szedeti a sátrat. Ez 
nyilvánvalóan arra mutat, hogy az erdélyi szász városok
ban is megfordultak már akkor vándor színtársulatok. Mű
soruk éppúgy rögtönzött bohózatokból állhatott, mint az 
első pozsonyi, pesti és budai színészeké. Mária Terézia 
és II. József alatt a német színészet itt is hatalmas fejlő
désnek indul. Ez a fejlődés azonban már a rendszeres 
darabok előadásaihoz fűződik.
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Dr. Berkeszi István: Temesvár színészete a XVIII. században 
és az első magyar színielőadások. Temesvár, 1 8 9 8 . — F e k e te  
Mihály: A temesvári színészet története. Temesvár. É. n. — 
Eugen Filtsch: Geschichte des deutschen Theaters in S ie b e n 
bürgen. Archiv. N. F. X X I .

5. Tudományos és időszaki irodalom.
A XVII. században s a XVIII. század első felében 

az uralkodó theológia mellett lassankint a világi tudomá
nyok is egyre nagyobb mértékben kötik le a magyarországi 
német írók érdeklődését. A német egyetemeken virágzó 
népszerű humanista történetírás és filologizálás, amely 
akárcsak a költészet, gyakran szertelen, barokk fantaszti
kumokba téved, a német polihisztorizmus és az állam
ismereti irány nálunk is megtermi a maga gyümölcseit. 
De bekapcsolódnak a német tudomány hatalmas munká
jába szerényebb keretek közt a geográfusok, orvosok s a 
természettudományok különféle ágainak művelői is. A tudó-



mányos munkák, valamint az időszaki irodalom első ter
mékei, a háborús, politikai röpiratok új színekkel és rész
ietekkel egészítették ki azt a képet, amelyet hazánkról a 
fáradhatatlan és mozgékony protestáns prédikátorok tár
tak a nagy német közvélemény elé.

A) Történetírók.
Németnyelvű tudományos irodalmunk leggazdagab

ban képviselt ága a történetírás. Miként a német tudós 
társaságok historikusai és filológusai a germán népek tör
téneti és irodalmi emlékeit gyűjtik össze, hogy annál 
tudatosabban kapcsolódjanak a klasszikus ókori kultúra 
folytonosságába, úgy nálunk is a hazai németség szárma
zására és őstörténetére vonatkozó kutatások lépnek elő
térbe s a görög és latin írók rpűveiből vett idézeteken 
épített hipotézisekkel német tudósaink hatalmas történeti 
távlatot nyitnak meg, rokonsági kapcsolatokat teremtenek 
a világ teremtése óta csaknem minden néppel. Mindent 
germanizálnak éppúgy, amint Horváth István és társai 
mindent magyarnak látnak s ugyanazok az ábrándok, 
ugyanaz a nemzeti elfogultság jellemzi munkáikat.

A hazai német őstörténeti kutatás megindítója és út
mutatója a késmárki születésű Frölich Dávid (1600 1648). 
Frölich a humanizmus talaján álló naiv XVII. századi 
német polihisztorizmus legnagyobb alakja a magyarországi 
német irodalomban. Talán még sokoldalúbb, mint a nála 
hasonlíthatlanul tudományosabb nagy magyar polihisztor, 
Bél Mátyás, de teljesen kora filológiai és történelmi áb
rándjainak rabja. Miután az Odera melletti Frankfurtban 
mathematikai, csillagászati és történelmi tanulmányoknak 
szentelte idejét és tapasztalatgyüjtő utazásokat tett, 1630-ban 
visszatért szülővárosába s ott gimnáziumi rektor lett. Tör
ténelmi és mathematikai előadásainak híre III. Ferdinánd 
udvarába is eljutott, aki felhatalmazta őt arra, hogy a 
„császári mathematikus“ címet viselhesse. Latinnyelvű 
munkái között legjelentékenyebb Bibliotheca seu Cynosura 
Peregrinandum hoc est Viatorium (Ulm, 1643—44) c. le
írása. mely elsőrangú monda- és művelődéstörténeti forrás
gyűjtemény és a XVII. század legjobban kiaknázott könyvei 
közé tartozik. Belőle meríti az Ungarischer oder Dacia- 
nischer Simplicissimus (1683) magyar szókincsét és a Tátra 
szépségeinek a leírását, belőle szerkeszti a kor egyik leg- 
íelkiismeretesebb kompilátora, az osztrák Martinus Zeiller 
Beschreibung des Königreichs Ungarn (1660) c. művét s 
kívülük még a népszerű és tudákos geográfusok egész 
sora folyamodik hozzá. Frölich német iratai közt meg
becsülhetetlen értékűek közel húsz éven át kiadott nap-
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tárai és almanachjai, amelyeket Németországban éppúgy 
olvastak, mint nálunk. Ezekre alább még visszatérünk. 
Számunkra legjelentősebb műve a hazai németség ős
történetére vonatkozó Der Uralte Deutsch-Ungarische 
Zipserische und Siebenbürgische Landszmann (Lőcse 
1651). Frölich ebben a rövid 22 lapos értekezésben Enea 
Sylvio Piccolomini, Wolffgang Lazius és a lengyel Sarnicius 
nyomán a szepesi és az erdélyi németség eredetét ,kutatja 
Szerinte a két nép lényegében egy s végső fokon Gether- 
től, Noé unokájától, a géták egyik ősétől származik. Ma
gyarországba is együtt jöttek és pedig egyenesen keletről; 
ennek bizonysága a Boszporus mellett és a Krim félszigeten 
lakó németség. A szepesiek közelebbről a gepidáktól szár
maznak (Gepidia, Gepusia, Chepusia, Sepusium). Frölich 
vitte be a XVII. századi tudományos közvéleménybe — igaz, 
hogy csupán mint szerinte is elvetendő kuriózumot — az 
erdélyi szászok eredetére vonatkozó fantasztikus mondái 

4 hagyományt; eszerint az erdélyi szászok azoknak a gyer
mekeknek a leszármazottai, akiket 1282-ben a braun- 
schweigi Hamelnben egy patkány űző boszorkány mester 
elcsalt és földalatti utakon elrabolt. Ez a monda sokat 
foglalkoztatta a német tudósokat is, de már az egykorú 
erdélyi szász írók (Tröster, Kelpius, de különösen Franken- 
steini Frank Bálint) visszautasítják mint nevetséges dajka
mesét. Különös szeretettel foglalkozik Frölich a Szepesség 
és a bányavárosok németségének nyelvével; szerinte ez 
a  németországi nyelvjárások közt a meissenihez áll leg
közelebb. Legtalálóbb megállapítása az, hogy a művelt 
köznyelvben és írott nyelvben erős osztrák hatás érvé
nyesül, amint a hazai németség sok másban is igyekszik 
főkép a bécsi kultúrát utánozni: „es giebt allda auch 
Steiermärker, Kärtner, Tyroler und Oesterreicher, derer 
letzt gemeldten sprach die Innwohner nunmehr affektieren, 
weilfort die vornehmsten Officiere in der königlichen Kam
mer Österreicher sind“. Valóban az osztrák nyelvi hatás, 
amely először a középkori oklevelekben állapítható meg, 
itt még a protestáns német egyetemek kulturális uralma 
idején sem enyészik el teljesen, sőt a XVII. század végé
től kezdve az irodalmi nyelv kialakulásában fokozottabb 
mértékben érvényesül.

Frölich fejtegetéseit szűkebb hazájában leginkább 
Hain Gáspár (1632—1687) lőcsei iskolaigazgató, városi 
tanácsos, majd bíró tette magáévá hatalmas kéziratos 
krónikájában. Ez a munka naiv, szupranaturalisztikus tör
ténetfelfogásával, szigorú polgári moráljával egyébként 
egészen a protestáns lelkészek gazdag mémoire- és röp- 
irodalmába kapcsolódik. A krónika az ősidőktől 1684-ig 
terjed. Hain mint erős protestáns különösen részletes raj-
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; zát adja a felekezeti küzdelmeknek s élesen kikel a 
t jezsuiták ellen. A hazát ért sok csapást Isten büntetésé

nek tekinti és fájdalmának, több helyen sikerült lírai költe- 
1 ményekben ad kifejezést. Önérzetes németnek vallja ma-

14 át s a németséget többször a magyarok rovására magasz- 
..ja. Forrásai a legrégibb korra nézve Jordanes, Enea 

Syivio Piccolomini és Bonfini, akiket azonban inkább idéz, 
mint kiaknáz, mert az őstörténetre vonatkozólag egyszerűen 
átveszi Frölich megállapításait. Annál inkább felhasználja 

I a helyi kéziratos krónikákat: Spervogel Komád lőcsei 
I jegyzőnek már említett Diariumát, valamint Türck Dániel,
■ Kenisch János és Cramer Gáspár tekintélyes lőcsei polgá

rok feljegyzéseit. Ezek nyújtották neki a XVI. század 
anyagát, amelyet azonban aránylag rövidre fogott. A munka 

- gazi fénypontja a XVII. századról adott színpompás kép,
I Különösen pedig a saját élményei alapján megírt protestáns- 

üldözések története.
Termékenyebb ta'ajra hullottak Frölich őstörténeti 

kutatásai az erdélyi szászoknál. Itt egy egész irodalmi kör 
keletkezett, amely azt vitatta, hogy a dákok, gólok és 
,zászok ugyanaz a nép. Frölich utánzói közt a legtudó- 
sabb, legszorgalmasabb, de egyúttal a legelfogultabbb és 
iegfantasztikusabb is Tröster János (t 1670), a nagyszebeni 
származású evangélikus rektor. Legjelentősebb munkája 
Das Alt und Neue Teutsche Dacia (1666) négy könyvből 
áll s benne részben az erdélyi népek származását vizs
gálja, részben az ország állapotát írja le, e£y csodálatosan 
ross? térképet mellékelve a munkához. Óriási jártassága 
van a görög és latin irodalomban, de idézeteit ötlet
szerűen kiragadja az összefüggésül s ilyen félreértett ada- 
:okra a hipotézisek egész fellegvárát építi. Szerinte a 
világnak csaknem minden népe együtt volt a történelem 
folyamán Erdélyben. Már Krisztus előtt oOO esztendővel 
talál biztos adatokat az ottlakó németekről, akiknek ősei 
a gallusok és cimberek voltak és gallus, cimber, gót, dák 
mind eggyé válik az ő képzeletében. A magyarok szerinte 
hun származásúak ugyan, de a hunok is német eredetűek 

így a magyar nyelvet is a németből vezeti le. E hallat
lanul merész megállapítása mellett van egy helyes észre
vétele is • meglátja a hasonlóságot a magyar és a finn 
nyelv között. A germanizálás szenvedélye, mely Dáciáját 
áthatja, jellemzi Lengyelország történetéről írt művét is : 
Polnisches Adler-Nes\, Das ist: Kurtzgefaszte doch Ausz- 
führliche Geschicht-Beschreibung des Königreichs Polen . . .  
(1666). A lengyeleket is német scytháknak tartja, valamint 
az összes szlávokat, beleértve a tótokat is, akiknek felső
magyarországi neve, tót, szerinte világosan a német teutsch- 
ból származik. Tröster egyetlen munkája, amelyben félig-

Pukánszky: A magyarországi németség irodalmi törekvései. 23
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meddig távoltartja magát a fantasztikus hipotézisektől, a 
pápákról írt életrajzgyüjteménye: Päpstlicher Suetonius 
(1667); ez egyúttal legelterjedtebb műve is. (Újabb ki
adásai 1671, 1684).

Tröster nyomába az erdélyi szász őstörténet kutató 
nak egész sora lép. Az ő irányát folytatja több óvatos
sággal és józansággal a fiatalon elhunyt Toppéit (Toppe;- 
tinus) Lőrinc; 1667-ben kiadott latinnyelvű műve (Origines 
et Occasus Transsylvanorum) két réskre oszlik: a rövidebb 
részben Erdély történetének vázlatát adja Nagy Lajos óta 
Kemény haláláig, a terjedelmesebb részben pedig az 
erdélyi népek eredetéről és szokásairól ír. A szászokat ő 
is a dákoktól származtatja s főbizonyíléka erre az 1224-ben 
kiadott Andreanum, melyet teljesen elrontott és szándé
kosan meghamisított alakban közöl. Az erdélyi népek 
szokásait, erkölcseit nagyrészt római maradványnak tartja 
amit az erőszakosan alkalmazott idézetek egész tömegé- 

* vei támogat. A magyarokkal és nyelvükkel azonban még
sem bánik el olyan könnyen, mint Tröster. Nem ismer 
sem népet, sem nyelvet, amelyet a magyarral rokonság 
kapcsolatba hozhatna s csak néhány magyar, olasz és 
spanyol hasonló hangzású szót állít egymás mellé. A ma
gyar írók közül különösen a „halhatatlan“ Molnár Albert 
érdemeit méltatja. Toppéit elkeseredett ellenfele, Miles 
Mátyás (1639-1686) nagyszebeni szenátor Siebenbürgische. 
Würg-Engel (1670) c. sokat idézett munkája tekintélyes 
részét Toppéit művének cáfolata foglalja le. Pedig volta- 
képen az erdélyi szászok őstörténetét illetően ugyanazon 
az alapon állanak, csak éppen, hogy Miles szenvedélye
sebben germanizál, közelebb áll Tröster felfogásához, mint 
Toppéit. Miles cáfolata éppúgy, mint szóbe i vitatkozásuk 
személyeskedések körül forog. Egyébként Miles munkája 
tipikus XVII. századi compilatio. A XVI. század törté
netét írja le benne 1501-től 1600-ig, Mihály vajda ki
űzéséig, mint tervezett nagy kronológiai művének egyik 
fejezetét. Főforrósai Szamosközy István és különösen 
Schaeseus Keresztély Ruinae Pannonicae c. költeménye, 
amelynek kéziratban maradt énekeiből több részletet szó- 
szerint lefordított németre és beiktatott a munkába. A többi 
latinnyelvű disszertáció, amely az erdélyi szászok eredeté
vel foglalkozik, leginkább csak Tröster és Toppéit érveit 
sorakoztatja fel és az autochtonsóg elméletét fejleszti 
tovább: Kelpius Márton munkája (Natales Saxonum 
Transsylvaniae . . . Leipzig, 1684), mely arról nevezetes, 
hogy Lazius nyomán idéz egy részletet a Nibeiung- 
énekből, Graffius János (1700), Heldmann András (1729) 
értekezései és a jelentéktelen próbálkozások egész tömege.

Az őstörténeti kutatók fantasztikus hipotézisei ellen az
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erdélyi szászok között először Frankensteini Frank Bálint, 
a sokoldalú királybíró emelte fel szavát. Fentebb említett 
történelmi munkáját Friderici János ( t 1705) nagyszebeni 
származású evangélikus prédikátor még 1696-ban, meg
jelenésének évében átdolgozta és kiadta németül (Kurtz- 
gefaster Bericht Von der Einwohner, Sonderlich aber 
der sächsischen Nation in Siebenbürgen Ursprung und 
etlichen Gebräuchen . . .), a következő évben pedig két 
újabb latin kiadása került ki a sajtó alól, ami azt mutatja, 
hogy nagy érdeklődést keltett. Frank különösen azok ellen 
küzd, akik az Andreanumot a dák-gót származási elmé
let érdekében meghamisították. A szászokat telepeseknek 
tartja, akiket II. Géza hívott be, a székelyeket a skythák- 
tól, az oláhokat pedig a rómaiaktól származtatja.

A szász autochtonság elmélete azonban a nagy- 
tekintélyű királybíró állásfoglalása ellenére még sokáig 
fenntartotta magát. Többé-kevésbbé hatása alá került a 
nagy Leibniz is, aki, mint tudjuk, nemcsak az erdélyi 
szászok származása iránt érdeklődött, hanem a magyar 
nyelv hovátarlozása iránt is. Sőt az autochtonság hirdetői 
közé tartozik még az erdélyi szászok első tudományos 
történetíró-nemzedékének nevelője Schmeizel Márton is.

*

Tudományos történetírásunk első kísérletei a Francia- 
országból kiindult humanistaellenes irány hatása alatt a
XVIII. század első felére esnek. A fejlődő kritikai szellem
től indíttatva német származású historikusaink is elhagy
ják az őstörténeti hipotézisek ingatag talaját s főként a 
rendszeres államismeret és tudománytörténet kérdései felé 
fordulnak, amelyek Németországban a modern történet- 
tudomány térfoglalásával egyidejűleg az érdeklődés közép
pontjába kerültek. A német államismereti és tudomány- 
történeti iránynak középpontja a XVIII. század első felé
ben a két leglátogatottabb egyetem, a hallei és jénai volt. 
Itt tanult és működött az új irány két legnagyobb hazai 
képviselője: Bél Mátyás és az erdélyi szász Schmeizel 
Márton, akik köré a magyarországi német történetírók is 
csoportosultak.

Bél Mátyás a XVIII. századi magyar tudományosság 
leggazdagabb szelleme. Munkássága sokkal szerteágazóbb 
és egyetemesebb jelentőségű, semhogy azt egyedül a 
magyarországi németség irodalmi törekvéseihez lehetne 
kapcsolni. De egész tudományossága a német pietizmus- 
ban gyökerezik s miként mint prédikátor és vallásos író 
elsősorban németségünknek beszélt és írt, úgy történet
írói munkássága is erős szálakkal fűződik a hazai német 
irodalmi törekvésekhez. Pozsonyt irodalmi központtá emelte

23*
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s a Felvidék protestáns s többnyire a hazai németséghe: 
tartozó tudósai tőle kaptak irányítást és ösztönzést. Notitie 
Hungáriáé c. nagy munkájában magasztalással szól e 
németség szorgalmáról és munkaerejéről; különösen kiemeli 
a hazai németségnek a városi élet fejlesztése körül szer
zett érdemeit: „Hálátlanok lennénk — írja egy helyen -  
ha tagadnék azt, hogy a szabad királyi városok olyan 
mértékben gyarapodtak gazdagságban ■és kultúrában, ami
lyen mértékben német telepeseket fogadtak be“ Közvet
len tanítványai között jelesebb hazai német származásúi 
historikust ugyan nem találunk, de a körülötte alakúít. 
pozsonyi államismereti iskolából került ki Windisch Károly 
Gottlieb, a XVili. századi német' polihisztorizmus igazi 
típusa, a tudatos hazai német irodalmi törekvések meg
indítója, aki nagy szervező munkásságát már a felvilágo
sodás szellemében kezdi meg. Innen került ki a magyar 
statisztikai tudomány megalapítója, a késmárki születésű 
Schwartner Márton, valamint a besztercebányai szárma
zású, Kánigsbergben letelepedett Stolterfoth Gottfried, aki 
főkép Porosz- és Lengyelország történetéről szóló munkái
val szerzett a német tudományos eletben jó nevet. Telje
sen németté lett Bél Mátyás fia, a szerencsétlen véget ért 
Bél Károly András is (1717—1782); mint történetíró alig 
hasonlítható atyjához; a lipcsei egyetemen a poélikát és 
filozófiát tanítva a Wolf-Gottsched-féle racionalizmushoz 
csatlakozott, ennek eszméit népszerűsítette előadásaiban 
és nagyszámú latinnyelvű irataiban.

Míg a felvidéki protestáns tudósok Bél Mátyás körül 
csoportosultak, addig az erdélyi szósz historikusok s rész
ben a szepesiek is főkép Schmeizel Mártont (1679—1747) 
vallották mesterüknek. Schmeizel a német áliamismereti 
iskola egyik megalapítója. Jenában és Halléban tanúit és 
tanított. Rendszeres allamismereti és tudománytörténeti 
előadásai úttörőek. Tudománytörténeti munkásságának 
jelentőségét erdélyi szász honfitársainak külföldi iskolá
zása szempontjából fentebb mór érintettük. Előadásaiban 
teljesen a német tudomány ú jain halad, de sokat foglalko
zik Magyarországgal, főkép az erdélyi szászok történetével. 
Az erdélyi szászok közt még tanítványainak fellépése előtt 
találkozunk az államismeret egy szerény munkásával, 
Kreckwitz Györgygye\, akinek életkörülményeiről azonban 
semmit sem tudunk. Magyarországról (1685) és Erdélyről 
(1688) írt lexikonjai még erősen Tröster és társai fantasz
tikus hipotéziseinek hatása alatt állanak. Maga Schmeizel 
is a szász autochtonság vitatója; a magyarokkal szem
ben elfogult s ez fokozottabb mértékben mondható tanít
ványairól, akiknek munkáiban erősen kidomborodik a 
faji és partikuláris jelleg. Jenái előadásait a fiatal



Klopstockkal együtt hallgatta Rotarides Mihály, a magyar 
irodalomtörténetírás korán elhunyt megalapítója. Iskolá
jának egvik dísze, az iglói születésű Schwarz Gott
fried (1707—1788) mint rintelni szuperintendens' teljesen 
beleolvadt a német tudományos életbe, de tanulmányai 
nagyrészt a magyar történelem kérdéseit világítják meg és 
nálunk is erősen elősegítették a történetkritikai szellem 
kialakulását. Schmeizel honfitársai közül jeles tanítványa 
volt a sokoldalú Agnethler Mihály Gottlieb (1719—17É52), 
ki egyformán kitűnt mint orvos, numizmatikus és 

archeológus. Az erdélyi szász tudománytörténet legnagyobb 
képviselője, Seivert János (1735—1785), szintén Schmeizel 
tanításával indult meg pályáján. Seivert már a felvilágo
sodás és racionalizmus jegyében megújuló erdélyi szász 
szellemi élet reprezentánsa. Analíreoni dalokat ír Gleim 
modorában, szoros barátság fűzi.Windisch Károly Gott- 
í'ebhez és Klemm bécsi folyóiratainak tevékeny munka
társa. De az erdélyi szász kultúra tanulmányozója szá
mára ma is nélkülözhetetlen tudománytörténeti munkái 
Schmeizel tanításaiban gyökereznek, az ő célkitűzéseit 
valósítják meg.

Német íróink és tudósaink tevékenyen kivették részü
ket a történettudomány művelésében és nemcsak rajtuk, 
hanem a viszonyokon is múlt, hogy a XVIII. századi 
magyar tudományos történetírás hatalmas fellendülésében 
nem szerepelnek igazán nagy alkotásokkal. Még a jelen
tékenyebb egyéniségek is, s még inkább a sok névtelen, 
latinul író protestáns pap és prédikátor felekezeti és parti- 
kularisztikus szempontból vizsgálták a magyar történelmet; 
a nagy katholikus szerzetes-tudósok munkásságát ignorál- 
ták, pedig a magyar történetírást mégis csak ők vitték 
igazán előbbre. Voltaképen csak egy hazai német tör
ténetíró van, akinek munkássága szervesen kapcsolódik 
a szerzetes historikusok alkotásaihoz: Fessler Aurél Ignác, 
és sok egyéb kvalitása mellett talán ez is oka annak, 
hogy magyar történelme igazán szellemi életünk közkin
csévé tett.
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B) Grammatikusok és szótárírók.
A XVII. századi német nyelvművelő társaságok a 

veszedelmesen túltengő idegenszerűségek és külföldies- 
kedés ellensúlyozására tud itos és erős mozgalmat indí
tottak a német nyelv ápolására. Mindenekelőtt megtisztí
tották a nyelvet a tömérdek idegen szólói s a tiszta nyelv 
helyes használatára vonatkozó szabályokat a humanizmus 
gazdag filológiai irodalmának felhasználásával rendszerbe 
foglalták. A nyelvművelők nem elégedtek meg pusztán a 
grammatikai szabályokkal, hanem mivel szerintük a kői-
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eszet is a helyes nyelvhasználat tudománya volt, a poétái 
nyelvkezelés követelményeit is összefoglalták. Találóan 
Sprachkunstnak nevezték el ezeket a nyelvtani és poéti
kai munkákat, amelyek évről-évre nagyobb tömegekben 
Kerültek ki a sajtó alól. A német nyelvművelők e mun
káihoz kapcsolódnak nagyrészt az első magyarországi 
német nyelvtanok és szótárak is.

Legrégibb német nyelvtanainkról nem sokat mond
hatunk. Az első grammatika szerzője Bakoss János (1653— 
1697). a kecskeméti magyarból erdélyi szásszá lett nagy
szebeni városi tanácsos, majd tartományi albiztos. 1678- 
ban megjelent Kurz- und rechtmässiger Grund der Hoch
deutsche Sprache c. munkájának ma már egy példánya 
sem ismeretes; csak a hosszú alcímből következtethetjük, 
hogy nemcsak a grammatikai, ■ hanem a helyesírási sza
bályokat is összefoglalta „különféle tudós szerzők könyvei 
alapján”, párbeszédek formájában. Bakoss nyelvkönyve 
úgy látszik eléggé el volt terjedve, mert az egykorú könyv
jegyzékek többször említik. Warmer Kristóf sziléziai szár
mazású kassai fődiakonusnak 1691-ben Kassán megjelent 
Neu eröffneter Schatz-Kasten Der fürnehmsten Zehen 
Sprachen in Europa c. terjedelmes műve szorosabb érte
lemben nem nevezhető nyelvtannak. A szerző az előszó
ban következőkép foglalja össze a könyv tartalmát: „Der 
erste Theil Begreifft in sich die Pronunciation, Declination 
und Conjugation. Der andere Theil dieses Buches ist gethei- 
iet in acht Capitel, deren sieben gesaget sind durch Personen 
alsGespraeche.“ Ezzel szemben azonban tulajdonképen 
csak paradigmákat ad a magyar, német, lengyel, cseh, 
'oelga, angol, latin, francia, spanyol és olasz nyelvből 
nvelvtani szabályok nélkül. A munkát elsősorban néme
teknek szánta. Buchholz György 1709-ben kiadott gram
matikai, retorikai és poétikai kompendiuma Kurtze, aber 
nützliche Anleitung zur deutschen Schreibe-, Rede- und 
Dichtkunst éppúgy nyomtalanul elveszett, mint Bakoss nyelv
tana. így tehát az első szorosabb értelemben vett hazai 
német grammatika, amely ránk is maradt, Bél Mátyás 
munkája. Az Institutiones Linguae Germanicae in gratiam 
Hungáriáé iuventuti 1718-ban Lőcsén került ki először a 
sajtó alól. A tulajdonképeni nyelvtant terjedelmes előszó 
előzi meg, amelyben Bél a magyarságnak, németségnek 
és tótságnak egymásra való hatását fejtegeti. Érdekes képet 
rajzol a magyarországi németség kulturális helyzetéről, 
majd a nyelvtanításról vallolt nézeteit ismerteti. Maga a 
grammatika három részből áll; helyesírásból (orthogra
phia), szótanból (etymologia) és mondattanból (syntaxis). 
Ez a beosztás még a középkorban fejlődött ki Priscianus 
nyomán s főkép a XVII. századi német nyelvművelő tár-
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saságok grammatikusainál érvényesült. Bél forrásai pedi- 
ezeknek a grammatikusoknak a munkái voltak: Justus 
Georg Schottelius Teutsche Sprachkunstia (1651), Johann 
Bödiker Grund-Sätze der Deutschen Sprachkunsha (169CÓ 
és Kaspar Stieler Der Deutschen Sprache Stammbaur 
und Fortwachs (1691) c. könyve, amelyekre a tudós szerző 
az Institutiones előszavában hivatkozik is. De Bél felismerte 
forrásainak fogyatékosságait s több fejezetbe*!, így a mon
dattan elrendezésében s a kiejtésről írt szabályokban 
amelyekben főkép a magyarokra és szlávokra-volt tekin
tettel — önálló tudott lenni s könyve általában 'a  német 
nyelv világos, könnyen áttekinthető vezérfonala. Gyenge
ségei a korabeli nyelvmívelők csaknem minden munkájá
ban meglelhetők. Irodalmi mintái a német nyelv normali
zálására és purifikálására törekedtek, a köznyelvből nem
csak az idegen szavakat, hanem a „káros nyelvjárási ala
kokat“ is kiküszöbölték s a tiszta, hamisítatlan irodaim: 
németség szabályait heurisztikus úton akarták megálla
pítani. Természetes, hogy e nyelvtani szabályok éppen 
olyan értékűek, mint a poétikai szabályok, amelyekkel 
szervesen összefüggnek. Bél grammatikáját Németország
ban is elismeréssel fogadták, részletesen ismertették s az 
idegenek számára készült nyelvtanok közt mindig meg
említették. 1730-ban C. A. Körber, különben ismeretlen 
hallei tanár jegyzetekkel bővítve újra kiadta. Kiegészítései 
főkép a névelőre, genusra, declinatióra és a mondattanra 
vonatkoznak. Különösen figyelemreméltó a declinalióhoz 
írt pótlása, amelyben a pluralis képzése szerint ötféle 
ragozást különböztet meg. Ez a felosztás erősen hatott 
Gottschedre s így közvetve a felvilágosodás korabeli hazai 
német nyelvtanokra is.

Bár az Institutiones 1755-ben harmadik kiadásban is 
megjelent, elterjedtségben és népszerűségben nem verse
nyezhet Bél magyar nyelvtanával. Az 1729-ben megjelent 
Der ungarische Sprachmeister oder kurtze Anweisung zu 
der edlen ungarischen Sprache száz évig volt használatos 
protestáns iskoláinkban, utolsó ismert kiadása 1829-ből 
való. Ez a nyelvtan nemcsak Bél Mátyás lángoló magyar 
hazaszeretetéről tesz tanúságot, hanem arról is, hogy 
mennyire átlátta a magyar-német kulturális kapcsolatok 
kiépítésének jelentőségét s azokat az értékes szolgálato
kat, amelyeket ebben az irányban éppen németül író 
hazánkfiai tehetnek a magyarságnak. Különösen figyelemre
méltó ebből a szempontból a nyelvtan sokat idézett elő
szava. Európában — úgymond — minden nemzet, a német, 
angol, francia igyekszik a maga nyelvét más nemzetekkel 
megismertetni, csak a magyar maradt ebben hátra. Ennél
fogva az a célja, hogy nyelvünket legalább a legközelebbi
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szomszéddal, a némettel megismertesse, mert vele érintke
zünk legtöbbet. Bél itt tehát tudatosan sürgeti nyelvünknek 
és irodalmunknak Németországgal való megismertetését, ami 
a felvilágosodás korától kezdve a hazai német irodalmi 
törekvéseknek is egyik legfontosabb programmpontja lett. 
És nyelvünk — folytatja tovább — szépségénél fogva is 
megérdemli, hogy a külfölddel megismertessék: „da man 
sonst bei einer Sprache deren Gravitaet, bei einer andern 
deren Anmuth und so weiter bei der dritten zu rühmen 
pflegt, so ist unser ungarische Mundart diejenige, welche 
alle diese Eigenschaften überflüssig besitzet. Spricht ein 
Spanier nach seiner Grandezza praechtig und g.avitaetisch, 
so ist ein Ungar capabel ihm diesfalls die Stange zu 
halten. Kann ein Franzose mit schmeichelhaften Redens
arten die Gemüther hinterschleichen und einnehmen: so 
ist ein Ungar, zumal ein tugendsamb beredtes Frauenzimmer 
im Stande mit ihrer einnehmenden ungerischer Zunge 
nicht nur einen Menschen, sondern auch wilde Thiere zu 
bezwingen“. A grammatika maga két főrészből áll: 1. Von 
der Etymologie, 2. Von dem Syntaxi. Mindegyik rész több 
rövidebb fejezetre oszlik. A névszó és az ige ragozásában 
két declinatiot, ill. conjugatiot különböztet meg. A mon
dattant lényegileg szórendi szempontból tárgyalja. Függe
lékül 10 csoportba osztott magyar-német beszélgetéseket 
közöl. Mint forrásait Molnár Albert grammatikáját (1610), 
Komáromi Csipkés György Hungária Illnstrataiát (1655), 
és Pereszlényi Pál Grammatica linguae Ungaricae (1682) 
c. nyelvtanát emh'ti, de természetes, hogy elvi kérdések
ben itt is azoknak a német nyelvművelőknek a hatása 
alatt áll, akiknek munkáiból az Institutiones számára 
merített. Bél magyar grammatikájának ötödik (1774) kiadá
sát Korabinszky János Mátyás pozsonyi tanár, a híres tér
képrajzoló dolgozta át és bővítette ki. Átdolgozásában a 
nyelvtan főkép az igeragozásról, prepozíciókról és hatá
rozószókról szóló fejezetekben, valamint a mondattanban 
bővült. Legfontosabb újítása azonban a függelékben ki
adott szólásgyüjtemény, amely 333 közmondást és szólás
módot foglal magában. Ezt a szólásgyüjteményt Kora
binszky egy másik németnyelvű magyar grammatikából, 
Adami Mihály Ausführliche und neuerläuterte ungarische 
Sprachkunstjából vette át. Adami,a trencsénmegyei születésű 
jezsuita és későbbi udvari ágens ( t  1781) a bécsi katonai 
akadémián tanította a magyar nyelvet s azért írta meg 
nyelvtanát, mert Bél munkája már nem elégítette ki. 
Annyira sietett grammatikája közrebocsátásával, hogy az 
első kiadás (1760) csonkán került forgalomba s csak három 
év múlva jelent meg a teljes munka. Adami nyelvtana 
arról nevezetes, hogy a szóképzésről szóló részében az
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első tudatos kísérletet találjuk a szótövek kikövetkezteté
sére. Utolsó fejezetét Von den ungarischen Redens-Arten, 
welche man in der deutschen Sprache von Wort zu Wort 
nicht geben kann Korabinszky Bél nyelvtanának átdolgo
zásánál csaknem szószerint átvette. Korabinszky átdolgo
zásában Bél nyelvtana még népszerűbbé lett. Az 1779-ik: 
hatodik kiadást magyarra is lefordították s az 1815-ig meg
jelent 9 magyar kiadás azt bizonyítja, hogy a ‘legelterjed
tebb magyar nyelvtanok közé tartozott.

A nyelvtanoknál valamivel előbb találkozunk az első 
hazai német szerzőktől való vagy hazai német* iskolák 
számára készült szótárakkal. A legrégibb ilyen munka 
Henisch Györgynek, a bártfai születésű polihisztornak 
1616-ban Augsburgban megjelent Teutsche Sprach unc 
Weissheitia nem tankönyv, hanem a XVI. századi virágzó 
német humanista filológiai irodalom egyik terméke. Henisch 
munkája német-latin szótár, az első kísérlet arra, hogy a 
német nyelv szólásait, közmondásait lexikonszerű munká
ban összefoglalja. A szótár nem teljes; csak az első kötet 
jelent meg belőle, amely az A—G kezdőbetűjű német 
szavakat foglalja magában. Henisch két részre tervezte 
művét, a második azonban halála miatt már nem jelen
hetett meg. A megjelent kötet azonban a német szótár
irodalom kiemelkedő alkotása. Grimm szótárának beveze
tésében nagyon elismerő hangon szól Henisch munkájá
ról : „Was deutsche Arbeitskraft vermöge, geht aus diesem 
schätzbaren Werk unwiderleglich hervor“. Henisch magyar 
értelmezéseket is ád, ezek azonban teljesen értéktelenek. 
Magyarul úgy látszik nem tudott s a magyar szavakat 
egyszerűen kiírta Megiser Jeromos stuttgarti származású 
filológusnak Thesaurus Polyglottusából (1603), aki viszont 
Verancsics és Calepinus szótáraiból vette magyar szó
készletét. A többi német szótárunk jóval szerénye >b terje
delmű tankönyv, csaknem kivétel nélkül az erdélyi szász 
iskolák számára készültek. Ilyen az 1629-ben Nagyszeben
ben kiadott latin-magyar-német Nomenclatura, amely, mi
ként a korabeli szójegyzékek általában, fogalomkörök 
szerint csoportosítja a szavakat (De Deo, Coeio ac Tempo
ribus — De Aquis et Terris — Homo et partes humani 
corporis stb.). Az 1709-ben ugyancsak Nagyszebenben 
megjelent Vocabularium trilingue ennek csak bővített ki
adása; még a fogalomkörök sorrendje is ugyanaz mind a 
két munkában. Ezek a szójegyzékek Sturm pedagógiai 
elveinek hatása alatt állanak; az 1709-i kiadás előszavát 
is Sturm tankönyvéből vett idézetek alkotják. Még igény
telenebb Martini Lukács brassói iskolamesternek versbe
szedett latin-német szógyűjteménye (1729) és az ugyanott 
kiadott Vocabularium latino-germanicum, amely függelékül
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paradigmákat is közöl. A XVIII. század első felében német 
protestáns iskoláinkban sokat használták még Cellarius 
Kristóf hallei egyetemi tanárnak Liber memorialis latini
tatis c., etymologiai csoportosításban összeállított latin-német 
szótárát Bél Mátyás átdolgozásában. Bél Cellarius munká
ját magyar és cseh értelmezéssel látta el ; az így kelet
kezett négynyelvű szótár először 1719-ben (Nürnberg), 
másodszor Í735-ben (Lipcse), harmadszor pedig 1777-ben 
'Pozsony) jelent meg, de ezeken a teljes kiadásokon kívül 
még számos kivonata és rövidített átdolgozása volt elter
jedve. Bél átdolgozásában nem végzett önálló munkát, 
magyar értelmezéseit egyszerűen kiírta P. Pápai Dictio- 
nariumának 1708. évi kiadásából.

A század utolsó negyedében, főkép Adelung hatása 
alatt, a szótárírás is fellendül, de magyarországi német 
szerzőktől való, vagy hazai német iskolák számára készült 
szótárakkal csak elvétve találkozunk.

I R O D A L O M .

A német grammatikák és poétikák könyvészetét 1. Goedeke: 
(Irundriss. IIP. 20. I. — V. ö. M. H. Jetiinek: Geschichte der 
neuhochdeutschen Grammatik. H-idelberg, 1913. I. — E. Leser: 
Geschichte der grammatischen Terminologie im 17. Jahrhun
dert. Diss, Freiburg. 1912. — Ugyanaz: Fachwörter zur deutschen 
Grammatik von Schottel bis Gottsched. Zeitschrift für deutsche 
Wortforschung. XV. (1913). — ßakoss nyelvtanának ieirásat I. Szabó 
Károly: R. M. K. II. 1430. sz. — V ő . Figyelő. XVII 379. I. — Bél 
Mátyás nemet grammatikájáról 1. Jetiinek: i. m. 203. I. — Szigeti 
Hona: Bél Mátyás német nyelvtana. Bpesi. 1918. — Markusovszky 
Sámuel: A pozsonyi ág. h. ev. lyceum története. Po/sonv, 1896. 
691. 1 — Bél m-gynr nyelvtanáról 1. Haán Lajos: Bél Mátyás. 
Értekezések a történettudományi osztály köréből. Vili. 8. Bpe*t, 
1879. — Tolnai Vilmos: A szólásokról. A Magyar Nyelvtudo
mányi Társaság kiadványai. 12. sz. Bpest, 1911). — Sági István: 
A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. A Magyar 
Xyelvtudományi Társaság kiadványai. 18. sz. Bpest, 1922. — 
Adami Mihaiyioi i. Szinnyei: M. I. I. öo—63. has. — Tolnai Vil
mos: Adarni Mihály nyelvtanáról. M. Nyelvőr. XXXIII. 1904. 
47—48. i. — A szótáráéról i. Melich János: A magyar szótáriro
dalom. Nyelvészeti Füzetek. 46. *z. Bp st, 19o7. — Tolnai Vilmos: 
Ungarisch deutsche Wörterbücher. Ungar. Rundschau. 1914. 
959—964 i. — Mclegdi János: Magyar-német szótárak. Magyar 
Syelv. 1915 77—78. I. Sági: í. m. — H -mscb szótárát l. Szabó Károly: 
R. M. K. >11. 1166. sz. — V. ó. A. D. B. XI 750. I. — A nagyszebeni 
szójegyzékeket 1. Szabó Károly: R. M. K. II 455. és 2396 sz — 
Martini Lukács szó.egyzéKet 1. Petrik: II. 682. I. — V, ö. Szinnyei: 
M. I. VII. 713. has. — A br issói s/ótart 1. Petrik: III. 8 0 3 . >. — 
Cellarius-B*41 szótáráról 1. Melich János: i. m. 194—195. 1.

C) Orvosok és természettudósok.
A theológia és a történetírás századaiban a magyar- 

országi németlakta városok szellemi életének hordozói 
elsősorban a prédikátorok és a tanárok voltak. De mel-
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lettük egyre nagyobb tekintélyre emelkednek a tudós 
orvosok, akik, mint a német egyetemek volt hallgatói, 
tudományos munkásságukkal a magyar-német kapcsolatok 
kiépítésében s a magyar kultúra külföldi elismertetésében 
éppen olyan értékes szolgálatokat tettek hazánknak, mint 
a szellemi tudományok művelői. Orvosaink és természet- 
tudósaink épúgy egybeforrtak a német tudományos élettel, 
mint a prédikátorok és tanárok, többen közülük német 
tudós társaságok tagjai lettek s gyakran fejedelmek is 
fordultak hozzájuk tanácsért. Különösen^ a felsőmagyar
országi németlakta városokbán találkozunk híres köztisz
teletben álló orvosokkal; miként a prédikátoroknál, náluk 
is gyakran apáról-fiúra öröklődött a mesterség s egész 
orvos családok keletkeztek, amelyek közt pl. a lőcsei 
Spielenberger-nemzetség szinte fogalommá lett. Az orvosi 
munkák legnagyobb részét természetesen a nemzetközi 
tudomány nyelvén,, latinul írták meg, a német nyelvet 
csak ritkán, leginkább népszerű könyvekben vagy röpi- 
ratokban használják, amelyeknek megírására az akkori 
mozgalmas, háborús években gyakran pusztító pestis és 
más veszedelmes ragályok adtak alkalmat.

Az első németnyelvű orvosi füzetet a Spielenberger- 
dinasztia egyik tagja, Spielenberger Sámuel (t 165 >), Lőcse 
város főorvosa írta a fertőzés ellen való védekezésről 
(1622). Spielenberger Sámuel nemcsak arról volt nevezetes, 
hogy mint orvos kortársai szerint „practicus felicissimus" 
volt, hanem arról iŝ  hogy az első hazai papírgyárat 
alapította Teplicen. 0  volt Bethlen Gábor főorvosa is s 
jó hírnevét legjobban bizonyítja az, hogy II. Mátyás 
halálos ágyához is meghívták. Praktikus egészségügyi 
tanácsokat tartalmazó népszerű füzeiét, úgy látszik, ható
sági utasításra írta, mert a legtöbb későbbi lőcsei vagy 
szepességi orvos hivatalos felszólításra készült egyetlen 
német nyelvű munkája mind hasonló tartalmú. Ilyen nép
szerű füzetet írt Schwab Keresztély Joachim (1672—1722) 
szepesmegyei főorvos, akinek tudományáról Zabeler Péter 
egyik latin epigrammájában magasztalóan emlékszik meg, 
valamint utóda, az iglói születésű Maleter (Mileter) János 
(1691 —1755), Lubomirsky herceg udvari orvosa. Maleter 
igazi polihisztor volt; többek között Bél Mátyásnak is 
segített nagy geográfiái munkája anyagának összegyűjtésé
ben. Sokoldalúságban méltó társa a Selmecbányái Hofstetter 
János Ádám  (1667—1720), a dán király udvari orvosa, aki 
néhány kémiai és gyógyszerészeti munkával szerzett magá
nak a német tudományos világban jó nevet. Míg a XVII. 
században az orvosi pályára készülő felsőmagyarországi 
tanulók főkép a jénai és leydeni egyetemeket látogatták, 
a XVIII. század kezdetétől fogva egyre többen keresik fel
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Hallet. A pietista érzelmi világszemlélet hatása a Halléban 
végzett orvosDk munkáiban épúgy fellelhető, mint a prédi
kátorok vallásos traktátusaiban. A pietizmus hatását látjuk 

i z eperjesi származású Sonntag Sámuel egyik disszertáció- 
[ ;ában (De 'metastasi oder: wie sich öfter eine Krankheit 

in die andere verwandele. Halae, 1731), de még inkább a 
késmárki Fischer Dániel (1695—1747) munkáiban. Fischer 
különösen a gyógyszerészet terén tűnt ki több új találmá- 

} nyával. Több német orvosi társaságnak tekintélyes tagja 
í volt s mint lelkes hazafi, nálunk is akart orvosi eg\esületet 
I alapítani a tudományos élet ápolására, de terve csak jámbor 

szándék maradt. A pestis terjedéséről és gyógyításáról írt 
• történelmi munkájában (1740) óriási anyagot gyűjtött össze 

nemcsak az orvostudomány, hanem a filozófia és theológia 
köré Dől is; fő gondolata az, .hogy lelki és testi tisztaság s 
az Istenben vetett bizalom egészségünk legjobb megőrzője. 
Legjobban összeforrta pietizmussal a Selmecbányái magyar
ból németté lett Mádai Dávid Sámuel (1709—1780). Mint 
a hallei árvaház főorvosa, tudományával és alkalmazkodá
sával nagy népszerűségre tett szert. Az anhalt-cötheni 
uralkodó herceg kinevezte udvari tanácsosává. Tagja volt 
a természet izsgálók társaságának és a lipcsei gazdasági 
társulatnak. Apósának, Richter Zsigmond Kristóf hallei fő
orvosnak a pestis ellen való védekezésről írt vallásos áhítattal 
teli könyvét lefordította magyarra is (1739); ezenkívül több 
németnyelvű munkát írt a különféle lázbetegségekről és 
gyógyszerekről ; szabad idejében szívesen foglalkozott a 
numizmatikával és költészettel is ; fejlett irodalmi érzékének 
legszebb bizonyítéka Frigyes Lajos, Salm és Teklenburg 
grófjának német Horatius-fordításához írt előszava ( i756). 
A lőcsei Spielenbergerekhez hasonló tekintélyes örvösök 
voltak Sopronban a Löu>nemzetség tagjai. A legjelenté
kenyebb köztük Löw Károly Frigyes (1699—1741). Löw 
élete nagy részét Bécsben töltötte, ahol nagyon sok előkelő 
arisztokrata családnál, sőt az udvarnál is bejáratos volt. 
A császári Academia Naturae Curiosorum és a berlini 
tudományos akadémia is tagjává választotta, a szász- 
meiningeni uralkodóháznak pedig tanácsosa és udvari 
orvosa volt. Élete vége felé visszatért szülővárosába és 
kedves tudományának, a botanikának szentelte minden 
idejét. Gazdag tudományos munkássága latinnyelvű, németül 
csak egy rövid tanulmányt írt a veszedelmes lázbetegségek- 
rő! (1730). A budai orvosok közül irodalmi munkásságával 
kiválik Stocker Lőrinc német császári törzsorvos, aki nem
csak orvosi kérdésekről, hanem Buda gyógyforrásairól és 
természeti szépségeiről is írt népszerű munkákat.

De nemcsak az orvostudományban, hanem a természet- 
tudományok más ágaiban is derekas munkát végeztek a
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hazai német tudósok. Frölich Dávidhoz és Pater Pálhoz, 
a két jeles szepesi matematikushoz és fizikushoz csatla
kozik Laisztner Károly József Ignác, a lelkes pesti katona
tudós, aki,,,zu besonderen Ehren des Vaterlandes' hatal
mas aritmetikai munkát tervezett, de csak egyik fejezetével 
tudott elkészülni (1737). Az erdélyi és felsőmagyarországi 
bányákban dolgozó német mérnökök közül kiválik Kropffen 
János Ferenc Lipót erdélyi kamarai igazgató, aki egy nép
szerű Bergmännische Traktätlein-1 írt (1710). A hazai német 
természettudósok gárdájának igazi dísze azonban Mell Miksa 
(1720—1792), a pozsonyi születést! világhírű csillagász. Hell 
jelentőségének méltatása nem tartozik e lapokra. Tünemé
nyes életpályáján hazájáról sohasem • feledkezett meg. 
Ismeretes, hogy Sajnoviccsal tett norvégiai útja alkalmával 
mennyire érdeklődött a lappok kultúrája iránt s levelei is 
azt mutatják, hogy állandóan foglalkoztatták a, magyar 
őstörténetnek s a magyar nyelv eredetének problémái. 
Németül csak néhány népszerű munkát írt a mágnes gyógy- 
hatásáról, különben gazdag irodalmi munkássága latin
nyelvű, amint latinnyelvű általában a magyarországi német
ség egész tudományos irodalma is, amelynek az itt felsorolt 
írók munkái csak parányi részét alkotják.

I R O D A L O M .

Spielenberger munkáját 1. Szabó Károly: tí.M. K. II. 423. sz. — 
V. ö. Szinnyei: M. I. XII. 1356 has. — /. Melzer: Biographien 
berühmter Zipser. K-tschen u Leipzig, 1833. 7. I — Schwab érte
kezései I. Szabó Károly: R.M.K. II. 2400 s z .— V. ö. Szinnyei: 
M. I. Xil. 734—35. has. — Melzer i. m. 118 I.— M-leter munkáját I. 
Petrik: II. 662. I. — V. ö. Szinnyei: M. / .  V II. 448. has. — Melzer 
i. m. 172. I. — Holstetter n unkáit I. Szabó Károly: R. M. K. II. 
4643., 4644. és 4781 sz. — V. ö. Szinnyei: IV. 982—83. has. — TVarz- 
bach: Biographisches Lexicon IX. 183. I. Som t«g műnk jat I. 
Petrik: M. 4 15. I. — V. ö. Szinnyei: M .I.XII. 1297 has. — Fischer 
munkait !. Petrik: 1. 797. I. — V. ö. Szinnyei: M. I. III. 515—519. 
has. — Naul-Z - idler i. m. I. 597. I. — Mádai munkait 1. Petrik : II. 633.1.— 
V. ö. Szinnyei: M.I. VIII. 32—33. has.— Stocker munkait I Szabó 
Károly: R. M. K. III. 4761. sz. és Petrik : III. 446. 1. — V. ö Szinnyei: 
M. 1 .  XIII. 51— 52 has. —  Lusztner munkäjä' 1. Petrik: II. 533 t.—  

V. ö. Szinnyei: M. 1. VII. 641. has. — Kropffen értekezést I. Szabó 
Károly: R. M K. 2412 sz. — V. ö Szinnyei: M. 1. VII 338 has — 
Trausch: Schriftstellerlexicon. II. 314 I. — H»II munkáit 1. Petrik: 
II. 94—97, I. — V. ö. Szinnyei: M. I. IV. 659—664. has. — ADB. XI. 
691. 1. — Wurzbach i. m. VIII. 262. I. — Leveleit I. Irodálomtört. 
Közi 1893.

D) Török és háborús irodalom.
Magyarország az európai közvélemény szemében a

XVII. században is a nagy események és csodás látni
valók színtere volt. Az a nagy érdeklődés, amely a refor
máció századában hazánk iránt a török hódításaival



kapcsolatban megnyilvánult, most csak fokozódik és az 
erdélyi fejedelmek harcai, a protestánsok üldözései s a 
felszabadító háborúk győzelmei révén egyre sokoldalúbb 
lesz. Rengeteg német kalandor, utazó, katona, tudós, 
prédikátor, kereskedő és diplomata fordul meg hazánkban 
s még több hazánkfia jár németföldön, mindannyian hír
szerzők és tudósítók. Nincs a német irodalomtörténetnek 
egyeilen korszaka sem, amely magyar vonatkozásokban 
olyan gazdag lenne, mint a XVII. század. És ez a magyar 
vonatkozású irodalom — amelynek tetőpontiát az Un
garischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683) jelzi — 
hasonlíthatatlanul fantasztikusabb, rikítóbb ferdítésekkel, 
színekkel állítja hazánkat a német közvélemény elé, mint 
a XVI. századi hasonló munkák. A szertelenségekbe röp
penő barokk képzelet a magyar tájakban, eseményekben, 
alakokban még jobb anyagot talált, mint a kalandor
regények hőseinek viszontagságaiban. Ennek a magyar 
vonatkozású irodalomnak és a Magyarország iránt való 
érdeklődésnek forrásai és terjesztői nagyrészt a hazánkban 
készült vagy hazai szerzőktől kiadott röpiratok, tudósítások, 
énekek, a hivatalos jelentések, amelyek a német közvéle
ménynek a helyszínről vagy személyes tapasztalat alapján 
szállították a magyarországi eseményekről szóló híreket. 
Az alábbiakban megkíséreljük ennek a szinte áttekinthetetlen 
tömegű hazai német háborús és politikai irodalomnak egyes 
tipikus csoportok szerint való jellemzését.

A politikai irodalom tekintélyes része a török háborúk 
eseményeivel foglalkozik. A reformáció korában a német
török irodalom legközvetlenebb forrásai — mint láttuk — 
a Törökországról szóló különféle népszerű útirajzok és 
monográfiák, az ú. n. Türkenbüchleinok; ezeknek a köny
vecskéknek irodalmi mintája pedig sok esetben a sebesi 
névtelen elterjedt leírása volt (1530). A XVII. században 
nincsen hasonló könyvünk, amely irodalmi hatás szempont
jából a sebesi névtelen munkájával versenyezhetne, de van 
egy kéziratban maradt haditogoly-naplónk, amely nemcsak 
történeti hűségben, hanem irodalmi értékben is jóval fölötte 
áll. E napló írója Auer János Ferdinand pozsonyi nemes 
polgár. Auer 1663-ban Párkánynál került fogságba és tíz 
évig szenvedett a Héttoronyban. Tengernyi nyomorúság 
árán írt naplója nemcsak a keresztény foglyok életéről ad 
hiteles, megdöbbentően naturalisztikus képet, hanem XVII. 
századi német polgárságunk szellemének is hű tükre. Auer 
kultúrájában is típusa a korabeli polgárnak; iskolázatlan
sága ellenére is jó humanista műveltsége van, — ismeri 
Cicerót, Senecát. Naplójának stílusán, festői képein átcsillan 
a barokk; mintha egy korabeli festmény elevenednék meg, 
mikor köprüli Mohamed haláláról szól: „also ist auch diser
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hochmüthige und Christenbluet begirige Tyran durch Gottes 
Schickung vor Vollrichtung seines wuettenden, bluettdursti- 
gen Willens von diser weltlichen Begirligkeit abgefordert, 
und durch die Cimbam Caronis dem höllischen Piuttoni 
alda ferners Waffen zu schmiden zugeschiket worden 
Nem szorílkozik a tények száraz előadására, hanem lelki 
vívódásait is feltárja. Mélységesen vallásos lélek, aki az 
események mögött Isten kifürkészhetetlen akaratát látja, 
aki számára a tények jelekkel és csodákkal, vegyülnek, 
amelyek a Mindenható szándékát adják tudtul a halan
dóknak. Ez az érzés ad neki erőt mérhetetlen szenvedései
nek elviselésére. Ez az érzés kapcsolja össze a közel másfél 
századdal előbb élt sebesi névtelennel; felfogásuk hagy 
különbözősége mellett közö9 elem a tényeknek ez a ter
mészetfölöttivé való mélyítése. Auer csak saját élményeit 
írja le, bár figyelme kiterjed a bejárt városok természeti 
szépségeire, a törökök életmódjára és szokásaira is; van 
azonban ebből a kőiből két nyomtatott könyvünk, amely 
szélesebb alapon, monografiaszerűen foglalkozik a törökség- 
gel. Az egyik Traugott Ferenc, valószínűleg erdélyi szász 
protestáns prédikátor munkája (Neu eröffnete Türcken- 
Schule. . .  Leipzig, 1684). Traugott saját elbeszélése szerint 
színién tíz évet töltött Törökországban s visszatérése után 
bejárva Magyarországot, szomorúan tapasztalta, hogy igen 
sok protestáns a jezsuiták erőszakossagaiíól való feleimé
ben mohamedánná lett. Azért írja meg tehát kis könyvét 
a mohamedánok „ördögi“ vallásáról, hogy protestáns test
véreit ettől a lépéstől visszarettentse. Van ugyan sok német 
munka — írja tovább —, amely a törökökről szól, de ezek 
részben csak általános észrevételeket közölnek, részben 
pedig csak tudósok számára valók. Traugott népszerű akar 
lenni; 42 rövid fejezetben metsző gúnnyal, a talpraesett 
cáfolatok egész tömegével állítja olvasói elé az iszlám 
tanait és szertartásait. Józan, egészséges humora mellett 
könnyen elcsúszik egy-egy átlátszó ferdítés vagy naív érve
lés. A másik Törökországról szóló monográfia jóval később, 
1738-ban jelent meg, amikor a török probléma már sokat 
veszített aktualitásából (Kurzgefasste Beschreibung des 
ottomanischen oder türkischen Reiches ...). Ez a terjedelmes 
könyv részletes leírásokra és pontos statisztikai adatok 
közlésére törekszik. Amolyan félig népszerű, félig tudakos 
államismereti munka, amilyen százszámra készült a XVIII. 
század első felében. Szerzőjét nem ismerjük, csak a magyar 
föld és főkép az erdélyi városok szépségének áradozó 
magasztalásából tűnik ki, hogy erdélyi ember volt.

A hírszolgálat eszközei és a közvélemény irányítói 
azonban nem ezek a jelentéktelen monográfiák, hanem az 
aktuális eseményekkel mindig lépést tartó röpiratok voltak
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Alig van ennek a mozgalmas kornak jelentékenyebb moz
zanata, amelyre az éber tudósítók nem terjeszkednek ki. 
A verses históriás ének most ritkább, mint a reformáció 
zázadában ; sokkal kedveltebb a terjedelmes prózai tudó

sítás, amelyben a képzelet is szabadabban csapong. S való
ban, a tudósítók fantáziája nem ismer határt. Hol a borzal
mak, vérengzések rikító színezésével elégítik ki az olvasó 
felcsigázott érdeklődését, hol rejtett kapcsolatok, csodás 
jelenségek, látományok magyarázatával, hol a jövő titkait 
tárják fel olyan jóslatokkal, amelyek mellett Klesch Dániel 
chiliasztikus jövendölései eltörpülnek, vagy pedig a keresz
tény hadvezérek egyéni heroizmusát magasztalják és mél
tatják mindenfele antik és modern párhuzammal. A röp- 
ratok legkedveltebb hőse Zrínyi Miklós „der theure Held“, 

akinek nemcsak tragikus halálát, hanem összes győzelmeit 
is számos változatban leírják s hadijelentéseit, valamint a 
nyugati keresztény fejedelmeknek szóló intő szózatát dicsőítő 
kommentárokkal kísérik. Kedvelt alak gr. Forgách Adám, 
i későbbi országbíró, akinek szereplese már újszerűségé

nél fogva is érdekelte a hadi eseményekkel foglalkozó 
közvéleményt. Forgách Érsekújvárt védte Kara Musztafa 
támadásával szemben s midőn a túlerő előtt kénytelen 
volt meghátrálni, fegyveresen, zeneszóval, teljes felszere
léssel vonult ki a várból, sőt a nagyvezér elismervényt is 
adott neki, hogy kötelességét a lehetőségig teljesítette. 
Ennek ellenére mégis fogságba vetették F, rgáchot s csak 
miután a haditörvényszék előtt tisztázta magát, sikerült 
k szabadulnia. Forgách egy németnyelvű részletes jelentés
ben maga is számot ad szerepléséről s ezzel kapcsolatban 
több röpirat foglalkozik sorsával. A hetvenes években 
ismét felcsendül a töröktől sanyargatott magyarság segély
kiáltása. Az egyik kétlapos nyomtatványban a megszemélye
sített Magyarország sűrű könyhullatások között könyörög 
Istenhez, hogy vegye le róla a fiai bűneiért rászabott 
súlyos büntetést; majd az európai hatalmasságokhoz fordul, 
hogy akadályozzák meg a török további hódításait, mert 
izok az egész kereszténységet végveszélybe döntik. Egy 
másik röpiratban a magát magyar nemesnek nevező Kor- 
bani János Adolf Frigyes Vilmos brandenburgi őrgrófhoz 
intézi barokk pátosszal telített, keresett hasonlatokkal és 
idézetekkel díszített könyörgéseit, hogy mentse meg Magyar- 
országot a török jármából. A felszabadító háborúk diadalmi 
mámorának a hazai német röpiratokban alig van nyoma, 
pedig Németországban és Ausztriában hatalmas irodalma 
volt. Annál többet foglalkoznak a bécsi udvar fogadott 
publicistái a felszabadított Magyarország közjogi helyzeté
vel és az uralkodóházhoz való viszonyával. Flömitzer Miklós 
János hadbíró, pl. egyik 1687-ben kiadott füzetében (Das

Pukánszky ; A magyarországi németség irodalmi törekvései. 24
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durch die Oesterreichische Clemenz wiederum erquickte 
Königreich Ungarn . . .) nyilván bécsi sugalmazásra M igyar- 
országot hódított tartománynak tekinti s hol leereszkedő, 
hol intő hangon figyelmezteti a magyarokat a császári ház 
érdemeire. Egy másik röpiratában Flámitzer már teljesen 
osztrák szempontból vizsgálja Magyarország közjogi he!>- 
zetét s a magyarokról meglehetősen támadó hangon ír 
hasonló tartalmú röpiratot szerkesztett Erdélyről is, amely
ben szintén a felszabadító császári házat dicsőíti. Míg a 
felszabadító háború eseményei a hazai német tudósítók 
képzeletét nem nagyon ragadták meg, az 1716—18-i török 
háború eseményeiről egész röpirattenger számol be. A peter- 
váradi győzelem, Belgrád bevétele s főkép Savoyai Jenő 
herceg, a legendás hős szereplése zengő dicsáradaltó! kísérve 
elevenedik meg a tudósításokban; de n íg Ausztriában és 
Németországban e harcok emléke a történeti népénekek
ben -szinte még ma is él, nálunk a német tudósítók közül 
költői szárnyalásra egy sem képes.

A háborús és politikai irodalomnak egy másik, nem 
csékélyebb része az erdélyi fejedelmek és a Habsburg-ház 
közt lefolyt háborúkról szól. A röpiratok hatalmas tömegei 
amelyek kínos részletességgel a legjelentéktelenebb ese
ményekről is beszámolnak s az ellenfeleknek szinte minden 
mozdulatát figyelemmel kísérik, azt mutntják, hogy mindke! 
fél nemcsak katonai erejét és diplomáciai készültségéi 
fektette bele a küzdelembe, hanem hatalmas apparátussal 
gondoskodott a közvélemény tájékoztatásáról és megnye
réséről is. Mert a röpiratok szerzői — épúgy, mint a török 
háborúkról szóló röpiratokéi — többnyire névtelen hivatalos 
vagy félhivatalos tudósítók, akik az eseményeket utasítás 
szerint adják elő s bizony esek nagyon kevés köztük az 
elfogulatlan hírközlő. Fantasztikus nagyításokkal, költött 
rémségekkel, naív jóslatokkal és következtetésekkel itt is 
gyakran találkozunk. A röpiratok középpontjában főkép 
két alak á ll: Bethlen Gábor és II. Rákóczi Ferenc. Az egyik 
részről mint szabadítok, hősök, mint a vallásszabadság 
apostolai, a másik részről pedig hűlelen lázadók, hatalom
vágyé kalandorok, mint a török zsoldosai s a keresztény
ség ellenségei szerepelnek. Bethlen Gábor győzelmei nem
csak a hazai, hanem a külföldi közvéleményt is erősen 
foglalkoztatták. Az ujságlapck nem tudnak betelni csodá
latával „wie jhre Fürstliche Durchl. unversehen, vnd wider 
aller Menschen Gedanken, desz Königreichs Hungarn sich 
bemächtigt“ s a bécsi körök által kiadott támadó röpiratok. 
amelyek a szultánnal kötött szövetség részleteit leplezik le, 
szinte eltűnnek a dicshimnuszok áradatában. Hasonló lel
kesedéssel kíséri a protestáns közvélemény II. Rákóczi 
György harcait, bár a róla szóló ujságlapok közül kevés
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' a hazai eredetű. A Wesselényi-fé!e összeesküvésről szóló 
röpiratok kivétel nélkül a bécsi körök álláspontját szólal
tatják meg; az összeesküvők elítéltetését és kivégzését 

f kéjelgő részletességgel, a legnagyobb megelégedés hangján 
regisztrálják, sőt az egyik ujságlap megszóla tatja Frangepán 
Ferencet,amint a siralomházból bűnbánattal teli búcsúlevelet 
ír feleségének. A leghevesebb sajtóhadjáratot azonban 
Rákóczi Ferenc ellen indította a bécsi udvar. Rákóczi az 
ellene kiadott röpiratokban mint a francia király és a szultán 
vazallusa jelenik meg s még az önző lázadó vezérrel szem
ben is határtalan a császár atyai kegyelme ! Hogy a kuruc- 
és labancvilágnak egy-egy igénytelen német poétája is akadt, 
mutatja több terjedelmes labanc-költemény ; az egyik Új
bánya város levéltárában maradt fenn; keletkezési ideje 
Rákóczi szabadságharcának végére tehető ; szerzőjét vagy 
leíróját nem ismerjük. A költő először együttesen oktatja 
ki a hűtlen lázadókat, aztán Rákóczin kezdve sorra veszi 
az egyes kuruc vezéreket s megkérdi tőlük, hogy vájjon 
mit nyertek nagyravágyásukkal. Végül a magyarokhoz for
dul feddő és intő szavakkal:

Nun alles ins gemein 
Hoch nidrig Jung und alten 
Last euch ein Vahrung seyn 
Zu straffen mancher falten.
Lebt sittsamb fromb allzeit 
Befehlt Gott Creütz Und Leydt 
Ja der so g«r den Todt 
Für euch gelitten hat.

Bleibt Treu dem König slätts 
So Euch Gott ander kehren 
Undt haltet vest die Gesetz 
Sonst seydt ihr all verlohren 
Ein Gott ein Tauf ein Giaub 
Die Brigen keinen Raub 
Die Unlreü schlägt sein Herrn 
Dass müst ihr selbst böwährn.

Ehhez hasonló labanc költeményeket em lit Ritter György 
János soproni polgár németnyelvű krónikájában, mely az 
1701-től 1719-ig történt eseményeket foglalja magában. 
Ritter különösen a Vak Bottyántól 1705-ben elszenvedett 
ostrommal foglalkozik s hozzáfűzi, hogy ekkor a soproniak 
között kurucokat gúnyoló versek forogtak közkézen, 
amelyek az ostrom alkalmával keletkeztek. Egy ilyen Vak 
Bottyánt gúnyoló költeményt Ritter maga is közöl króni
kájában, Egy másik terjedelmes soproni labanc vers pedig 
a Miller Jakab Ferdinánd által 1807-ben összeírt Collectio 
Pasquillorum Hungaricorum c. kötetben maradt ránk. 
A hosszú költemény szerzője mosdatlan, kíméletlen sza
vakkal támadja elsősorban Vak Bottyánt, aki orvul támadta
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meg Sopront s még a templomra, kórházra és iskolákra 
is bombát dobatott. A kegyetlen, elbizakodott, gőgös láza
dók az ördögtől minden bizonnyal elveszik büntetésüket, 
a hűséges soproni polgárok pedig ezután még fokozottabb 
mértékben részesülnek a törvényes császár kegyeiben.

Az 1711 után bekövetkezett nyugalmasabb esztendők
ben is bőven találnak anyagot az ujságlapok szerzői. Egy-egy 
nagy tűzvészről, összenőtt ikrek születéséről, gonosztevők 
kivégzéséről, koronázási ünnepségekről, az osztrák-bajor 
örökösödési háborúról nagyszerű tudósításokat hoznak s 
a változott idők ellenére is époly kevéssé válogatósak a 
tények ferdítésében és színezésében, mint a XVI. századi 
krónikások. Még az első hazai német hírlap, a Pressburger 
Zeitung (1764) hasábjain is gyakran találkozunk kezdetben 
a röpiratírók naív szertelenségeivel.

A? ujságlapoknál művelődéstörténeti szempontból talán 
még értékesebbek azok a németnyelvű rendeletek és hiva
talos nyomtatványok, amelyek németlakta városaink belső 
életét világítják meg. Ezek azonban még tágabb értelemben 
véve sem tartoznak az irodalomba.

IRODALOM
A török irodalomról és az ujsóglapokról általában 1. a 205. lapon 

említett munkákat. A német irodalom magyar vonatkozásairól 1. Trostíer 
József: Német kalandorok Magyarországon a XVII. században. 
Magyar Figyelő, 1912. — U. a z : Dózsa György a XVII. század 
német irodalmában. Temesvár, 1913. — U.-az : Magyar elemek a 
XVII. század német irodalmában. Temesvári főreálisk. ért. 
1913/(4 — Heinrich Gusztáv: Magyar elemek a német költészet
ben. Olcsó Könyvtár, 15 3/24.— Bleyer Jakab: DemantiusKristóf 
„Magyar tábori dob“-ja. EPhK. 19u0. — Leffler Béla: Magyar vo
natkozású német népénekek. 1556—1697. Bp., 1910, — Hans M'ebers 
Lied auf die Einnahme von Raab Mi'g-*teilt v. Johann Balte. Philo- 
logiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Bp., 1912 — 
Auer nnp óját ne.ezetéssel é> jegyzeiekt>el kiadta Lukinicll Imre: 
Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi 
fogságában írt naplója. 1664. (Magyarország törökkori törté
netének forrásai.) Bp., 1923. — Traugoti Ferenc munkáját 1 Szabó 
Károly: R. M. K. 111. 3305. sz. — V. ö. Szinnyei: M. 1. XIV., 522. 
h is. — A névtelenül megjelent Törökországtól szóló monográfiát í. 
Petrik: 1. 259. 1. — A budai és pesti vonatkozású német-török röp- 
iratokról 1. Némethy Lajos: Budapest bibliográfiája. M. Könyv
szemle, 1379. -— Az egves röpiratok könyvészeti leírását I. Szabó 
Károly: R. M. K. 11. 467. sz. és 111 2193., 2234, 2236 . 2237.. 2274.,
2275., 2545., 3224. s z .; továbbá M. Könyvszemle, 1892/93. 231. 1. — 
Korbani János Adolf röpiraiát 1. Szabó Károly: R.M.K. 111.3128. 
sz. — F ámitzer röpiraíairol I. Bleyer Jakab: Magyar vonatkozású 
német ujságlapok a M. N. Múzeum birtokában. M. Könyv
szemle, 1900 — Az 1716— 18-i török háborúra vonatkozó ujságlapokat
I. Petrik: I. 94. és 259. 1., II. 788. és 953. 1., III. 200., 722. és 839. 1. -
Az erdélyi fej delmek harcaira vonatkozó és egyéb politikai tartalmú 
röpiratokat 1. Szabó Károly: R. M. K. II. 410,411., 421., 471., 1643. sz. 
és III. 1238., 1258., 1269-71., 1310-11., 1336-39., 1535., 1617—18.,
1620., 1640—43., 1953., 1998., 2000., 2005—6., 2008 , 2549., 2553., 2582.,



3328 3423., 4436—37., 4464., 4491., 4493. és 4590. sz.; továbbá Petrik:
1. 9 . 75. 80., 92.. 145., 201. 257.. 258. és 277. I.. 11. 561. I. és 111. 187., 
647. é< 718. i — V. ö. Lefflcr Béla: Adalék a magyar vonatko
zású német ujságlapok bibliográfiájához. M. Könyvszemle, 1913. 
321—331. I. — A labanc kóltemen' ekro! I. Belkovic D.: Kiadatlan 
német labanc vers. Irodalomtört. Közlemények, 1905. 468—471. >. — 
Weber Arthur: Kurucgúnyoló német költemény 1705-ből. 
Tört. Szemle. 1915. 582—585. I. — A németnvel ű hivatalos nyom
tatványok leírásét 1. Szabó Károly. R. M. K. II. 53!.. 1576. sz., III.
1047.1273., 1284., 1306.. 1308., 13l7„ 1320., 1324.. 1344—45., 14 »5..
1583., 1615., 1635., 1638., U57., 1674, 2270—71., 2543.. 2547.. 2581.,
2729.3325., 4161.. 4169,4443.. 4549,4576-78., 4623., 4796. és 4800. sz. — 
V ö. Magyar Könyvszemle 1918. 86. 1.; továbbá Petrik: I. 442.,
789., 832., II. 406., 740., III. 182., 194., 200., 419. I.

E) Kalendáriumok és Almanachok.
A magyarországi németség népkönyvei a XVII. szá

zadban a kalendáriumok és almanachok voltak. Ezek 
közölték évenként mindazokat -a hasznos tudnivalókat, 
amelyekre az iparos és kereskedő polgárságnak minden
napi életében szüksége volt, néhány ügyes-bajos dologban 
tanáccsal is szolgáltak s így éppen olyan elmaradhatatlan, 
állandó darabjai lettek a legtöbb házi könyvgyűjtemény
nek, akárcsak a Szentírás. A kalendáriumok irodalmi 
jelentősége még nagyon csekély, költeményeket, elbe
széléseket hiába keresünk bennük, mindössze jóslások, 
krónikaszerű feljegyzések és oktatások alkotják a terjede
lemben szűkreszabott szellemi részt. De éppen igénytelen
ségükben mutatják leghívebben a polgárság nagy tömegei
nek érdeklődési körét és szellemi igényeit.

A kalendáriumoknak különösen a Szepességen és az 
erdélyi szász városokban volt fogékony közönségük. Itt 
a XVII. század folyamán főkép két naptárlípus uralko
dott : Frölich Dávid, a híres késmárki mathematikus, és 
Neubarth Kristóf sziléziai származású asztrológus ka
lendáriumai. Frölich kalendáriumai 26 éven keresztül 
(1623—1649) Boroszlóban és Nürnbergben jelentek meg s 
innen terjedtek el részben közvetlenül, részben után- 
nyomatok útján a Szepességen és az erdélyi szász váro
sokban ; népszerűségüket legjobban az mutatja, hogy 
még a tudós kiadó halála után is felhasználták nevét a 
későbbi kalendárium-szerkesztők kiadványaik kelendőségé
nek biztosítására. Frölich kalendáriumai a XVI. században 
virágzó németországi „calendarium historicum“-ok hagyo
mányait ápolják tovább. A tulajdonképeni naptár után rövid 
krónika számol be az elmúlt év nevezetesebb eseményeiről 
s minden hónap naptára mellé is külön üres lap van 
fűzve az olvasó históriai feljegyzései számára. A gyakor
lati oktató részben mindenféle időszámítási és jóslást 
tanácsokat, utasításokat a különféle betegségek kezelésére
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és vásár-jegyzéket találunk. Ezután következik mint önálló 
melléklet a Prognosticon . . . Darinn das Gewitter der 
vier Zeiten, die Finsternüsse, Feldfrüchte, Kriegsläuffte, 
Krankheiten und andere Zufälle das gantze Jahr über 
nach Art jedes Himmels verkündiget werden. Ez a prog- 
nosztikon volt úgylátszik az olvasók szemében a kalen
dárium legfontosabb része, mert az összes szerkesztők 
kiadványaik címlapján elsősorban asztrológiai tudomá
nyukkal dicsekszenek és jóslásaik csalhatatlanságát han
goztatják. Frölich ezen a téren is elismert tekintély volt, 
a későbbi kalendárium-szerkesztők gyakran hivatkoznak 
rá. Kalendáriumairól Lőcsén, Nagyszebenben és Brassó
ban készültek utánnyomatok. A lőcséi utánnyomat (1650) 
kisebb alakú és egyszerűbb kiállítású mint a nürnbergi 
vagy boroszlói kiadások; hiányzik belőle a krónika, a 
népszerű időszámítási tanácsadó, a vásárok jegyzéke is 
csak a felsőma^yarországi és erdélyi vásárokat veszi 
figyelembe, de a prognosztikon egész terjedelmében meg
maradt. A nagyszebeni (1638, 1640, 1641, 1644—45, 1647) 
és brassói (1643) utánnyomatok ellenben híven ragasz
kodtak a boroszlói kiadáshoz. Frölich példáját követi a 
Brewer-nyomda áltat kiadott, másfél századon keresztül 
híres és közkedvelt lőcsei magyar kalendárium is, amely
nek több évfolyama (1682, 1689, 1690, 1691, 1692) németül 
is megjelent. A késmárki matematikus halála után Neu- 
barth Kristóf sziléziai származású asztrológus és fia 
Neubarth János árasztják el a szepesi és az erdélyi szász 
városokat kalendáriumaikkal. Kiadványaik tartalomban 
és kiállításban alig különböznek Frölich naptáraitól, 
csupán a csillagászati részben találunk merészebb, fan- 
tasztikusabb jóslatokat. Népszerűségük is egyforma volt. 
A magyarországi német kiadások Kassán (1685), Brassó
ban (1655, 1674, 1681, 1701), Nagyszebenben (1657, 1677, 
1680, 1684, 1686, 1689, 1702-1705, 1709, 1711, 1713— 
1716), Bártfán (1671, 1708), Kolozsvárott (1688) jelentek 
meg, a korabeli könyvjegyzékek egyikéből sem hiányoznak 
s még az 1769-ben megjelent medgyesi kalendárium cím
lapján is megtaláljuk Neubarth János nevét.

Frölich és Neubarth kiadványain kívül csak elszige
telt, rövid életű kísérletekkel találkozunk a kalendáriumi 
irodalomban. A szepesi írók közül Pater Pál, a thorni 
mathematikus és költő adott ki 1709-ben, Danzigban egy 
kalendáriumot, arról azonban nálunk nem vettek tudomást. 
Ezzel szemben az erdélyi szászoknál már kezdettől fogva 
megvolt a törekvés, hogy idegen kiadványok utánnyo
mása mellett önálló, az erdélyi szász nép specifikus 
szükségleteinek megfelelő kalendáriumi irodalmat fej
lesszenek ki. Tulajdonképen már az első erdélyi szász



naptár, a Wolff Pál nagyszebeni nyomdász által 1612-ben 
kiadott Almanach is ezt a célt tartja szem előtt. Ennek 
az almanachnak egyedüli „költői“ járulékai azok a primi
tiv négysoros versecskék, amelyek nem éppen stílszerű 
lartalommal minden hó naptári része fölé vannak nyomva. 
Pl. januárhoz:

Grüne mach ich den kaién Strauch,
Kreuter und Blumen bring ich auch.
Hab lieb dein weib bisz frewden vol,
Und so dirsz ziembt, gehab dir wol.

Ezeket a verseket nyilván valamelyik németországi 
kalendáriumból vette át a kiadó, de a főrészben, az idő
jóslásban, krónikában és csillagászati részben egészen 
önálló. Ugyanezt mondhatjuk a többi erdélyi szász kalen- 
dáriumi íróról is. A hóbortos sehnet-bergi asztrológus, 
Hüb'ner Israel (t 1668) N igyszebenben kiadott prognosz- 
tikonjai inkább csak mint kuriózumok érdemelnek figyelmet. 
Hübner a XVII. század jóslási őrületének betege, akárcsak 
Klesch Dániel, de még végletesebb. Az 1654-i napfogyat
kozás miatt nemcsak a legborzasztóbb csapásokat jöven
dölte az emberiségnek, hanem kereken kimondta azt is, 
hogy 1666-ban lesz a világ vége. A segesvári gimnázium 
tudós rektora, Rohdius György és Schnitzler Jakab, a 
nagyszebeni asztrológus-prédikátor kalendáriumaikban Frö-, 
lieh Dávidot tekintik követendő mesterüknek, míg Schnitzler 
asztrológiai virtuozitásait Clausenburger Mihály medgyesi 
származású mathematikus utánozta. Kartársa a medgyesi 
gimnáziumnál Scharsius András (t 1710), a későbbi szuper
intendens, elsősorban theológus és filológus volt, s ezért 
1689-ben kiadott kalendáriumában főkép az egyházi ünne
pek jelentőségét méltatja s az elmúlt esztendő kiemelkedő 
eseményeiről számol be. Schnitzlerhez hasonló asztrológus 
volt a nagyszebeni Han Boldizsár; 1712-ben szerkesztett 
naptárában kizárólag időjárással foglalkozik. Az utolsó 
jelentékenyebb naptáríró-asztrológus a strassburgi születésű 
brechtenbergi Brecht József Kelemen (+ 1730) orvos és 
gimnáziumi tanár. Terjedelmes, díszesen kiállított kalendá
riumát (1711) VI. Károlynak ajánlotta; nem ád benne mást, 
mint a többi naptáríró, de részletesebb s minden tudákos- 
sága mellett is elevenebb, mint azok. Ő is az ünnepeket 
méltatja, évi krónikát ír, s amit a legfontosabbnak tart, 
„Dies fatales und wunderlich verhängte Geschicke“. Brecht 
munkáját az erdélyi szász zsinat 4 arannyal jutalmazta. 
1714 után több mint egy félszázadon át egyetlen egy 
kalendárium sem kerül ki az erdélyi szász nyomdákból; 
csak a hatvanas évek végén jelennek meg újra a változott 
viszonyok szerint megújhodott irodalmi kalendáriumok és
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almanachok, amelyek közül némelyik, mint a Hofmeister- 
nyomda kiadásában megjelent Siebenkürgischer neuerund 
alter Volkskalender, a XIX. század végéig élt.

A XVIII. század második évtizedétől kezdve nemcsak 
az erdélyi szász kalendáriumi irodalom szünetel egy időre. 
Az eddig felsorolt, kivétel nélkül protestáns olvasók szá
mára készült kalendáriumok helyett most hazánk más 
németlakta vidékein is csak néhány katholikus kiadván' 
terjedt el. Ezek közül a Kassán megjelenő Neuer Haus- 
und Reise Kalender — miként alcíme is mondja — csak a 
lőcsei magyar kalendárium kivonata, a Budán készült 
Sybillinische Weissagung pedig a krakói naptár egyik rész
lete, mely különben is csak rövid életű volt; legnagyobb 
figyelmet érdemel a XVII. század hetvenes éveitől kezdve 
népszerűvé lelt nagyszombati kalendárium. Ez a gazdag 
tartalmú kiadvány mindenekelőtt azt az újítást hozza be. 
hogy az év minden napjához fűz vallásos és erkölcsi élet
szabályokat „Geistreiche Sprüche oder auserlesene Lehr
stück, gezogen ausz dem Güldenen Hand-Büchlein Thomae 
a Kempis“. A naptári rész után következik az „Astrolo
gische Mutmassur;g oder Ausz der Sternen Lauff gezogene 
Glaubwürdige Vor- und Auszsag“, a kalendárium egyéb 
tartalmáról pedig a hosszadalmas cím pontosan tájékoztat: 
„Hundert Beobachtungen wunderbarlicher Würkung glei
cher und ungleicher Natur. Bericht von Verlust und Unter
gang denkwürdiger Sachen dises Erd-Kreisses. Historische 
Beschreibung von der heiligen Ungerischen Reichs-Cron . 
A hatvanas években kialakuló irodalmi életben a kalen
dáriumoknak ismét fontos szerep jut. Gazdag irodalmi 
tartalmuk most már nemcsak babonára és asztrológiai 
hóbortokra neveli a népet, hanem irodalmi ízlésre és ön
művelésre.

I R O D A L O M .

A kalendáriumokról általában 1. a 213. lapon említett műveket 
Frölich Dávid naptárainak könyvészeti leírását I. Szabó K.: R. M. K- 
II 724.. 2445.. 2448. sz., 111. 1352., 1357.. 1371.. 1395.. 1406.. 142 ).. 1452.. 
1463—64. 1475.. 1492.. 1499, 1510.. 1512-, 1520.. 1538., 1545, 1554-55.
1564.. 1582., 1586.. 1601—2.. 1610.. 1619.. 16 5.. 1649. 1663. 1665, 1681.. 
1719 sz. — V . ö. Fr. Zimmermann: Aus alten Einbänden von 
Rechnungen aus den Jahren 1506 bis 1611. Archiv. N. F XIX. 1884.— 
A lőcsei kalendárium némei kiadáséit 1. Szabó K.: R. M. K. II. 1505.
1645.. 1661., 1687., 1712. sz. és Petrik: II 319 I. — Neubarh kalen
dáriuménak hazai német kiadásai 1 Szabó K.: R. M. K. II. 827 ,
884.. 1262., 1414. 1474.. 1634.. 1877.. 2.08., 2320. «z. es Petrik: II 
319. 1. — V . ö Dézsi Lajos: Adalékok a R. M. K. II. kötetéhez. 
Magy. Könyvsz. 1906. 131— 153. I. — Pater Pál naptárat 1. Szabó K.: 
R. M. K. M 4675. sz. — Az erdélyi szász kalendáriumokról I. Adleff 
Norbert: Adalékok az erdélyi német kalendáriumi irodalom 
történetéhez. Kolozsvár. 1907. — Ugyanitt megtalálható a kalendá
riumok könyvészete is. — V . ö. még dr. Fr. Teutsch: Die deutschen



Kalender Siebenbürgens. Korrespondenzblatt. 1891. 3. sz. — 
A.: 7,ur deutschen Kalenderlitteratur in Siebenbürgen. U.-olt
4. sz. — A. Schullerus: Der erste sächsische Kalender. U.-oft 
1898 4. sz. — A kassai és budai német napiárakat 1. Petrik: II. 77. 
é' III. 8 !7. 1. — A nagyszombati kalendárium kiadásait 1. Szabó K.: 
R. M. K. II. 1424., III. 3411., 3503. és 3569. sz.

Összefoglalás. A magyarországi németség irodalmi 
törekvései és a magyar irodalom.

A hazai német irodalmi törekvések történetében az 
1760. esztendő fontos korhatár. Az eddigi partikularisztikus, 
felekezeti, elszórt kísérletek után a felvilágosodás első lite- 
rátora, Windiscn Károly Gottlieb, a pozsonyi polihisztor 
tudatos irodalmi programmot ád és megindítja a szerves 
irodalmi életet. Ez az időpont körülbelül egybeesik az új 
német telepítésekkel, amelyekkel németségünk számban 
hatalmasan megnövekedik s az .új jövevények új színezetet 
is adnak a német irodalmi törekvéseknek. Windisch fel
lépése ezenkívül csaknem egybeesik Bessenyei fellépésével 
s a tudatos nénaet irodalmi törekvések hazánkban szinte 
egyszerre indulnak meg a megújhodott magyar irodalmi 
élettel. A fejlődésbeli párhuzamosság kezdettől fogva meg
figyelhető a két irodalom között. A magyarság és német
ségünk szellemi élete egy talajból fakadt, szorosan egymás 
melleit fejlődött ugyanazon tényezők hatása alatt. Sokszor 
alig vonható meg a határ a németül s a magyarul írott 
hazai irodalom között, hiszen több olyan írónk van, aki 
egyformán használta mind a két nyelvet; s amint nyelvi 
határvonalat gyakran nehéz vonni, épp oly nehéz a faji 
elkülönítés. A magyarul író s szóló erdélyi szász Heltai, 
Dávid mellett ott vannak a németül író magyarok (Amadé, 
Bakoss, Mádai stb ). A hazai németségnek esztétikai érté
kekben csekély irodalmi próbálkozásai kezdettől fogva 
közvetítették a magyar irodalom számára a németség szel- 
lemi kincseit s ezzel is egyre szorosabban kapcsolódtak 
a magyar szellemi élethez. Német hittérítők, lovagok, állam
férfiak vezették be a magyarságot a keresztény germán 
kultúrközösségbe. Német kolduló szerzetesek prédikáltak a 
városokban, másoltak a kolostorokban, példát mutatva a 
magyar szerzetes kodexíróknak. A német egyetemeket láto
gató német származású ifjak hozzák be hazánkba a német 
humanizmus eszméit, közülük kerül ki az erazmisták és- 
protestánsok első nemzedékének többsége. Stöckel Lenárd 
mutatja be az első iskolai színjátékokat s nyomon követi 
a magyar iskoladráma. Magyarok és németek ugyanazokat 
az imádságos és épületes könyveket forgatják. A török 
háborúk eseményeit egyszerre adják hírül a Newe Zeitung-ok 
és Tinódi krónikás énekei. Az ellenreformáció irodalmában.
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inkább a magyarság ád a németségnek: Pázmány a néme
tektől is követett vezéralak, Hevenesi, Nádasi, Szentiványi 
latinul írt munkáit németre fordítják s a hazai német katho- 
likus hívek olvassák. Egyszerre tűnnek fel a szepesi és 
erdélyi szász alkalmi költők s Gyöngyösi gáláns költeményei; 
egyszerre magasztalják ugyanazokkal a barokk képekkel 
Zrínyi Ilona és az erdélyi szász helikon nimfáinak szép
ségét. A jezsuiták iskolai színjátékainak magyar és német 
programmja egyszerre forog a közönség kezén, Bél Mátyás 
magyarokhoz és németekhez szól pietista épületes irataival, 
magyar nyelvtant ír német nyelven. Bizonyos, hogy ez a 
sok érintkezési pont nemcsak a közösen ható szellemi 
áramlatok eredménye, hanem a részletekben is számos 
kölcsönhatást sejttet, amelyeknek feltárása a jövő kutatás 
feladata.

- A magyarországi németség irodalma a polgári szellem 
műve. Művészi alkotásokat alig találunk benne, kiemelkedő 
nagyságok nincsenek művelői között. Az arisztokratikus, 
főúri, főpapi mecénásokra támaszkodó magyar irodalom 
a XVI. században megtenni első nagy egyéniségét, Balassi 
Bálintot, a hazai németség ekkor sem mutat fel hozzá 
hasonlót. Művelői papok, tanítók, városi polgárok, s a német 
városok lakóihoz fordul, azoknak életfolyását kíséri, azok
nak szellemi szükségleteiről gondoskodik. Azonban a hazai 
német irodalom éppen e kollektív, polgári jellege folytán 
kiválóan alkalmas volt arra, hogy a nagy német szellemi 
áramlatokat nálunk elterjessze és népszerűsítse. Az új, 
Windisch fellépésével kezdődő korszakban már tudatosan 
is kidomborodik németségünk irodalmi törekvéseinek köz
vetítő szerepe a nagy német szellemi élet és a magyar 
irodalom között.



VI. A FELVILÁGOSODÁS KORA.*
(1760—1812)

1. Általános műveltség.
Abból a kis tudós társaságból, amely 1761-ben Pozsony

ban Windisch Károly Gottlieb polgármester körül alakult, 
hatalmas ösztönzések, irányítások indultak ki a hazai német 
irodalmi törekvések számára s ezek az eddigi partikula- 
risztikus kísérleteket országos művelődési tényezővé emel
ték. A társaság tagjai nem tettek különbséget protestánsok 
és katholikusok kpzött, valamennyien a felvilágosodás 
eszmevilágában éltek, az ész fanatikusai és apostolai vol
tak, mohó tudományszomj, művelődési vágy hatotta át 
őket s tudományt, ismereteket akartak közölni honfitár
saikkal is. Munkáikban, folyóirataikban nemcsak a nagy 
német irodalom állt példaként előttük, hanem belekap
csolódtak a felvilágosodás jegyében megújhodó osztrák 
szellemi életbe s ezzel új, iriss erőforrásokat, természetes 
közvetítő utakat nyitottak meg németségünk számára, 
amelyeknek jelentősége az újabb erős délnémet telepíté
sek folytán csak növekedett. Abban valamennyien egyet
értettek, hogy egész munkásságuk elsősorban Magyar- 
ország szolgálatában áll, a magyar haza kultúráját akarja 
egy színvonalra emelni a nagy nyugati államokéval. Náluk 
domborodik ki először és félreérthetetlenül az a gondolat, 
hogy a hazai német iró a magyarsághoz tartozik, a magyar
ság ügyét szolgálja, magyarul ír német nyelven. A fel
világosodás hazai német literátorai tudatosan németül 
írnak azért, mert ezzel folyóirataik számára jeles német- 
országi munkatársakat szerezhetnek, mert sok olyan isme
retet közölhetnek a magyarsággal német nyelven, amelyek
nek kifejezésére a szegényes, kiműveletlen magyar nyelv
ben nem találni szavakat s végül németül írnak azért, 
mert így a magyarság értékeit, dicső múltját, természeti 
kincseit megismertetik a külfölddel. Ez az irodalmi Pro
gramm a Windisch körül alakult tudós társaságból kiin
dulva meghódította szinte az egész hazai német íróvilágot;

*) Ez a fejezet a következővel együtt eredetileg külön kötetnek 
készült. E helyen a később kidolgozandó munkának csak vázlatát adjuk.
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ennek megvalósítására tömörülnek egyesületekbe írók és 
tudósok, ennek megvalósítására adnak ki folyóiratokat, 
zsebkönyeket. Még az elszigetelt, külön életet élő erdélyi 
szászok is egy időre a magyarság szolgálatába állnak 
annyira, hogy 1790-ben az Erdélyi Magyar Hírvivőd ifj. 
Hochmeister Márton könyvnyomdász, a későbbi nagy
szebeni polgármester adja ki. Ez a programm ad német 
íróinknak irodalmi tudatot, ennek jegyében fejlődnek a 
magyarországi német irodalmi törekvések a felvilágosodás 
eszméitől táplálva körülbelül 1812-ig. Ekkor a romantikus 
szellem erősebb térfoglalása új célokat, új irányokat tűz 
német íróink elé, megkezdődnek $ nemzetiségi súrlódások, 
a német polgárság s vele együtt a német írók egy jésze 
is beleolvad a magyarságba s helyét a mozgékony zsidó 
származású hírlapírók foglalják el, akik a magyarországi 

" németség irodalmi törekvéseit lassanként a bécsi zsurna
lisztika árnyékává alacsonyítják.

A) A német irodalom rövid áttekintése.
Bár a hazai német írók közvetlen mintái sok esetben 

bécsi írók munkái és bécsi folyóiratok voltak, igazi erő
forrásuk, eszményképük azért a nagy német irodalom 
maradt. Hisz a bécsi irodalom is csupán a német szel
lemi élet különféle áramlatait tükröztette vissza, ezeket 
közvetítette német íróinkkal. A hatalmasan fellendülő nagy 
német irodalom ebben a korszakban kiapadhatatlan erő
forrás volt, gondolatokban, formákban eddig szinte elkép
zelhetetlen gazdagságban ontotta a kincseket; sajnos, 
német íróinkban csak ritkán volt meg az a képesség, 
hogy ebben a szédítő gazdagságban az igazi értékeket 
megtalálják.

Gottsched (1700—1766), a lipcsei irodalmi diktátor, meg
hódította a színpadot az irodalom számára, egyöntetűséget 
teremtett az irodalmi nyelvben, irodalomtörténeti tanul
mányaival pedig a német költészet számos emlékét men
tette meg a feledéstől. Racionalista költészettani elveit a 
közvetett és közvetlen tanítványok egész sora igyekezett 
gyakorlatban megvalósítani: az eposz terén Schönaich és 
Schwabe, a drámában J. E- Schlegel voltak közülük a 
jelentékenyebbek. Gottsched irodalmi reformjának alap
elveit a franciáktól vette, ellenfelei a svájciak, Bodmer és 
Breitinger a képzelet és érzés uralmát hirdették és Milton 
nagyságát magasztalva az angol irodalom felé fordították 
a németek figyelmét. Támadásaikkal sikerült a lipcsei 
professzor egyeduralmát megdönteniök, őt magát nevet
ségessé tenniök, úgyhogy lassanként nemcsak a svájci 
költők, hanem a szászok és poroszok is eltávolodnak tőle.
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sőt szembefordulnak vele. A porosz költők köre Hage- 
dornt vallja mesterének; a kör tagja a mindenkitől becsült 
Gleim, a bor, a szerelem és vitézség dalnoka, Ewald von 
Kleist, a természet költője, Uz, a termékeny anakreontikus 
és Ramler, a kör kritikusa és esztétikusa. Lipcsében is új 
irodalmi vezér támad a pietista Gellert-ben, akinek oktató 
meséi, egyházi énekei, szentimentális regényei és drámai 
művei egyformán népszerűek voltak az egész német nyelv
területen. Köréje sereglenek a Bremer Beiträge munka
társai : Cramer, a vallásos lírikus, Johann Adolf Schlegel, 
a didaktikus és két jeles szatirikus: Rabener és Zachariä.

Ezeknek a írótársaságoknak a folyóirataiban és kiad
ványaiban tisztázódnak az újjáébredő német irodalom 
nagy elvi kérdései; ezekből nőtt ki a német irodalom 
virágkorát előkészítő három nagy egyéniség is: Klopstock, 
Wieland és Lessing. Klopstock (1724—1803) költészete rész
ben á pietizmusban, részben a svájciak Milton-imádatában 
gyökerezik. Messiása és ódaköltészete a német költői nyelv 
első nagy diadala volt.  ̂Irodalmi hatása messzire túlment 
német hazája határain. Az ő példáját követik az állítóla
gos ó-germán bárd-költészet „felújítói “ Kreischmann, Denis 
és Gerstenberg. Az ő szellemében egyesülnek a Göttinger 
Hainbund tagjai, a nagy népszerűségű első Musenalma- 
nachok kiadói. Ennek a költőtársaságnak legjelesebb tagjai 
Bürger, a német balladaköltészet megalapítója, Voss, a 
két Stolberg testvér, Hölty, az irodalmunkban is kedvelt 
Siegwart szerzője Miller, Gessner, a népszerű idillköltészet 
legtermékenyebb művelője és Claudius, a népies dalköltő. 
Ebből a körből indult meg irodalmi pályáján Wieland is, 
igaz, hogy éppen ez a kör volt az, amely később a leg
élesebben elítélte a francia álklasszicizmusban gyökerező, 
könnyed bájjal írt erotikus regényeit. Wieland elbeszélő 
művészetének irodalmi hatása még szélesebb körben 
mutatkozott, mint Klopstocké. Követői közül kiválik az 
osztrák Blumauer, akinek Aeneis-travesztiáját nálunk is 
sokat utánozták. A klasszicizmus előkészítői között a leg
mélyebb és legtartalmasabb egyéniség Lessing. Az ő esz
tétikai és bölcseleti munkáiban tetőződik be a német fel
világosodás, de egyúttal ő méri a felvilágosodásra az első 
döntő csapásokat. Munkatársai és követői a berlini auf- 
kláristák: Nicolai, a mozgékony könyvkiadó, Mendelssohn, 
a filozófus és a kisebb súlyú literátorok egész sora. Vele 
rokonszellemű a nagy műtörténetíró Johann Joachim 
Winckelmann, aki a németek között addig legteljesebben 
ismerte fel az ó-görög művészet klasszikus szépségeit.

A felvilágosodásnak erősebb pozitív reakciója is támadt. 
Egy egész írónemzedék hirdet harcot az ész túlértékelése 
ellen és Rousseau természetimádatától, a szenvedély és
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teremtőerő kultuszától áthatva, Ossian „ködös borongós 
költészetén és a Percy gyűjtötte skót népballadákon lelke
sülve írja szertelen fantáziáról, ízlésbeli csiszolatlanságról 
és féktelen becsvágyról tanúskodó műveit. Ezen írónemze
dék egyik tagjának, Kiingernek egy drámájáról Sturm 
und Drangnak nevezte el a német irodalomtörténetírás 
ezt a korszakot, amelynek voltakép csak esztétikai és 
elméletírói voltak igazán nagy egyéniségek: Hamann, a 
költői teremtőerő vallásos áhítattal teli imádója és Herder 
a történet genetikai irodalomszemlélet megalapítója. A Sturm 
und Drang költői nagyobbára kiműveletlen vagy kisiklott 
tehetségek, akiknek jelentősége nem munkáik értékében, 
hanem hatásában van : J. Lenz, a színpad forradalmára, 
az eiős szociális érzékű Heinrich Leopold Wagner, Merck 
az irány élesszemű kritikusa és egy nagy tömeg rémdráma 
szerzőjén kívül Klingen aki e zseni-korszakon belül ön
fegyelmezésben legközelebb állott nagy vetélytársaihoz 
Goethéhez és Schillerhez.

Mert ennek a korszaknak a forrongó légköréből 
nőtt ki a német irodalom két legnagyobb egyénisége is. 
Az ő munkásságuk méltatása nem tartozik e szerény 
lapokra. Nem volt a költészetnek ága, amelyet teremtő
erejük új gondolatokkal, formákkal, hangulatokkal nem 
gazdagított. Együttműködésük Weimarban és a körülöttük 
kialakult irodalmi élet nemcsak a német irodalom, hanem 
a világirodalom történetében is páratlan jelenség.

Goethe és Schiller műveit a kortársak bámulattal, de 
sokáig és sok helyütt értelmetlenül forgatták; voltak hason- 
Iíthatlanul jelentéktelenebb költők, akiknek olvasóközön
sége és népszerűsége legalább akkora, vagy még nagyobb 
volt, mint a két weimari költőfejedelemé. Ezeknek sorába 
tartozik az érzelmes Matthisson, a novellaíró Zschokke, 
a bámulatos olvasottságú Jean Paul, s mindenekfölött a 
két kifogyhatatlan leleményű színpadi szerző Iffland és 
Kotzebue.

A német költészet e tüneményes fellendülésével kar
öltve jár a német tudomány haladása. A történetírók, ter
mészettudósok, népszerű esztétikusok és filológusok hosszú 
sorát szinte lehetetlen áttekinteni. S mindezek előtt halad
nak fáklyavivőkként a filozófusok: Kant, a legnagyobb 
német gondolkodó és követői Fichte és Schelling, akik 
Kant kriticizmusát az idealizmus irányában fejlesztették 
tovább; az ő gondolatrendszerük azonban csak a roman
tikusok révén megy át az irodalomba.

IRODALOM.
A kor német irodalmára vonatkozó bibliográfiát általában lásd 

Goedeke: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung.
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]V—V. 1891—932 (részben 111. kiadásban is megjelent 1916.) Az azóta 
megielent irodalomról 1. a Jahresberichte für neuere deutsche 
Literaturgeschichte megfelelő koleieil. A kozzak nemet irodalmát 
tárgya i ugfontos- bb monográfia Hermann Hettner: Geschichte 
der deutschen Literatur des XVIII. Jahrhunderts. V. Auflage. 
Hs,', v. Otto Harnack. Braunschweig, 19U9. Az ősz rak irodalomra 
nezve 1. Nagl-Zeidlcr i. m. A részletkérdésekre vonatkozó irodalmat 
1 az egyes fejezetek végén.

B) A régi és az új németség.
Hazánk német lakossága a XVIII. század közepén 

lassanként regenerálódó:t a belháborúk, az ellenrefor
máció és az elemi csapások tengernyi nyomorúságá
ból. Régi erejét, számbeli súlyát és gazdagságát persze 
nem tudta visszanyerni. Igaz, hoay a törökdúlás nagy
részt megkímélte a német városokat, de a Habsburgok 
és az erdélyi fejedelmek háborúskodásai, az ezekkel 
járó'gazdasági és szociális bajok erősen megritkítotlák a 
lakosság sorait s az ellenreformáció is sok régi tekintélyes 
családot űzött ki otthonából s helyüket hasonlíthatlanul 
alacsonyabb kultúrájú tót telepesek foglalták el. Ily módon 
megvolt ugyan a beke és nyugalom, de hiányzott a régi 
gazdagság és a virágzás. Az ipar már csak a Szepességen 
és az erdélyi szász városokban volt a németek kezén, 
de itt is erősen pangott, hasonlóképen a bányászat is 
visszafejlődött a bányavárosokban ; a kereskedelmet mind
inkább az örmények, szerbek, görögök és zsidók ragadták 
magukhoz. A politikai helyzet is csak részben kedvezett 
a németségnek. Mária Terézia kétségkívül sokat tett a 
német kultúra terjesztéséért, II. József pedig egyöntetűen 
németté akarta tenni az egész országot. Ez valóban a 
német nyelvi kultúra emelkedéséi, a német iskolázás virág
zását vonta maga után, amire alább még visszatérünk. 
Azonban II. József germanizáló törekvései érdekében az 
lett volna természetes, ha a németségbe nemzeti öntuda
tot öntött volna, vagy gezdasági előnyöket és politikai 
jogokat biztosított volna neki. Ilyen gondolatok azonban a 
felvilágosodás kozmopolita eszmevilágában élő II. József
től távolálioltak. Ő az országot mindenekfölött egyöntetűvé 
akarta tenni s csak azért németté, mert ez látszott neki 
legpraktikusabbnak és a legkönnyebben keresztülvihető- 
nek. Politikailag egyformán megrövidítette a magyarságot 
és a németséget, amely így egyre jobban közeledett egy
máshoz, egyre világosabban felismerte egymásrautaltságát, 
az 179H/91-ben kirobbant nemzeti reakcióban is egymás
mellé áll és évtizedekig egy úton halad az alkotmány és 
a nemzet jogainak védelmében.

Azonban ha a középkori telepítési területek helyzete 
nem is volt valami kedvező, a németség súlya és jelentő-
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sége mégis megnóvekedett az új telepítések folytán. Az 
újabb tervszerű német telepítések már a felszabadító 
háborúk folyamán, a XVIII. század első éveiben kezdőd
tek és 1790 körül fejeződtek be. A telepesek jogi hely
zetét ugyan már az 1715-i és 1723-i országgyűlésen hozott 
törvények szabályozták, de a bevándorlás legnagyobb 
része csak Mária Terézia és II. József idején folyt le. 
A telepítések útján elsősorban a törököktől elpusztított 
területeket népesítették b e : Pest és Buda városát, Arad, 
Tolna, Baranya vármegyéket, a Bácskát és a temesi 
bánság területét, de a jövevények tekintélyes hányada 
— főkép a nyugati határszéli vidékeken — a középkori 
német telepek lakosságát is gazdagította. A telepesek 
részben földmívelők, részben iparosok voltak s régi hazá
jukból nemcsak fejlett kultúrát, hanem tetemes vagyont 
is hoztak magúkkal. Míg a középkori német hospesek 
nagyrészt középnémet területről jöttek hazánkba, az új 
jövevények hazája csaknem kizárólag Németország déli 
részén volt: a sváb föld, Bajorország, a felső Rajna vidéke, 
az osztrák tartományok közül különösen Felső-Ausztria 
és Tirol. Az újabb német telepítéseknek e túlnyomóan 
délnémet jellegére nagy hatással volt az a körülmény, 
hogy a felszabadító háborúk alkalmával elsősorban dél
német katonák, kereskedők, diplomaták fordultak meg 
nálunk, akik mind új kapcsolatokat teremtettek hazájuk 
és Magyarország között. De a túlságos népsűrűséggel járó 
gazdasági helyzet, a kis államok bajai is főkép a dél
német területek lakóit szorították kivándorlásra. És végül 
a Habsburgoknak különösen kedvesek voltak a délnémet 
jövevények azért is, mert katholikusok voltak. Hiszen a 
telepítés — legalább is Mária Terézia korában — az 
ellenreformáció szolgálatában is állott, a temesi bánság 
területére telepített osztrák hivatalnok-családok pedig egy
úttal mindig felhasználható politikai eszközök voltak. Az 
újonnan betelepült németség természetesen egészen más 
hagyományokkal jött hazánkba, mint amelyekben a 
középkor óta ittlévő németség élt s így évtizedekig*'szinte 
elszigetelten fejlődött és a kétféle német lakosság között 
semmi kapcsolat sem volt. Az új német jövevények egész 
kultúrájukat, szellemi életük előfeltételeit Bécsből kapták 
s amint ez a bécsi kultúra fokozatosan érvényesül a régi 
németség szellemi életében is, abban a mértékben köze
ledik egymáshoz a kétféle német elem, míg végre a bécsi 
kultúra, a bécsi szellemi élet hatása alatt egyesül. A túl
nyomóan délnémet, bajor-osztrák településnek is nagy 
része van abban, hogy a magyarországi németség iro
dalma a XVIII. század közepétől kezdve a bécsi szellemi 
élet irányítása alá került.



I RODALOM.
A hazai németség történetére és a településre vonatkozó biblio

gráfiát I. Schwartz Elemér: Bevezetés a hazai német nyelv
járáskutatásba. (Magyarországi német nyelvjárások. Szerk. Petz
Gedeon. 8. sz.) Bp. 1923.

C) Német nyelvi kultúra és iskolázás.
Mária Terézia s még inkább II. József németesítő 

törekvéseinek („Gesamtmonarchie“) a hazai németségre 
nézve voltaképen csak annyiban volt pozitív haszna, 
hogy a német nyelvi kultúra hihetetlenül fellendült és a 
német nyelv egy negyedszázadon át szinte uralkodó nyelv 
volt az egész országban. „Die deutsche Sprache ist 
Universalsprache meines Reichs“ — íria II. József egy 
magyar mágnásnak. Igaz, hogy az 1790/91-iki reakció 
erős ellenszenvet váltott ki a német nyelvvel szemben is 
és még német íróink is tollat ragadtak a nemzeti nyelv 
érdekében, de azért a német nyelv nagyjában megtartotta 
eddigi szerepét. Német maradt részben a hivatalos nyelv 
is, németül társalogtak a főúri szalonokban és polgári 
házakban egyaránt, németül leveleztek sokan a nemesség 
fiai közül is (Kisfaludy Sándor) s németül beszéltek olyan 
városokban, ahol ma nyoma sincs a németségnek (Szeged). 
„Den Fleiss, den die Ungarn auf die Erlernung der für 
sie nicht weniger nothwendigen als wohltätigen deutschen 
Sprache verwenden, kann niemand bezweifeln“ — írja 
1811-ben a bécsi Annalen egy ismeretlen cikkírója s 
s Horváth István az 1811/12-i pozsonyi diétán azon kese
reg, hogy Pesten „a Haza közepén a Vigyázó Toronyból 
Klaptzsáj Jézus Christust kiáltoznak“.

Ennek a nagy német nyelvi kultúrának művelői és 
terjesztői elsősorban az állami felügyelet alá helyezett 
iskolák voltak. Már az első Ratio Educationis (1777) külö
nös gondot fordított a német nyelv taníttatására, II. József 
pedig 1784 május 18.-án kelt rendeletével bevezeti a 
német tanítási nyelvet; a második Ratio Educationis (1806) 
szúkebb keretek közé szorítja ugyan a német nyelvet, 
de még évek kellenek ahhoz, míg a nemzeti nyelv az őt 
megillető szerephez jut. Az állami reformok a németség 
iskolait ténylegesen nem érintették, mert a németség nagy 
része még mindig protestáns lévén, autonómiájára hivat
kozva visszautasította az állami beavatkozást. Azonban 
a németség önként és öntudatlanul mégis sokat értékesí
tett az állami reformokból. Az 1782-iki brassói szász tan
terv erősen Felbiger Ignácnak, az osztrák iskolaügy refor
mátorának hatása alatt áll és Gottsched poétikájának 
kivonatát írja elő tankönyvül. Schedius Lajosnak 1806-ban 
készült tanterve pedig, amelyben a protestáns népiskolá-
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kát reformálja és a polgári iskoláknak veti meg alapját, 
teljesen a második Ratio Educationis nyomán halad. 
Mindkét tantervben természetesen a német nyelv uralko
dik. Német protestáns iskoláink általában lépést tartanak 
a németországi pedagógiai irányokkal. A theológiába; 
uralkodó racionalizmus főkép a vallástanításban mutat
kozik, a filantropizmus és neohumanizmus különösen a 
szepességi német iskolákban érvényesül, míg egyes nagv 
német pedagógusok, mint Pestalozzi és Niemeyer a hazai 
német nevelésirodalom művelőire, Glatz Jakabra, Liede- 
mann Mártonra, Schedius Lajosra és másokra hatoltak; 
az ő munkásságuk azonban sokkal nagyobb jelentőségű és 
szerteágazóbb, semhogy azt csupán az iskolázással kap
csolatban tárgyalni lehetne. A német nyelvi kultúra meleg
ágyai voltak a protestáns iskoláknál, Sopronban, Pozsony
ban, Lőcsén, Késmárkon- és az erdélyi szász városokban 
szervezett német önképzőkörök, melyekben a növendékek
kel megismertették a német irodalom jelesebb alkotásait 
és írói becsvágyat ébresztettek bennük.

A német nyelvnek hivatalos és tanítási nyelvvé való 
emelése szükségképen magával hozta azt, hogy az egyete
men is tanszéket kapott. Ezt a tanszéket még a nyelv- 
rendelet megjelenése előtt, 1784 márciusában állították fel 
s első tanárnak a bécsi születésű Hoffmann Lipót Alajosi 
(1748—1806) nevezték ki. Hoffman nem volt germanista, 
hisz rendszeres germanisztikát németországi egyetemen is 
csak von der Hagen, a romantikusok jeles filológusa 
adott elő. Székfoglaló beszéde szerint Hoffmann csak 
német nyelvtant, helyesírást és hivatalos stílust tanított — 
utóbbit az egykorú bírálatok szerint nem nagy sikerrel — 
s az egykorú német írók munkáit ismertette és kísérte 
kritikai megjegyzésekkel Gellert szellemében. Számos iro
dalmi munkája közül leginkább Das Wertherfieber című 
paródiája aratott sikert. A magyarokkal szemben ellen
séges indulatú volt. 17y0-ben névtelenül kiadott Babel és 
Ninive c. pamfletjeiben garmadával szórta ellenünk a 
rágalmakat, amelyekkel szemben Alxinger, az osztrák 
Wieland-követők legtehetségesebb képviselője védte meg 
a magyarságot. Hoffmannal egyidejűleg működött a pest; 
egyetemen a würtembergi származású Werthes Frigyes 
Ágost Kelemen (1748—1817), Wieland tanítványa és ke
gyeltje. a Teutscher Merkur szerkesztője. Werthest ugyan 
Szerdahelyi József utódjaként a „széptan“ tanárává ne
vezték ki, de miután előadásait német nyelven kellett 
tartania, az ő működése is a német kultúra terjesztését 
szolgálta. Pesti éveinek legjelentősebb munkája Zrínyiről 
írt történelmi drámája (1790), amely 1793-ban Budán 
magyar fordításban színre is került és amely erősen hatott
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Körner Zrínyijére. 1790-ben a változott viszonyok hatása 
alatt Werthes lemondott állásáról, Hoffmannt pedig a 
bécsi egyetemre helyezték át. A német nyelv és irodalom 
tanszékét csak két év múlva töltik be, de most már hazai 
német íróval, a hontmegyei születésű Halitzky András 
Frigyessel (1753—1830). Halitzky 1792—1827 működött a 
pesti egyetemen; több alkalmi ódája bizonyítja lelkes 
magyarságát. Irodalmi műveltsége meglehetősen szűk 
határok között mozog. Székfoglaló beszédében egekig 
magasztalja Hagedornt. Gessnert, Uzot, Geliertet és Ch. E. 
Kleistot, míg Klopstockot, Wielandot, Lessinget, Schillert 
csak felsorolja, Goethét pedig szóra sem méltatja. Ez a 
korlátolt irodalmi látókör általában jellemző a hazai német 
irodalmi törekvésekre. Német íróink is a német irodalom 
közepes tehetségeitől kapják az ösztönzést, az igazi nagy
ságok iránt azonban nem nagyon fogékonyak.

A? egyetemet most már szabadon látogatták a pro
testánsok is. Erre annál inkább szükség volt, mivel a 
protestáns ifjúságnak az „államra és egyházra nézve 
veszedelmes“ külföldi iskolalátogatását erősen megnehe
zítették és II. József alatt meg is tiltották; sőt Mária Terézia 
annyira ment, hogy Erdélyben „akatholikus“ egyetem 
felállítására gondolt. Csak a theológusok kaptak kivétele
sen engedélyt arra, hogy német egyetemekre menjenek. 
De azért Lipcsében, Jénában és Göttingában mégis jártak 
magyarországi német tanulók s ha a német egyetemek 
jelentősége a hazai német irodalmi törekvések irányításá
ban Béccsel szemben erősen háttérbe szorul is, a filozó
fiában továbbra is megtartják vezető szerepüket.

I RODAL OM.
Grünwald Béla: A régi Magyarország. Bp. 1 8 8 8 . — Mar- 

c za l i  Henrik: Magyarország története II. József korában. Bp. 
1885—1888. — A nemet nyelv elterjedés’ re nézve I. Nagl-Zeidler 
i. m. — Jakob Glatz: Freymüthige Bemerkungen eines Ungarn 
über sein Vaterland. Teutschiano. 1 7 9 9 . — Bleyer Jakab: Gott
sched hazánkban. Bp. 1 9 0 9 . — Thienemann Tivadar: Német és 
magyar nyelvújító törekvések. NPhD. I B p. 19  2 . — Heinrich 
Gusztáv: Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelv
rő l  (Heinrich G fele Régi Magyar Könyvtár. X X X V I I  ). Bp., 1 9 1 6 .— 
Zuber Marianne: A hazai németnyelvű folyóiratok története 
1810-ig. NPhD. X V II .  Bp.. 1 9 1 5 . — Végh János: A német nyelv 
a sárospataki főiskolában II. József alatt. M. Paedagogia. 
1914. — Az iskolázásról I. e 234. lapon idézett m unkait. Hoffmarnról 
I. Wurzbach: Biographisches Lexicon. IX . 1 6 1—1 6 4 . 1. —  G. Gugitz: 
Das Wertherfieber in Oesterreich. Wien, 1 9 0 8  —Ugyanez: L. A. 
Hoffmann und die Wiener Zeitschrift. Deutsche Arbeit.X.5 3 3 . 1.— 
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D) Könyvek, hírlapok, folyóiratok, irodalmi társaságok

A Mária Terézia uralkodásának második felében ter
jedő felvilágosodolt szellem hatása alait a sajtó is hatal
masan fellendült. A cenzúra rendelkezéseit enyhítették 
s nemcsak a hazai könyvkiadást, hanem a külföldi könyv
behozatalt is jelentékenyen megkönnyítették. Még jobban 
fellendült a könyvkereskedelem és nyomdaipar, midőn
II. József kiadta a cenzúrára vonatkozó rendeletét; a 
nyomdák csak úgy ontották a sajtószabadsággal gyakran 
visszaélő termékeket, úgyhogy a felvilágosodott uralkodó 
is kénytelen volt egy csomó könyvet betiltani. A francia 
forradalom eszméinek terjedése miatt, főkép a Martinovics- 
féle összeesküvés felfedezése után ismét megszigorították 
a cenzúrát, a külföldi könyvküldeményeket is szigorú vizs
gálat alá vették, de az új eszmék terjedésének e kény
szerrendszabályokkal már nem tudtak gátat vetni. A hazai 
német könyvnyomtatók és könyvkereskedők ebben a 
fellendülésben is hatalmas szerepet vittek. A legviragzóbb 
nyomdák német lakosságú városokban, német tulajdono
sok kezében vannak. Besztercebányán, Budán (Länderer), 
Eperjesen, Kassán, Nagyszebenben, Pesten (Länderer, 
Trattner), Pozsonyban, Sopronban ésTemesvárott. Hasonló
képen német származású volt a könyvkiadók és könyv- 
kereskedők nagyrésze is, hisz a könyvnyomdászok rendesen 
könyvkiadók és könyvkereskedők is voltak. A könyvkeres
kedők főkép német, francia és latin könyveket adtak el. 
A sűrűn megjelenő könyvjegyzékekben megtaláljuk az 
egykorú német irodalomnak minden nevezetesebb szép- 
irodalmi munkáját, de könnyen megállapítható az is, hogy 
a közepes tehetségű írók, Haller, Lichtwer, Lawater, Campe, 
Weisse, Salzmann-és főkép Gellert könyvei népszerűbbek 
és kelendőbbek voltak, mint Goethe, Schiller vagy akár 
Wieland művei is.

A sajtó fellendülésével megjelennek az első német 
hírlapok és folyóiratok is. Az első németnyelvű hírlap 
1730—39 körül jelent meg Budán Wöchentlich zweymal 
neu ankommender Mercurius címen, de tartalmának és 
hatásának ma már alig van nyoma. Hasonlíthatlanul 
jelentékenyebb a Windisch Károly Gottlieb által 1764-ben 
megalapított, ma is fennálló Pressburger Zeitung; ez he
tenként kétszer, szerdán és szombaton jelent meg s alak
jában, beosztásában, sőt tartalmában is híven követte a 
bécsi Diarium-ot. Szerkesztője Windisch halála után 
Korabinszky János Mátyás (1740—1811), a jeles geográfus 
volt, aki egy ideig mint könyvkereskedő is szeren
csét próbált Pozsonyban. Önálló szellemi tartalmat, hatá
rozott irányt hiába keresünk ekkor a Pressburger Zeitung-
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ban, de a XVIII. századi hazai német, sőt magyar 
hírlapok között is szinte egyedül áll közleményeinek 
gazdagságával és megbízhatóságával. Népszerűségben 
sem tudta utolérni egyik egykorú hazai német hírlap sem; 
a Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs- und Staatssachen 
(1788—1799), az Ungarische Staats- und Gelehrte Nach
richten (1787—1793). a pozsonvi Kundschaftsblatt (1780), 
a budai Ofner Stadtzeitung (1786—1788), Ofner und Pester 
Frag- und Kundschaftsblatt (1788—1789), az Ofner und 
Pester Zeitung (1800—1835), Ofner und Pester Extrablatt 
(18097, valamint a Pestér~~Zeitung (1798—1799) részben 
rövidéletű, színtelen próbálkozások, míg a Pressburger 
Zeitung-nak már a megindulás utáni első években sikerült 
száznál több előfizetőt szereznie. A hazai németek közül 
csupán az erdélyi szászok adtak ki a Siebenbürger Zeitung
ban (1789, folytatása Der Kriegsbote és Der Siebenbürger 
Bote) olyan hírlapot, a'mely tartalmában kezdettől fogva 
alkalmazkodott a maga speciális szükségleteihez és 
állandó közönséget teremtett magának egészen 1862-ig.

Míg a hírlapok kölcsönzött jelentéktelen cikkeinek az 
irodalomhoz alig van közük, addig a folyóiratok az irodalmi 
élet legfontosabb tényezői. Az első német szépirodalmi 
folyóiratokat nálunk Windisch Károly Gottlieb bécsi min
tákat utánozva indíija meg, Bécsben pedig Gottsched 
tanítványai, főkép KJemm és Sonnenfeld honosították meg 
az angol eredetű morális hetilapokat. Windisch maga is 
munkatársa volt Klemm Die Welt c. bécsi folyóiratának 
s így midőn 1767-ben önálló vállalatba fog, kész, átgon
dolt programmja van. Első folyóirataiban: Der Freund der 
Tugend (1767—1769), Der vernünftige Zeitvertreiber (1770), 
Pressburg is ches Wochenblatt (1771—1773), még nagyrészt 
átvett anyagot találunk: kisebb regényeket, verses törté
neteket, tanító meséket, alkalmi költeményeket és talányo
kat, a „tudományos“ részben a felvilágosodás észkul
tuszára valló cikkeket. Leibniz és Wolff filozófiájának 
népszerű ismertetését. Ezek a hetilapok mint a Pressbur
ger Zeitung mellékletei jelentek meg, éppúgy, mint a rövid
életű Historisch-kritisch-moralisch-politische Beyträge zur 
Beförderung der deutschen Literatur, der schönen Wissen
schaften, Kenntnisse, Künste und Sitten (1783) és a Lese- 
kabinet (1791), amelyekből egy szám sem maradt ránk. 
E mellékletek közül a legnépszerűbb volt a Tonder ala
pította Neuvvieder Zeitung, amelyet az agilis Länderer 
János Mihály Politische Gespräche der Todten címen 
adott ki (1790—1810); ez azonban távol állott az iroda
lomtól : Lukianos és Wieland modorában, kétkulacsos 
dialógusok formájában a legújabb politikát, a francia for
radalom eseményeit tárgyalta — természetesen a forrada-
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lom ellen harcolva — s így gyorsan állandó olvasókö
zönségre tett szert.

A hetvenes évek elején Bécsben, a magyar hírlap- 
irodalom szülővárosában, az egykorú akadémiai törekvések 
gyújtópontjában a szepesi tjfßrsztyönszky Dániel megindítja 
az első hazai német tudományos folyóiratot is Allergnädigst 
privilegierter Anzeiger aus den sämmtlichen kaiserlich 
königlichen Erblanden (1771—76)’ címen. Tersztyánszky 
Pozsonyban magyar tudós társaságot akart alapítani, 
miután azonban ez nem sikerült, tervét legalább szűkebb 
keretek közt folyóiratával akarta megvalósítani. Munka
társai nagyrészt felsőmagyarországi és erdélyi lutheránus 
papok voltak — Czirbesz Jónás András, Klein Mihály, 
ab Hortis Sámuel, Seioert János —, akik a folyóiratba 
főkép történelmi, topográfiai és természettudományi tanul
mányokat írtak. E tudományos cikkekhez, mint állandó 
rovat csatlakozik Eines unsterblichen Gellerts Urtheil ueber 
die meisten Schriftsteller, besonders der schönen Wissen
schaften az olvasóközönség irodalmi tájékoztatasara. 
Windisch, aki Tersztyánszky lapjának is munkatársa volt, 
1781 őszén Pozsonyban Ungarisches Magazin címen 
megindította második jelentékenyebb német tudományos 
folyóiratunkat. Tanácsadója, szinte szerkesztőtársa Cornides 
Dániel volt; a munkatársak nagyrészt ugyanazok, akik 
Tersztyánszky lapjába is dolgoztak, de a tartalom jóval 
változatosabb; a történelmi, földrajzi cikkek mellett nyelvé
szeti és filológiai tanulmányokat is találunk az egyes 
kötetekben; a szépirodalmi tanácsadó is részletesebb 
s különösen Gellert, Gessner, Ribener, Hagedorn, £. Chr. 
K'eist, Klopstock, Wieland, Lessing, Goethe, Mendelssohn, 
Ramler és Jacobi műveit ajánlja az olvasóközönség 
figyelmébe. 1787-ben a folyóirat érdeklődés és munka
társak híján megszűnik s bár a fárad latallan Windisch 
1791-ben folytatásképen kiadja a Neues Ungarisches 
Magazint, nem képes már maga a vállalatnak lendületet 
adni; az u'olsó kötet 1793-ban már az agilis literátor 
halála után jelent meg.

Budán és Pesten a német folyóiratok jóval később indul
nak meg, mint Pozsonyban, a császárváros pezsgő életének 
szomszédságában. Az első vállalat a Winterl Jakab József 
szerkesztette Monatliche Früchte einer gelehrten Gesell
schaft in Hungarn (1784), mely elsősorban a természet- 
tudományok rendszeres művelését tűzte ki célul, de egy 
füzetnél több nem jelent meg belőle. Jelentékenyebb a 

1 Merkur von Ungarn oder Litteraturzeitung für das König
reich Ungarn und dessen Kronländer (1786—87), amelyet 
Kovachich Márton György a jeles jogtörténetíró szerkesz
tett. Kovachich főkép a külföldet akarta tájékoztatni a
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magyar szellemi élet mozzanatairól, de közönség nélkül, 
személyeskedéseknek kitéve hamar feladta a küzdelmet. 
A század végén Schedius Lajos gazdag irodalmi pro
gram mja, széles látóköre új ösztönzést ád a folyóiratoknak. 
Első vállalata, a tudományos könyvismertetéseket közlő 
Literarischer Anzeiger (1798—99) éppen olyan sikertelen 
volt, mint a szintén kritikai irányú Kritischer Anzeiger 
1801), amelyet a sokoldalú Rosier Kristóf szerkesztett, 

vagy az 1808-ban megjelent Miscellen für Zeitungsleser. 
\.nnál súlyosabb második folyóirata, aí^Zgitschrift von und 
‘űr Ungarn (1802—-1804). Ez a lap mTnd tartalmát, mind 
elterjedtségét tekintve első helyen áll e korszak hazai 
német folyóiratai között. Schedius a hazai és külföldi 
«cözönség számára háromféle közleményeket akar adni: 

Magyarország földrajzára, történelmére és irodalmára 
vonatkozó tanulmányokat. 2. Ismertetéseket a legújabban 
megjelent tudományos és szépirodalmi könyvekről. 3. Az iro
dalmi élet szereplőire vonatkozó személyi híreket. Különö- 

m behatóan foglalkozik a folyóirat a magyar nyelvművelés 
kérdésével s a magyar szépirodalmi termékekkel, míg a 
hazai német irodalmat alig méltatja figyelemre. Általában 
Schedius élete munkáját elsősorban a magyar irodalom 
szolgálatába állította; lapja magyar folyóiratot pótolt akkor, 
amikor a magyarnyelvű időszaki sajtót csak két Bécsben 
megjelenő szerénytartalmú újság, a Magyar Hírmondó és 
Magyar Kurir képviselte. A Zeitschrift von und für Ungarn 
irányát főkép az irodalmi kritika terén dr. Lübeck Károly 
pesti orvos folyóirata, az Ungrische Miscellen (1805—1807) 
folytatta. Ez a lap már fokozottabb figyelmet szentel a 
hazai német irodalmi törekvéseknek. Egy ismeretlen kritikus 
történelmi visszapillantást vet németségünk szellemi fejlő
désére s bizony irodalmát illetően nagyon szomorú ered
ményre jut: a hazai német írók munkái jelentéktelen 
semmiségek, amelyeket szülővárosuk határán túl senkisem 
olvas. Uj, friss tehetségek kellenek, akiknek í>lésük van 
s akik nem sajnálják az időt komoly elmélyedő tanulmá
nyokra. A készülő fiatal német költőket Rosier Kristóf 
oktatja ki An Ungarns deutsche Dichter und die es werden 
wollen című értekezésében, végigvezetve őket a XVIII. szá
zad minden klasszikusán s különösen figyelmükbe ajánlva 
a „modern“ német írók, Kotzebue és Jean Paul tanul
mányozását. Lübeck másik folyóirata, a gazdasági irányú 
Patriotisches Wochenblatt für Ungarn (1804), valamint a 
Pesten 1809-ben megjelent Blätter zur Zerstreuung, Auf
heiterung und Erholung csak rövidéletű kísérlet maradt, 
tartalmukat közelebbről nem ismerjük. Az erdélyi szászok 
két folyóirata ebben a korszakban a Siebenbür gische 
Quartalschrift (1790—1801) és a rokontartalmú Sieben-
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bürgische Provincialblätter (1805—1824). Tartalmas kötetei 
ben a szászok történetére vonatkozó tanulmányokat, rövid 
tudományos híreket és könyvismertetéseket találunk.

A jelentékenyebb folyóiratok körül lassanként tudo
mányos és irodalmi társaságok alakultak, amelyeknek a 
magyar szellemi élet fellendítésére — mert a németül írók 
is nagyrészt magyaroknak vallották magukat — egy folyó
irat szerény keretein túlmenő terveik is voltak; tudo
mányos egyesülések, akadémiai törekvések egyébként is 
szorosan összefüggtek a korszellemmel. De amikor Bécs- 
ben Leibniz, Klopstock, Lessing fáradozásai sem vezettek 
eredményre, kezdetleges irodalmi viszonyaink között a 
hasonlíthatlanul szerényebb tehetségű hazai német írók 
terveikkel még kevésbbé tudtak zöldágra vergődni. A sok 
tervbevett irodalmi és tudományos társaság közül a leg
több meg sem alakult, ha pedig létrejött, nem volt képes 
helyi jelentőségéből kiemelkedni. Az első német irodalmi 
társaság hazánkban a Nagyszebenben 1758 körül alapított 
Gesellschaft der schönen Wissenschaften, amelynek műkö
déséről azonban nincsenek adataink. Windisch pozsonyi 
tudós társasága (1761) hatásában nagyjelentőségű ugyan, 
de a társaság belső életét, tagjait szintén nem ismerjük. 
Tersztyánszky — mint láttuk — tervét csak folyóirat kere
tében valósíthatta meg, igaz, hogy az ő lapja volt az első 
középpont, amely körül németül író tudósaink csoporto
sultak. Winterl Jakab József természettudományi társulata 
Pesten alig félévig állt fenn (1784). A kilencvenes évek 
elején Selmecbányán is virágzott egy német irodalmi tár
saság, amely működéséről külön kiadványban adott szá
mot (Sammlung gemischter litterarischer Aufsätze der 
deutschen Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften 
in Schemnitz 1790); ez a kötet azonban ma már alig 
hozzáférhető. Inkább fiatal lírikusokból, mint tudósokból 
álló társaságot gyűjtött maga köré Pesten Rosier Kristóf 
(1804); sikerült is munkatársakat nyernie Musenalmanachja 
számára, de igazi költői tehetség nem volt a rövidéletű 
társaságban. A tudós és költői társaságoknál jóval életre
valóbbak voltak a német olvasókörök; ilyenekkel Pozsony
ban, Pesten, Brassóban és Nagyszebenben találkozunk. 
Ezek a „Leseinstitut“-ok a német irodalom népszerűbb 
munkáit széles körben elterjesztették s így az irodalmi 
ízlés irányításában fontos missziót teljesítettek. A meddő, 
rövidéletű tudós és irodalmi társaságok is adtak valamit 
a hazai német szellemi életnek: az írók és tudósok meg
ismerték egymást, irodalmi programmok vetődtek fel, elvi 
kérdések tisztázódtak. A magyarság és németség szellemi 
együttműködése szempontjából örök kár, hogy a magyar 
tudós társaság, amelyet német íróink olyan forrón óhaj-



tottak, nem ekkor, hanem csak 1825-ben jöhetett létre, 
amikor a hazai német írók már nem állottak egységesen 
a magyar szellemi élet szolgálatában.
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E) Német színészei.
A felvilágosodás jegyében meginduló német irodalmi 

törekvések középpontjában a színpad és színészet fejlesz
tése állott. Ezért harcolt Gottsched, ennek szentelték éle
tük munkáját bécsi követői is s a törekvéseik nyomában 
hatalmasan fellendülő osztrák színészet nemsokára hoz
zánk is hódító útra indul. Németlakta városainkan egy
másután jelennek meg az osztrák vándorszíntársulatok s 
miután a közönség legtöbbször szívesen fogadja őket, a 
rögtönzött bohóságokról, vásári mutatványokról lassanként 
a rendszeres darabokra térnek át s műsoruk itt-ott vetek
szik a legjobb németországi színházak játékrendjével.

A bécsi színészet térfoglalásának első állomásai a 
határmenti városok, Pozsony és Sopron voltak. Pozsony
ban a rendszeres darabok az ifj. Pilotti igazgatása alatt 
(1753—1760) jutnak uralomra. A kezdet nehézségei után 
Wahr Károly vezetése idején fénykorát éli a pozsonyi 
német színészet. Színrehozzák Shakespeare Hamletiét, 
Macbethjéi, Othelloiái, Lessingtől a Miss Sarah Sampsont, 
a Minna von Barnhelmet, Emilia Galottit, Goethe Clavigo- 
ját stb. Midőn Lessing 1775 áprilisában megfordult Pozsony
ban, valószínűleg főkép a színészet érdekelte. 1786-ban 
Csáky Károly gróf felajánlja egy új színház építtetését és 
Moll, Schmallögger. Schikaneder és Seipp már új fényes.
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otthonukban játszanak. 1784-ben a kormányhivatalok át
helyezése Budára halálos csapást mér a város társadalmi 
életére s így a német színészetre is. Ekkor Erdődy János 
gróf veszi pártfogásába a német színészetet. Palotájában 
operai előadásokat tarttat, amelyek Kumpff Hubert veze
tése alatt a monarchia legjobb színházainak előadásaival 
versenyeztek. Előadták Mozart Varázsfuvoláját, Haydn 
Armiddját s az összes divatos olasz operákat. Főuraink 
között a német színészet pártolása ekkor általános divat 
volt. A Koháry, Pálffy, Esterházy grófok szerepe a bécsi 
színészet történetében ismeretes és nem tartozik ezekre a 
lapokra. Pozsonyban Erdődy grófon kívül Grassalkovich 
hercegnek is volt német magánszínháza. A kismartoni és 
tatai Esterházy-kastélyban virágzó színházi és zenei élet
nek Haydn idejében csodájára jártak a császárváros elő
kelőségei is. Az Esterház^akat utánozták szűkebb keretek 
között a Károlyiak megyeri, a Batthyányak rohonci s a 
Rádayak péceli német magánszínházai. A pozsonyi német 
színház 1800 körül Kuntz Kristóf igazgatása alatt ismét 
fellendül. Schiller drámái egymásután kerülnek színre, de 
a hetvenes évek virágzása nem tér vissza többé.

Sopronban a világi német színészetnek 1754-ben van 
első nyoma, amikor a Pilotti-család egyik tagja helyiséget 
bérel előadások tartására, Az első jobb színigazgató Ber
ner Félix, a pesti rondella-színház későbbi megnyitója, aki 
1758-ban gyermektársulatával főkép pantomimeket játszott. 
1769-ben a város állandó kőszínházat kap, egy átépített 
szárazmalmot, amelyben azután rövid időközökben a szín- 
igazgatók hosszú sora váltakozik egymással, nagyobbára 
olyanok, akik Pozsonyban is szerencsét próbáltak. Leg
magasabb színvonalra Kuntz Kristóf, szintén volt pozsonyi 
igazgató emeli a soproni német színészetet (1813—14) ; tár
sulatánál volt Raimund is, akinek fennmaradt soproni 
évadzáró beszéde. A műsor legnagyob részét ugyan Kotze
bue, Iffland, Ziegler darabjai alkotják, de szerepel Shakes
peare, Moliére, Goldoni, Schiller s a komponisták közül 
Mozart is. A város polgársága általában szívesen fogadta 
a színészeket, különösen mióta II. József mint trónörökös 
1770 áprilisában meglátogatta színházukat.

Pesten a XVIII. század hetvenes éveiben különböző 
vándorcsapatok tartanak előadásokat a csapszékekben, 
amelyeken rögtönzött bohózatokat, gyermekbaletteket és 
bábjátékokat mutatnak be. A pesti rendszeres színészet 
fellendítés^Jbezxaz első lépés az állandó színház megala
pítása az ' Í774!jben színházzá alakított Rondellában. Itt is, 
mint Pozsonyban Wahr Károly állandósítja a hetvenes 
években a rendszeres darabokat. Budán a dunaparti fa
bódéban, amely később az első magyar színtársulat hajléka
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lesz, már rendszeres darabokat játszanak. Buda színészetét
II. József lendíti fel, aki a várbeli karmelita-templomot 
1787-ben színházzá alakíttatja. Ő rendeli el, hogy Pest és 
Buda város színügye egy vállalkozó kezében egyesíttessék 
s innen kezdve közös a két város német színészetének 
története is. Bulla tartja Pesten és Budán az első operai 
előadásokat. Legmagasabb színvonalú műsort Unwerth 
gróf igazgatása idején (1790—1793) találunk; utóda Busch 
(1793—1800) a kiállítás pompájára fordít legnagyobb gon
dot. A nagy színház mellett egy Kreutzer-Theater is 
működik Pesten, amelyen a bécsi lipótvárosi színház 
komikus alakjai, Kasperi és Thaddádl uralkodnak. Műsor 
tekintetében a budai és pesti német színházak a legjobb 
német színpadok színvonalát érték el. A német dráma- 
irodalom nagyjai állandóan szerepelnek a műsoron. Nem 
múlik el év, ho=íy Shakespeare, Lessing és Schiller több 
darabját' ne játszanék.' Goethe Götz von Berlichingen-je 
es Clavigo-ja is műsoron van. Az operai előadások is magas 
színvonalúak. Eleinte különösen az olasz vígopera az 
uralkodó; később Haydn és Mozart a legkedveltebbek, 
végül pedig Méhul és Cherubini az operai műsor leg
gyakrabban szereplő zeneszerzői. A pesti színház két kar
mestere: Gallus Mederitsch és Tuczek korukban kedvelt 
komponisták. A műsor egyik főalkotórésze a bécsi bohózat 
összes válfajaival; Hensler és Schikaneder tündérbohóza- 
tainak pazar kiállítása a színigazgatók becsvágyának leg
főbb tárgya.

Kassán az első német színtársulat 1762-ben telepszik 
le. Vezetője Bodenburgné Gertrud, aki előbb Nagyszeben
ben és Temesvárott is megfordult. Ő már „szabályszerű“ 
darabokat játszott ugyan, de műsorának jelentős elemei 
a balettek, Hanswurstiádák és pantomimek is. Rövid műkö
dése után csak 1781-ben próbál szerencsét Hilverding 
József s utána többen, de nem nagy sikerrel. Csak 1788 
véigén. Bulla Henrik Ferenccel kezdődik Kassán a rend
szeres színészet. Bulla már állandó színházi helyiséget 
kapott rendes bérleti szerződés alapján s úgy látszik meg
nyerte a közönséget, bár műsorára a fennmaradt adatok 
szórványossága folytán csak egyidejű pesti és budai műkö
déséből következtethetünk.

A temesvári német színészet az első próbálkozások 
után 1761-ben kap állandó hajlékot, de a színigazgatók 
gyorsan változnak, ami annak a jele, hogy vállalkozásuk 
nem járt szerencsével. Schmallögger József és utódai alatt 
a temesvári színház mintegy a budai és pesti fiókintéze- 
iévé lesz, amelyben pesti és budai színészek vendég
szerepeinek s a Pesten és Budán előadott darabok kerül
nek színre. 1795-ben a régi városházát színházzá alakítják



át s az új épület első bérlője Rünner Xaver Ferenc a 
város színészetét jelentékenyen fellendíti. Különös gondot 
fordít az operaelőadásokra* de műsorán mindazok a 
klasszikus darabok, divatos bohózatok is szerepelnek, 
amelyeket az egykorú német színtársulatok Magyarorszá
gon játszottak.

Az erdélyi német színészet első állomásai Nagyszeben 
és Brassó. Nagyszebenben a fentebb említett Bodenburgné 
1761-ben kezdi meg előadásait, 1772-ben Livio Cintio tár
sulatával meghonosodik az olasz opera, 1778-ban pedig 
Hilverding társulata irodalmi színvonalú, céltudatosan 
összeállított műsorával virágzó színházi kultúrát teremt. 
Különösen a komoly drámát és a vígjátékot művelik. 
A szerzők között Gottsched és felesége, Gellert, Gleim. 
Klemm, Heufeld, Lessing, Weisse, Goldoni, Destouches, 
Voltaire nevével találkozunk. 1788-ban Hochmeister Márton 
nyomdász állandó színházat építtet, amelyben ugyanez év 
májusában Seipp színtársulata kezdi meg előadásait. Seipp 
utón többnyire a temesvári igazgatók jönnek társulataikkal 
Nagyszebenbe, de a Hilverding által képviselt színvonalat 
nem tudják műsorukkal elérni. Brassóban jóval később 
gyökeresedett meg a színészet. Az első rendszeres társulat 
Felder Xaver Ferenc vezetése alatt csak 1784-ben kap 
rendes hajlékot egy bálteremben. Felder ugyanekkor Nagy 
szebenben is szerencsét próbált. Brassói működéséről a 
Siebenbürger Bote a legnagyobb elismeréssel szól. Műsorán 
első helyen Kotzebue darabjai állanak, de azért Shakes- 
pearet, Lessinget, Goethét és Schillert is szóhoz juttatta 
legalább abban a mértékben, mint a többi hazánkban járt 
német színigazgató. A XIX. század elején itt is hanyatlás 
áll be.

A fejlettebb színházi kultúrájú városokon kívül a 
német színészek sok olyan városban is megfordultak, ahol 
ma nehezen tudnánk német színészeket elképzelni. Ezzel 
szemben a szepességi városok közül eddigi tudásunk sze
rint csupán Lőcsén, a bányavárosok közül pedig egyedül 
Selmecbányán jártak német színészek 1805 körül. Viszont 
Győrött a pozsonyi, soproni, pesti színigazgatók gyakori 
látogatásai révén 1772-től kezdve csaknem állandósult a 
német színészet s hasonlókép Szegeden, Aradon, Komárom
ban s a horvátországi városokban is tartottak német színi
előadásokat.

A hivatásos színészeken kívül német műkedvelő szín
társulatok is alakultak több helyen. így Főréven a fentebb 
említett misztériumokat játszó egyesület, amely tulajdon
képen XVI. századi hagyományokon nyugszik. A XIX. szá
zad első éveiben alakult meg Szomolnokon a bánya
munkásokból és tisztviselőkből álló Palatinal-Theater (1806)
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amely egészen a nyolcvanas évekig lelkesedéssel művelte 
a színjátékot. Mint fennmaradt gazdag könyvtára mutatja, 
műsorán főkép Kotzebue, Iffland és a velük rokon Weissen- 
thurn Johanna darabjai szerepeltek.

A hazai német színészet fellendülésével lassanként 
több színházi folyóirat és zsebkönyv is megjelenik. Az 
első színházi folyóiratot Nagyszebenben Hilverding társulatá
nak tagjai adták ki Theatralisches Wochenblatt címen 
(1748). A lap a rendes színházi krónikán kívül komoly 
dramaturgiai tanulmányokat is közölt. Az egyik a rögtön
zött darabok ellen hadakozik Sonnenfels szellemében, a 
másik pedig Lessingre támaszkodva a színművészet hatá
sával foglalkozik. Kár, hogy a lapból csak néhány szám 
jelent meg. Pozsonyban eleinte Windisch Magazin-ja tájé
koztatta a közönséget a színházi élet eseményeiről, 1798-ban 
azonban Länderer a Pressburger Zeitung mellékleteként 
külön folyóiratot adott ki Allgemeine deutsche Theater
zeitung (1798—99) címen. A lap elsősorban a monarchia 
nevezetesebb színtársulatainak működésével foglalkozott s 
gy a magyar városok német színházi kultúrájáról is érté

kes adatokat á d ; ezenkívül rövid színházi híreket, alkalmi 
költeményeket és cikkeket közölt. E magasabb becsvággyal 
készült folyóiratokkal szemben a színház alkalmi beszá
molói a zsebkönyvek voltak, amelyeket többnyire a szín- 
társulatok súgói adtak ki. Tartalmuk eleinte csak színészet
történeti szempontból érdemel figyelmet — rendesen a 
műsort és a személyzet névsorát közlik — később 1810-től 
kezdve lassanként szépirodalmi almanachokká dagadnak. 
Külső kiállítás és belső tartalom tekintetében egyaránt ki
magaslik közülük a Hochgräflich Erdődyscher Theater- 
almanach egyetlen kötete (1787), amely a beszámolón kívül 
népszerű operaáriákat, alkalmi költeményeket és Ein Blick, 
auf die Schauspieler unserer Zeit címen egy ritka józan
sággal írt tanulmányt is közöl. A többi zsebkönyvek, — 
a pestiek, budaiak, pozsonyiak, soproniak, temesváriak 
stb. — jóval szerényebb tartalmúak és külsejűek. Az 
almanachokon kívül minden színházi város a színi nyomtat
ványok egész seregét termeli. A napi szükséglet termékei, 
kis terjedelműek, efemer értékűek, senki sem őrzi meg 
őket s épp ezért legnagyobb részük ma már nagy könyvé
szeti ritkaság. Túlnyomóan alkalmi versezetek, amelyekkel 
a súgók, páholynyitogatók, színlapkihordók lepték meg 
újévre a közönséget némi borravaló fejében. Gyakran 
hasonló külföldi versezetek egyszerű utánnyomatával állunk 
szemben. Jutalomjátékos színészek is szoktak a közön
ségnek effélékkel kedveskedni. Az alkalmi verseknek később 
annyira szapora fajtája, az egyes színészeket ünneplő röp
lapok ekkortájt még ismeretlenek; most még csak a szí-
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nész keresi a közönség kegyét; fordítottja csak a XIX. szá
zad derekán fog bekövetkezni.

IRODALOM.
A 350. lap on  fe lsorolt m u n k á k o n  kívül I. Bayer József: A nem

zeti játékszín története. B p , 1887 — Vali Béla: A magyar szí
nészet története. Bp..  1887. —  B. Gr agger: Geschichte der deut
schen Literatur in Ungarn. Nagl.-Zeidler i. m. — Verő Leó: 
Lessing Pozsonyban. Irodalomtörténet. 1912. — Kugler Alajos: 
A soproni színészet története. Sopron .  19<>9 — Kádár Jolán: 
Shakespeare drámái a hazai német színpadon. M. Shakespeare- 
Tár. IX. B j ., 1 9 17. — I L y n n  z :  A budai és pesti német színészet 
Shakespeare-súgókönyvei. U gvanot i  XI. Bp.,  1919. — Klestinszky 
László: A kassai magyar színészet. K issa. 1878. — Czobor Alfréd: 
A kassai színészet története. Közlemények Abauj-Tornavár- 
megye és Kassa múltjából. 19 l  4—15. — Rudolf Gálos: Das 
Theater in Temesvár. Ungar. Rundschau. I 9 l3 .  — Rózsa Adél: 
A temesvári német színészet története 1820-ig. Dissz. Bo.. 1919 
(Kézirat. ) — Csáki Richard: Vorbericht zu einer Geschichte der 
deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermaryn-tadt, 1920. — 
Koltai Virgil: Győr színészete■ _G\őr é. n. — VéjAcsy Jenő 
A szomolnoki műkedvelő színétfrsltlat könyvtára a M. Nemz. 
Múzeumban. M:Könyvszemle.^ 1912. —  A  .-zinhazi fo ly ó i ra to k ró l  1 
Zuber Marianne: A hazai németnyelvű folyóiratok története 
1810-ig. Bp , 1915. — NPhD. XvlI. — A  s z ín h á z ;  z«ebkönvvaUről 1. 
Goedeke: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. 
VII2. 1900. — Kápolnai Anna: Hazai németnyelvű színházi alma
nachok és folyóiratok. D issz .  Bp.,  1918. ( K i í r a t . )  —  Pukánszkyné 
Kádár Jolán: Színészettörténeti vonatkozású apró nyomtat
ványok a XVIII. századból a M. N. Múzeum könyvtárában. — 
Bibliofil Szemle. 1925.

2. Tudományos és politikai irodalom.
A felvilágosodás a feltétlen odaadó hit helyébe a 

tudást emelte az emberi szellem legnagyobb értékévé. 
S amint a XVIII. század közepéig a szellemi élet legfőbb 
irányítója és szabályozója a teológia, úgy most minden a 
vizsgálódó józan ész tételeihez alkalmazkodik. A tudásnak 
éppúgy megvoltak a maga fanatikusai, mint a hitnek s mikép 
a teológia uralma alatt a vallásos irodalomban tükröződnek 
leghívebben a szellemi életet mozgató középponti prob
lémák, úgy most a tudományos irodalomból látjuk leg
világosabban kibontakozni azokat a gondolatokat és törek
véseket, amelyekhez a szépirodalom fellendülése is fűződik. 
Ezért kellett az elmúlt harmadfél évszázad irodalmi törek
véseinek áttekintésénél a vallásos irodalomból kiindulnunk ; 
ezért kell a felvilágosodás irodalmi törekvéseinek áttekin
tése előtt egy futólagos pillantást vetnünk németnyelvű 
tudományos irodalmunkra. Ennek az irodalomnak uralkodó 
vonása a polihisztorizmus. A tudományos kutatás újszerű 
lévén, németül író tudósaink a minduntalan felmerülő 
problémák hatalmas tömegében nem találják meg a nekik



legjobban megfelelő munkakört és rendszertelenül bolyon- 
ganak csaknem az összes tudományágakban. Ezért ritkán 
akad köztük igazi szaktudós, ritkán írnak értékes szak
munkát, csupán a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 
tárgyaljuk németnyelvű tudományos irodalmunkat egyes 
tudománycsoportok szerint.

A) Történetírók és geográfusok.
A hazai német hiztórikusok és geográfusok a XVIIL 

század közepén — mint fentebb láttuk — Bél és Schmeizel 
körül csoportosultak. Mindketten a német államismereti 
iskola tanítványai. Bél és követői főkép a felsőmagyaror
szági protestáns tudósokat gyűjtik maguk köré, Schmeizelt 
viszont erdélyi szász honfitársai vallják mesterüknek. 
Windisch Károly Gottlieb, aki közvetve szintén Bél tanít
ványa vo|t, nemcsak saját összefoglaló műveivel ápolta 
tovább a történelmi és földrajzi érdeklődést, hanem azzal 
is, hogy folyóirataiban különös előszeretettel közölt ilyen 
irányú tanulmányokat, Seivert Jánossal való benső barát
sága pedig kapcsolatot teremtett az erdélyi szász és a 
Pozsonyból kiinduló irodalmi törekvések között. Munka
társa, Korabinszky Mátyás (1740—1811), aki különösen 
helység-lexikonjával szerzett érdemeket, szintén mint író 
és szerkesztő adott a történelmi és földrajzi kutatásnak 
ösztönzéseket. Korabinszky követője a szintén sárosmegyei 
származású Bredeizky Sámuel (1772—1812) krakói, majd 
lembergi prédikátor és szuperintendens, aki geográfiai és 
topográfiai tanulmányait a jénai egyetemen főkép természet- 
tudományi részletkérdések irányában tökéletesítette. Reise- 
bemerkungen über Ungarn und Galizien c. kétkötetes 
kiadványa (1809) egyike azon munkáknak, amelyből a 
német közvélemény a XIX. század első negyedében Ma
gyarországról való ismereteit merítette. Windisch folyó
iratainak történelmi irányát folytatták Tersztyánszky, Ko- 
vachich és Schedius lapjai. Az itt megjelent tanulmányokat 
lassanként új szellem hatja át. Az ifjú történetiró nemzedék 
már nem Bél Mátyást és Schmeizelt követi, hanem Voltaire 
német tanítványait, a göttingai egyetem professzorait, 
Schlözert, Gatterert és Spittlert. Az ő filológiai lelkiisme
retességük, de egyúttal az ő lapos moralizálásuk, a tör
ténelmi analógiák keresésében való fantáziátlanságuk 
jellemzi németül író történettudósaink szerény tanulmá
nyait is. A felvilágosodott német történetírás a legjelleg
zetesebb, talán egyetlen igazi képviselője a magyarországi 
német historikusok között a lőcsei származású Enget 
János Keresztéig (1770—1814). Göttingáben tanult, majd 
Bécsben az udvari kancelláriánál kapott állást s az udvari
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titkárságig emelkedett. Főművei: Geschichte des unga
rischen Reiches und seiner Nebenländer (1797—1804) és 
Geschichte des ungarischen Reichs (1813—14); Heyne, 
Schlözer, Nicolai, Reinhold hozzáírt levelei világosan 
mutatják a német felvilágosodással való kapcsolatait 
Miként Voltaire és Schlözer, Engel is a felvilágosodott 
abszolutizmus híve; rend, biztonság, anyagi jólét a jól 
kormányozott állam ismertetőjelei, az egyéni szabadság 
ezekkel szemben mellékes. De Engel nem olyan egyoldalú, 
mint Schlözer; az állam elé nem pusztán politikai fela
datokat szabott, hanem a szellemi és művészi kultúra 
•fejlődését is figyelemmel kísérte; mint író is világosabb, 
élvezhetőbb, gondosabb göttingai tanáránál. Viszont látó
köre jóval szűkebb, moralizáló elmélkedései hosszadalma- 
sabbak és laposabbak. Engel munkáinak különösen 
Ausztriában volt nagy olvasóközönsége; az osztrák köl
tők vonzódása magyar történeti tárgyak iránt a XIX. 
század első negyedében részben Engel műveinek elter
jedtségére vezethető vissza. Azonban e magyar tárgyú 
történelmi költészet divatának igazi ösztönzője nem Engel, 
hanem a hasonlíthatatlanul mélyebb és gazdagabb szel
lemű Fessler Ignác Aurél. Fessler történelmi műveiben 
azonban már a romantikus történeti felfogás tükröződik.

Az erdélyi szász történelmi kutatás fellendülése a 
kilencvenes évek elején a II. József halálával előállott 
politikai helyzethez fűződik. Schmeizel irányító hatása 
Mária Terézia egész uralkodása alatt nyomon követhető. 
A felvilágosodás jegyében meginduló irodalmi törekvé
sekbe kapcsolódó Seiveri Jánoson kívül Schmeizel tanít
ványa volt Haner György Jeremiás (1707—1777) evangé
likus szuperintendens is, Haner Györgynek, az első erdélyi 
szász egyháztörténetírónak a fia. 1763-ban kiadott össze- 
■foglaló műve, Das königliche Siebenbürgen iskolai kézi
könyvnek készült és befejezetlen maradt. E munkánál sokkal 
jelentékenyebbek forráskiadványai és kéziratban maradt 
kutatásai, amelyek az egész erdélyi történelem anyagára 
kiterjeszkednek. Ugyancsak Schmeizel hallgatója volt 
Halléban az erdélyi szászok legnagyobb államférfia 
báró Bruckenthal Sámuel (1721 — 1803) is. Bruckenthalnak 
az erdélyi szász történelem kiemelkedő mozzanatairól írt 
tanulmánya ugyan csak 1824-ben jelent meg nyomtatás
ban, de azért már a kilencvenes évek történetpolitikai 
irodalma mint fontos forrásmunkát idézi. Ez a történet
politikai irodalom az erdélyi szászoknál is elemi erővel 
Jeltámadt nemzeti visszahatás egyik megnyilvánulása; 
H. József alkotmányfosztó reformjai a szászokat épúgy 
sújtották, mint a magyarságot s midőn a császár halála 
-előtt visszavonja rendeletéit, a szász értelmiség még a
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felszabadulás fölött érzett első örömmámorban megkezdi 
politikai történelmének feldolgozását, az önálló alkotmá
nyos életet biztosító királyi adománylevelek és törvények 
összegyűjtését és népszerű ismertetését, hogy ezzel a népet 
a jövőben esetleg megismétlődő jogfosztó támadásokkal 
szemben legalább belsőleg felvértezze. „Kaum war Josef 
II. todt, so wurde die bisher vor Schrecken stumme Na
tion laut, theils um die Gerechtigkeit von Josefs Widerruf 
zu beweisen, theils um ähnlichen möglichen Stürmen für 
die Zukunft vorzubeugen und so fing endlich einmal 
die Siebenbürgisch-Deutsche Verfassungs- und Rechts
geschichte an.“ E sorokat Schlözer írja, aki a fejlődő szász 
történetírást nemcsak állandó érdeklődéssel kísérte, hanem 
saját munkáival is gazdagította s így a tudományos Né
metország figyelmét először hívta fel az erdélyi szászokra. 
A szász történetpolitikai irodalom termékei tartalmukat 
tekintve nagyrészt megegyeznek egymással; csak az elő
adás módjában különböznek, a‘szerint, amint a tudomá
nyos közvéleménynek vagy a nagyközönségnek szánják 
mondanivalójukat. Mindegyik munka a szász nép nagyra- 
hivatottságát, életképességét, jogainak csorbíthatatlanságát 
bizonyítja a történelemből, mindegyik érezteti a tárgy 
súlyos aktualitását. A szerzők között a szász tudósvilág 
legkiválóbb képviselőit találjuk: Müller Jakab Aurélt 
(1/41—1806), a későbbi szuperintendenst, aki nemcsak 
mint publicista, hanem mini költő s mint a nagyszebeni 
énekeskönyv szerkesztője szerezte meg kortársainak 
elismerését, Tartler János (1753——1825) brassói városi jegy
zőt, a későbbi királybírót, Frcnius Mihály (1727—1799) 
brassói városbírót és Hermann György Mihály Gottliebet 
(1737—1804), a tragikus sorsú jogtörténetírót, akinek egyik 
bátorhangú könyvét (Die Grundverfassungen der Sachsen 
in Siebenbürgen und ihre Schicksale) ki is tiltották a 
monarchia területéről. S e szász írókkal együtt harcol a 
szász nép jogainak védelmében Eder József Károly abbé 
(1760—1810), aki sokoldalú munkásságával egyformán 
szolgálta az erdélyi szászoknak s a szűkebb Magyar- 
ország németségének irodalmi törekvéseit; munkatársa 
volt Schedius lapjának s több osztrák folyóiratnak, leve
lezett Schlözerrel s a göttingai historikusokkal s általában 
ő volt az, aki az erdélyi szászok tudományos-nemzeti 
mozgalmát Németország felé képviselte. A felsorolt írók 
munkáin kívül a névtelen röpiratoknak és tanlumányoknak 
egész sora jelent meg, amelyeknek ugyanaz volt a céljuk: 
a szász népet felvilágosítani s politikai helyzetének meg
ismertetésével önérzetét emelni. Ez a cél hozta létre az 
első szász tudományos folyóiratot, a Siebenbürgische Quar- 
taischriftei (1790—1801), amelynek közleményei között

Pukanszky: A magvarországi némestég irodalmi törekvései. 26
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éppen a történetpolitikai tanulmányokalegjelentékenyebbek. 
A Quartalschrift éppúgy, mint az önállóan megjelentmunkák 
is erősen Schlözer és a göttingai iskola hatását mutatják. 
A racionalista történetfelfogás hazánkban legteljesebben 
és legtartósabban az erdélyi szászoknál érvényesül; s ezt 
az érvényesülést nemcsak a göttingai egyetemmel fennálló 
személyes kapcsolatok magyarázzák, hanem elsősorban 
az a körülmény, hogy a racionalizmusban az erdélyi 
szászok megtalálták azt a gondolkodási formát, amely 
lényüknek, hajlamaiknak legjobban megfelelt s amely 
szellemi életükben még az egész XIX. század folyamán 
uralkodik.

I R O D A L O M .
A történetírásról általában 1. a 357. lapon felsorolt munkákat 

Windischről I. Wurzbaeh i. m. LVI. 194. 1. és Szinnyei: M. I. XIV 
1574—75. has. — Goedeke: Grundriss. VIII. 1900.2 54. 1. — Kora- 
binszkyről 1. S. Bredetzky: Johann Matthias Korabinszky. Annalen 
der Litteratur und Kunst in dem österreichischen Kaiserthumc. 
1811. IV. 223—235. 1. — Markusovszky Sámuel: A pozsoiiyi ág. 
ev. lyceum története. Bp., 1896. 361. I. — Szinnyei: M.I. IV 
978—983. has. — Bredetzkyről 1. Goedeke: Grw wdriss.;VII.il900.* 96—97.1 
és Dr. Horváth Ödön: Bredeczky Sámuel élete. Bp. 1924. — Engel- 
ről 1. Ludwig von Thallóczy: Joh. Christian von Engel und seine 
Korrespondenz.Ung. Rundschau. 1915. 247.1.— Az erdélyi szász tör
ténetpolitikai irodalomról 1. G. D. Teutsch: Die literarischen Kämpft 
der Sachsen nach Josef II. und dem Klausenburger Landtag von 
1790191. Archiv. N. F. XXIX. 1893. 409—437. 1. — Fr. Schuller: 
Die Reaktion gegen die Josefinischen Reformen und die 
Regulation 1790 bis 1805 (Hundert Jahre sächsischer Kämpfe). 
Hermannstadt. 1896. — Julius Gross: G. M. G. von Hermann und 
seine Familie. Archiv. N. F. XXII. 93. 1. — V. ö. Goedeke: Grund
riss. VII. 1900*. 139—140. 1. — R. Csáki: Vorbericht zu einer 
Geschichte der deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermann
stadt, 1920.

B) Nyelvművelők.
A  német felvilágosodás tudományos és kritikai irodal

mának legnagyobb érdeklődést s a legélesebb ellentéteket 
kiváltó kérdése a nyelvhelyesség és a nyelvművelés voltak. 
Gottschedtől kezdve a romantikáig, az igazi germanisztika 
megalapításáig a nyelvtudósok és esztétikusok egész sora 
foglalkozik a helyes németség szabályainak rendszerezé
sével, a nyelv eredetének és fejlődésének problémájával 
s velük párhuzamosan, karöltve a költők a nyelvbővülés 
és gazdagodás lehetőségeire mutatnak rá. Ezekbe a törek
vésekbe a magyarországi német írók is belekapcsolódnak.

A Mária Terézia alatt fellendülő német nyelvi kultúra 
s a nyelvtanulás divata nálunk nagyrészt Gottsched nyelvi 
reformtörekvéseire támaszkodott. Miután Gottsched nyelv
tana Ausztriában az ötvenes években feltétlen tekintélyre 
emelkedett, nálunk is bevezetik, s csakhamar kiszorítja
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még protestáns iskoláinkból is Bél grammatikáját. Gottsched 
nyelvtana a hazai iskolákban különösen latinnyelvű átdol
gozásokban terjedt el. Ilyen latinnyelvű átdolgozást szer
kesztett Osterlamm Ephraim lőcsei magántanító (1742— 
1810), Gellert barátja, aki különösen a Délmagyarországból 
hozzásereglett magyar fiúkat tanította német szóra. 1780-tól 
kezdve azonban egyszerűen utánnyomják iskoláink szá
mára az osztrák iskolákban használt, Felbiger Ignác szer
kesztette, Gottsched grammatikája alapján készült hivatalos 
német nyelvtant. Ennek magyarországi kiadásai (Verbesserte 
Anleitung zur deutschen Sprachlehre, zum Gebrauche der 
Nationalschulen in dem Königreich Ungarn. Ofen, 1780. 
Későbbi kiadásai u. ott 1785, 1816, 1817, 1839.) csak 
annyiban térnek el az osztrák kiadásoktól, hogy a nyelv
tani részt a végén magyar-német szójegyzék és magyar
német beszélgetések egészítik ki. Gottsched hatása alatt 
állanak —. főkép ami a grammatikai terminológiát illeti — 
nagyrészt a németül írt magyar nyelvtanok is. S nemcsak 
a tanulóifjúság, hanem német íróink is Gottschedtől tanul
nak nyelvhelyességet, tőle kapják meg az irodalmi nyelv 
fogalmát s ilymódon a lipcsei professzor nyelvkönyvei 
jelentékenyen hozzájárulnak -a hazai német irodalmi törek
vések tudatossá tételéhez.

Gottsched hatása nem annyira a nyelvművelésben, mint 
a nyelvtani irodalomban mutatkozott. Nyelvművelőink 
irányítását csakhamar követője és rendszerének tovább
fejlesztője, Adelung veszi át. Adelung éppúgy normákhoz 
kötötte a nyelvet, mint Gottsched, a nyelvbővülés forrásait 
is lehetőleg elzárta s a nyelvfejlődést nem a szókincs 
gazdagodásában, hanem a már meglevő szavaknak a 
nyelvtani szabályoknak megfelelő használatában látta. 
Nyelvtaníróink közül először Osterlamm Ephraim hivatkozik 
rá grammatikájának 1786-ban megjelent második kiadásá
ban, majd Schlögel Antal Ferenc ajánlja műveit 1787-ben 
kiadott német nyelvkönyvének függelékében további tanul
mányokra. Az első német nyelvművelőnk azonban, aki 
tudatosan támaszkodik Adelungra, Marienburg Lukács József 
(1770—1821) evangélikus lelkész és brassói rektor. Marien
burg a racionalista polihisztor igazi típusa. Több történelmi, 
geográfiai, teológiai munkát írt; munkatársa volt többek 
között Schedius lapjának, a QuartaIschriftnek, az Ungarische 
Miscellennek s mint költő is sikerrel megállotta helyét. 
Tankönyvei közt legjelentékenyebb a négykötetes Grund
linien des deutschen Styls, amelynek két első kötete 
Lipcsében 1796-ban, a harmadik és negyedik pedig Erfurt
ban 1797-ben jelent meg. Az előszóban Marienburg meg
jelöli munkájának célját, érdekesen világítva meg az erdélyi 
szósz irodalmi nyelv kérdését is: „Auf eine sehr sonderbare
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Weise lernte ich, wie alle meine Landsleute, die deutsche 
Sprache, da unsere Nationalsprache nur so viel von der 
Hochdeutschen hat, dass man sie erkennen kann, dass es 
einst die deutsche Sprache war“. Ennélfogva célja az, hogy 
szűkebb honfitársaival a mintaszerű irodalmi nyelvet meg
ismertesse; ez a mintanyelv — mint Adelung hatása alatt 
vallja — a felsőszász nyelvjárás, ennek elfogadását ajánlja 
tehát az erdélyi szász íróknak. Legfontosabb a munka első 
kötete (Sprachlehre und allgemeine Rhetorik), amelyben híven 
követi Adelungot, míg a többi kötetre nézve saját bevallása 
szerint nem állottak megfelelő segédforrások rendelkezé
sére. Marienburg stilisztikáját az erdélyi szász iskolák 
közül csak a brassóiban és a segesváriban használták. 
A magyar iskolákkal nyolc évvel később szintén hazai 
német író, Nitsch Dániel (1763—1808) ismertette meg 
Adelung nyelvtanát egyetlen magyarnyelvű munkájában, 
a Német Grammatikában (Lőcse, 1804.) A sokoldalú, 
széleslátókörű Nitsch Göttingában Schlözer és Heyne 
tanítványa volt, de a történettudománytól lassanként a 
német nyelv és költészet felé fordult figyelme, különösen 
mióta a sárospataki főiskolán ennek tanára lett. Német 
költeményeire még visszatérünk. Adelung nyelvtanát Nitsch 
híven követte, csak néhol rövidített rajta. Az irodalmi 
nyelv kérdéséről ő is megemlékezik, de a mintanyelv 
területének határvonalait kissé szélesbíti; szerinte a leg
tisztább német szót „Lipsiában, Dresdában, Hannoverában, 
Berlinben“ lehet hallani. Sajnálattal állapítja meg, hogy 
,,A’ mi Németjeink többnyire Baváriai s Ausztriai módonn 
beszéltnek, a’ melly beszéd módja igen nagyon különbözik 
a német nyelvnek valóságos ékességétől." Adelung tan
könyveit a magyar iskolák számára később is kizárólag 
hazai német írók: Húsz János Sámuel (1818), Wölfel 
Sámuel (1821) és Osterlamm Keresztéig Theophil (1827) 
dolgozták át; ezek az átdolgozások azonban a nyelv- 
művelés szempontjából kevésbbé érdekesek. Viszont 
Adelung nagy szótárát (Versuch eines selbständigen 
grammatisch-kritischen Wörterbuches 1774—86) először 
magyar nyelvtudós, Márton József értékesítette német 
szótárirodalmunkban. Az 1803-ban kiadott Ungarisch
deutsches und Deutsch-ungarisches Wörterbuch nem más, 
mint Adelung szótárának kivonata. De ugyancsak Márton 
József volt az, aki az Adelung konzervativizmusával leg
élesebben szembenálló irányt, a német filantropisták által 
képviselt purizmust belevitte a magyar nyelvművelő iroda
lomba. Az irány vezetői Campe és Wolke a szélsőséges 
racionalizmus alapján állva a nyelvszokást semmibe se 
vették s egyedül az észt ismerték el a nyelv szabályozó
jának. A nyelvgazdagodás leghatékonyabb eszközét a
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mérhetetlen purizmusban látták; ezt különösen Campe 
hirdette 1801-ben kiadott németesítő szótárában. Márton 
József már 1810-ben megjelent szótárából töröltette Adelung 
avuló szavait s Campe nagy német szótárából vett új 
szavakkal pótolta őket. Még inkább Campera támaszkodott 
az 1823-ban kiadott Német-Magyar Deák Lexiconban, 
amelyben a Campe-féle szótár számtalan szóösszetételét 
ültette át magyarra. Egyébként azonban a purizmus a 
hazai német nyelvművelésben nem talált tetszésre. Márton 
József szótárain kívül egyedüli nyoma az, hogy 1843-ban 
Magyarország részére külön címlappal kiadták Campe 
németesítő szótárának egyik átdolgozását (Fremdwörterbuch 
nebst Erklärung der in unserer Sprache vorkommenden 
fremden Ausdrücke.)

Adelung konzervativizmusa és a filantropisták túlzó 
purizmusa között az egykorú német költők a mérsékelt 
haladást képviseltékanyelvművelésben. Klopstock, Lessing, 
Wieland, Herder s néhány követőjük a népszerű filozófu
sok és esztétikusok közül — Garve és Jenisch — a 
nyelvbővítés szükséges voltát hangoztatták s a nyelv- 
művelést az írók királyi jogának tartották. Az ő követő
jük a hazai német nyelvművelésben Rumy Károly György 
(1780—1847), a kor egyik legtevékenyebb literátora, akinek 
munkásságában talán legjobban kidomborodik német íróink 
közvetítő szerepének jelentősége. Rumy élete folytonos 
nyugtalanságban, bolyongásban, keresésben folyt le. Ez a 
nyugtalanság jellemzi irodalmi munkásságát is; a pálinka
égetésről és lóetetésről éppúgy értekezett, mint filozófiai 
problémákról. Több mint száz folyóiratnak volt munka
társa s cikkeinek számát fia százezerre teszi. Legszí
vesebben mégis esztétikai és filológiai kérdésekkel fog
lalkozott. A német nyelvművelésbe Adelung útján kap
csolódott be, aki, mikor Mithridatesében a magyar nyelv
ről készült írni, támogatását kérte. De Rumy különben is 
foglalkozott Adelung nyelvészetével. Ezt mutatja Gramma
tica Theodisca duce Adelungiano c. ma már elveszett 
kézirata s Adelung hatása alatt áll 1813-ban kiadott stilisz
tikája is: Theoretisch-practische Anleitung zum deutschen 
prosaischen Stil. Rumy ebben a könyvben híven kivona
tolja Adelungnak a német stílusról írt munkáját, de a 
nyelvművelés kérdéseiben élesen szembehelyezkedik vele. 
Ismeri az egész német nyelvművelési irodalmat, de csak 
a német költők nyelművelő törekvéseit helyesli. A német 
irodalmi nyelvet egészen Wieland szellemében fogja fel: 
„Unsere heutige deutsche Büchersprache und die Sprache 
der gebildeten Stände in Deutschland ist also nichts als ver
edeltes Hochdeutsch und gehört also so gut den Franken 
Schwaben, Bayern u. s. w. als den Obersachsen.“ Wie-



land iskoláját követve helyesli az irodalmi nyelv bővítését 
is. Rumy közvetítő szerepének jelentőségét a magyar nyelv
újítás történetében legjobban Kazinczyval való levelezése 
világítja meg. Rumy ismertette német folyóiratokban a 
magyar nyelvújítás irodalmát s ő volt Kazinczy tanács
adója német nyelvi kérdésekben. A német nyelvművelés 
és a magyar nyelvújítás között mutatkozó párhuzam je
lentős részben Rumy és többi német nyelvművelőink 
közvetítő munkásságára vezethető vissza.

Adelung és a német nyelvművelés hatása alatt a 
hazai német írók egyre fokozottabban érdeklődnek saját 
nyelvjárásaik iránt is. A folyóiratokban, önálló munkák
ban a nyelvjárási tanulmányoknak egész sora jelent meg. 
főleg a szepesi s az erdélyi szászok nyelvéről. A szepesi 
nyelvjáráskutatók közül különösen Genersich János érvé
nyesítette Adelung nyelvművelési nézeteit Versuch eines 
Idiotikons der Zipser Sprache c. cikkében, amely Schedius 
Ze/techríftjében jelent meg. Szerinte a hazai német nyelv
járások mind romlottak, kivéve a szepesit s amint Adelung 
a lipcsei, drezdai és meisseni nyelvjárást tartja minta
szerűnek, úgy Genersich János Lőcsén, Késmárkon, Iglón, 
Szepesszombaton és Poprádon véli a legtisztább nyelvet 
feltalálni. Kívüle még Genersich Antal, ab Hortis Sámuel, 
Mauksch Tamás, Bredetzky Sámuel, Rumy Károly György 
és Csaplovics János foglalkoztak többé-kevésbbé Ade- 
lungra támaszkodva a szepesi nyelvjárással. A pozsonyiak 
nyelvét csupán Windisch ismertette folyóirataiban. Az 
erdélyi szász nyelvjárásról először Seivert János ír cik
keket Tersztyánszky Anzeigerjébe és Windisch Magazin
iába. Seivert azonban még Leibniznek, illetve tanítványának, 
Leonhard Frischnek hatása alatt áll. Adelung nyelvészetét 
az erdélyi szász nyelvjáráskutatásban először Binder 
János használja fel Über die Sprache der Sachsen in 
Siebenbürgen címen a Quartalschriftben megjelent cikké
ben. Az erdélyi szász nyelvjáráskutatásokat különben 
maga Adelung is sürgette Litteratur der Deutschen Mund
arten (1783) c. tanulmányában; ő négy erdélyi szász nyelv
járást különböztetett meg s közülök a nagyszebenit tartotta 
legfinomabbnak és legfejlettebbnek.

A XIX. század elején az első germanisták újra nagy 
érdeklődéssel fordulnak németségünk nyelvi és irodalmi 
kincsei felé, az érdeklődés nyomában meginduló kutatás 
azonban nagyrészt eredménytelen maradt.

I R O D A L O M .
Bleyer Jakab: Gottsched hazánkban. Bp„ 1909. — Thiene- 

mann Tivadar: Német és magyar nyelvújító törekvések. NPhD. 
1. Bp„ 1912. — Ugyanaz: Deutsche und ungarische Sprachpflege.
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Ungarische Rundschau. 1913. — Heinrich János: Egy kevéssé 
ismert fejezet a német nyelvtörténetből. A keszthelyi kath. 
főgimn. értesítője. 1910/11. — Petz Gedeon: A hazai idegen 
nyelvjárásokról. Akad. Ért. 1905. — Weber Arthur: A szepesi 
nyelvjárástanulmányozás története. NPhD. XIX. Bp., 1916. — 
A. Schullerus: Die Vorgeschichte des siebenbürgisch-deutschen 
Wörterbuchs. Programm des ev. Landesseminars zu Hermann
stadt. 1895.

C) Filozófusok és esztétikusok.
A német felvilágosodás hatalmas filozófiai és eszté

tikai irodalmának a hazai német irodalmi törekvésekben 
is van nyoma. Nemet íróink nagy része még mindig 
protestáns pap és tanár lévén, a filozófia, mint önálló 
tudomány ugyan nehezen fejlődik s a filozófiai érdeklő
dés, filozófiai tájékozódásra való törekvés kezdetben 
inkább teológiai és pedagógiai szakmunkák keretén 
belül, legfőkép pedig a politika és a vallás kérdéseit fel
ölelő, garmadaszámra 'megjelenő röpiratokban ügyelhető 
meg. De azért voltak hazai német írók, akik a gondol
kodás tudományát öncélnak tekintették és önálló műveket 
szenteltek filozófiai problémák tárgyalásának. Lassanként 
meginduló németnyelvű filozófiai irodalmunk elsősorban 
a kisebb jelentőségű, népszerű filozófusokra és esztétiku
sokra támaszkodik. A legtöbb német író filozófiai művelt
sége alig haladta meg Gellert, Mendelssohn, Jacobi, La- 
vater, Sulzer gondolatvilágát, amely az osztrák irodalom
ban is erősen érvényesült s ugyancsak osztrák írók, a 
jozefinista-irodalom munkásai, mint Blumauer, Rauten
strauch, Eybel, Huber közvetítették a magyarországi német 
irodalmi törekvések számára a francia felvilágosodás 
eszméit. Kant műveinek a század végén akadt ugyan 
olvasóközönsége, de, mint éppen egyik legalaposabb filozó
fiai képzettségű írónk, Glatz Jakab megjegyzi, inkább csak 
affektálták megértésüket.

A felvilágosodás alapeszméit, a racionalista módszert 
a hazai német protestáns tanulók közt elsősorban Wolff 
Keresztély lipcsei professzor, Leibniz követője népszerű
sítette. Alkalmi beszédekben és versezetekben, akadémiai 
disszertációk ajánlásaiban gyakran találkozunk az ő ne
vével, de rendszeréből igazán elevenen ható tényezővé 
csak a vallási türelem eszméje lett, amelyet a röpiratok 
hatalmas tömege propagált. Wolff rendszerével behatóbban 
először Clompe Péter brassói rektor (1718—1751) foglal
kozott lipcsei egyetemi hallgató korában. Egy ismeretlen 
francia munka alapján cáfolatot szerkesztett azon vádak 
ellen, amelyeket az orthodoxia és pietizmus emelt Wolff 
rendszere ellen (Neue Schriften über die ausgegebenen 
Irrthümer, welche in der Philosophie des Herrn Hofraths



Wolff enthalten sein sollen . . . Leipzig, 1736), A könyv ma 
már alig hozzáférhető, de pusztán tárgyából és keletkezé
sének körülményeiből megállapítható, hogy német szár
mazású protestáns ifjaink Lipcsében egyformán megismer
hették a német és francia felvilágosodás eszméit. Wolff 
rendszerének első tudatos követője és továbbfejlesztője 
ugyancsak erdélyi szász író, a nagyszebeni születésű 
Hissmann Mihály (1752—1784) volt. Hissmann Erlangen- 
ben és Göttingában tanult s ugyanott emelkedett az 
akadémiai pályán fokról-fokra az egyetemi tanárságig. 
Filozófiai előadásainak óriási hallgatósága volt; 1784-ben 
II. József Van Swieten útján a pesti egyetem filozófiai tan
székére hívta meg, de ezt már nem foglalhatta el. Hiss
mann könyveiben mindig a Leibniz-Wolff-féle rendszer
ből indul ki, amelyet azután főleg a francia materialistákra 
vonatkozó óriási olvasottságával épít tovább. Bár D’Holbach, 
Lametrie elveihez sokban hozzájárul, óvakodik attól, hogy 
határozottan támadja a kinyilatkoztatott vajlást; ilyenkor 
jól alkalmazott idézetei mindig kisegítik. Irásmodora és 
személyi kapcsolatai révén viszont közel áll a német nép
szerű filozófusokhoz; legelterjedtebb munkája Briefe über 
Gegenstände der Philosophie an Leserinnen und Leser 
(1778) a populáris filozófiai irodalom tipikus példája. 
Emellett állandóan levelezett Garveval, Wielanddal, Lava- 
terral s munkatársa volt Wieland Merkúrjának is. Ő volt 
első filozófiai írónk, aki a francia felvilágosodás eszméit 
az erdélyi szászok között népszerűsítette. Teljesen a né
met populáris filozófusok tanítványa Genersich János 
(1761—1823) késmárki tanár és prédikátor. Genersich vol- 
taképen csak egyetlen egy filozófiai munkát írt: Von der 
Liebe des Vaterlandes, ein philosophisch-historischer Ver
such (Wien, 1793), de teológiai, sőt pedagógiai munkái is azt 
mutatják, hogy ez a könyvgondolatvilágának leghívebb meg
nyilatkozása. A könyv alapgondolatát Genersich Thomas 
Abbtnak Vom Tod fürs Vaterland c. munkájából (1761) vette. 
Ezen az alapgondolaton kívül azonban Genersich gondolat
menete eléggé önálló. Ideálja a felviiágosodott kultúrpoli- 
tikus, aki hazáját a műveltség és tudomány terjesztésével, 
a polgári rend s a vallásszabadság ápolásával szolgálja. 
A felvilágosodás e közismert szólamait Genersich főkép 
Lessing és Mendelssohn irataiból vett idézetekkel és a 
történelemből vett példákkal tarkítja; világos, élvezetes 
írásmódjával jóval felülemelkedik az egykorú német 
populáris filozófiai irodalom átlagán. Kant filozófiájának 
első rendszeres követője a hazai német írók között 
Toppertzer Sámuel (1770—1815) lőcsei tanár, majd szepes- 
olaszii lelkész; Über den eigennützigen unduneigennützi
gen Trieb in der menschlichen Natur (1796) c. tanulmánya



egészen Kant erkölcstanának szellemében készült. Ez a 
tanulmány általában jellemző Kant gondolatrendszerének 
hazánkban való térfoglalására. A filozófiával foglalkozó 
papok és tanárok először Kant erkölcstanát értékesítik s 
csak lassanként, a XIX. század második évtizedében 
értik meg ismeretelméletének jelentőségét. Toppertzer jénai 
tanulóévei alatt írt egy tanulmányi a transzcendentális 
esztétikáról is, de latin nyelven, aminthogy német 
Íróink tudományos munkáikat még ebben a korban is 
nagyrészt latinul írták.

Az esztétika alaprendszerét Németországban Wolff 
filozófiájából kiindulva Baumgarten építi ki. A fellendülő 
német esztétikai irodalom hatása nálunk egyelőre csak a 
folyóiratok kritikáiban s néhány rövidebb cikkben mutatkozik. 
A folyóiratok és zsebkönyvek szerkesztői közül különösen 
Schedius és Rumy sokat tesznek a német esztétikai iroda
lom elterjesztéséért; saját esztétikájuk azonban csak a 
huszas években alakul ki végleg s akkor érvényesül 
igazán. Az első író, aki nálunk rendszeres, ha nem is 
öncélú esztétikát ír német nyelven, a csehországi szárma
zású Schauff Nép. János (1756—1812) pozsonyi rajztanár. 
Schauff magyar műtörténeti tanulmányaival kapcsolatban 
mélyedt el az esztétika elvi kérdéseibe s műtörténeti 
tanulmányai keretében fejtette ki őket (Allgemeine Begriffe 
von Künsten und Künstlern . . . Pressburg 1794. — Grund
begriffe der Baukunst. Pesth, 1806). Schauff az általános 
meghatározásokban híven ragaszkodik Baumgartenhez, 
míg a műtörténeti részben főkép Lessing és Winckelmann 
munkáira támaszkodik; munkáinak értékét nehézkes nyelve, 
különösen keresett szakkifejezései erősen csökkentik.

Míg rendszeres filozófiai munkákat a hazai német 
irodalomban a XIX. század első felében is csak keveset 
találunk, addig az esztétikai irodalom a német romantika 
hatása alatt erősen fellendült.

I R O D A L O M .
Várady Imre: Gellert hazánkban. NPhD. XX. Bp., 1917. — 

Ciomperól I. 7’rausch: Schriftstellerlexikon. I. 219. 1. — Hissmann- 
ról 1. Wurzbach: Biographisches Lexicon. IX. 57—59.1. — Trauseh 
i. m. II. 166—171. I. — Genersichrő! I. Goedeke: Grundriss. VII.:2 70 1. 
és Szelényi Ödön: Gener sich János. Közlemények Szepes vm. 
múltjából. 1914. — Toppertzerről 1. Goedeke: Grundriss. VII2 
77—78. 1. és Szinnyei: XIV. 302—303. has. — V. ö. még Zuber 
Marianne: A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig. 
NPhD. XVII. Bp., 1915. — Schauffról 1. Goedeke: Grundriss. 
VII:2 70—71. 1. és Szinnyei: M. I. XII. 333—334. has.

D) A felvilágosodás röpiratirodalma.
„Die allgemeine Aufklärung kann durch grosse und 

gelehrte Bücher entweder garnicht, oder nur sehr langsam,
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durch kleine Abhandlungen und Aufsätze aber und durch 
periodische Schriften, Wochenblätter, politische und gelehrte 
Zeitungen sehr schnell und auf die meisten Menschen 
ausgebreitet werden.“ Ezeket a sorokat Kovachich Márton 
György, a felvilágosodás egyik legagilisabb literátora írta. 
Kovachich helyesen ismerte fel az új eszmék elterjeszté
sére alkalmas eszközöket. Nem tudós - könyvek, hanem 
elsősorban a folyóiratok cikkei és a népszerű röpiratok 
révén lettek nálunk a felvilágosodás eszméi elevenen ható 
erőkké, mert e cikkek és röpiratok útján kapcsolódtak be 
ezek az eszmék az élet gyakorlati kérdéseibe, ilymódon 
mentek át a köztudatba azok a reális előnyök, amelyeket 
a felvilágosodás eszméinek gyakorlati érvényesítése az 
egyén és a közösség számára jelentett. A magyar felvilá
gosodás gazdag németnyelvű röpiratirodalmának biblio
gráfiái összegyűjtése, a benne rejlő hatalmas szellemtörté
neti anyag feldolgozása külön monográfia feladata. 
E helyen csak a röpiratirodalomnakfőbb tárgyköreit, hangját, 
főforrásait akarjuk jellemezni s ezzel kapcsolatban meg
ismerni a német polgárság nagy tömegének állásfoglalását 
a felvilágosodás eszméivel szemben.

Az első folyóiratokkal együtt megjelenő első röpiratok 
csak általánosságban kultúrpolitikai reformokat sürgetnek 
s legtöbbször egykorú németországi folyóiratokban meg
jelent cikkeknek egyszerű másolatai vagy halvány után
zatai. Ezeknek a kultúrpolitikai irányú röpiratoknak leg
jellegzetesebb típusa egy 1785-ben névtelenül megjelent 
levél, Ein Funke zum Lichte der Aufklärung, amely 
Magyarország boldogulását abban látja, ha a teológusok 
és államférfiak a „józan filozófia“ elveit viszik át az életbe. 
Ez a józan filozófia pedig nem más, mint Wolff gondolat
rendszere, amelynek nyílt vagy hallgatólagos magasztalását 
a röpiratok legnagyobb részében megtaláljuk. Az általános, 
színtelen szólamokba azonban csakhamar erősebb hangok 
vegyülnek s a felvilágosodás elméleti dicsérete helyébe 
konkrét gyakorlati követelmények lépnek: a vallási egyen
jogúság helyreállítása és a kiváitságok szűkítésé vagy 
megszüntetése.

A német polgárság nagyobb része még mindig protes
táns lévén, természetes, hogy a felvilágosodás eszméi 
közül legnagyobb lelkesedéssel a vallásszabadságot fogadták 
s hogy a röpiratok tekintélyes hányada is ezzel foglalkozik. 
A vallásszabadság gondolata a hazai némeiség körében 
először mint Wolff filozófiájának kisugárzása terjedt el, 
de az egyenjogúságért vívott mozgalom kiélesedése és a 
katholikus egyház ellen irányuló támadó jellege már a 
francia forradalmárok iratainak hatásához fűződik, amelyek 
közül Rabaut de Saint Etiennek, a híres protestáns pap-
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girondinnek egyik beszédét („dass man bei der Erklärung 
der Rechte der Menschen, auch das Recht auf eine unein
geschränkte Religionsfreiheit anerkennen möge“) 1790-ben 
nálunk németül is kiadták. A vallásszabadságról szóló 
röpiratok kezdetben csak a sötét vallási elfogultságot, a 
fanatizmust állítják pellengérre a francia és német irodalom 
közkeletű képeivel és kifejezéseivel; de csakhamar sorra - 
kerül a katholikus papság is, mint ennek a fanatizmusnak 
ápolója és terjesztője. A papság a röpiratok ismeretlen 
szerzői szerint Magyarország minden bajának okozója, az 
állam igazi ellensége. (Antonicor, das Bild unserer Zeiten, 
oder welche sind dermals die gefährlichsten Feinde . . .  Press
burg, 1790.) De az orthodox protestáns papság sem sokkal 
különb; lassanként a röpiratok már nem vallásszabad
ságért, hanem a deizmus józan vallásosságáért, vallások 
felett álló evangéliumi szeretetért epednek, míg végre a 
vallást a babona mellé .helyezik *(An die Protestanten in 
Ungarn. Hannover, 1791). A vallásszabadságért való moz
galom ilyen elfajulásában a francia forradalmi eszmék 
terjedésén s a jozefinista egyházi reformtörekvésekben 
érvényesülő janzenista szellemen kívül jelentékeny szerepe 
volt Trenck Frigyesnek, a hírhedt porosz kalandornak; 
Trenck 1790-ben jelent meg nálunk s csak természetes, 
hogy a' papság és az egyház ellen gyűlöletet szító rengeteg 
röpiratának elsősorban a német protestáns polgárság 
körében volt visszhangja. A katholikus egyház részéről 
ugyan a szintén német származású Szaitz Leo védekezett 
ellene leghatásosabban, de egyéb védekezésnek a német 
röpiratirodalomban alig van nyoma.

Trenck veszélyes hatása a német polgárságra azonban 
nemcsak e vallásellenes mozgalomban, hanem az állami 
és társadalmi renddel szemben való állásfoglalásban is 
mutatkozott. A német polgárság katholikus része a nemes
séggel szemben az udvarra támaszkodott s eleinte az udvar 
titkos támogatásával küzdött a kiváltságok szűkítéséért, 
de a mozgalmat nem lehetett megállítani s a kiváltságok 
ellen harcolók egy része lassanként forradalmi eszmék 
megvalósításáért lelkesedett. A protestáns németség viszont 
a nemességhez állott közelebb s már helyzeténél fogva 
a jobb jövő reményében fogékonyabb volt minden politikai 
reformeszme befogadására. így kerültek a Martinovics-féle 
összeesküvésbe német polgárok vagy német polgárok fiai 
mint Hirgeist Ferenc jurátus, Länderer Mihály nyomdász 
és Paitzkoffer lakatos; igaz, hogy ezek kivételek, de a 
konzervatív polgárság nagy tömege is mohón szívta magába 
a francia és német felvilágosodás politikai reformeszméit. 
Ez tükröződik a politikai tartalmú röpiratokban, alkalmi 
beszédekben és versezetekben, jogi disszertációkban, külö-



nősen az erdélyi szászoknál. Hobbes társadalomelméletét, 
Voltairenek az abszolutizmus és feudalizmus ellen irányuló 
eszméit — akár közvetlenül, akár bécsi jozefinista írók 
közvetítésével átvéve — Rousseau társadalmi szerződését 
egyformán megtaláljuk bennüksezekről a tárgyakról tartanak 
beszédeket a szabadkőműves páholyokban Nagyszebenben, 
Brassóban, Eperjesen, Pozsonyban, Selmecbányán, Besz
tercebányán, Szepesszombaton, Pesten és Temesvárott.

A Martinovics-féle összeesküvés felfedezése után persze 
elhallgatnak a névtelen reformátorok s a röpiratok nagy 
részét innen kezdve csak dinasztikus ragaszkodástól 
olvadozó köszöntők alkotják.

I R O D A L O M .

> Ballagi Géza: A politikai irodalom története Magyarorszá
gon 1825-ig. Bd. 1888. — Eckhardt Sándor: A francia forra
dalom eszméi Magyarországon. Bd.. 1924. — Marczali Henrik: 
Magyarország története II. József korában. Bp., 1885—1888. -  
Ugyanaz: Az 1790-91-iki országgyűlés. Bp.. 1907. — Fraknói 
Vilmos: Martinovics és társainak összeesküvése. Bp.. 1880. — 
Ugyanaz: Martinovics élete. Bp., 1921. — Abafi: Geschichte der 
Freimaurerei in Österreich-Ungarn. I—IV. Bp., 1890—99. — Ferd. 
von Zieglauer: Geschichte der Freimaurerloge St. Andreas zu 
den drei Seeblättern in Hermannstadt (1767 bis 1790). Archiv. 
N. F. XII. 1874, 446-593. !.

3. A lírai költészet.
A felvilágosodás irodalmi felfogása nem ismerte el 

a  költészet öncélúságát. E felfogás szerint a költészetnek, 
mint általában az irodalomnak feladata az volt, hogy 
ismereteket terjesszen, hogy az embereket erkölcsi okta
tásokkal és tanulságokkal nemesítse. Ennek a felfogásnak 
a hatása alatt állottak német íróink még akkor is, amikor 
a német klasszicizmus a leghatalmasabb alkotásokkal 
igazolta minden művészetnek — így a költészetnek is — 
öncélúságát. A felvilágosodás irodalmi felfogása a tiszta 
líra fejlődésére nem volt kedvező hatással s a hazai 
német irodalmi törekvések fellendülésében a lírai költé
szetnek aránylag szerény része van. Költőink mohón 
tanulmányozták ugyan a német irodalom alkotásait s a 
lírai költészet gyors fejlődésével is lépést akartak tartani, 
de éppen ez a mohó keresés, az új irányok meg nem 
emésztése lehetetlenné tette a természetes fejlődést s miután 
a hazai német költők csak közepes tehetségűek voltak, 
a líra alig emelkedhetett a verstani és stílusgyakorlatok 
színvonala fölé. Uralkodó jellemvonása a legtarkább eklekti
cizmus, egyes határozott irányokat, vagy ezeket követő 
írói köröket nem találunk.
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A) A z almanachok és munkatársaik.
A lírai költészet művelői és fejlesztői elsősorban a 

költői almanachok voltak. 1777-ben Ratschky megindítja 
a Wiener Musenalmanachot s már a következő évben 
Korabinszky János Mátyás Pozsonyban kiadja az Almanach 
von Ungarnt. Igaz, hogy ez csak címében és külső formá
jában áll közel a bécsi kiadványhoz, tartalmát tekintve 
inkább statisztikai zsebkönyv, amelynek az irodalomhoz 
csak annyiban van köze, hogy néhány tudós cikket közöl 
Campe pedagógiai rendszeréről, Magyarország történelmi 
emlékeiről, bányáiról és gyógyforrásairól. Az első igazán 
irodalmi zsebkönyv a Pressburger Musenalmanach auf 
das Jahr 1785., amelyet Tekusch János Mihály (1764—1813) 
pozsonyi tanár adott ki. Tekusch a bevezetésben hangsú
lyozza, hogy nem a német Musenalmanachok nagy számát 
akarja szaporítani, hanem arra törekszik, hogy zsebkönyve 
speciálisan a ha*zai német irodalmi törekvéseknek legyen 
hű tükre. Ennek ellenére az almanachokban levő költe
mények jó része — rendesen magától a szerkesztőtől — 
bécsi költők, különösen Blumauer verseinek utánzata. Az 
oktató elemet Lafontaine két meséjének átdolgozása képvi
seli. A magyarosság csupán a pozsonyi Schok János 
huszárdalában domborodik ki. de ez is inkább Gleim 
porosz gránátos-dalainak modorában készült. Schokon 
kívül az almanach munkatársai közül csak Seivert Jánosi 
ismerjük. Seivertnek itt megjelent költeményei részben 
Gleim, Hagedorn és Uz stílusában írt anakreoni dalok, 
amilyeneket első verses gyűjteményeiben (Siebenbürgische 
Kleinigkeiten 1757 — Freimüthige Gedanken von Gespen
stern 1757) önállóan is kiadott, részben velős erkölcsi 
mondások ügyes kis négysoros versekbe tömörítve Hypo
chondrische Einfälle címen (külön könyvalakban is meg
jelentek 1784-ben), amelyek hangjukat és taitalmukat 
tekintve, mintha egy-egy Gellert-mese tanulságát fejeznék 
ki. Tekusch saját költeményei alig emelkednek túl a 
dilettantizmus színvonalán. Jelentősége inkább szervező 
tehetségében van; 1788-ban ifjúsági önképzőkört alapított 
Gesellschaft der Beredsamkeit und Dichtkunst néven s 
ezzel a fiatal német költők számára központot teremtett; 
ez az irodalmi kör különösen a XIX. század huszas 
éveiben lendül fel Schröer Gottfried Tóbiás vezetése alatt.

Tekusch szervező munkáját Brünnbe való távozása 
után tanítványa, Lübeck, János Károly (W70—1814) bazini 
születésű fiatal orvos folytatta, de csak 1800-ban lépett a 
nyilvánosság elé zsebkönyvével: Almanach einiger Freunde 
Ungariicher Musen für das Jahr 1800. Munkatársai 
Bredetzky Sámuel, Glatz Jakab, Keil Henrik János és
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Rosier Mária. Az almanach tekintélyes részét Lübeck 
költeményei töltik meg, amelyek nagyobbára Alxinger és 
Leon verseinek halvány utánzatai; legsikerültebbek köz
vetlenhangú, élénk hazafias dalai. Bredetzky adalékai 
nem önnállóak, inkább antik költők (Horatius, Propertius) 
alapján készült átdolgozások. Az almanach legjelenté
kenyebb munkatársa kétségtelenül Glatz Jakab (1776—1831); 
egész munkásságának európai színvonala ugyan első
sorban ifjúsági elbeszéléseiben és pedagógiai könyvei
ben tárul elénk, de lírai költeményei is nemes stílusérzékről 
és finom irodalmi ízlésről tanúskodnak. Didaktikus epi
grammái Gellert erkölcsi elveit népszerűsítik, különben 
didaktikus marad mindig, még szerelmi és leíró költemé
nyeiben is, amelyek éppen ezért lírájának leggyengébb j 
alkotásai. A két jelentéktelenebb munkatárs közül a fiatal í

•* Keil Henrik János hazafias ódáiban Denist választotta t 
mintaképül, RosierMáriaszentimentálisdalaibanMatthissont 
utánozza. Bátyja, Rosier Kristóf (1773—1837) a következő 
évben átvette Lübecktől az almanach szerkesztését és 
hasonló keretben, részben ugyanazokkal a munkatársakkal 
adta ki Musenalmanach von und für Ungarn auf das 
Jahr 1801 címen. Rosier mint költő alig vitte többre igény
telen alkalmi versezeteknél, de mint szerkesztőnek nagy 
érdemei vannak a német irodalom népszerűsítése körül.

- Almanachjának előszavában arra serkenti hazánk fiatal 
német költőit, hogy Goethe, Schiller, Wieland, Voss alko
tásaiban elmerülve, a legszigorúbb kritikával mérjék saját 
képességeiket. Új munkatársai közül mindenekelőtt Gruber 
Károly Antal (1760—1840) érdemel említést. Gruber élete 
«lég viszontagságos volt; mint színész, szerkesztő, magán
titkár és könyvtáros próbált szerencsét, de ezek a foglalko
zások vagy nem biztosították anyagi megélhetését, vagy 
nem elégítették ki becsvágyát. Változatos élete révén azon
ban megismerkedett az egykorú osztrák és magyar 
szellemi élet minden számottevő tényezőjével. írói fejlő
désére a színpad volt legnagyobb hatással. Legkedveltebb 
műfaja a dráma volt, amelynek fejlődésével szinte élete 
végéig lépést tartott. Lírája ezzel szemben szűk területen 
mozog, fejlődést is alig látunk benne. Az almanachban 
megjelent költemények részben alkalmi ódák Klopstock 
pátoszával és Denis bárdköltészetének dekorációjával 
telítve, részben morális epigrammák a bécsi Musenalmanach 
népszerű költőinek modorában. Ez a két műfaj uralkodik 
Gruber egész líráján. Legsikerültebbek hazafias ódái 
(Pannonia s Sprache 1806 — Hymnus an Pallas Athene 
1802. — Hymnus an Pannonia 1804.), amelyekben őszinte 
lelkesedés szólal meg. De a túláradó pátosz, az alkalom
szerűséggel járó dekoratív kifejezések szinte lehetetlenné
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teszik, hogy intimebb érzelem, igazán egyéni hangulat 
kerüljön tollára. Néhány nagyszabású elbeszélő költemé
nyében, amilyeneket utolsó verskötetében is kiadott 
(Spaetlinge 1831) sikerrel utánozta Wieland álklasszikus 
verses regényeinek könnyed báját. Hebel alemann költe
ményeinek hatása alatt a nyelvjárási költészettel is megpró
bálkozott (Das Räuschchen, ein idyllyscher Versuch in 
österreichischer Mundart), de csak ötletszerűen, valójá
ban mindig csak alkalmi költő maradt. Kevésbbé termé
keny, de harmonikusabb egyéniség Nitsch Károly Dániel 
(1763—1808), a sokoldalú sárospataki tanár. Mikor Nitsch 
1792-ben a göttingai egyetemtől búcsúzik, Lessing, Herder, 
Goethe és Schiller nagyságát magasztalja egy alkalmi 
költeményben. Ezek a nagyságok ihlették őt verseinek 
megírására, amelyeket részben Rosier Musenalmanach] á- 
ban, részben önálló kötetekben (Gedichte I—II. Leipzig, 
1804) adatott ki- Különösen figyelemreméltó, hogy gyűjte
ményének II. kötetébe néhány népies dalt is felvett s 
ezzel a hazai német irodalmi törekvések keretén belül 
első példáját adta a Herder hatása alatt fejlődő népies 
műköltészetnek. Rosier almanachjának többi munkatársai 
Gotthard Mihály, Halitzky András Frigyes, Schauff János, 
Schedius Lajos, Schwarz János Mihály, Thorwächter 
András és W ieser Karolina mint lírikusok csak az igényte
len alkalmi verselők nagy seregét szaporították. 1804-ben 
Rosier újra kiadja zsebkönyvét, de most már a mindinkább 
irodalmi központtá fejlődő Pesten. A munkatársak sorá
ban. csak egy új névvel találkozunk: Bexheft János 
Konrádéval (1764—1825), akinek néhány pietista áhítattal 
telt vallásos dala előnyösen különbözik az almanachlíra 
sablonos modorától. A kötetből az egykorú kritika 
szerint különösen Rosier Claudius nyomán írt Tokayer 
Liedjének és Glatz disztichonjainak volt nagy sikerük 
s úgy látszik ez a siker bátorította fel Röslert arra, 
hogy almanachja munkatársainak néhány kedvelt köl
teményét antológia formájában újra kiadja (Dichter- 
blüthen . . . 1811). Rosier almanachjának megjelenése 
előtt Pesten már Leyrer József könyvkereskedő is kiadott 
egy almanachot (Almanach für edle Herzen auf das Jahr 
1803), ez azonban egy saját vállalatában megjelent bécsi 
zsebkönyv egyszerű utánnyomata s az irodalomhoz igazán 
kevés köze v an ; a „szépirodalmi“ részben kizárólag 
Leyrer saját költeményeit és anekdotáit találjuk s ezek 
bizony nem nagyon különböznek azoktól a köszöntő 
versektől, amelyeket Leyrer lámpagyujtogatók, színlap- 
kihordók, ievélhordók és kéményseprők számára gyártott 
újév napjára.

Hasonlíthatatlanul nemesebb szempontokkal és



nagyobb igényekkel adta ki Lőcsén zsebkönyvét Rumy 
Károly György Másén-Almanach von wid für Ungarn auf 
das Jahr 1808 címen; Rumy az előszóban fejti ki kiad
ványának célját: a monarchia összes nemzeteinek íróit 
akarta megszólaltatni az almanachban s ezért az osztrák 
költőket is meghívta munkatársakul; különösen törekvése 
„den Ausländern einen bessern Begriff von der ungarischen 
Nationalpoesie zu geben“. Felszólításának azonban nem 
volt meg a kellő eredménye, csak a magyar és a hazai 
német írók támogatták őt törekvéseiben. Amit azonban 
Rumy így szűkebb keretek között nyújt, az az eddig 
kiadott zsebkönyvekkel szemben határozottan haladást 
jelent. Munkatársai a fentebb említett almanachköltőkön 
kívül Unger János Károly, Marienburg Lukács József. 
Schmitz János György és Asbóth János, népszerű erkölcs- 
tani és filozófiai tanulmányokkal pedig Genersich János, 
Karlovszky Zsigmond, Bánó Károly és gr. Csáky Manó 
gazdagították a könyv tartalmát. Unger János Károly 
(1771 —1836), a bécsi Theresianum első kormányzója, a 
Lenau életéből ismeretes Unger Karolina atyja főkép 
ifjúsági elbeszéléseivel és tankönyveivel lett népszerűvé. 
Költeményei, amelyek részben önállóan (Gedichte Wien, 
1797), részben osztrák és német zsebkönyvekben, valamint 
Rumy A/manachjában jelentek meg, az osztrák Klopstock- 
követők, különösen Denis hatása alatt állanak. Dalaiban 
a barátságot énekli meg, ódáiban jelentős eseményeket 
méltat, disztichonjaiban korának félszegségeit ostorozza; 
lírájának egyhangúságát, szegényességét még fejlett forma
készsége sem képes ellensúlyozni. Tisztult formaérzék 
jellemzi Marienburg Lukács József költeményeit is; leg
jobban sikerültek brassóvidéki szász nyelvjárásban írt 
tréfás dalai, amelyek nemcsak Rumy almanachjának, 
hanem a maga szerkesztette Kronstádter Kalendernek 
(1801 —1810) is legvonzóbb darabjai. A késmárki születésű 
Schmitz János György (1765—1826) vallásos költeményeket 
írt Klopstock hatása alatt, Asbóth János (1768—1823), a 
keszthelyi Georgicon igazgatója pedig az anakreontikusok 
modorában a bukolikus költészetet művelte. Rumy látva 
törekvéseinek eredménytelenségét, elejtette tervét s a 
Musenalmanach a következő évben már Pesten jelent 
meg Köffinger János Pál (1786—1845) szerkesztésében. 
Köffinger neve különösen a Mailáth János gróffal együtt 
kiadott kalocsai kódex révén lett ismeretes; élénk össze
köttetésben állott az egykorú osztrák írókkal, tevékeny 
részt vett a romantika hatása alatt megindult osztrák 
nemzeti irányú irodalmi mozgalomban s több magyar tárgyú 
balladát írt Hormayr Archiujába és Taschenbuch']ába. 
De bármennyire közeledik is Köffinger a romantikához,

. - 1
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lírája valójában mégis a német anakreontikában és 
klasszicizmusban gyökerezik. Eszményképei Klopstock, 
Gleim és Schiller. Almanachjában nagyrészt saját verseit 
adta ki.s mind ezekben, mind önálló verskötetében (Gedichte 
Pesth, 1807) leginkább a gondolati líra keretei között 
marad; a túltengő reflexió nehézkessé és szinte meg- 
emészthetetlenné teszi ezeket a költeményeket. Finom 
átérző képességéről tanúskodnak Ossian - utánzatai (An 
Selma — An Selma nach der Entsagung), amelyeket Herder 
Osszián tanulmányának szellemében írt. Legközvetlenebb 
és legfrissebb versei az 1809-ben írt Lieder für Ungarns 
Bewaffnete. Az utolsó nemesi felkelést a magyar költőkön 
kívül több hazai német költő is megénekelte, de míg nagy 
részük alig emelkedik túl az alkalmi költészet elkoptatott 
fráziskészletén, addig Köffinger eleven, hangulatos katona
dalokat ad, melyeknek rokonsága Gleim gránátos dalaival 
semmit sem von le értékükből. 4810 után a hazai német 
lírikusok nagyrésze Köffingerhez hasonlóan csatlakozik az 
osztrák hazafias irodalmi mozgalomhoz, s míg nálunk egy 
egész évtizeden át alig jelenik meg számottevő almanach, 
addig az osztrák almanach-irodalom bámulatosan fellendül 
s a hazai német írók is bécsi zsebkönyvekbe írják több
nyire magyar tárgyú költeményeiket és elbeszéléseiket. 
Csak a huszas évek elején, ismét a bécsi példa nyomán 
jelennek meg nálunk újra irodalmi színvonalú almanachok.

A bécsi Musenalmanachok példája nemcsak a hazai 
német zsebkönyvek szerkesztőit és munkatársait csábította 
utánzásra, hanem az elszigetelten kísérletező műkedvelő 
poéták is mindinkább hatásuk alá kerültek. Az irodalmi 
ízlés irányításához hozzájárult ezenkívül néhány antológia 
és idézetgyüjtemény is, amelyek a jelentékenyebb német 
költők munkáit népszerűsítették. Ilyen antológiát adott ki 
Demian János András trencséni származású pozsonyi 
ügyvéd (Lilien aus den besten lyrischen Dichtern Deutschlands 
1799), ilyenek az 1810-ben megjelent Vergissmeinnicht 
und Veilchenblätter és a Blumen des Guten, Schönen und 
Wahren c. gyűjtemények is. Gellert és Lessing meséinek 
modorában írta erkölcsi célzatú költeményeit Gallauner 
Xa ver Ferenc (1751 —1813) körmöcbányai igazgató; színtelen, 
száraz lírájánál sikerültebb néhány rövid elbeszélő költe
ménye, amelyben egészséges humor szólal meg (Ver
mischte Schriften. Schemnitz, 1801). Hasonló irányúak Hödl 
Joachim verseci plébános morálisepigrammái is (Moralische 
Sinngedichte Wien, 1802). A lírai költészet legnagyobb 
részét azonban még mindig a névtelenül megjelenő üdvözlő, 
ünneplő és gyászoló költemények alkotják. Egy-egy jelen
tékenyebb esemény, mint Mária Terézia halála, a türelmi 
rendelet megjelenése, vagy II. Lipót megkoronázása az
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alkalmi poéták egész seregét szólaltatta meg. Ezekben az 
alkalmi költeményekben domborodik ki legerősebben a 
bécsi Musenalmanach ódaköltőinek hatása; tartalmukat 
tekintve éppen olyan sivárak, mint a barokk költők ver- 
sezetei, csak a könnyen gördülő hexameterekben látunk 
itt-ott haladást.
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B) Artner Teréz és köre.
A  bécsi Musenalmanach hatása alatt fejlődik első 

jelentékenyebb német költőnőnk, Artner Mária Terézia 
0  772—1829) költészete is. Artner Teréz élete mélyen bele
nyúlik a romantika virágkorába, de bármennyire igyekezett 
is együtt haladni korával, egész költészetében, különösen 
pedig lírájában az 1800 körüli német és osztrák irodalom 
tükröződik. Érdekes írói pályája, személyes összeköttetései 
folytán — melyek egész német irodalmunk állapotára 
érdekes fényt vetnek — megérdemli, hogy a hazai német 
irodalom történetírója részletesebben foglalkozzék vele.

Artner Teréz soproni gyermekévei abba az időbe 
estek, amikor a polgárság emelkedésével a nők magasabb 
művelődése is megindul. Serdülő leánykorában megismer
kedik a magyar származású, de bécsi születésű Tiell 
Marianneval, akinek költői hajlamai Teréz érdeklődését 
is egyre jobban a költészet felé irányítják. Néhány igény
telen próbálkozás után 1800-ban együtt adják ki költemé
nyeiket Feldblumen auf Ungarns Fluren, gesammelt von 
Nina und Theone címen; ez a kötet külföldön meglehetős 
elismerésre talált, míg itthon alig vettek róla tudomást. 
Artner Teréz már ebben a kötetben közvetlenül a Wiener 
Musenalmanach, közvetve pedig Klopstock és a göttingai 
kör hatása alatt áll. Költészetében túlteng a reflexió, a 
világ, az emberi lét s a családi élet kérdései foglalkoztatják, 
a természetérzék teljesen hiányzik verseiből. Világa — 
akárcsak a Musenalmanach költőié — a klasszikus világ. 
A napóleoni háborúk hazafias költeményekre ihletik; hazája 
a monarchia s a hazafiság fogalma egybeolvad nála a



dinasztikus loyalitás fogalmával. Első költeményei általában 
teljesen a racionalista szabályok kényszere alatt állnak, 
közvetlenséget, elevenséget csak egy-két népies hangú 
versben találunk.

1803-ban Artner Teréz a breisgaui Freiburgba megy; 
itt ismerkedik meg Johann Georg Jacobival, aki közelebb 
hozza őt Wieland, Schiller és Goethe költészetéhez. Ezeknek 
hatása tükröződik az 1806-ban megjelent Neue Gedichte 
c. kötetben. De bármennyire belemélyed is a német klasz- 
szikusok tanulmányozásába, igazi eszményképe Bécs 
ünnepelt költőnője, az „osztrák Sappho“, Bacsányiné 
Baumberg Gabriella (1766—1839) volt, aki ekkor állott 
dicsősége tetőpontján. Baumberg Gabriellát Bécsben Pichler 
Karolina írónő szalonjában szintén a Musenalmanach 
munkatársai, Alxinger és Leon vezették be a költészet 
titkaiba, hogy azután bámulóivá és rajongóivá legyenek. 
Baumberg Gabriella nagy sikert ^aratott, első költeményes 
kötetét (1800) férje, Bacsányi János 1805-ben újra kiadta 
(Gedichte. Wien, 1805) s a költemények erős szubjektivitása, 
őszintesége, lendületessége és tisztult formája helyes 
irányba terelte Artner Teréz líráját is. Artner nemsokára 
személyesen is megismerkedett az osztrák irodalom jelen
tékenyebb képviselőivel, midőn 1811-ben gróf Zayné 
Calisch Mária (1779—1842) meghívására a nyitramegyei 
Bucsánban talált otthont. A művelt Zay grófné maga is 
írónő volt, 1820—30 között megjelent elbeszéléseire alább 
még visszatérünk. Otthonában valósággal irodalmi kört 
teremtett, ahol főkép az ókori s a német klasszikusokat 
ápolták. Itt ismerkedett meg Artner Teréz Pichler Karoli
nával, akihez csakhamar meleg barátság fűzte. Pichler 
Karolina bécsi szalonja mintegy középpontja volt az osztrák 
irodalmi életnek a XIX. század első évtizedeiben; egy
formán megfordultak nála a felvilágosodás és a hazafias 
romantika írói. Állandó vendégei voltak a Musenalmanach 
költőin kívül Schreyvogel, Schlegel Frigyes és felesége, a 
Collín testvérek és Grillparzer, de mellettük ott voltak a 
hazai német romantika jeles képviselői is: gróf Mailáih 
János és báró Mednyánszky Alajos. Artner Teréznek a 
klasszicizmus gondolatkörében fejlődött lelke azonban a 
romantika lényegével szemben a közvetlen ösztönzések 
ellenére is mindvégig idegen maradt. Csupán Pichler 
Karolina szalonjának legjelentékenyebb vendége, Grillparzer 
volt döntő hatással drámaírói munkásságára. Hogy líráját 
mily kevéssel érintette a bécsi hazafias romantika lehellete, 
azt legjobban válogatott költeményeinek 1818-ban kiadott 
gyűjteménye mutatja (Gedichte Pest-Leipzig 1818). A köl
teményeket értelmi rokonság („Sinneseinklang“) szerint 
hét csoportba osztja: „I. Tugend, Wahrheit, der Mensch



und die Welt. II. Poesie und Kunst. III. Vaterland. IV. 
Kindesliebe und Freundschaft. V. Balladen. VI. Scherz
und Allerley. VII. Kleinigkeiten“. Már ezek a csoportosítási 
szempontok amellett szólnak, hogy Artner Teréz lírája a 
felvilágosodás népszerű erkölcsfilozófusainak gondolat- 
világában gyökerezik. Egyébként a gyűjteményben új 
költeményt alig találunk. Nagyrészt két korábban meg
jelent verseskötetének sikerültebb darabjait válogatta ki s 
összegyűjtötte azokat a költeményeket, amelyek egyenként 
különféle folyóiratokban és almanachokban (Schedius 
Zeifschrift-jében, Rosier zsebkönyvében, Jacobi zürichi 
almanachjában) jelentek meg; ez is bizonyítja lírájának 
csekély fejlődésképességét. Az új költemények főkép 
balladák s ezek tárgyban, a milieu rajzában valóban 
közelednek a bécsi hazafias romantikához. Ezzel a kötettel 
tulajdonképen lezárul Artner lírai költészete. A huszas 
években már csak néhány költeménye jelenik meg egyen
ként Hormayr Archiujában és Taschenbuch jában, a bécsi 
Aglajaban. a zágrábi Lunaban, Zerffi és Habermann 
Vaterländischer Almanachjában, a lipcsei Minervában és 
több más rövidebb életű időszaki kiadványban. Utolsó 
költeményeiben Artner régi eszményeit, Goethét és Schillert 
követi. A racionalizmus költészettanielveitől megszabadulva 
eljutott érzelmeinek szubjektív, közvetlen kifejezéséhez s 
gondolati lírája is tisztultabb, gazdagabb skálájú lett. 
Azonban irodalmi munkásságánaksúlypontja élete második 
felében a drámára esik.

I R O D A L O M .
Pausz Gabriella: Nemes Artner Mária Terézia és í r ó i  

köre. N.Ph.D. XXI. Bp., 1917. — Baumberg Gabrielláról I. Berde 
Julianna Mária: Bacsányiné Baumberg Gabriella élete és 
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C) Erdélyi szász lírikusok.
A hazai német irodalmi törekvésekbe az erdélyi 

szász írók közül csak kevesen kapcsolódtak be. A folyó
iratok és almanachok munkatársai között találkozunk ugyan 
Seivert János és Marienburg Lukács József nevével, de 
a szász írók nagyobb része elzárkózik a szűkebb Magyar- 
országtól s mindenki a maga külön életét éli. Innen 
magyarázható, hogy míg a szorosabb értelemben vett 
hazai német írók állandó érintkezéséből határozott



irodalmi Programm, szerves irodalmi élet fejlődik ki, az 
erdélyi szász írók egymástól elszigetelten élnek s a folyó
iratok is csak a tudósokat tudják szorosabb egységbe 
tömöríteni. Hozzájárul az erdélyi szépirodalom pangásához 
az a körülmény is, hogy az erdélyi szász tanulók most 
nehezebben jutnak ki a német egyetemi városokba, ahol 
pedig a legtöbb ösztönzést kapták az irodalmi munkál
kodásra. A bécsi egyetemet látogató erdélyi szász tanulók 
az osztrák főváros szellemi légkörének hatása alatt meg
próbálkoztak a költészettel is, de hazájukba visszatérve 
teljesen elnémultak.

Ilyen körülmények közt szinte természetes, hogy az 
első jelentékenyebb erdélyi szász költők korán elszakadtak 
szülőföldjüktől és Németországban kerestek érvényesülést. 
A felvilágosodás szertelen tudásvágya hajtotta Gottschling 

.Pál Rudolfot (t 1805), a fiatal nagyszebeni származású 
kereskedőt, aki *1750-ben útnak indult s bejárta egész 
Németországot, míg végre Sziléziában talált új otthont. 
Gottschling nyugtalan polihisztor volt. Leginkább népszerű 
közgazdasági és néprajzi tanulmányokat írt Erdélyről, de 
ezeknél jóval érdekesebb 1784-ben kiadott költeményes 
kötete (Unschuldiger Zeitvertreib in Poesie Dresden). A köl
temények valóban nem emelkednek felül a címben jelzett 
színvonalon, de érdekesen tükröződik bennük Gellert és 
az anakreontikusok hatása. Gottschling a bort és a szerelmet 
énekli meg, az emberi erényeket és fogyatkozásokat ábrá
zolja konvencionális képekben. Verssorai könnyedén 
gördülnek, de képzelőerőt és elevenséget hiába keresünk 
nála. Az anakreontikusoknak egyébként is vértelen szoba
költészete Gottschlingnél még fonnyadtabbá, színtelenebbé 
válik. Az erdélyi szász líra első igazi költői egyénisége 
ebben a korban Kessler János Sámuel (1771 —1796), 
szintén korán elhagyta hazáját. Nagyszebeni gyermekévei 
után katonai pályára lépett, 1793-ban zászlós lett s mint 
alig huszonötéves ifjú a bajorországi Eberach kolostorban 
belehalt Würzburg mellett kapott sebébe. Költeményei 
halála után, 1797-ben Mannheimban, majd ugyanazon 
évben átdolgozva Bécsben jelentek meg (Papiere aus 
dem Nachlasse eines kaiserlichen Offiziers). A felvilágosodás 
kozmopolita eszmevilága tükröződik bennük, mely azonban 
az erdélyi szász nemzeti és faji gondolatot nem tudta 
egészen elnyomni. Kessler Rousseau és Herder tanítványa, 
Shakespeare bámulója. A Sturm und Drang izzó hangulata 
lüktet rapszódiáiban; formában főkép Höltyt követi, 
igazi eszményképe azonban az ifjú Schiller. Gondolati és 
érzelmi skálája meglehetősen szegényes s élményeinek 
közvetlen hatását a minduntalan előtolakvó irodalmi 
reminiszcenciák erősen csökkentik. Figyelmet érdemel
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nővére Kessler Zsuzsanna Katalin, akit néhány érzelmes 
költeménye és levelei alapján bátyjával legalább is egyen
rangú költői tehetségnek kell tartanunk.

Az erdélyi szász líra legnagyobb része azonban 
most is — mint a XVII. században — jelentéktelen alkalmi 
költeményekből áll. Ezekben az alkalmi versezetekben 
különösen a kilencvenes években fellobbant szász faji 
öntudat s az ősi jogokhoz való ragaszkodás szólal meg. 
Ilyen pl. a Bruckenthal Mihály királybíró beiktatására 
készült tréfás „ballada.“ Die Geschichte der Sachsen 
(1790), Lebrecht Mihály-tói, Blumauer modorában, amely 
érdekesen mutatja, hogy Müller és Hermann történelmi 
tanulmányainak szelleme mennyire áthatotta az egész 
szász közvéleményt. A hódolatok és magasztalások egy
hangú áradatában üdítően hatnak Filtsch Dániel (1730— 
1793) nagyszebeni lelkésznek II. József erdélyi útja alkal
mával írt, történelmi vonatkozásokkal átszőtt epigrammái 
is. A Napoleon elleni háborúk szintén az alkalmi lírikusok 
egész sorát szólaltatják meg. A jelentékenyebbek: Binder 
György Pál (1784—1867), Brandsch Simon Gottlieb (1773— 
1852), akinek 1809-ben írt Die sächsische Bürgermiliz in 
Paris c. humoros költeménye különösen népszerű volt és 
Wächter József (1792—1880), aki sok honfitársához hason
lóan mint bécsi egyetemi hallgató írt néhány sikerült 
költeményt, de hazájába visszatérve teljesen orvosi tanul
mányainak szentelte idejét.

A kilencvenes évektől a XIX. század negyvenes 
éveiig terjedő korszak az erdélyi szász szellemi élet 
történetében általában a lassú erőgyűjtés és fellendülés kora. 
A szépirodalom meddő, de kialakul az egységes erdélyi 
szász faji öntudat, amely a negyvenes évek irodalmi 
virágzásának is egyik leggazdagabb forrása.

I R O D A L O M .
Goedeke: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dich
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4. Elbeszélő irodalom.
Az a tarka eklekticizmus és ízlésbeli tájékozatlanság, 

amely a lírai költészetet jellemzi, még erősebben domborodik 
ki a hazai német elbeszélő irodalomban. A XVII. század 
végéről való kalandorregények, a Robinzonádok, Gellert 
érzelmes Richardson-utánzata és Wieland álklasszikus 
elbeszélései egyformán utánzásra serkentették német 
íróinkat. Míg azonban a lírában legalább az almanachok 
munkatársainál némi fejlődést látunk s az egyes költők 
egymásra is ösztönző hatással voltak, addig az elbeszélő 
irodalomban csak egyes kisszámú elszigetelt kísérlettel 
találkozunk, amelyek között semminémű kapcsolat nincs. 
Általában elbeszélő irodalmunk ebben az időszakban 
nagyrészt jelentéktelen német és osztrák anekdotagyüjte- 
mények és rémrégények utánnyomataiból. és szószerinti 
átvételeiből áll. .Csupán, az ifjúsági elbeszélések között 
találunk olyan alkotásokat, amelyek a nagy német irodalom
ban is teljes polgárjogot nyertek.

A) Regény és elbeszélés.

A hetvenes évektől kezdve a hazai nyomdákból ki
került' elbeszélő műveknek két leggyakrabban előforduló 
típusa a kisebb elbeszélésekből és anekdotákból álló 
gyűjtemény s a borzalmas és szentimentális részletekben 
váltakozó, lehetőleg magyar vonatkozásokkal átszőtt 
haramia- vagy lovagregény. Mindkettő névtelenül jelenik 
meg, csak a kiadó nyomdatulajdonost ismerjük. Az anekdota- 
gyűjteményeket, mint azt legtöbbször egy-egy általános 
kifejezéssel jelzik, az ismeretlen szerkesztők rendesen több 
„közkedvelt“ könyvből állították össze. A gyűjtemények 
tai talma elég változatos. Találunk bennük a XVII. századi 
trufatárak darabjaira emlékeztető vaskos és sikamlós 
tréfákat, erkölcsi fejtegetéseket, oktató meséket és rövid, 
szentimentális történeteket. Művelődéstörténeti szempontból 
érdekes lenne a gyűjtemények eredetét közelebbről meg
határozni, nevezetesen azt, hogy vájjon nem egyetlenegy 
német vagy osztrák gyűjtemény egyszerű utánnyomatai-e, 
hanem valóban több nálunk „közkedvelt“ könyv alapján 
készültek.

A rémregényeket és lovaghistóriákat a hazai könyv
nyomtatók többnyire magyar vonatkozásaik miatt adták 
ki újra. Leginkább osztrák ponyvaírók Bécsben megjelent 
munkáinak utánnyomatai, de akad köztük több első kiadás 
is. Ilyen a félelmetes termékenységű Josef Alois Gleich 
Pozsonyban kiadott rémregénye Emmerich von Wolfsthal, 
oder das Pressburger Schlossgespenst; magyar vonat-



kozás ebben a regényben csak annyiban van, hogy az ese
mények egyik színhelye a pozsonyi vár, amelyet a szerző
életében sohasem látott, de ezért mind ezt, mind pedig 
több más magyar tárgyú könyvét nálunk még a XIX. század

I negyvenes éveiben is mohón olvasták. Hasonló sikere 
volt egy névtelenül megjelent lovaghistóriának, Almarich 
Herzog von Siebenbürgen oder Der Wald bei Hermannstadt 
(Pest, 1807), amely az álmenyasszony ismert mesemotívumát 
ülteti át a naiv módon elképzelt Erdélybe. Ezeknek a lovag
regényeknek a tartalma és technikája éppen olyan 
változatos, mint az anekdotagyüjteményeké. Megtaláljuk 
bennük a „hadi“ regények szertelen kalandjait, a robin- 
zonádok fantasztikus tájképeit (Der Blocksberg oder der 
Kopf ohne Mann 1799), az idillköltészet erőltetett, bukolikus 
hangulatát (Die schöne Schäferin vom Bösen versucht 
Pressburg, é. n.) s különösön a XIX. század elején Goethe 
Götz von Berlichingenjének közvetlen és közvetett hatását. 
(Attilas Schwert 1810. — Béla der Blinde, König der 
Ungarn 1810.) A magyar történelmi vonatkozás csupán 
cégér bennük — nemcsak a hazai, hanem a németországi 
olvasóközönség számára is — mert új, eddig ismeretlen 
exotikumokat sejtetett. Népszerűségük egyformán nagy 
volt Németországban, Ausztriában, de seholsem emelkedtek 
olyan egyeduralomra és seholsem voltak az irodalmi 
ízlésre olyan végzetes hatással, mint nálunk.

A kalandorregények, anekdotagyüjtemények, lovag
históriák és robinzonádok nagy népszerűségéből természet
szerűen adódnak a hazai német elbeszélő irodalom 
önállóbb alkotásainak főjellemvonásai is. Az első erdélyi 
szász regényszerző Lebrecht Mihály (1757—1807) nagy
szebeni tanító, majd kiscsűri prédikátor még mint tanuló 
írta meg 1778—80-ban Kolozsvárott kiadott kétkötetes regé
nyét, Das unerkannte Verbrechen oder die Merkwürdigkeiten 
Samuel Hirtendorns . . . Lebrecht buzgón tanulmányozta 
Happel és Hunold regényeit, amelyek a XVII. és XVIII. század 
fordulóján a német elbeszélő irodalom iegnépszerűbb 
alkotásai voltak, de a hetvenes években már senkisem 
olvasta őket. A regény háttere XII. Károly svéd királynak, 
az oroszok ellen viselt hadjárata. A regényhős maga 
beszéli el élményeit, a kalandorregények tipikus eseményeit, 
de a borzalmak és vérengzések halmozásában mégsem 
olyan végletes, mint a XVIII. század eleji rémregények. 
A szerző fejlett természetérzéke arra vall, hogy nemcsak 
az idejüket múlt hadi regényeket, hanem korának lírai 
költészetét is figyelemmel olvasgatta; ismeri továbbá — bár 
csak futólagosán — Richardson Grandisonját is s a regény 
morális dialógusaiból Gellert erkölcstani fejtegetéseinek 
szelleme árad. Amit Lebrecht a regényen kívül írt — alkalmi
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beszédeket és költeményeket — az semmiben sem külön' 
bözik pályatársainak konvencionális szárnypróbálgatásaitól; 
csak az erdélyi történelemről írt népies áttekintésével (Die 
Geschichte von Siebenbürgen in Abendunterhaltungen 
vors Volk, Hermannstadt 1784) adott népének igazi kincset 
akkor, amikor az legsúlyosabban érezte a jogfosztottság 
keserűségét.

Míg Lebrecht Happel és Hunold kalandorregényeiben 
találta meg irodalmi mintáit, a pozsonyi Jetting Károly 
(1730—1790) a robinzonádokon felbuzdulva írja meg élet
regényét, amelyet fiának egy barátja adott ki: Der 
Ungarische Robinson, oder Schicksale und wunderbare 
Abentheuer Karls Jetiing, eines gebohrnen Ungars. Ein 
Beitrag zur Länder- und Menschenkenntnis (Wien, 1797). 
Jetting élete valóban robinzonád volt. Korán elvesztvén 
atyját, egy bécsi ügyvédnél gyakornokoskodott, majd 
gazdáját megkárosítva megszökött s egy angol bankár 
komornyikjaként utazott Londonba. A bankár a bizalom- 
gerjesztő értelmes ifjú számára állást szerez Senegalban 
s Jetting útnak indul. Háromszor szenved hajótörést, három
szor kerül tengeri rablók és vademberek fogságába, akik 
mint rabszolgát eladják. Rengeteg életveszély közt hányódik 
Európa és Afrika között, végre közel kétévi szenvedés 
után visszatér Pozsonyba; itt találkozik anyjával és londoni 
jegyesével s megkapja az időközben elhalt bankártól reá
hagyott gazdag örökséget. Ezeket az élményeket írja le 
Jetting regényében. Mint a könyv alcíme mutatja, nem 
szórakoztatni, hanem tanítani akart. Az egész regényt 
száraz józanság és a sok változatos kaland ellenére is 
egyhangúság jellemzi. Jetting hosszasan időzik az ismeretlen 
országok és népek ismertetésénél s a felvilágosodás fel
fogásához híven a vademberek legnagyobb részét a ter
mészet romlatlan fiainak tartja, akik a háborúskodást és 
a fanatizmust nem ismerik s az európai államok beren
dezését sajnálkozással és lenézéssel kritizálják. A könyv, 
a robinzonádoknak s a felvilágosodás korabeli exotikus, 
szatirikus útleírásoknak egyetlen származéka a hazai 
német irodalomban.

A Richardson és Gellert nyomán fellendült szenti
mentális családi regény nálunk alig talált követőkre. Míg 
a „Svétziai grófné“ történetének Torday Sámuelban (1772) 
és Sándor Istvánban (1788) mindjárt két fordítója akadt, 
a hazai német írókra a könnyfakasztó regény alig volt 
hatással. Pedig az almanachköltők között Gellert lírájának 
páratlan népszerűsége volt s leveleit is kiadták nálunk 
Nagyszebenben (Gellerts Briefe . . . 1780) erdélyi szász 
rajongói számára. Csupán két morális szentimentális el
beszélő írónk van, akiknek könyveiben Gellert regényeinek
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hangulatával és erkölcsi eltévelyedéseivel találkozunk: 
Herdt Károly és Friedel János; mindkettő színész volt. 
Herdt Károly a budai és pesti német színház tagja 1796— 
1797-ben kiadott kétkötetes munkájában: Gedanken und 
Skizzen főkép színházi anekdotákat és dramaturgiai 
gondolatokat ád ugyan, de van néhány rövid szerelmi 
története, amelyek hangjukkal, primitív meseszövésükkel 
és pszichológiai fogyatékosságukkal pompásan beillenek 
a „Svétziai grófné“ történetének epizódjai közé. A temes
vári születésű Friedel János (1755—1789) előbb Berlinben, 
majd Bécsben Schikaneder társutatánál színészkedett, 
később pedig mint színigazgató is szerencsét próbált 
Klagenfurtban. Mint vérbeli színésznek igazi eleme a színpad, 
legfőbb becsvágya a drámaírás s mégis regényeivel aratta 
legnagyobb sikereit. Felépítésben és technikában mind a két 
regénye: Eleonora, kein Roman, eine wahre Geschichte 
(Berlin, 1780) és Heinrich von Walheim oder Weiberliebe 
und Schwärmerey (Frankfurt und Leipzig 1785) már a 
Werther-utánzatok közé tartozik, de a kalandos, zavaros 
epizódok s az erkölcsi ferdeségek halmozásában még 
teljesen Richardson és Gellert hatását tükrözik. Friedelben 
nincs alakítóképesség, csak könnyed kifejezőkészség, 
de irodalmi mintáinak megválasztásában pompásan meg
találta korának ízlését, úgyhogy az Eleonora rövid idő 
alatt még két kiadást ért meg (1781, 1788), sőt holland 
nyelvre is lefordították. Művelődéstörténeti szempontból 
legjelentékenyebb munkája a hatalmas visszhangot keltett 
Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts. an einen Freund 
in Berlin (Leipzig und Berlin 1783—85), amelyben a 
jozefinista Bécs politikai, társadalmi és kulturális viszonyait 
rajzolja éles szemmel, itt-ott maró szatírával. A jozefinizmus 
ellenségeit gúnyolja ki egyetlen elbeszélésében Born Ignác 
(1742—1791). Az európai hírű mineralógus, aki a bécsi 
titkos társulatoknak és szabadkőműves páholyoknak egyik 
vezéralakja volt, rajongó híve volt II. József reformtörek
véseinek s a felvilágosodás eszméinek érvényesülésétől 
várta a jobb jövőt. Elbeszélése Die Staats-Perücke (Wien, 
1772) tulajdonképen nem szépirodalmi munka, igazi 
meséje nincs, inkább politikai röpirai, amely azt írja le, 
hogy II. József nagyszerű eszméi miként korcsosulnak és 
ferdülnek el az állami közigazgatás sötét labirintusaiban, 
Born széleskörű irodalmi műveltsége, különösen a francia 
irodalombanvaló jártassága szépirodalmi értékek hiányában 
is a felvilágosodás egyik legérdekesebb dokumentumává 
emelik elbeszélését. Richardson és Gellert szentimentális 
elbeszélései, Gessner és Voss idilljei és Goethe Werthere 
ihlették Gruber Károly Antal elbeszélő műveit. Idilljeinek 
(Idyllen. Pozsony, 1794.) keresetlen és egyszerű nyelve
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megközelíti Gessner szép ritmikus prózáját. Die Förster
familie (Bécs, 1803.) c. elkoptatott szentimentális motívu
mokkal telített regénye Meissner polgári regényeinek stí
lusát követi. Két levélalakban írt regénye Das Ideal (1804.) 
és Torquato Tasso (1805.) már mintha Goethe regényei
nek hatása alatt állana, különösen Tassoja igazi Werther, 
de Goethe ethikai problémái felett Kotzebue-szerű két
értelműséggel siklik el. Utolsó elbeszélő műve a magyar 
tárgyú Margit. Eine magyarische Erzählung aus unseren 
Zeiten (Pozsony, 1833.) már a bécsi hazafias romantika 
dekoratív eszközeit aknázza ki, de amellett tipikusan szen
timentális családi elbeszélés.

A közkedvelt német anekdotagyüjteményeknek is volt 
nálunk néhány utóhajtása. Hüttenrauch Keresztéig Frigyes, 
egy kalandos életű porosz katonatiszt és újságíró 1779-ben 
hetilap formájában adott ki Pozsonyban egy anekdota- 
gyűjteményt (Geschichte des Faschings . . . nebst einigen 
in die Faschingsgeschichte einschlagenden Anekdoten und 
Abhandlungen Pozsony) telve mindenféle sikamlós, 
erotikus rövid történetekkel. A komoly oktatás hangján 
szólal meg ezzel szemben Thorwächter András (+1825) 
nagyapoldi lelkész Kurze Sammlung von Launen und 
Ernst c. munkájában (Hermannstadt, 1789), amelyben 
Gellert erkölcsi felfogása tükröződik.

A bécsi hazafias romantika a XIX. század második 
évtizedében a hazai német elbeszélő irodalomnak is új 
irányt és anyagot ad.

I R O D A L O M .

Hazai némel anekdotagyüjtemények; Beytrag zur angenehmen 
Unterhaltung in Abendstunden und auf Spaziergängen in 
Geschichten und Erzählungen. Pressburg. é. r. — Der neue 
Demokrit oder der lachende P/nZosop/r. Pressburg, 1784. — Neuestes 
Buch zum Todtlachen zur Aufheiterung in allen Stunden des 
Lebens liebst einem Anhang kleiner Gesellschaftspiele. Pesth, 
1808. — Der Anekdotenkrämer. Eine ausgewählte Sammlung neuer 
ächtkomischer Anekdoten. Pressburg, 1811. — Gleich regényéhez 1. 
Kamiik Emil: A pozsonyi várszellem. Nyugatmagyarországi 
Híradó 1906 október 28. — Az Almarichrö\ \. A. Schullerus ismer
tetését P. Arfert munkájáról: Das Motiv von der unterschobenen 
Braut in der internationalen Erzählungsliteratur, mit einem 
Anhang: Uber den Ursprung und die Entwickelung der 
Bertasage (Schwerin, 1897.) Korrespondenzblatt 1898. 21.1. Leberecht- 
ről I. Goedeke: Grundriss VII.2 145—146. I. — Adolf Schullerus: 
Die Merkwürdigkeiten Samuel Hirtendorns. Ein sächsischer 
Roman aus dem XVIII. Jahrhundert. Ung. Revue 1892 124. I. — 
R. Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte der deutschen 
Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1920. — jettingről I. 
Szinnyei: M .  I. V. 511—14. ha« — Gellert hatásáról 1 Várady Imre: 
Geliert hazánkban. NPhD. XX. Bp.. 1917. — Herdtrői 1. Szinnyei: 
M. I. IV. 745. has. — Friedelről I. Goedeke: Grundriss VII,2 55—56. 1. 
— Born elbeszéléséről 1. Wurzbach: Biographisches Lexicon



des Kaisertums Oesterreich II. 71—74. 1. és Trausch: Schrift- 
stellerléxicon I. 162. I. — Hüttenrauchról 1. Szinuyei: M. L IV. 
1487  ̂ has. — Thorwachterről 1. Trausch: Schriftstellerlexicou III 
389-99. 1.

B) Bessenyei német regénye.
Az új magyar irodalom vezéralakja, Bessenyei György, 

a felvilágosodás eszméinek védelmében szintén írt német 
nyelven egy rövid kis regényt Die Amerikaner címen 
{Bécs, 1774), amely irodalmunkban főkép Kazinczy fordí
tása révén ismeretes (Az amerikai Podotz és Kazimir 
keresztyén vallásra való megtérése, Kassa, 1776). Távol 
áll tőlünk, hogy kapcsolatot keressünk Bessenyei és a 
hazai német irodalmi törekvések között; a buzgó fiatal 
testőr regényét éppúgy, mint szenzualista elmélkedéseit 
(Die Geschäfte der Einsamkeit, Bécs, 1777) csak nyelv- 
gyakorlatnak szánta német nyelvismeretei tökéletesbité- 
sére. Nem is szépirodalmi írásmű ez a regény, hanem 
kultúrpolitikai röpirat, szatíra, amelynek csak eszmei tar
talma lényeges, irodalmi értéke nem. De figyelmet érde
mel a mi szempontunkból egyrészt mint a francia fel
világosodás eszmekomplexumának az osztrák főváros 
közvetítette származéka, másrészt mint annak bizonyí
téka, hogy Mária Terézia uralkodásának végefelé a német 
nyelvi kultúrának jelentősége s általában a német nyelv 
értéke mennyire emelkedik a magyar nemesség szemében.

Bessenyei egész műveltsége francia volt; franciák 
voltak olvasmányai és irodalmi mintái is. De ezt a mű
veltséget Bessenyei csak az osztrák fővárosnak köszön
hette : „Wien ist meine Wohlthäterinn, diese dritte Kö
nigin der W elt; sie nähme mich aus dem Staube auf 
ihre Armen auf, um mir die Wunder der Erschafung, 
ihre eigene Grösse und die Bestimmung meines Daseyns 
zu zeigen“ — írja hálás szívvel a regény előszavában. 
Bécsben ismerte meg Bessenyei a francia íróknak exotikus 
tárgyú regényeit, amelyek az exotikus külső alatt rendesen 
a modern európai államok politikáját és társadalmi be
rendezését kritizálják éles szatírával. Ennek a népszerű 
regényműfajnak első jelentékenyebb képviselői a Lettres 
Persanes, betetőzője pedig Voltaire Candideja. Ennek a 
műfajnak másodhajtása a Die Amerikaner is, éppúgy, mint 
Tarimenes utazása vagy Orczy Lőrinc elveszett munkája, 
a Fehér tatárok országa. Bessenyei regényében két hajó
törött napimádó amerikánus „vadember“ (Podoc és kisfia 
Kazimir) küzdelmeit és viszontagságait írja le. A hajótörés 
folytán a fanatikus mohamedánok közé kerülnek, akik 
tűzzel-vassal a maguk hitére akarják őket téríteni. A két 
amerikainak a mohamedán térítőkkel folytatott vitái alkot
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ják a kis regény gerincét. Podoc és Kazimir keresztény 
vallásra való megtérése a regény végén egyáltalában nincs 
motiválva s nem is fontos Bessenyeinek; úgy látszik, 
hogy inkább csak arra való volt, hogy a regénynek „gut
gesinnt“ befejezést adjon. A lényeges az, hogy szembe
állítsa a vadember természetes józan eszét és jó szívét a 
mohamedánoknak, mint a dogmákon alapuló vallás kép
viselőinek sötét fanatizmusával és embertelenségével. 
Podoc érvelésében a mohamedán főpappal szemben a 
szkeptikus hajlamú deista Bessenyei szólal meg. A deiz- 
mus alapján hirdeti a vallás türelmességét, amint ezt a 
Geschäfte der Einsamkeit-ban ebben a szép mondatban 
foglalja össze: „Die Strafe des Unglaubens gehöret Gott 
allein zu, wollet ihr euch zu Götter machen um anstat 
ihn seiner ewigen Gerechtigkeit ein Genügen zu leisten“.

Bessenyei regényének írói értékeiről alig beszélhetünk. 
A meseszövés naiv, az .alakok ^élettelen, absztrakt elme
szülemények. A német nyelvben való kifejező készsége is 
nagyon kezdetleges még, gyakran ejt súlyos alaktani 
hibákat s mondatszerkesztései is olyanok, mint egy németül 
tanuló magyar diákéi. Másik németnyelvű munkája Die 
Geschäfte der Einsamkeit, ebből a szempontból lényeges 
haladást mutat.

IRODALOM.
Bessenyei németnyelvű regényét Kazinczy fordításával együtt ki

adta Weber Arthur: Az amerikai Podocz és Kazimir keresztyén 
nullásra való megtérése (Heinrich féleRégi Magyar Könyvtár XXXIV.), 
Bp„ 1914. — V. ö. Eckhardt Sándor: Bessenyei és a francia gon
dolat. EPhK. 1919—21. — U. az. A francia forradalom eszméi 
Magyarországon. Bp„ 1925.

C) Ifjúsági elbeszélők.
A felvilágosodás korabeli hazai német elbeszélő-iro

dalomnak leggazdagabban és értékben is legjelentőseb
ben képviselt ága az ifjúsági irodalom. A felvilágosodás 
gondolkodói már Angliában és Franciaországban az új 
világnézetnek megfelelő nevelési elveket hirdettek. De az 
életbe és az irodalomba igazán csak a német pedagógu
sok és ifjúsági írók tudták átültetni a nevelés terén kibon
takozó reformtörekvéseket. Basedow, Salzmann, Campe, 
Rochow, Hirzel és Pestalozzi jelzik a német neveléstudo
mány és a német ifjúsági irodalom csodálatos fellendülé
sének irányát; munkájukba kezdettől fogva belekapcso
lódott a német társadalomnak ebből a szempontból leg
súlyosabb rétege, a protestáns papság. Rousseau híveinek 
hatalmas tábora terjesztette és erősbítette a mozgalmat. 
Herder és Wieland külön tanulmányokat szenteltek a
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nevelés problémáinak. Az ifjúsági folyóiratok egész sora 
indult meg (a Leipziger Wochenblatt für Kinder Adelung 
szerkesztésében, a Weisse szerkesztette Kinderfreund, 
Campe Kinderbibliothek ja stb.), amelyekben az ifjúságnak 
szánt nevelő és oktató tartalmú szépirodalomi művek láttak 
napvilágot. A mozgalom hullámai csakhamar Ausztriába 
is átcsaptak, s részben német, részben francia példa 
nyomán csupán 1777 és 1790 között tíz ifjúsági folyóirat 
indul meg; persze az osztrák ifjúsági irodalom legnagyobb 
részét csupán a német ifjúsági írók műveiből készült után- 
nyomatok alkotják, egyedül a vallásos és erkölcsi elbeszé
lések szerzői között akadnak eredeti írói tehetségek, mint 
Fr. M. Vierthaler, M. Rumpler és I. M. Armbrusten A német 
és osztrák ifjúsági irodalomnak ehhez a virágzásához 
fűződik az első hazai német ifjúsági írók fellépése is. 
Nagyobbára szepességi származású protestáns paptanárok, 
akik a németországi egyetemeken töltött tanulmányévek 
alatt ismerték meg a filantropinizmust és neohumanizmust, 
s hazájukba visszatérve, nemcsak tanári, hanem irodalmi 
munkásságukban is érvényesítették ezeknek elveit. S ugyan
akkor, amikor a Glatzok, Genersichek németnyelvű ifjúsági 
irodalmunkat felvirágoztatják, egy másik, ugyancsak német 
származású, de magyarul író írónk Seelmann Károly Weisse 
Kinderfreundjának részbeni átültetésével (1794) a magyar- 
nyelvű ifjúsági irodalmat is megindítja.

A szepességi ifjúsági írók sorát Genersich János 
(1761—1823) nyitja meg. Nevével Rumy almanachjának 
munkatársai között már találkoztunk. A késmárki szülői 
házban vallásos pietista nevelésben részesült, első olvas
mányai Klopstock és Gellert munkái voltak. Fejlődésére 
különösen jelentékeny hatással volt a Pozsonyban töltött 
tanulmányi idő, amikor sűrűn látogatja a német színházat 
és megismerkedik Gessner, Ch. E. Kleist, Uz, Hagedorn és 
Gleim költészetével. Tanulmányait Jénában fejezte be, 
ahol főkép történelmi, theológiai, filozófiai és klasszika
filológiai előadásokat hallgatott. Salzmann gothai nevelő- 
intézetében tett látogatása a pedagógia felé irányítja érdek
lődését, a tanári pályát választja s Basedow, Campe és 
Trapp műveinek tanulmányozásába merül. Szellemi fejlő
dése a jénai évekkel úgyszólván befejeződött. Visszatérve 
hazájába, rövid nevelősködés után a késmárki gimnázium 
tanára lett s itt tanított harminchárom esztendőn keresztül 
önzetlen odaadással, folytonosan küzdve a megélhetésért. 
1819-ben, miután I. Ferenc a protestáns tanulókat a kül
földi egyetemek látogatásától teljesen eltiltotta, Bécsben 
protestáns tanintézetet állítottak fel, amelynek egyház
történelmi tanszékére 1821-ben Genersich Jánost nevezték 
ki. A törődött és beteges öreg azonban már csak két évig
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a német racionalizmusban gyökerezik. Késmárki barátai 
közül legközelebb állt hozzá Fuchs János Sámuel (1770— 
1817) lelkész, a későbbi lembergi szuperintendens. Ő volt 
Genersich munkatársa néhány ifjúsági olvasókönyv szer
kesztésében; kitűnően ismerte Spinoza, Kant és Fichte 
filozófiáját s talán azért is vonzódott hczzá Genersich, 
akinek filozófiai műveltsége nem emelkedett túl a nép
szerű filozófusokon, Abbion és Krugon. Kant és Fichte 
gondolatrendszerével szemben Genersich idegenül állott, 
mert túlságosan spekulatívnak találta, de érezte művelt
ségének ezt a hiányát. Éppen ilyen korlátolt irodalmi 
műveltsége is; a német klasszicizmus hidegen hagyta, a 
romantikáról pedig alig vett tudomást. Legkedvesebb írói 
Gellert és Herder, akiről azt írja, hogy iratai különös 
hatással voltak rá és virágos stílusát is részben neki 
köszönheti. Genersich irodalmi munkássága három csoportra 
oszlik: történelmi, pedagógiai és vallásos munkákra. 
Történelmi munkái jelentéktelenek; csupán oktató célzattal 
népszerűsítette mások kutatásait. Főkép Engel és Fessler 
hatása alatt áll s különösen az előbbinek minden tévedését 
is átveszi. Sokkal jelentősebbek szorosabb értelemben vett 
pedagógiai munkái. Ezeknek nagy része ifjúsági olvasó
könyvekből áll (W ilhelmine. Ein Lesebuch für Mädchen . ..  
Wien, 1811. — Alfred.Ein Lesebuch für Jünglinge. . .  Wien, 
1812 stb.), amelyekkel jó és változatos olvasmányokat akart 
adni a német ifjúságnak. Ezeket az olvasókönyveket inkább 
Németországban használták, mint nálunk. Genersich maga 
jellemrajzokat, leírásokat és leveleket írt beléjük, egyébként 
pedig meséket, elbeszéléseket, idilleket, epigrammákat, 
dalokat és talányokat közöl többnyire Gleim, Gellert, Pfeffel, 
Hagedorn, Bürger, Claudius, Hölty, Gessner, Klopstock 
és Lessing munkáiból. Olvasókönyveit hideg józanság 
jellemzi; Genersich nem a képzelet és az érzelem, hanem 
a reflexió embere. Olvasókönyveinél sikerültebb és eredetibb 
alkotása Emma c. kis regénye (1819). Egy prédikátorcsalád 
tiszta idilli életét állítja benne olvasói elé követendő például. 
Emma a szerető anya, hitves, a szegények jótevőjének 
eszményképe; benne Genersich saját édesanyját ábrázolta. 
A regény hangulata, alakjai erősen emlékeztetnek Voss 
Luisejára. A pedagógus itt sem tagadja meg magát; az 
egész munkát átszőtte a nevelésre vonatkozó utasításokkal. 
Genersich vallásos munkáit mérsékelt racionalizmus hatja 
át, amelybe némi pietista árnyalat vegyül. Legjelentékenyebb 
köztük a halála után megjelent Eusebios für Freunde der 
Religion című vallásos elmélkedések gyűjteménye, amelyben 
Heinrich Zschokke Stunden der Andacht c. híres könyvét 
követi. Az önálló műveken kívül a hazai német és osztrák
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folyóiratokban megjelent tanulmányok egész sora állítja 
elénk Genersich pedagógiai reformtörekvéseit. Nem volt 
benne szervezőképesség, még csak propagatorikus tehetség 
sem s azért nevelési elveit még a legszűkebb körben is 
alig sikerült gyakorlatilag érvényesítenie, de abban a korban 
a magyar iskolaügyet senkisem vizsgálta olyan egyetemes, 
európai szempontból, mint ő.

Genersich tanítványa volt a késmárki gimnáziumban 
a legtermékenyebb hazai német ifjúsági író, Glatz Jakab 
(1776—1831). Pályája sokban hasonlít Genersichéhez. Ő is 
Késmárkon, Pozsonyban és Jénában tanult, majd vissza
térve a bécsi evangélikus iskola tanítója, később bécsi 
lelkész és a konzisztórium tanácsosa lett. Van azonban 
pályájának két olyan mozzanata, amely óriási előnyt biz
tosított Glatz számára volt tanárával szemben. Az egyik 
az, hogy 1797 és 1804 közt mint nevelő működött Salzmann 
schnepfentali intézetében és így bőven volt alkalma arra, 
hogy beleélje magát a filantropinizmus gondolatvilágába, 
személyesen megismerkedjék az irány jelentősebb kép
viselőivel és állandóan gyarapítsa német irodalmi művelt
ségét; a másik az, hogy innen mindjárt Bécsbe kerülve, 
kiaknázhatta a nagyváros minden előnyét, tovább ápolta 
összeköttetéseit és így szellemi fejlődése a német tanulmány- 
úttal nem fejeződött be. Salzmann, Campe, Niemeyer, 
Gleim, Chr. F. Weisse Glatzhoz írt levelei mutatják, hogy 
a német filantropinizmussal és a német íróvilággal állandóan 
érintkezett. Buzgó munkatársa volt néhány német ifjúsági 
folyóiratnak s állandóan tájékozva lévén az olvasóközönség 
ízléséről, csálhatatlan érzékkel találta el ifjúsági elbeszélései
nek tárgyát és hangulatát. Irodalmi és filozófiai műveltsége 
hasonlíthatatlanul szélesebb körű, mint Genersiché. De bár
mennyire is igyekszik lépést tartani a német irodalom 
fejlődésével, bármennyire hirdeti, hogy irodalmi eszményei 
Goethe és Schiller, valójában egész felfogása és morál- 
filozófiája Gellert gondolatvilágában gyökerezik. Műveinek 
korrekt, de lendület nélküli és erőtlen nyelve is Gellert 
nyelvi ideáljának megvalósítására törekszik; színtelen oktató 
hangja egészen olyan, mint Gellert tankölteményeié. 
A magyar szellemi élettől Glatz működése még távolabb 
áll, mint Genersiché; huszonhároméves korában bámulatos 
tudatossággal és éleslátással megírja egyetlen magyar 
vonatkozású kultúrpolitikai munkáját (Freymüthige Bemer
kungen eines Ungars über sein Vaterland 1799), innen 
kezdve azonban teljesen a német kultúra szolgálatába áll. 
Óriási irodalmi működését e szűk keretek közt csak 
vázlatosan ismertethetjük. Munkái két nagy csoportra 
oszlanak: vallásos és pedagógiai művekre. Az utóbbiak közt 
nincs szorosabb értelemben vett szakmunka, hanem leg-
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nagyobb részük Genersich olvasókönyveihez hasonló szép- 
irodalmi jellegű gyűjteményekből, elbeszélésekből és 
regényekből áll. Kisebb elbeszéléseiben és oktató meséiben 
(Fabeln und Erzählungen für die Jugend Wien, 1809) 
Geliertet és Lessinget utánozza, hosszabb elbeszélő mun
káiban legszívesebben a felvilágosodás népszerű filozófiai 
regényeiben felvetett problémákkal foglalkozik, sőt még 
külsőségekben is ezeknek a hatása alá kerül. Így Woldemars 
Vermächtnis an seinen Sohn c. könyvében (Wien, 1808) 
Fr. H. Jakobi regényét (Woldemar), Rosaliens Vermächtnis 
an ihre Tochter (Leipzig 1808) és Rosaliens Erinnerungen aus 
ihrem Leben (Leipzig, 1821) című könyveiben pedig Sophie 
von La Roche regényét (Rosaliens Briefe) aknázza ki. 
Általában Glatz nem eredeti s nem is jelentékeny elbeszélő 
tehetség, de óriási olvasottsága folytán kitűnően meg tudta 
találni azokat az írói tulajdonságokat, amelyeket kora 
olvasóközönsége megkívánt. Wieland könnyed báját 
egyesítette Gellert érzelmes moralizálásával és Campe józan 
realizmusával. Innen magyarázható elbeszéléseinek páratlan 
népszerűsége. Alig van könyve, amely 3—4 kiadást ne 
ért volna meg s nagyrészüket a legtöbb európai nyelvre 
lefordították. Magyarul csak a XIX. század negyvenes 
éveiben, többnyire Szívós Mihály fordításában jelennek 
meg egymásután a könyvpiacon. Glatz önálló irodalmi 
munkássága mellett nagyszabású szerkesztői tevékenységet 
fejtett ki. Kiadott egy ifjúsági zsebkönyvet (Taschenbuch 
für die deutsche Jugend. Fürth, 1803—1805), amelyben főkép 
Wefsse, Starke, Salzmann, Pfeffel, Overbeck és Gleim 
műveiből közölt szemelvényeket, honfitársaival Bredetzky 
Sámuellel és Unger János Károllyal két ifjúsági folyóiratot 
indított meg (Monatliche Unterhaltungen für die Jugend 
1864 — Der Wiener Jugendfreund 1805) de nem sok 
sikerrel; két éven át szerkesztette az Anna/ent (1811 —12), 
sőt Jakob Stille álnéven naptárt is kiadott a monarchia 
protestánsai számára (Kaiserlich-Oesterreichischer Toleranz- 
Bothe 1812). Hatalmas munkaerejét és szívósságát még a 
napóleoni háborúkat követő nyomorúság és betegsége 
sem tudták megtörni.

Genersich és Glatz gazdag munkássága mögött a többi 
hazai német ifjúsági író messzire elmarad. Glatz folyó
iratainak munkatársa a fentebb említett Unger János Károly 
Elementar Bilder-Buchiában (Wien, 1811) két földije példáját 
követve, rövid elbeszélésekben magyarázza az emberi élet 
és a természet jelenségeit. Mythologische Briefe über Amors 
Schicksale c. allegorikus elbeszélésében (Wien, 1803) pedig 
naív erkölcstani fejtegetések keretében vezeti be az ifjúságot 
a mythologia rejtelmeibe. Inkább népszerű filozófiai és 
kultúrpolitikai, mint szépirodalmi munkásságával tartozik a

Pukónszky A rragyarorszógi németség irodalmi törekvései. 28
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szepességi pedagógusok sorába Liedemann János Márton 
(1767—1837). Miként Genersich és Glatz, ő is Pozsonyban 
és Jénában tanult, majd a lőcsei gimnázium tanára és 
igazgatója lett s mint ilyen az iskolát kitűnő hírű nevelő- 
intézetté fejlesztette. Vallásos és filozófiai munkáiban 
(Agnes, die standhafte Dulderin . . . Leutschau 1828. — 
Briefe über die Freiheit des menschlichen Willens . . . 
Neustadt, 1833) erősen Kant erkölcsfilozófiájának és ismeret- 
elméletének hatása alatt áll. Keresetlen, oktató stílusban 
írt elmélkedései a vallásos lélek legfájóbb kétségeire adnak 
megnyugtató választ. Korának legnépszerűbb vallásos 
írójához, Heinrich Zschokkehoz nem hiába fűzte meleg 
barátság, az ő épületes könyveinek bensőséges hangja 
minduntalan felcsendül Liedemann munkáiban. Egyébként 
Liedemann alkalmi beszédeiben, cikkeiben, valamint 
egyetlen szorosabb értelemben pedagógiai szakmunkájában 
(Über einige Mängel des öffentlichen Unterrichts, nebst 
Angabe der Mittel zu ihrer Beseitigung Leutschau, 1823) 
a filantropinizmus nevelési elveit hirdeti. A német polgárság 
érdekeit képviseli, ennek műveltségét akarja emelni; ezért 
realisztikus irányú, a mai polgári iskolának megfelelő 
iskolatípus felállítását sürgeti.

A német ifjúsági irodalom erős közvetlen hatása mellett 
az osztrák pedagógiai íróknak alig volt nálunk követője. 
Armbruster morális elbeszéléseinek egyik kiadásáról 
1789-ben Nagyszombatban ugyan hazai utánnyomat is 
készült, egy másik, bibliai történetekből álló ismeretlen 
osztrák pedagógiai munkát pedig Nagyszebenben adtak 
ki újra, (Auswahl biblischer Erzählungen für die erste 
Jugend é. n.) s a könyvkereskedők jegyzékei is az osztrák 
ifjúsági írók műveinek meglehetős elterjedtségéről tanús
kodnak, azonban önállóbb tanítványuk csak egyetlenegy 
akadt: Kunits Mihály (1765—1835). Kunits munkássága 
tulajdonképpen nem a magyar, hanem az osztrák nevelés 
ügyét szolgálta. Tanári pályáját a pozsonymegyei Szempcen 
felállított Collegium oeconomicumban kezdte, majd néhány 
évi hivatalnokoskodás után Bruckban és Grazban folytatta. 
Rengeteg alkalmi beszéde, cikke, sőt szépírói becsvággyal 
írt erkölcsös elbeszélései is elsősorban osztrák tanítványai
hoz szólnak. Vierthaler, Rumpler és Armbruster írásait 
választotta mintául, de ösztövér meséjű, egyhangúan és 
hosszadalmasan megszerkesztett történeteknél egyebet nem 
tudott nyújtani. A magyar szellemi élettel Kunitsnak még 
annyi közössége sincs, mint Glatznak és Genersichnek, 
akik német gondolkodásuk és műveltségűk mellett is a 
magyar reformkorszak kultúrpolitikai törekvéseinek elő
készítői.
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IRODALOM.
A. Pinloche und I. Rauschenfcls: Geschichte des Philan- 

tropinismus. Leipzig, 1896. — L. Göhring: Die Anfänge der 
deutschen Jugendliteratur im 18. Jahrhundert. Nürnberg, 1904. —
H. L. Köster: Geschichte der deutschen Jugendliteratur in 
Monographien. Hamburg, 1915.2 — Az osztrák ifjúsági irodalomról
I. Nagl—Zeidler i. m. II. k. — A magyar ifjúsági irodalomról 1. Szeműk 
István: A magyar ifjúsági irodalom története. Bp.. 1924. — V. ö. 
Lázár Béla: Simái Kristóf és a „Házi orvosság“. EPhK. 1888, 
Genersich munkáinak jegyzékét 1. Goedeke: Grundriss VII 2 76—77. 1. 
és Szinnyci: M. I. Ili 1119—1122. has. — V. ö. Szelényi Ödön: 
Genersich János. Közlemények Szeges vm. múltjából. 1914. — 
U. az : Egy régi magyar pedagógus. Magyar Pedagógia. 1915. — 
Glatz munkáit 1. Goedeke: Grundriss. Vll.2 84—92. 1. és Szinnyci: 
M. I. III. 1228—36. has. V. ö. I. G. Wenrich: Jakob Glatz, eine 
biographische Skizze. Wien, 1834. — Szelényi Ödön: A magyar 
evangélikus tanárképzés múltjából. Thcol. Szaklap. 1916. —
I ’árady Imre: Gellert hazánkban. NPhD. XX. Bp., 1917. — Ungerről 
I. Goedeke: Grundriss. VII.2 99—100. 1. és Szinnyci: M. I. XIV. 
665. has. — Liedemarujról I. Edmumd Szelényi: Zwei Briefe 
Heinrich Zschokkcs [an Martin Liedemann. Ung. Rundschau 
1917. — Komis Gyula: Realisztikus törekvések a reformkorszak 
iskolapolitikájában. Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno 
negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére. Bp., 
1925. 557—573. 1. — Kunitsról 1. Goedeke: Grundriss. VII.2 81—83. 1. 
és Szinnyci: M. I. Vll. 487—492. I:

5. A drámairodalom.

A Gottsched működése nyomán meginduló színpadi 
reformtörekvéseknek, a fellendülő drámairodalomnak sehol 
sem volt olyan termékeny, gazdag hagyományokkal átita
tott talaja, mint Ausztriában. Az osztrák költészet igazi 
eleme a dráma és a színpad s az osztrák irodalomtörté
net a renaissance korától a XVIII. század végéig lénye
gében nem más, mint dráma- és színészettörténet. Hazánk
ban is túlnyomóan osztrák színészek művelték a német 
színészetet s Ausztriából magukkal hozott műsoruk termé
szetszerűen a hazai német drámaírás irányát is meg
szabta. Azonban az ily módon fellendült színpadi dráma
termelés csak a napi szükségletet elégítette ki s a hazai 
német irodalmi törekvésekkel csak igen laza kapcsolatban 
van. A színpadi drámaírók csaknem mind a színtársula
tokkal bejött idegenek, akik a bécsi ízlést honosítják meg 
nálunk s a hazai közönséget legfeljebb annyiban méltat
ják figyelemre, hogy olykor magyar tárgyú darabot írnak. 
Az idegen színpadi drámatermeléssel szemben a hazai 
német irodalmi törekvések szerves részét alkotó drámai 
művek csak szerény helyet foglalnak el. Ezek az irodalmi 
drámák is a színpad számára készültek, de íróikat inkább 
irodalmi becsvágy hevítette, mint az a törekvés, hogy a 
színtársulatok műsorát vonzó darabbal gazdagítsák.

28*
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A) A z irodalmi dráma’

Bármilyen szerény helye van az irodalmi drámának 
a hazai német színpadok műsorában, s bármilyen kevés 
művelője volt, a fennmaradt néhány munka is tanulságos 
képet ad a korabeli külföldi drámairodalom különféle irá
nyainak és típusainak recepciójáról.

Gottsched színpadi reformjait hazánkban először 
Windisch Károly Gottlieb igyekezett diadalra juttatni. 
1761-ben megjelent Hanswurst c. vígjátékával megelőzi 
ugyan Sonnenfels bécsi reformtörekvéseit, de az ösz
tönzést mégis Bécsből, Klemmnek a Webben közölt 
dramaturgiai cikkeiből kapta. Windisch harca a Hans
wurst ellen persze nagyon kétes sikerű volt, a bécsi nép
humornak ezt a halhatatlan alakját a pozsonyi színpad
ról is csak néhány év múlva sikerült eltávolítani. A szabály- 
szerű darabok közül elsősorban a polgári színmű tárgy
köre és alakjai vonzották német drámaíróinkat. A kezde
ményezés érdeme — bár csak mint fordítót — a 
nagyszebeni születésű Wieland János Andrást (1736-1801) 
illeti meg. Wieland a hetvenes évek elején hivatalnokos- 
kodott Bécsben s mint legtöbb földije az osztrák főváros 
légkörében foglalkozni kezdett az irodalommal. 1771-ben 
átdolgozta Falbairenek Le Fabricant de Londresiát (Der 
Tuchmacher von London Bécs, 1771) s a darab, amely 
Párizsban csúfosan megbukott,Bécsben óriási sikert aratott. 
A sikeren felbuzdulva Wieland önálló darabot is írt (Die 
indianische Witwe. Bécs, 1771), amely azonban ma már 
éppúgy nem található fel.mintFalbaire L ’honnéte criminelle 
alapján írt kéziratban maradt harmadik színműve. Jelen
tékenyebb másodhajtásai a polgári színműnek Gallauner 
Xaver Ferenc körmöcbányai igazgató darabjai (Vermischte 
Schriften. Selmecbánya, 1801). Két drámája közül az egyik 
Claudio Villa háromfelvonásos színmű (Originalschau
spiel) ; típusai és a cselekvény egyes motívumai Lessing 
Emilia Ga/ofhjának és Schiller Kabale und L/ebejének 
erős hatására vallanak. Azonban sem Lessing szerkesztő 
művészetéből, sem Schiller érzelmi skálájának gazdagsá
gából nem sok ragadt a körmöcbányai igazgatóra. Alakjai 
szentimentális nyárspolgárok, akik a cselekvény menetét 
vontató beszédeket tartanak az erényről. Az erény diada
lának kidomborítása, ez Gallauner írói programmja s 
ehhez a szereplőket — a jozefinista uralkodói elveket 
valló mantuai herceget s a gonosz bérenc Pietrot — 
egyformán felhasználja. Sikerültebb másik darabja, egy 
rövid bohózat, Der Stuckknecht, amely mint a legtöbb 
katona-darab, Lessing Minna jának hatása alatt készült s 
ennek alakjait ülteti át naiv cselekvény keretében falusi
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miliőbe. Amint Gallauner szereplői az uralkodói és alatt
valói kötelességekről a felvilágosodás népszerű eszméit 
szólaltatják meg, úgy állítja a nézők elé a felvilágosodás 
elképzelte ideális társadalmat báró Schilson János Die 
Wilden c. nagyszabású zenés drámája (megjelent Pozsony
ban 1777). Ismeretes, hogy a felvilágosodás irodalmában 
a vadak sűrűn szerepelnek mint az előítéletektől és 
gyűlölettől ment társadalom tagjai. Schilson műve ma 
ugyan már hozzáférhetetlen, de a Pressburger Zeitung 
ismertetéséből világosan kitűnik a darabnak ez a tenden
ciája. A darabot Zimmermann Antal, Batthyány prímás 
karmesterének kísérő zenéjével 1774 decemberében Wahr 
Pozsonyban vendégszereplő színtársulata fényes előadás
ban hozta színre, amelynek költségeit maga Schilson 
viselte. Egyébként Schilson életéről csak annyit tudunk, 
hogy 1782—83-ban királyi biztos volt Sopronban, később 
pedig Pesten tűnik fel, mint a színészet buzgó pártfogója 
s 1791-ben egy új színház építésére költségvetést készít. 
Figyelemreméltó Schilson zeneszerzői munkássága; 
harmincnál több zeneműve maradt ránk kéziratban s bár 
erősen Haydn és Mozart hatása alatt áll, érdeklődéssel 
fordult a magyar verbunkos muzsika felé. A vallási és 
politikai egyenjogúsításért, de a forradalmi újítások ellen 
harcol Jung János (1778—1828) pesti ügyvéd, majd bécsi 
tanár hosszadalmas vígjátékában (Die Restauration. Buda, 
1806). A darab tárgya egy kis községi perpatvar Buda 
városában, amelynek keretében három tanácsúr szenve
délyes vitát folytat egymással a polgárok jogairól és 
kötelességeiről, az igazságosságról és méltányosságról. 
Az ideális önzetlen polgárt egy bölcs öreg zsidó képviseli, 
aki feltűnően emlékeztet Lessing Náthánjára. A darab 
minden során meglátszik a jogász munkája. Az érvelések 
tömkelegében megreked a cselekmény, a drámaiságnak 
nyoma sem marad s míg többi drámaíróink munkái 
legalább színszerűség szempontjából megállják helyüket, 
Jung vígjátéka ebben is elmarad mögöttük.

A polgári színműveknél is vonzóbb műsordarabok 
voltak a hazai német színpadokon a Götz von Berlichin- 
gen megjelenése után gombamódra szaporodó lovagdrá
mák. Ezeknek első mellékhajtása német irodalmunkban 
Weber Simon Péter ötfelvonásos szomorújátéka: Die 
Hunyadische Familie oder Auch Unschuld schützt nicht 
immer vor Kabale (Pressburg, 1792). Weber neve könyv
kiadói működésével kapcsolatban általánosan ismert; még 
a huszas évek elején is előkelő társadalmi szerepet ját
szott Pozsonyban, mint városi szónok, az evangélikus 
egyházközség tanácsosa s a polgári őrség zászlóaljá
nak kapitánya; szomorújátékának tárgya V. László és
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Hunyadi László összeütközése s az utóbbinak kivégezte
tése. Hunyadi Lászlót éppen olyan kevéssé tudta tragikus 
alakká felemelni, mint ugyanezen tárgynak legtöbb későbbi 
feldolgozója, de meglepő színpadi ismeretekről és szer
kesztési készségről tesz tanúságot. Persze jellemzései 
végletesek, alakjai vagy ördögi gonosztevők vagy maku
látlan hősök, akik a felvilágosodás politikai jelszavait han
goztatják, de úgylátszik a sok külső pompa mellett ez 
sem tévesztette el hatását a korabeli közönségre. A dara b 
nemcsak Pozsonyban, hanem Pesten is zajos sikert a ra 
tott s e siker hatása alatt a mozgékony könyvkiadó csak 
úgy ontotta alkalmi ódáit és üdvözlő versezeteit. Szomorú
játékán kívül még két színpadi művet írt, az egyik egy 
vidám alkalmi daljáték szövegkönyve (Der edle Eifer oder 
alle ziehen in Krieg. Pozsony, 1796), amely a Napoleon 
elleni háború első lelkesedésében készült; cselekvény 
nincs benne, csak hatásos színpadi képsorozat, átszőve 
tréfás pozsonyi vonatkozásokkal; a másik az 1796-ban 
Pozsonyban országgyűlésre egybegyűlt magyar nemesség
hez írt kantáté (Aufruf an Ungarns edle Söhne. Pressburg, 
1796), amelyet Csokonai fordított magyarra. Részben a 
német lovagdrámák származéka az erdélyi szászok beván
dorlásáról 1804-ben készült színmű is. A darabnak sem 
címét, sem szerzőjét nem ismerjük; költői értéke alig van. 
mert cselekménye nincs, jellemrajzai kezdetlegesek, verse
lése száraz próza. Figyelemreméltó azonban, hogy az 
ismeretlen költő alakjait a korabeli erdélyi szász közélet
ből vette s hogy a darab szerkesztésében már felismerhető 
Schiller Die Braut von Mcssr'najának hatása. A darabban 
az a szellem szólal meg, amely a szászok egész egykorú 
történetpolitikai irodalmát, különösen Müller Jakab Aurél 
népszerű tanulmányát áthatja. A darab igazi jelentősége 
tárgyában van; ezzel a tárggyal kedveskedik 1831-ben 
Schütz Ágost színigazgató az erdélyi szász közönségnek 
(Der Deutschen Einwanderung in Siebenbürgen), ezt a 
tárgyat feldolgozva írja meg 1883-ban Albert Mihály az 
erdélyi szászok legnépszerűbb nemzeti drámáját: Flan- 
derer am Olt.

Ezen elszigetelt, jelentéktelen drámairodalmi kísérletek 
mellett igazán fejlődésképes drámaírói tehetség csak kettő 
akad ebben a korszakban: Gruber Károly Antal és 
Artner Teréz. Mindkettővel találkoztunk a lírikusok között; 
életük és írói munkásságuk jelentékeny része ugyan a 
hazai német romantika virágkorába esik, de miként lírai 
költészetük, drámai műveik is lényegükben a német 
klasszicizmusban vagy pedig az ezt megelőző irodalmi 
irányokban gyökereznek. Gruber irodalmi munkásságát a 
pesti német színpad ösztönző hatása alatt 1790-ben Die
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Neger c. háromfelvonásos színművével kezdi meg. A darab 
tipikus iránydráma, amely a rabszolgaság ellen a humani
tásért harcol s a „fekete vademberben“ — akárcsak 
Bessenyei vagy Schilson báró — ideális, józan, békés 
embertípust állít a közönség elé. Gruber úgy látszik min
denáron elő akarta adatni színművét, mert egy év múlva 
színszerűség szempontjából átdolgozva újra kiadta 
(Dramatische Versuche. Frankfurt u. Leipzig, 1794). Ezen 
átdolgozással együtt Grubernek két újabb drámai műve 
is megjelent: Die Herzoge von Soubice c. ötfelvonásos 
szomorújátéka és egy rövid egyfelvonásos vígjáték: 
Besserung nach dem Fall . . . Mindkettő továbbfejleszti az 
első színműben megkezdett felvilágosodott szellemű ten
denciaköltészetet ; a szomorújátékban a toleranciáért küzd, 
a vígjáték pedig a népét megértő eszményi fejedelem 
apotheozisa. Tárgyban és feldolgozásban a Die Herzoge 
von Soubice az 1572-i protestáns-üldözések borzalmainak 
és kegyetlenkedéseinek1 rikító színezésével erősen a Sturm 
und Drang rémdrámáit utánozza, míg a Besserung nach 
dem Fall a tékozló fiú bibliai történetének variálásával 
Gessner és Voss idilljeinek keresetlen hangját szólaltatja 
meg; az eszményi fejedelem jellemzésénél II. József alakja 
lebegett Gruber lelki szemei előtt, akinek emlékét külön 
klasszikus stílű iratban örökítette meg. A Sturm und Drang- 
drámák fülledt légkörébe vezet bennünket Gruber követ
kező darabja, Olga Hamilton c. ötfelvonásos tragédiája, 
amelyben orosz miliőben a gyermekgyilkosságnak a
XVIII. századvégi drámában Wagner Kindesmörderinjétől 
Goethe Faustjáig annyiszor jelentkező motívumát dolgozta 
fel. 1796 körül küldte el a darab kéziratát AIxingernek, a 
Burgtheater titkárjának, de a szigorú bírálat nagyon elked
vetlenítette, nem is nyomatta ki a tragédiát, sőt — miután 
később Kotzebue sem nyilatkozott róla kedvezőbben — 
úgylátszik a kéziratot is megsemmisítette. A balsiker 
hatása alatt Gruber következő darabjait nem szánta nyil
vánosságnak. Cornelia, die Mutter der Gracchen c. jam- 
busokban irt tragédiája Sophokles szellemében a végzet 
hatalmát állítja elénk, a romantikusok végzetfelfogásától 
azonban távol áll. 1804 körül készült Wilhelm Telije sin
csen semmiféle kapcsolatban Schiller művével, inkább 
J. H. Coliin drámáit utánozza, bár forrása, éppúgy mint Schil
leré, Müller János svájci történelme. Jelentékenyebb ezek
nél Pesten 1809-ben megjelent tragédiája, Vanina Ornino, 
amely Shakespeare Ofhe/íojának és Schiller Braut von 
Messinajénak szellemét leheli. Egy véres korzikai szerelmi 
történetet dolgoz fel Gruber, amelynek főszereplői gyenge 
árnyképei az Othello főalakjainak, míg a tárgy felfogása 
Schiller hatására vall; Gruber végzettragédiát írt, de mint



Schiller, ő sem újítja fel a görög fátumot, hanem, bár 
elismeri a sors hatalmát, erkölcsileg az akaratszabadság 
alapján á ll; a darab Gruber legsikerültebb drámai alko
tása s az egykorú kritika — nem szólva a bécsi Thalia 
szűkszavú bírálatáról — mégis alig méltatta figyelemre, 
színpadra pedig sohasem került. Grillparzer tüneményes 
sikerei a Bécsben élő Gruberre sem maradhattak hatás 
nélkül. 1819-ben kiadott kis drámai fantáziája Phaon und 
Melitta a Sappho visszhangja, ennek cselekvényét juttatja 
harmonikus befejezéshez. Azonban Grillparzer Gruberre 
csak futólagos hatással volt. Gruber egész munkásságá
nak irodalmi gyökereit legvilágosabban utolsó drámai 
alkotásai mutatják: Saul c. bibliai drámája (1819), egy- 
felvonásos vígjátékai (1828) és Helena c. tragédiatöredéke 
(1830). Saul történetének feldolgozásánál Gruber vissza
nyúlt ifjúságának egyik eszményképéhez, Klopstockhoz s 
az ő bibliai drámáit, Salomot és Dávidot választotta min
tául. Bár a hős tragikuma meglehetősen problematikus, a 
bibliai történet mozgalmasságát, hangulatát híven adja 
vissza s mint legtöbb darabjában, itt is meglepő színpadi 
érzékről tesz tanúságot. Gruber ezt a művet magyarra is 
le akarta fordíttatni; kérésére Gaál György Kisfaludy 
Károlynak küldte el a drámát, aki azonban nem vállal
kozott a fordításra. Az egyfelvonásos vígjátékok 1828-ban 
Dramatische Unterhaltungen címen együtt jelentek meg. 
A négy darab közül az első Der Neujahrsabend naiv 
mese keretében a kedélyességet magasztalja, a második 
Nichts wie gewöhnlich a különcködést ostorozza, a har
madik Die Witlwe a pénzsóvár embereket állítja pellen
gérre, míg a negyedik Das Schlüsselloch a kiváncsi, 
kicsinyeskedő emberekre olvas rá. A darabokat derült, 
könnyed hangulatuk, ötletességük Gruber legsikerültebb 
munkái közé emelik. A szatirikus ötletekben könnyen 
felismerhető az ifjú Lessing vígjátékainak hatása. Gruber 
utolsó műve, töredék Helena c. tragédiájából 1836-ban 
jelent meg Pesten Sokrates beszélgetéseivel együtt. (Sok
rates Gespräche und Szenen aus Helena). A régi homerosi 
mondához hű maradva a bukott asszonyt akarta bemu
tatni, aki bűneiért a legborzasztóbban lakolt meg. Goethe 
Helena-tragédiájának még a szele sem érintette Grubert, 
annál inkább szem előtt tartotta — amennyiben az a 
töredékből megállapítható — Schiller darabjait, akinek 
különösen a kar alkalmazására vonatkozó nézeteit telje  ̂
sen osztotta. A Helena-töredékkel lezáródik Gruber iro
dalmi működése; drámaírói pályájának útjelzői Lessing, 
a Sturm und Drang drámaírói és Schiller voltak. A ro
mantikus dráma és az osztrák nemzeti drámairodalom 
tüneményes fellendülése érdekelte ugyan, de múzsája
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az új alkotásokkal szemben szinte teljesen érzéketlen
maradt.

Kevésbbé gazdag, de változatosabb Artner Mária 
Terézia drámaírói munkássága. Első darabját, egy igény
telen alkalmi pásztorjátékot (Das Fest der Tugend) 1798- 
ban adta ki. A darab alig tekinthető drámának, de érde
kesen mutatja már ez az ifjúkori munka is, hogy a bécsi 
Musenalmanach költői és rajtuk keresztül az anakreonti- 
kusok és Gessner idillköltészete milyen döntően befolyá
solta Artner egész írói pályáját. Ettől a befolyástól igazán 
még élete vége felé sem tudott megszabadulni, amikor 
eszménye már Goethe és Schiller klasszicizmusa volt. 
A racionalista költészet moralizáló szellemében dolgozza 
fel a Theseus-mondát is operaszöveg alakjában (Theseus 
auf Kreta), bár itt mintha már Goethe Iphigenia]ának hangu
lata ihlette volna meg. Teljesen a racionalista morál dia
dalát mutatja a romantika, végzetfelfogásával szemben Die 
Tat c. ötfelvonásos drámája (1817), amelyet Müllner végzet
tragédiájának, a Die Schuldnak előjátékául szánt. Artner 
Terézia darabjában azt akarja kidomborítani, hogy Hugó 
iszonyú végzete nem más, mint megérdemelt büntetés, így 
a darab természeténél fogva sem sikerülhetett, de erőteljes, 
tiszta előadása a költőnő kifejező készségének jelentékeny 
fejlődéséről tanúskodik. A XIX. század huszas éveiben 
Artner Teréz egyre inkább Grillparzer hatása alá kerül; 
de Grillparzer darabjai közül is azok érdeklik legjobban, 
(König Ottokars Glück und Ende, Ein treuer Diener seines 
Herrn), amelyek a XVÍII. századi lovagdrámákban gyö
kereznek. Ezeknek hatása alatt írta meg háromfelvonásos 
drámáját: Stille Grösse. (Kassa, 1824.) A darab a XVI. 
században egy angol főúr birtokán játszik, hőse egy derék, 
de szegénysorsú lovag, Richard, cselekvénye pedig nem 
más, mint a főhős lelkivilágának részletes rajza. Ez a hős 
egy bűnös család nemesen gondolkodó és érző sarja, a 
darab elejétől végéig kiváló, makulátlan férfi, nem alakul, 
nem fejlődik, sőt hősiessége éppen abban áll, hogy lemond 
a cselekvésről és passzívan viselkedik. így a hős nem 
drámai hős, a darab nem dráma, hanem a racionalizmus 
felfogásával értelmezett erény diadala, vagy hogy Artner 
Teréz saját szavaival nevezzük el „das Fest der Tugend“. 
A darabot a Burgtheater négyszer játszotta, de érthető, 
hogy nem volt sikere. Artner Teréz 1823-ban Zágrábba 
kerülve, az ottani színházi viszonyok hatása alatt, a bécsi 
balsiker ellenére is, új kedvet kap a drámaíráshoz. Még 
1823-ban előadják Rettung und Lohn c. alkalmi vígjáté
kát — tartalma megint a jó tett és erény magasztalása —, 
amelyből hiányzik minden bonyodalom és komikum s 
ugyanazon évben a Burgtheater ajtaján is bekopogtat utolsó



drámájával, Rogneda und Wladimir c. történeti szomorú
játékával (megjelent Kassán 1824-ben). A darab a X. század 
végén, a pogány és keresztény kor határán játszódik le. 
Tulajdonképeni hőse két szláv uralkodócsalád, amelyekből 
Rogneda és Wladimir sarjadtak. Szeretik egymást, de a 
vérbosszú sötét árnya lebeg köztük s csak az „új hit' 
magasztos tanítása képes őket végkép kibékíteni. Úgy 
érezzük, hogy a darab ismét csak hódolat a keresztény 
erkölcsnek, erénynek, minden más mellékes Artner Teréz 
számára, bár el kell ismernünk, hogy szláv történeti tanul
mányai, a helyi mondák és népszokások a tárgyválasztást 
és kidolgozást döntően befolyásolták. Talán ez a darab 
az egyetlen, amely Artner Teréz drámai művei között igazán 
drámának nevezhető. Cselekvénye élénk s a jellemek is 
előttünk alakulnak át az új tanok hatása alatt; a cselek- 
vény lebonyolításában sok az ugrás és erőltetett mozzanat, 
de a költőnő kifejező ereje seholsem bontakozik ki olyan 
pompában, mint itt. S a Burgtheater mégis, a cenzúrára 
hivatkozva, hűvös udvariassággal utasította vissza a darabot.

Artner Teréz drámaírói munkássága egészen a fel
világosodás morálfilozófiájában gyökerezik. A klasszikusok, 
Goethe és Schiller, még fejlesztették kifejező készségét, de 
tovább már nem haladt együtt korával. Lírikus tehetség 
volt, a gyengéd, intim érzelmek kifejezője, s így nem csodál
hatjuk, ha drámai kísérletei nagyrészt sikertelenek maradtak.

A nagyobb igényű, irodalmi becsvággyal készült dara
bok mellett a hazai német színpadokon gyakran játszottak 
egy-egy alkalomra készült ünnepi színjátékot, dialógust 
vagy kantáiét. Stotz János Lipót Kismartonban két egy- 
felvonásos alkalmi színjátékot írt a hercegi pár tiszteletére 
(Liebes-Probe 1801, Das edle Fürstenpaar 1802). Schedius 
Lajos kantáiéiban a nádori családot ünnepli, Rosier János 
Kristóf pedig a magyarságot buzdítja az uralkodóház 
védelmére (Der Ungar 1807). Az alkalmi színpadi művek 
igazi mesterei azonban nem a színházon kívül álló írók, 
hanem maguk a színészek és rendezők.

IRODALOM.
A. Elocsser: Das bürgerliche Drama. Berlin, 1898. — Win- 

disch drámaírói munkásságáról 1. Bleyer Jakab: Gottsched hazánk
ban. Bp., 1909. — Wielandról I. Trausch: Schriftstellerlexikon. III. 
501—502. 1. és R. Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte der 
deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1920. — 
Gallaunerről 1. Szinnyei: M. I. 111. 975. has, — Schilsonról 1. Szinnyei: 
M. 1. XII. 417. has. — Kádár Jolán: A budai és pesti német 
színészet története 1812-ig. NPhD. XII. Bp., 1914. — Major Ervin: 
Fusz János és kora. A Zene. 1925. 115—116.1. — Jungról 1. Szinnyei: 
M. 1. V. 720—721. has. — Weberről 1. Szinnyei: M. I. XIV. 1455— 
1457. has. — Kádár Jolán i. m. — Péterffi I.: A Hunyadiak a
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magyar drámairodalomban. T e m e s v á r i  á ll .  fő g im n . é r te s ítő je . 1902— 
1903. 1— 75. 1. —  A z e rd é ly i s z á s z o k  b e v á n d o r lá s á n a k  d rá m a i  fe ld o l
g o z á s á ró l 1. Adolf Schullerus: Ein Einwanderungsdrama aus 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Korrespondenzblatt, 1897. 
129. 1. —  R. Csáki i. m . — V. ö . Otrok Lajos: Törring, mint 
lovag-drámaíró és a német lovagdráma hatása irodalmunkra. 
Egri áll. főreáliskola ért. 1899/1900. — G ru b e rrő l  1. Szepessy Ilona: 
Gruber Károly Antal hazai német író élete és irodalmi mű
ködése. NPhD. X X IV . Bp., 1919. — A rtn e rrö l I. Pausz Gabriella : 
Artncr Mária Terézia és írói köre. NPhD. X X L Bp., 1917. — 
btotzról 1. Szinnyei: X lll. 54. h a s .

B) A hazai német színpadok drámairodalma.

A dráma igazi melegágya, természetes éltető eleme a 
színpad. A Pozsonyban, Pesten, Budán és többi német
lakta városunkban szereplő társulatok műsorukat magukkal 
hozták és a bécsi színpadi irodalom fejlődését véve irány
adónak, tovább is fejlesztették. Lassanként azonban egy- 
egy kedvelt darab átdolgozásával a közönség ízléséhez 
alkalmazkodó, magyar miliőben játszó új darabokkal, 
balettekkel, alkalmi ünnepi játékokkal kellett a játékrendet 
kiegészíteni. Ez a hazai közönség számára készült német 
színpadi irodalom közvetve szintén a magyarországi német
ség szellemi életét világítja meg, bár művelői közt hazai 
írót alig találunk. Német íróink és a színpad között a XVIII. 
század végén csak nagyon laza volt az érintkezés, a szín
háznak nem állott rendelkezésére kész írógárda, amely a 
műsor változatosságát biztosító gyors munkát elvégezte 
volna, s így a színészek és rendezők maguk csaptak fel 
íróknak s maguk gondoskodtak új drámákról, balettekről 
alkalmi darabokról vagy betétekről. A hazánkban járt 
osztrák színész-írók közül többen megértéssel közelednek 
a magyarsághoz s darabjaikkal nemcsak a német, hanem 
a magyar színpad műsorát is gazdagítják.

A színpadi irodalom legjelentékenyebb darabjai a 
szorosabb értelemben vett drámák és színművek. A nép
szerűség legtermészetesebb biztosítéka itt az volt, ha a 
színész-írók magyar tárgyakat dolgoztak fel. A magyar 
tárgyú darabok vonzó hatását már az első pesti színész
író, Girzik Xavéri Ferenc is felismerte. A prágai születésű 
Girzik színészi pályáját 1775-ben szülővárosában kezdte 
meg. Magyarországra először mint Kumpf Pozsonyban 
szereplő társulatának tagja jön ; néhány évi bécsi és újabb 
pozsonyi szereplés után Pestre került, ahol 1811-ig maradt. 
Munkái közül legjelentékenyebb a két kiadást ért (1792, 
1803) és nagy sikerrel játszott Stephan /., König der Hungarn 
c. hatfelvonásos dráma. Ebben Girzik a legapróbb részle
tekig híven követi a német lovagdrámák elkoptatott fogásait, 
de mégis megvalósítja a magyar érzésű közönségnek azt



444

az óhaját, hogy a színpadon saját nemzeti múltját lássa 
megjelenítve. A magyarság iránt való vonzalmáról tanús
kodik a darab ajánlása is: „Der edlen Nation der Hungarn 
in Unterthänigkeit gewidmet von ihren Verehrer dem Ver
fasser“. A darab népszerűségét semmi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy 1813-ban Katona József átdolgozásában 
a magyar színpadon is megjelenik. Girzik másik nagyobb- 
szabású drámai munkája szintén magyar tárgyú : Die Erstür
mung des Prinz Eugenius Thores oder Temeswars Befreiung 
(1813). Hatáskeltő eszközei ugyanazok, mint első darabjá
ban, de talán éppen a régi eszközök miatt nem tudott 
1813-ban a magyar tárgyú daraboknak félelmetesen fel
szaporodott tömegében hatást kelteni. Girzik többi darabjai 
közül legérdekesebb számunkra 1802-ben, Pesten színre- 
került gyermekbalettje: Hungarns Gastfreiheit, amelynek 
főszereplőit (Istók, eine kleiner Tschikosch, Erssika, seine 
Geliebte) a magyar népélet alakjai közül veszi. Kevésbbé 
jelentősek Girzik átdolgozott vagy önállóan írt operaszöve
gei ; utóbbiak közül Die christliche Judenbraut c. operáját 
Paneck és Raymann, a pesti színházi zenekar tagjai zenésí- 
tették meg, folytatása Die jüdischen Spionen ugyancsak 
Raymann zenéjével került színre, másik bibliai tárgyú 
szövegkönyvéhez (Israels Wanderung) pedig Tuczek Fer- 
rarai Vince pesti karmester, a bécsi népszínpadok zenei 
stílusának átültetője írt zenét. Később Girzik magasabb 
becsvágytól hevítve, Achilles und Polyxena címen írt egy 
verses tragédiát is, amely azonban nálunk nem került 
színre. Girzik első magyar tárgyú darabja után a magyar 
történelmi tablók egymásután jelennek meg a hazai német 
színpadokon, főkép Pesten és Budán. Még 1792-ben kerül 
ki Budán a sajtó alól Szentjóbi Szabó László Mátyás 
királyának német fordítása (Mathias Corvinus oder Volks
liebe ist edler Fürsten Lohn), amely Girzikre is szemmel- 
láthatóan hatással volt. Ezután néhány esztendeig a nagy 
balett-divat a magyar tárgyakat is magának követeli. 
A magyar tárgyú darabok vonzanak a krajcáros komé
diában (Kreutzer-Theater) is. 1800-ban színre kerül egy 
„aus der wahren Geschichte gezogenes . . . mit kriege
rischen Märschen und mit ungarischen Tänzen vermischtes 
Volks- und Gelegenheitsstück“ Die Flüchtlinge in dem 
Schloss Theben, oder Herzog Árpád, Anführer der Ungarn 
und Bezwinger der Jazigen, 1801-ben pedig „mit Gefecht. 
Sturm, Feuerwerk und ungarischem und polnischem Ballett' 
nagy sikerrel hoznak színre a kedvelt nyári színházban 
egy darabot Die Belagerung von Ofen, eine grosse Geschichte 
zur Zeit Ludwigs, König von Ungarn címen. Nemcsak a 
lovagdrámákat használják fel az élelmes színész-írók kapta
fául a magyar tárgyak számára, hanem az egyre népsze



rűbbé váló bécsi tündérbohózatokat is. 1808-ban Meister, 
a pesti színtársulat tagja, Hensler kedvelt darabjait utánozva 
magyar tárgyú tündérbohózatot írt (Die Nixe der Quelle 
bei Trentschin), amely a pesti és budai német színpadokon 
néhány hónapon keresztül négyszer is színre került. Meister 
persze nem hazai mondára támaszkodott, szellemei és 
tündérei nagyon emlékeztetnek a bécsi minták szellem
alakjaira. Még nagyobb sikert aratott Hirschfeld János pesti 
színésznek, a későbbi temesvári színigazgatónak 1809-ben 
írt vígjátéka, Das Zauberschloss in Ungarn, amely Szerda
helyi József fordításában a Nemzeti Színháznak is sokáig 
kedvelt műsordarabja volt. 1810 után a bécsi hazafias 
romantika hatása alatt a magyar tárgyú daraboknak való
ságos áradata jelenik meg színpadjainkon.

Amint az idegen színészek közül többen meghono
sodtak nálunk és darabjaikban is közelebb igyekeznek 
férkőzni a magyarsághoz* úgy voltak hazai színész-írók, 
akik külföldön kerestek érvényesülést. A magyar szárma
zású Korompay Józsefről csak annyit tudunk, hogy prágai 
színész volt. 1794-ben megjelent lovagdrámáját: Rudolf von 
Felseck oder die Schwarzthaler Mühle a bécsi Burgtheater 
mutatta be s innen vonult át diadalmasan Pestre, ahol 
1794—1811-ig 34 előadást ért. Ez a darab szokatlan mér
tékben' halmozza a lovagdrámák hatáskeltő eszközeit: 
kísértetek, kínzások, mérgezések mellett már a bécsi tündér
játékok motívumai is megjelennek benne. Hasonló esz
közökkel dolgozik Korompay Anna Boley, Königin von 
England c. szomorújátékában (Bécs, 1795), melynek elő
adását azonban a cenzúra nem engedélyezte azon a 
címen, hogy lealacsonyítja a királyi méltóságot. A temes
vári születésű Friedel János elbeszélő műveiről már fentebb 
megemlékeztünk. Berlinben, Schikaneder bécsi társulatá
ban, majd klagenfurti színigazgatása alatt kitűnően meg
ismerte a színpadot, a közönség ízlését, és gazdag tapasz
talatait értékesíti saját darabjaiban. Rengeteg színpadi 
művet írt, de csak hat jelent meg közülük nyomtatásban: 
egy szomorújátéka (Nurwich und Julie. Abdera, 1785) és 
öt vígjátéka (Das hátle Friedel wissen sollen. Prága, 1780. — 
Christel und Gretchen. Pozsony, 1785. — Der Fremde. 
Pozsony, 1785. — Ein Quodlibet zum Abschiede. Abdera, 
1785. — Gutherzigkeit und Eigensinn. Lipcse, 1789). Friedel 
tipikus receptív tehetség, szenvedélyes rendező. Mindazt, 
amit a bécsi és berlini színpadokon, különösen a népies 
bohózat hatáskeltő eszközeiből elleshetett, azt ügyesen 
alkalmazza darabjaiban, de önállóságot nemcsak a mese
szövésben és az alakokban, de még az ötletekben sem 
találunk. Igazi eleme a bohózat; szomorújátéka halvány 
utánzata a szentimentális polgári színműveknek s még
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színszerűség szempontjából sem hatásos. Friedel az első 
jelentékenyebb délmagyarországi német író,aki éppúgy, mint 
később nagy földije, Lenau, korán elszakadt szűkebb hazájá
tól és a dél magyarországi németség szellemi életére semmi
nemű hatással nem volt.

A sikerre vágyó színigazgatók és színészek nemcsak 
magyar tárgyú darabokkal keresték a hazai közönség 
kedvét, hanem a drámairodalom remekeinek előadásánál 
is igyekeztek átdolgozással, betétekkel a közönség ízlését 
megközelíteni. Az átdolgozások nagyrésze, minthogy napi 
használatra készült és nyomtatásban nem jelent meg, 
elveszett. A fennmaradt szövegek közül különös figyelmet 
érdemel az 1794-ben a pesti színház számára készült 
Macbeth-átdolgozás. Az ismeretlen átdolgozó, alkalmasint 
pesti színész vagy rendező Bürger német átdolgozását 
vette alapul. Ez az egyetlen német Macbeth-átdolgozás, 
amely Shakespeare zordon tragédiáját népszerűsíteni 
képes volt, annyira, hogy ez a darab, amely egyetlen 
német színpadon sem tudott gyökeret verni, Pesten és 
Budán 1794 és 1812 közt ötvenszer került színre. Az 
ügyes átdolgozó rövidítéseivel és szcenikai utasításaival 
úgy alakította át a darabot, hogy a színházlátogató közön
ség mindent megtalált benne, amire akkoriban vágyott: a 
lovagdrámák borzalmait, a morált, a bécsi tündérbohóza
tok szellemalakjait. S hogy a fő színpadi vonzóerő se 
maradjon el, Gallus Medritsch pesti karmester kísérőzenét 
szerzett hozzá. Ez biztosította legjobban a sikert, úgy
hogy a zenét akkor sem hagyták el, mikor Schiller verses 
átdolgozására tértek át.

A szorosabb értelemben vett drámai műveket a szá
zad két utolsó évtizedében még erősen háttérbe szorította 
az opera és a balett. A közönség szívesebben nézte a 
ragyogó pompájú operákat, látványos baletteket, mint a 
drámákat. Itt is ki kellett tehát egészíteni a műsort a 
hazai közönség ízlésének megfelelően. A hazai német 
színpadok közül először Pozsonyban igyekeztek némileg 
önálló operaműsort teremteni. 1779-ben ifj. Csáky János 
gróf megzenésít egy Marmontel Sylvairi}ébő\ szerkesztett 
szövegkönyvet s ezt nemcsak a színpadon játsszák fényes 
sikerrel, hanem könyvalakban is megjelenik (Wälder, eine 
ernsthafte Oper in zwey Aufzügen Pozsony, 1779). A kö
vetkező években egymásután kerülnek ki a sajtó alól a 
pozsonyi színházban játszott operák és zenésjátékok szö
vegei, franciából vagy olaszból készült átdolgozások. 
Ilyen a Milton und Elmire „eine rührende Operette“ 
(1781), Helena und Paris „ein musikalisches Schauspiel“ 
(1784) és Julius Sabinus „eine ernsthafte Oper“ (1785), 
amelyet Schüller Nép. János színész dolgozott át az



Erdődv-féle operaszínpad számára. Schüller később 
{1793—1800) Busch igazgatása alatt Pesten is színészke- 
dett, 1784-ben pedig nagy sikerrel került színre egy pan
tomimje : Harlekin, der gekrönte König auf der Insel Lili- 

, puti. A pesti német színpad számára készült egy Lampel 
nevű színésznek Tellemach und Callypso c. melodrámája 
(1788), amelynek zenéjét Bulla társulatának egy másik 
tagja, Haiwel szerezte. Bár a darab a címlap szerint Féne- 
lon „hőskölteménye" nyomán készült, nagyon kevés 
köze van hozzá, inkább látványos darab, a későbbi 
tündérbohózatok előfutárja. Az operánál és zenés szín
játéknál gazdagabb színpadi irodalma van nálunk a lát
ványos balettnek. A balett felvirágzása a hazai német 
színpadokon főkép a Schmallögger táncos család 
szerepléséhez fűződik. A család legtevékenyebb tagja, 
Schmallögger József magyarországi szereplését Eszterhá- 
zán kezdi meg, mint a hercegi szíhház balettmestere ; itt 
mutatja be Der junge Werther c. eredeti „tragikus“ balett
jét (1777), melyet nyomtatásban is kiad. Pozsonyba szer
ződve ott is előadatja a darabot s az óriási siker hatása 
alatt csakhamar könyvalakban is megjelenik második 
kiadása. Schmallögger József a komoly balett művelője; 
valóságos táncdrámákat szerkeszt, mint Achilles und Deira 
(1777) Miliő und Armilla (1779), Die Abreise des Aeneas 
aus Afrika (1781), amelyek a többi színpadi műfajt erősen 
háttérbe szorítják. Pozsonyból Pestre szerződik a család 
s itt a színpad szinte balettszínház jellegűvé lesz hatásuk 
alatt.. Itt azonban József mellett inkább a család másik 
férfitagja, Károly szerepel mint balettíró. 1786-ban újév 
napjára írt alkalmi balettjében a pesti közönségnek hódol 
árkádiai pásztorokkal és pásztornőkkel, barokktablókkal, 
naiv színi változásokkal (Die Erstlinge des Danks . . .) s 
még ugyanebből az évből van egy másik „aktuális“ 
balettja is Hóra und Kloska címen. Schmallögerék pesti 
működése folyamán, 1783-ban dolgozza fel Hornung 
Antal, a társulat egyik tagja a leghirhedtebb, legideg- 
izgatóbb katonadrámát Möller Graf von Waltron]á[ heroikus 
baletté. A táncos család távozása után (1787) a balett
kultusz erősen hanyatlik Pesten, de még mindig akad 
„eredeti“ bemutató. 1802-ben egy Heisz nevű színész 
balettet szerkeszt a legköltőibb és legnépszerűbb lovag
drámából, Törring Agnes Bernauerinjébő1, 1807-ben
pedig többször adják elő egy ismeretlen balettmester Die 
fröhlichen Ungarn c. „Divertissement“-ját.

A színész-írók munkái voltak nagyrészt az évadnyitó, 
évadzáró és egyéb ünnepélyekre szánt darabok is. Az évad
nyitó darabok közül irodalomtörténeti szempontból külö
nösen érdekes az idősb Marinellinek, a bécsi színházi
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élet későbbi nevezetes alakjának 17/4-ben a rondella
színház megnyitására írt darabja: Der Anfang muss 
empfehlen. Marinelli ekkor Menninger vándortársulatával 
járt Pesten. Ugyanitt volt akkor La Roche, a Hanswurst 
örökébe lépő komikus alaknak, a Kasperlnek megteremtője. 
La Roche Menninger társulatával elmegy ugyan Bécsbe, 
ahol a közönség egyeduralkodó kedvence lesz, de Kasperi 
mindvégig népszerű alakja a pesti német színpadnak. 
A Sommertheater műsorán még magyar vonatkozású 
Kasperl-darabok is szerepelnek, mint Kasperl, der Operist 
auf der Ketskemeter Haide (1801). Marinelli második 
alkalmi darabja az 1775-i pesti árvízhez fűződik: Die Ueber- 
schwemmung, ein mehrendes kleines Stueck in einem Auf
zuge. Ez az első drámai munka, amelyben Pest a színtér. 
A szereplők egy-egy tulajdonság vértelen megszemélyesítői, 
beszélgetésükben felcsendülnek a felvilágosodás népszerű
sített eszméi. Ez a darab a többször megújuló pesti 
árvízkatasztrófának első irodalmi visszhangja; gyenge 
előfutárja azoknak az irodalmi alkotásoknak, amelyeket 
az 1838-i árvíz a magyar irodalomban keltett. Évadnyitó 
előjátékban hódol a magyar nemzetnek Nuth Ferenc Antal, 
egy ismert osztrák színészcsalád sarja, aki 1788—92 mint 
színész és főrendező működött Pesten. (Das edle Ungar
land der Helden Vaterland oder der Ursprung des wahren 
Adels.) Darabjában naiv, tisztán a színpadi technika 
érvényesítésére történeti képeket sorakoztat egymás mellé, 
de semmi adatunk sincsen arról, hogy a darabot valóban 
elő is adták. Az alkalmi darabok helyébe később egyre 
inkább az irodalmi szempontból még jelentéktelenebb 
alkalmi oratóriumok és kantáták lépnek. 1812 febr. 8-án 
egy ismeretlen pesti színész darabjával zárul a duneparti 
kis színház (Die Rondelle an der Donau). Az új nagy 
színház életében mind a hazai drámaírók művei, mind a 
színész-írók alkotásai erősebben érvényesülnek.
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VII. A ROMANTIKA KORA.
(1812-1848.)

1. Általános műveltség.
A XIX. század első fele a hazai német irodalom tör

ténetében a virágzás és hanyatlás korszaka. Németségünk 
kitűnő iskolák, napilapok, folyóiratok, színészet birtokában 
irodalmát magas színvonalba fejleszti, úgyhogy a külföldi 
német irodalmi közvélemény állandó érdeklődéssel for
dul felénk, a német és osztrák írók is egyre növekvő 
mértékben kapcsolódnak be a hazai németség szellemi 
életébe, folyóirataink munkatársaivá lesznek s a német 
tudomány, különösen a germanisztika szintén hatalmas, 
gazdag kutatási területet talál németségünk kulturális 
emlékeinek összegyűjtésében. A hazai németség irodalma 
ebben a korszakban kapcsolódik legszorosabban az osztrák 
irodalomhoz, Bécs kultúrájához, ezekben az évtizedekben 
találjuk a legszorosabb együttműködést a hazai német és 
osztrák írók között, úgyhogy a nyugati szellemi áramlatok 
éppen ez együttműködés révén a legkönnyebben, a leg
természetesebb úton jöttek be hazánkba. Azonban e nagy 
élénkség és virágzás mögött már a bomlás jelei mutat
koznak. A magyar szellemi élet tüneményes fellendülése 
lappangó nemzetiségi ellentéteket vetett felszínre, amelye
ket a németség nemcsak áthidalni nem volt képes, hanem 
illetéktelen külföldi tényezők bevonásával el is mérgesített. 
Ezek az ellentétek a németség sorait erősen megosztották: 
a többség, a polgárság és értelmiség nagy része — tehát 
az a réteg, amelyből az irodalom munkásai is kikerültek — 
gondolkodásban, érzésben, sőt lassanként nyelvében is 
beleolvad a magyarságba, míg a kisebbség, amely a be
olvadtak helyet a szellemi életben elfoglalja, külföldről 
bejött nemzetiségi vezetők, gyökértelen újságírók irányítása 
alá kerül s a magyarságtól mindinkább eltávolodik. A hazai 
német közvélemény és sajtó lelkes állásfoglalása a magyar
ság mellett az 1848-i események kapcsán ennek a magyar
sághoz közel álló többségnek utolsó győzelme a kisebb
ség fölött, de egyúttal utolsó jelentősebb szereplése is. 
A szabadságharc utón a hazafias németség mindinkább
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háttérbe szorul s a magyarországi német irodalom az új 
irányító tényezők hatása alatt nemcsak nyelvben, hanem 
szellemben is idegenné lesz.

A) A német és az osztrák irodalom.

A hazai német irodalom uralkodó iránya a XIX. szá
zad első felében a romantika. A német romantika eszme
világát íróink és tudósaink nem annyira az elméleti alap
vetők, a filozófusok és esztétikusok műveiből ismerték 
meg, hanem inkább az osztrák költők alkotásaiból, ame
lyek az északnémet romantikus elmélkedők tanításainak 
délnémet szépirodalmi kisugárzásai voltak. A hazai német 
írók a külsőleges, formai elemektől túltengő osztrák 
romantika hatása alá kerülnek, illetve az osztrák folyó
iratokban maguk is ennek az irodalmi programmját igye
keznek megvalósítani. Az osztrák irodalom egyoldalú 
hatása német íróinkra csak a negyvenes években, a 
liberális ifjú-német írók fellépésével csökken; innen kezdve 
az „ifjú Németország“ demokratikus eszméi nemcsak a 
politikai, hanem az irodalmi közvélemény figyelmét is 
lekötik.

!

A német romantikának szorosabb értelemben vett 
nagy költője nincsen, de vannak nagy eredményei: a 
germanisztika, a német történelmi kutatás, a népmese- 
gyűjtés legtermékenyebb ösztönzéseit a romantikától kapta, 
útjelző művelői a romantikusok közül kerültek ki. Az irány 
alappilléreit a filozófiában Fichte és Schelling, a theolo- 
giában Schleiermacher, az esztétikában pedig a két Schlegel- 
testvér, Novalis és Tieck rakták le. August Wilhelm 
Schlegel, a két testvér közül az idősebb, Shakespeare- 
fordításaival és irodalomtörténeti tanulmányaival meg
nyitotta a világirodalom hatalmas területét a német szel
lem számára, gondolatokban jóval gazdagabb öccse, 
Friedrich Schlegel, főkép töredékes elmefuttatásokban hir
dette a romantikus irodalom célkitűzéseit. Novalis (Fried
rich von Hardenberg), a korai romantikusok legnagyobb 
tehetsége, a katholicizmus új értékelésével mutatott rá a 
szellemi megújhodás egyik erőforrására; Tieck, a korai 
romantikusok igazi költője, a középkori népkönyvek fel
újításával, a német művészetről barátjával, Wackenroderrel 
írt tanulmányaival hozta felszínre a német nép múltjában 
szunnyadó szellemi energiákat. Amit az első romantikusok 
csak sejtésszerűen, töredékes formában hirdettek, azt a 
heidelbergi romantikusok csoportja vitte át igazán az 
irodalom és tudomány minden ágába. Arnim és Brentano 
nem annyira regényeikkel és drámáikkal, mint örökélelű
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népdalgyüjteményükkel (Des Knaben Wunderhorn 1805— 
1808) adtak útmutatást a következő költő-nemzedékek
nek. Arnim Zeitung fúr Einsiedler c. folyóiratának munka
társai voltak Görres, a régi német költészet fáradhatatlan 
kutatója s a Grimm-testvérek, a germanisztika megalapítói, 
akiknek mesegyűjteményei és tanulmányai révén a német 
hősmonda s a középfelnémet költészet eleven erővé vált 
az új irodalom számára, A jénai és heidelbergi roman
tikusok hatalmas ösztönzései és célkitűzései egy egész 
nemzedéken át megszabták a német szellemi élet irányát. 
Még azok az írók és tudósok is tőlük kaptak útmutatást, 
akiknek művei látszólag semmiféle kapcsolatban nincsenek 
tanításaikkal. A tragikus sorsú Hölderlin görög-imádata 
és pantheizmusa Schlegel Frigyes klasszikus tanulmányain 
érlelődött meg. A napóleoni háborúk szomorú aktualitá
saihoz fűződik a hazafias költők fellépése, de munkáik
nak mélyebb tartalmat és állandó értéket az első roman
tikusok felfedezte nemzeti kincsek értékesítése adott. 
De la Motte Fouqué Nibelung-trilógiáját az elnyomott 
németség kinyilatkoztatásként fogadta. Kleist hatalmas 
alakja a felszabadító háborúk hazafias költészetének 
keretein messzire túlnő ugyan, de hatalmas arányú törté
nelmi drámái, költeményei, novellái egyformán a német 
nemzeti eszme szolgálatában állanak. Történelmi drámák
ban — történelmi levegő nélkül — jeleníti meg szűkebb 
hazájának múltját Werner; hangulatos és erőteljes egy- 
felvonásosa: Der vierundzwanzigste Februar, Houwald, 
Müllner és utánzók szürke seregének végzettragédiáit kel
tette életre. Inkább a forrongó valóságban, mint a roman
tikusok irodalmi hatásában gyökerezik a hazafias lírikusok 
költészete. A Zrínyijéről ismert Körner háborús dalai, 
Ernst Moritz Arndt férfias, egyszerű költeményei, Schen- 
kendorf császárdicsőítő versei a néphangulat leghívebb 
szószólói. A romantika hajlama a titokzatosságok és fan
tasztikumok iránt legjobban E. Th. A. Hoffmann ma is 
közkedvelt elbeszéléseiben domborodik ki, amelyek a 
közvetlen valóság eleven szemléletét s a képzelet szédítő 
csapongásait csodálatosan egyesítik. A Grimm-testvérek 
mesegyűjteményeiből születtek Hauff meséi, Arnim és 
Brentano népdalgyüjteményéből Eichendorff és Chamisso 
gazdag lírája. A romantika gondolat- és hangulatköréből 
merítenek ösztönzést az ú. n. sváb költők: Uhland, Kerner, 
Mörike. A romantika adott tárgyakat és problémákat a 
huszas évek drámaíróinak, Immermannak, a népszerű 
Münchhausen szerzőjének és a féktelen, parttalanságokba 
tévedő Grabbenak ; mindkettőjüknél népszerűbb volt a 
lapos, költőietlen, de kitűnő színpadi technikával dolgozó 
Raupach.

29*



A szent szövetség minden szabad gondolatot elnyomó 
uralma a harmincas években keserű ellenszenvet váltott 
ki a romantikával szemben, amely a köztudatban az el
nyomó hatalom szellemi szülőiéként és uszályhordozója
ként szerepelt. Az angol s különösen a francia romantika, 
valamint Hegel tanításain — akarata és meggyőződése 
ellenére — nőtt fel az a nemzedék, amely a harmincas 
években nyíltan felvette a harcot az elnyomás és egyúttal 
a feudalista és spiritualista német romantika ellen. S mégis 
az ifjú Németország legragyogóbb költői tehetsége, Heine, 
a német romantikában gyökerezik. Gyökértelen, minden 
erkölcsi ideál nélkül szűkölködő egyénisége teljesen alkal
matlanná tette arra, hogy az új nemzedék harcát vezesse. 
Helyette kisebb tehetségű, de gerincesebb írók vették át a 
liberális és demokratikus eszmék irodalmi propagálását: 
Börne, Gutzkow, Laube és Mundt. Az ő demokratikus 
reformtörekvéseiket a végletekbe lendítik a politikai es 
forradalmi lírikusok: Freiligrath, Dingelstedt, Herwegh, sőt 
a sokoldalú Hoffmann v. Fallersleben is E lírikusok for
rongó eszmevilágával szemben áll Geibelnek a Tart pour 
hart jegyében fogant müncheni köre, amelynek tagjai 
azonban inkább csak a forradalom után lettek olvasott 
írókká.

Az osztrák romantika tulajdonképen nem más, mint 
a gazdag osztrák barokk-tradiciók továbbélése és tovább
fejlődése az északnémet romantikus gondolkodók hatása 
alatt. Az osztrák költők a német romantikusoktól fel
vetett tárgyakat és problémákat elsősorban az osztrák 
lélek legősibb kifejező formájában, a drámában értékesí
tették. Az első német romantikusok történelemszemléletét 
és nemzeti irányát a sokoldalú, fáradhatatlan Hormayr 
báró népszerűsítette. Hatása már a klasszikusokban gyö
kerező Job. H. Coliin és Mattheus Coliin hazafias törté
nelmi drámáiban és Pichler Karolina történelmi regényei
ben is mutatkozik. Új lendületet vitt a bécsi szellemi 
életbe Sckreyvogel irodalmi hetilapja, a Sonntagsblait is ; 
Schreyvogel elkeseredetten harcolt a romantikusok taní
tásai ellen s mégis ő volt az, aki Calderon és Moreto 
drámáinak lefordításával a romantikus drámaíróknak ösz
tönzést adott, ő volt az, aki, mint a Burgtheater titkárja, 
megszólaltatta az új osztrák drámaírói tehetségeket. 
Schreyvogel segítette múló sikerhez Zedlitz báró darabjait, 
ő karolta fel a legnagyobb és legosztrákabb bécsi költőt 
Grillparzert, sőt az epigon Halm drámáit is közvetve az 
ő műfordításai érlelték meg. Az irodalmi színpaddal pár
huzamosan a bécsi népszínpad is megalkotja a romantika 
természetfölötti világából a maga sajátos műfaját: a tündér
bohózatot. Meisl, Gleich és Bäuerle után Raimund fejleszti
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tökélyre ezt a műfajt, míg végre Nestroy darabjaiban a 
tündéries keret lassanként eltűnik s megmarad a vaskos 
realizmussal rajzolt alakokban bővelkedő bécsi énekes 
helyi bohózat. Külön úton halad, francia mintákat utánoz 
a Burgtheater fáradhatatlan házi vigjátékírója, Bauernfeld, 
aki finoman dialogizált vígjátékaival évtizedeken keresztül 
gondoskodott népszerű műsordarabokról. A dráma mellett 
az osztrák romantikus költők különösen a dekoratív tör
ténelmi képekkel pompázó balladát művelték; a ballada
költészet főbb képviselői az Uhland-követő Seidl és az 
anyai részről hazai német származású Vogl, akinek 
magyar tárgyú balladáival a mi német folyóirataink is 
tele voltak. A politikai líra megszólalása a reakció nyo
mása alatt álló Ausztriában majdnem lehetetlen volt. 
Anton Alexander Auersperg grófnak Anastasius Grün 
néven kiadott költeményei szinte egyedül harcolnak az 
„ifjú Németország“ fegyvereivel az osztrák szellemi élet 
béklyói: a cenzúra, a kémrendszer s az egyház túltengő 
hatalma ellen.

I R O D A L O M .

A korszak német irodalmára vonatkozó bibliográfia összeállítását 
1. Goedcke Grundriss.2 VI. (1 8 9 8 ) .  V I I .  (1 9 0 0 ) ,  VIII. (1 9 0 5 ) ,  IX. (1 9 1 0 )  
és X. (1913), továbbá a Jahresberichte für neuere deutsche 
Literaturgeschichte megfelelő köteteit. Á német romantikáról 
szóló monográfiák közül mint számunkra elvi szempontból jelentőseket 
kiemeljük : J. Nadler: Berliner Romantik. Berlin. 1 9 2 0 . — F. Strich: 
Die Romantik als europäische Bewegung. Wölfflin-Fcstschrift. 
München, 1 9 2 4 . és G. Stcfansky: Das Wesen der deutschen 
Romantik München, 1 9 2 2 . — Schlegel Frigyes életének és működésé
nek magvar vonatkozásairól I. Jakob Bleyer: Friedrich Schlegel 
am Bundestage in Frankfurt. Ung. Rundschau 1 9 1 3 — 14. — 
Az „ifjú Németországról“ 1. Johannes Proelss: Das junge Deutsch
land 1892. — A politikai líráról I. Chr. Petzet: Blütezeit der 
deutschen politischen Lyrik. 1 9 0 3 . — Az osztrák irodalomról !. 
Xagl—Zeidler i. m. II. k ( 1 9 14). — J. Wihan: M. v. Collin und 
die patriotisch-nationalen Kunstbestrebungen in Oesterreich 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Euphorion. 5. pó'kötet. — 
Briefe aus dem Vormärz. Eine Sammlung aus dem Nachlass 
Moritz Hartmanns. Hg. von O. Wittncr. Prag, 1 9 1 1 .

B) A németség és a magyar nemzeti megújhodás. Iskolázás.
A hazai németség az 1790/91-i nemzeti reakcióban 

túlnyomórészt a magyarság mellett állott. A nemzeti vissza
hatás első lendületében ugyan gyűlölet övezte a német 
nyelvel és kultúrát, de kisebb súrlódásoktól eltekintve a 
németség és magyarság békésen megfért egymás mellett. 
A napóleoni háborúk gazdasági és szociális megrázkód
tatásai egyformán sújtottak mindenkit s a mindennapi 
életért való küzdelem háttérbe szorította a nemzetiségi 
ellentéteket. A német szellemi élet aránylag zavartalanul



fejlődhetett. Nemcsak a városi polgárok, hanem a főurak 
nyelve és műveltsége is nagyrészt német volt. Bécs a 
magyar főúri kultúra középpontja s a császárváros minden 
sokszínűsége mellett alapjában mégis csak német kultúrát 
adott.

A nemzetiségi ellentétek nagyobb mértékben csak a 
huszas évek elején robbannak ki, amikor a magyarság 
fellélekzik a szent szövetség elnyomásából és új cselek
vésre szánja el magát. Az országgyűlések reformjai a német 
nyelv és kultúra érvényesülési lehetőségeit egyre szűkebb 
keretek közé szorítják s az intézményes magyarosodással 
párhuzamosan nő az ellenszenv a németséggel szemben 
a társadalom minden rétegében. A Pyrker Szent hajdan 
gyöngyei körül keletkezeit irodalmi harc rikítóan világítja 
meg a magyar-német kulturális ellentéteket s e nagy 
„port“ a kisebb hasonló pörök egész légiója követte. 
A hazai német írók levelezése, különösen Rumy Károly 
Györgyé részben jogos, részben túlzott panaszokkal van 
tele a nemzetiségi súrlódásokról. A magyar nyelv intéz
ményes térfoglalása a negyvenes évek elején a nemzeti
ségekben nagy izgalmakat keltett. A politikai izgatok a 
tótok között veszedelmesen terjesztették a pánszlávizmus, 
a horvátok között az illyrizmus eszméit s a szerbek és 
oláhok is egyre erősebben mozgolódtak. A szlávság nagy 
politikai és kulturális jövőjébe vetett bizalom, amely jórészt 
Herder nagy történetfilozofiai művének optimisztikus fej
tegetéseire vezethető vissza, mindinkább határozottabb 
követelésekben fejeződött ki. A magyargyűlölő, magyar
faló röpiratok egész sora látott napvilágot külföldi nyom
dákban, amelyek rosszhiszeműen tárgyalták a nemzetiségi 
ellentéteket. Tárgyilagosan el kell ismernünk, hogy a hazai 
németség nagy része távolmaradt a nemzetiségi izgatok 
gondolatkörétől, bár a negyvenes évektől kezdve röpiratok- 
ban és folyóiratokban ők is egyre élesebben tiltakoznak a 
magyarosítás ellen. E röpiratokkal és cikkekkel azonban csak 
a hazai német értelmiségnek egy csekély töredéke értett 
egyet. Az értelmiség nagy része beleolvadt a magyarságba. 
A városi polgárság kereskedő és iparos része pedig minden 
más társadalmi osztályra idegenül tekintett, csekély kivált
ságait féltve őrizte s politikai és társadalmi súlya egyre 
csökkent. Iparát és kereskedelmét az osztrák verseny 
lassanként háttérbe szorította, úgyhogy egy része áttért a 
földművelésre s kulturális szempontból teljesen meddő, 
vegetatív életet élt. A hazai németségnek a magyarsággal 
való együttérzése legszebben az 1848/49-iki szabadság- 
harcban nyilatkozott meg, amikor az összes nemzetiségek 
közül egyedül állott a magyarság mellé. Ez a politikai 
állásfoglalás azonban egyúttal azt is jelentette, hogy a
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németség kultúrában is egybeforrt a magyarsággal s hogy 
1848 után a németnyelvű kultúra Magyarországon már 
csak idegen zsurnaliszták segítségével élhetett tovább, de 
magában a németségben kevés gyökere volt. Az erdélyi 
szászok szellemi élete ebben a korban is a szorosabb 
értelemben vett hazai német kultúrától függetlenül fejlődik; 
a magyarsággal szemben való állásfoglalásukat is inkább 
zárkózott bizalmatlanság, mint megértő közeledés jellemzi 
s a szabadságharc után is féltve őrzik saját különálló 
németnyelvű kultúrájukat.

A német iakosságú városok nagyrészt felekezeti iskolái 
az állami reformokat követve fejlődnek tovább s lassan
ként elmagyarosodnak. Az oktatás a középiskolákban 
lényegében az 1806-i Ratio Educationis szerint folyt. A huszas 
évektől kezdve német lakosságú városainkban erősen sür
getik realisztikus irányú, gyakorlati ismereteket közlő pol
gári és középfokú iskolák felállítását. Ennek az iskola
típusnak a körvonalait már Schedius Lajos tantervében 
megtaláljuk, Liedemann Márton lőcsei rektor pedig közelebb
ről is meghatározta feladatait. Különösen a németországi 
iskolarendszer fejlődésének közvetlen hatása alatt álló 
erdélyi szászok jártak elő jó példával a gyakorlati irányú 
polgári nevelésben. A főiskolai képzést a hazai németség 
számára rendkívül megnehezítette a bécsi kormány azzal, 
hogy a németországi egyetemek látogatásától teljesen el
tiltotta. llymódon a német tanulók vagy Bécsbe mentek, 
vagy pedig a hazai főiskolákat látogatták. Ilyenformán a 
német kultúrával való közvetlen érintkezés egyik legele
venebb módjától fosztották meg németségünket s így 
akaratlanul is előmozdították a hazai németségnek a 
magyar szellemi élettel való teljes egybeolvadását.

I R O D A L O M .

A h a za i n ém etség  történetére v o n a tk o z ó  k ö n y v észet ö s sz e á llítá s á t  
1. Schwartz Elemér: Bevezetés a hazai német nyelvjáráskuta
tásba (M agyarország i n ém et n yelv járások . Szerk. P etz  G ed eo n . 8. s z .)  
Bp. 1923. —  A  p o litik a i történ elem re n é z v e  1. Szekfü Gyula: Három 
Nemzedék. Eyy hanyatló kor története. Bp. 1920, —  A  n ém et n em 
z e tiség i k érd ésse l fo g la lk o zó  je le n té k e n y e b b  n ém et röpiratok a m ost  
tárgyalt id ő sza k b ó l: August Ellrich: Die Ungarn,wie sie sind. B erlin , 
1831. Michael Kunitsch: Reflexionen über die Begründung der 
magyarischen Sprache in Ungarn. A gram , 1 8 3 3 .— Durch welche 
Mittel lässt sich die Verbreitung der magyarischen Sprache 
unter den Einwohnern Ungarns am sichersten erzielen ? Mit 
Speck fängt man Mäuse. B a se l, 1834 . (S zerzője  Pyrker.) — Kritische 
Noten zur magyarischen Journalistik. Gesammelt von einem 
orthodoxen Patrioten. L eip zig , 1842 . — Das deutsche Element 
in Ungarn und seine Aufgabe. Eine Zeitfrage besprochen von 
einem Deutschungar. L eipzig , 1843 . — Béda C.: Vertheidigung 
der Deutschen und Slavcn in Ungarn. Die Kehrseite der Viertel
jahrsschrift von und für Ungarn. L eipzig , 1843. — Patriotische



Phantasien eines Ungars. Ein Wort zur Zeit. W ie n  u. L eip zig , 1843. 
— G la tzE Portfolio oder Beiträge zur Beleuchtung ungarischer 
Zeitfragen. L eipzig , 1844. — Graf Carl Zay: Dies Blich gehört 
dem Vaterlande. L eip zig , 1845. — Der Sprachkampf und seine 
Bedeutung in Siebenbürgen. L eip zig , 1847, —  V. ö. m ég  Bleyer 
Jakab: Kazinczy Ferenc polémiája az Aurora-körrel 1830-ban, 
EPhK . 1896. — Szűcsi József: Bajza József. Bp. 1914. — Lúkcsics 
Pál: Schwartner Márton élete és tudományos működése. 
V eszp rém , 1914. — Weber Arthur: A szepesi nyelvjárástanul
mányozás története. Bp. 1916. N P hD . X IX . — Pukánszky Béla: 
Herder intelme a magyarsághoz. EPnK . 1921.

A német könyvek, hírlapok és folyóiratok a XIX. század 
első felében a magyarnyelvű irodalom gyors fejlődése 
ellenére is a magyar szellemi élet jelentékeny tényezői 
maradnak. A könyvkiadók és könyvkereskedők tekintélyes 
része német származású: Trattner János Tamás és Mátyás 
Pesten, Wigand Ottó és Heckenast Gusztáv Pesten és 
Kassán, Länderer Mihály és Lajos Pesten és Pozsonyban. 
Ezek a kiadók és kereskedők, mint ismeretes, a magyar 
irodalom felvirágoztatása és terjesztése körül is nagy 
érdemeket szereztek, műveltségük, üzleti összeköttetéseik 
révén azonban még hosszú ideig a németnyelvű nyomda- 
termékeknek szentelték érdeklődésüket. Különösen sokat 
tett a német irodalom népszerűsítése körül a mainzi szár
mazású Hartleben Adolf, aki 1803-ban telepedett le Pesten, 
de az ő könyvkiadói tevékenységéhez fűződik jórészt a 
német irodalmi ízlés sajnálatos süllyedése is a negyvenes 
években, amikor bécsi főüzletéből özönvízként öntötte el 
ponyvakiadványaival a hazai könyvpiacot. A németnyelvű 
sajtótermékek nálunk főkép Pesten, Budán, Pozsonyban, 
Sopronban, Besztercebányán, Kassán, Eperjesen, Lőcsén, 
Selmecbányán, Brassóban és Nagyszebenben készültek. 
A cenzúrát nálunk jóval enyhébben kezelték, mint Ausztriá
ban, írók és kiadók szabadabban mozoghattak s így német 
származású könyvkiadóink révén Pest kedvelt német kiadó
hellyé lett. Itt jelentek meg részben Brentano és Hebbel 
munkái, itt adta ki Heckenast Gusztáv benső barátjának, 
Adalbert Stifternek legtöbb könyvét. Az enyhe cenzúra 
a hazai német folyóiratokhoz is több neves német és 
osztrák írót vonzott munkatársakul.

A hírlapok száma gyorsan és meglepően növekszik, 
különösen a vidéki városokban indul meg sok újság, de 
tartalmuk irodalmi szempontból tekintve alig magasabb 
színvonalú, mint a megelőző korszakban.

Az 1810 után m eg in d u lt je le n té k e n y e b b  h ír lap ok  a  k ö v etk ező k  : 
P est-B u d á n  az Allgemeine Handlungszeitung von und für das 
Königreich Ungarn (1 8 2 9 — 1835), a m e ly  m int a Spiegel m ellé k le te

C) Könyvek, hírlapok, folyóiratok.
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jelent m e g ; fo ly ta tá sa  a  Pester HandlungsZeitung. T artalm a fők ép  
gazdasági é s  k eresk ed e lm i h írek b ől á ll, a m e ly e k e t  lap ja in k  á lta lá b a n  
a  n ém eto rszá g i é s  a  b é c si ú jságok b ó l vettek  át. H a so n ló  tarta lm úak  
a Pesther k. k. priv. Kundschafts- und Auktionsblatt (1827— 1840) 
é s  a Pesthcr Kundschaft- und Auktionsblatt (1832— 1852). A  p esti 
politikai hírlapok közü l a  m ór 1800-b an m eg in d u lt Vereinigte Ofner 
und Pcsther Zeitungon kívü l k ü lö n ö sen  a  Pesther Tageblattnak 
(1839— 1845) s  a  Pesther Zeitungnak (1845 — 1852) vo lt n a g y o b b  o lv a só -  
közönsége. Irod alm i szem p o n tb ó l a  p esti n a p ila p o k  közü l c su p á n  K lein  
Ármin lapja, a Der Ungar (1842— 1849) érd em el figyelm et. Ez a n a p i
lap külön rovatot tartott fenn  Pesther Briefe é s  Bilder aus Ungarn 
címen az ország és a m a gyarság  v is z o n y a in a k  m eg ism ertetésére . Fő- 
munkatársai Saphir M. G., B eck  K ároly  é s  S e id litz  v o ltak , a k ik  k ö l
teményekkel, n o v e llá k k a l é s  m agyar  regén yek  ford ítá sáva l járu ltak  
hozzá a lap ta r ta lm á h o z . A  p olitikát ó v a to sa n  kerülték  s  m in d en k ép  
arra törekedtek, hogy M agyarországról a kü fö ld n ek  tárgy ilagos  képet  
adjanak. A  fe l-ő m a g y a ro rszá g i h ír lap ok  k ö zü l a  le g o lv a so tta b b  a  g a z d a 
sági iránvú Das Kaschaucr Kundschaftsblatt (1838  — 1839). F o ly ta 
tása a Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt 1841 óta m agyar fő
címmel (Kassa— Eperjesi Értesítő) je len t m eg . E g észen  rövid  é letű  
és je len ték te len  a Kasclmucr Wochenblatt für Oberungarn (1818). 
Az irodalmat k ise b b  kritikai c ik k ek k el a  n éh a  erő sen  n em ze tiség i  
színezetű Der Bote von und für Ungarn (1833— 1835) szo lg á lta . 
A délmegyarországi hírlapok közü l je le n té k e n y e b b ek  a z  Arader 
Kundschaftsblatt (1837— 1849) é s  a  Temesvárer Wochenblatt 
(1840— 1849). A z  erd ély i s z á s z o k  h írlap irod alm a is  m utat n ém i gya ra 
podást eb b en  a korban . A  Der Siebenbür gische Bote m ellé k le te i
v e l ( S  iebenbür gisches Intelligcnzblatt, Blätter zur Beförderung 
der Oekonomie) m ég  m in d ig  a  le g á lla n d ó b b  é s  leg n a g y o b b  o lv a s ó -  
közönséget v o n z z a , m elle tte  a zo n b a n  a  Siebenbürger Wochenblatt 
(1 8 3 7 — 1849) é s  m e llék le te  a Satellit, to v á b b á  a Der Siebenbür gische 
Volksfreund (1844— 1848) é s  a Deutsches Volksblatt für Land
wirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen (1844— 1846) is e lé g  s z é le s  
körben terjedtek el. A z  erd ély i s z á s z  h írlap ok  a b rassó i Siebenbürger 
Wochenblatt k iv é te lé v e l m in d  N a g y szeb en b en  je len tek  m eg  s  itt az  
erdélyi s z á s z  s z e lle m i é le t k özép p on tjáb an  k izá ró la g  erd ély i ü gyek k el 
fo g la lk oztak . A  cen zú ra  m e g szü n te té se  1848 ban  g o m b a m ó d ra  keltette  
ki a tisza v irá g -é le tű  h írlapokat, röpiratokat, pam fletek et, a m e ly ek  m eg 
lehetős m o sd a tla n  h an g o n  tárgyalták a z  a k tu á lis  e sem én y ek e t.

A hírlapokkal szemben a folyóiratok színvonala az 
előbbi korszakhoz képest szinte csodálatos emelkedést 
mutat. Ennek oka nagyrészt — mint már említettük — az 
enyhe cenzúra. A bécsi kormány a hazai német folyó
iratokat ugyan éppen úgy kezelte, mint a külföldi sajtó
termékeket, elterjedésüket tehát Magyarország határain 
kívül megnehezítette, de tartalmukkal nem sokat törődött. 
A mozgékony kiadók mindenképen igyekeztek az előnyös 
helyzetet kihasználni és több neves osztrák írónak olyan 
költeményeit, cikkeit adták ki, amelyek az ausztriai cen
zúra-viszonyok mellett nem kerülhettek volna nyilvánosság 
elé. Már az első jelentékenyebb szépirodalmi folyóirat, a 
gr. Festetics Károly Albert szerkesztésében Pesten Tratt- 
nernél megjelent Pannonia, ein vaterländisches Erholungs
blatt für Freunde des Schönen, Guten und Wahren (1819— 
1822) jónevű osztrák írókat (Deinhardstein, Castelli, Gräffer)



számíthatott munkatársai közé. A folyóirat költeményeinek 
jórészét és színikritikáit a szellemes, de élesnyelvű Saphir 
M. G. írta, aki itt kezdi mozgalmas írói pályáját. Kívüle 
a hazai német írók közül Rumy Károly György, Melczer 
Jakab és Csaplovics János írtak a lapba magyar vonat
kozású cikkeket. Már ebben a folyóiratban kidomborodik 
a magyar jelleg, ami a XIX. század első felének hazai 
német folyóirataiban mint jellemző sajátság tűnik fel. 
Részben ugyanezekké—a  munkatársakkal indul meg 
1825-ben Budán az IrisJ Zeitschrift für Wissen, Kunst 
und Leben (1825—1828)TAz osztrák írók közül a fentieken 
kívül Anastasius Grün, Feuchtersieben, Seidl, Frankl, Gleich 
és Enk műveivel találkozunk itt; hazai munkatársai 
pedig Majláth János gr., Hugo Károly, Petz Lipót és 
Toldy Ferenc. Ez a folyóirat is számos magyar vonatko
zású cikket, sőt néhány sikerült fordítást is közöl Kisfaludy 
Károly, Fáy és Vitkovics költeményeiből. A korszak leg- 
hosszahb-'-'étetík és legjelentékenyebb szépirodalmi folyó
irata ^Spiegel far Kunst, Eleganz und Mode (1828—1852), 
szerkeWőj«—h628—41 Wiesen Ferenc, 1841—52 pedig 
Rosenthal Sámuel. Ez a lap tett nálunk legtöbbet az „ifjú 
német“ írónemzedék eszméinek elterjesztéséért. Pontosan 
beszámolt a németországi irodalmi eseményekről, kimerítő 
könyvismertetéseket közölt s a német lapokból gyakran 
átvette Gutzkow és Laube egy-egy novelláját vagy költe
ményét. Munkatársai sorában a német és osztrák írók 
közül Freiligrath, Vogl, Seidl nevével találkozunk. A folyó
irat nagy népszerűségét elsősorban változatos tartalmának 
köszönhette; a gazdag szépirodalmi részen kívül .tériken 
[megírt [színházi és divattudósításokat, valamint népszerű 
természettudományi cikkeket közölt, a rövidebb irodalmi 
és szinházL 4ür.e.k számára 1836—48 külön melléklete 
jelent meg J)er Schrrtéftéding'' címen. Irodalmi szempontból 
sokkal jelenTékFéTénebb;—ete' igen elterjedt és hosszúéletű 
volt a Vereinigte Pester und Ofner Zeitung ismeretterjesztő 
melléklete, a Gemeinnützige Blätter (1811 —1844). Ez a 
szürke lapocska, miután rendesen másod- vagy harmad- 
kézből vett cikkei csak az alsóbb társadalmi rétegek igényeit 
tudták kielégíteni, azzal próbált kiemelkedni a hétköz- 
napiságból, hogy a huszas évektől kezdve valósággal 
sportot űzött a magyar irodalom és Iszínészet leszólásával 
és a nemzetiségi kérdés rosszhiszemw'ISeállításával. Ártal
matlanabb, de éppen ilyen jelentéktelen tartalmú népszerű 
folyóirat volt a Landerernél kiadott s mindössze másfél 
évig megjelent Die Biene. A külföldi s részben a hazai 
német sajtó célzatos közleményei a nemzetiségi kérdésről, 
valamint az egyre nagyobb számmal megjelenő támadó 
röpiratok arra késztették az esztétikus és műtörténetíró
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Henszlmann Imréi, hogy Lipcsében, a támadó röpiratok 
megjelenésének helyén nagyszabású folyóiratot adjon ki, 
amely a magyarság érdekeit Németországban képviselje. 
A Vierteljahrschrift aus und für Ungarn-nak mindössze 
három évfolyama (1842—44) jelent meg, de ez a három 
Kötet a hazai német publicisztika legjavát foglalja magá
ban. A folyóiratnak csupán a szerkesztője, Henszlmann 
volt német szépíró; drámai kísérleteire később még vissza
térünk ; a munkatársak egyébként kivétel nélkül magyar 
politikusok és politikai írók (Kossuth, Trefort, Pulszky, 
Csengery, Lukács Móric), akik cikkeikkel erős polémiát 
idéztek fel a németországi sajtóban, de a hazai német 
folyóiratok számára határozott programmot adtak: a 
magyarság viszonyainak tárgyilagos megismertetését a 
német közvéleménnyel. Sajnos, ezt a programmot az ügy
höz méltó színvonalon csak a Kertbeny Károly szerkesz
tésében megjelenő Jahrbuch des deutschen Elementes in 
Ungarn (1846) követte igazán. Ebben az évkönyvben 
együtt munkálkodtak az idősebb és fiatalabb hazai német 
írónemzedék legagilisabb képviselői, Schedius, Rumy, 
Pyrker, Majláth, Hugo Károly s így kétszeresen sajnálhat
juk, hogy a magyarbarát német publicisztika ez utolsó 
jelentékeny képviselője nem lehetett hosszabb életű.

A. pesti és budai német folyóiratokon kívül irodalmi 
szempontból csupán a Pressburger Zeitung szépirodalmi 
mellékletei érdemelnek említést: az Unterhaltungsblatt für 
die Leser der Pressburger Zeitung (1811—26), Aehrenlese 
(1827—29), a Pressburger Aehrenlese (1830—1836) és a 
Pannonia (1837—1849). Ezek a mellékletek a magyar és 
a hazai német irodalom ;4elentékejiyebk. alkotásainak 
ismertetésén, valamint a ^szinházi kritikákojn kívül több
nyire bécsi folyóiratokból 'átvetPiSmeretterjesztő közlemé
nyeket és irodalmi pletykákat adtak közönségüknek. 
A pesti Spiegel színvonalát meg sem közelítették. Még 
távolabb áll az irodalomtól az egyetlen délvidéki német 
folyóirat, a Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, 
Künste und Gewerbe, amelynek egyetlen évfolyama (1828) 
tarka közleményeivel a földmívelő-, kisiparos- és kiskeres
kedő-osztály szellemi igényeit tartotta szem előtt s az 
irodalom számára már csak ezért sem jelenthetett sokat.

Az erdélyi szász folyóiratok a magyarországi német 
időszaki sajtó legjelentékenyebb termékei ebben a korban. 
Nem annyira a szorosabb értelemben vett szépirodalmat, 
mint inkább a szaktudományokat művelik, elsősorban a 
történelmet s különösen az erdélyi szász művelődéstörté
netnek valóságos kincsesbányája egy-egy ilyen folyóirat. 
A szépirodalom még leginkább a Siebenbürger Wochen
blatt egyik mellékletében, a Stundenblumen der Gegen-



icarf-ban (1840—1848) érvényesül, amely a francia 
rémregényirodalom nemzetközi népszerűségre emelkedett 
termékeit közölte. A többi folyóirat történelmi iránya már 
címükben is kifejeződik: Transsylvania. Periodische Zeit
schrift für Landeskunde (1833—1834), amely később (1840— 
1849) mint a Der Siebenbürger Bote melléklete jelent meg ; 
Unterhaltungen aus der Geschichte Siebenbürgens (1839— 

\ 1841), Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vorzeit 
und Gegenwart (1841), Magazin für Geschichte, Literatur und 
álle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens (1844— 
1847). Ennek a történelmi érdeklődésnek betetőzése az 
1842-ben megalakult Verein für Siebenbürgische Landes
kunde, amelynek folyóirata, az Archiv des Vereins für 
Siebenbürgische Landeskunde ma is az erdélyi szász 
szellemi élet legjelentékenyebb orgánuma. Az erdélyi 
szász folyóiratok azonban a magyarság számára semmit 
sem jelentettek, sőt a nemzetiségi kérdés egyoldalú be
állításával még mélyebbé tették azt a szakadékot, amely 
az erdélyi szászokat a magyarságtól eddig is elválasztotta 
s hozzájárultak ahhoz, hogy az erdélyi szászság a magyar 
szellemi élettől teljesen elzárkózott külön életet éljen.

I R O D A L O M .
A nyomdászairól és könyvkereskedelemről I. a 393. lapon fel

soro lt munkákon kívül Haraszti Károly: A magyar könyvkiadás 
és könyvkereskedelem a múlt század első felében. Könyvtári 
Szemle 1914. — U. az: A pesti nyomdák a XIX.  század első 
felében. U. ott 1915. — A hírlapokról és folyóiratokról I. Kereszty 
István: A magyar és magyarországi időszaki sajtó időrendi 
áttekintése 1705—1867. Bp, 1916. — Robert Gragger: Geschichte 
der deutschen Literatur in Ungarn. Különny. Nagl—Zeidler 
i. m. II, k.-böl. Wien. 1914. — Richard Csáki: Vorbericht zu 
einer Geschichte der deutschen Literatur in Siebenbürgen. 
Hermannstadt. 1920.

D) Színház.
A felvilágosodás megnyirbálta a barokk színjátéknak, 

ennek a fantasztikus madárnak tarka szárnyait és kalit
kába zárta, hogy a romantika ismét visszaadja neki 
szabadságát. Az elégetett Hanswurst máglyájának láng
jaiból tréfás alakok egész légiója kelt életre, amely Bécs- 
ből hódító útra indult mindenhova, ahol németül játszot
tak ; ez a sok Kasperi, Staberl, Thaddadl élt tovább Rai
mund Quecksilberjében, Habakukjában, Valentinjében is: 
A színpad a romantika igazi világa s ez a kor teremti 
meg a bécsi színpad nagy másodvirágzását, amely 
hatását nálunk is érezteti. A politikától visszaszorított 
érdeklődés mind a deszkák világa felé fordul, minden 
újságot túlnyomóan a színházak hírei töltenek m eg;
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Pesten pártkérdéssé lesz egy-egy híres külföldi színésznő 
megjelenése; Elssler Fannynak úgy kijár a jurátusok 

’ fáklyásmenete, mint a honatyáknak, s az ünnepelt művész
nőkért a párbajok sem ritkák.

Ennek a nagy színház-kultusznak egyik eredménye 
a pesti nagy német színház felépítése, amely 1812 feb
ruár 9-én nyílt meg Kotzebue két aikalmi darabjával 
(Ungarns erster Wohltäter — Die Ruinen von Athen) 
Beethoven kísérő zenéjével. Kotzebue harmadik darabjá
nak (Bélas Flucht) előadását a cenzúra betiltotta s így 
helyette egy névtelen szerző Die Erhebung von Pesth zur 
königlichen Freystadt c. drámáját adták elő. Ez a meg
nyitó előadás szimbolikus a következő korszakokra;

I zenében Beethoven és drámában Kotzebue; a zenei kul
túra hatalmas, képviselői mellett színpadi írók szürke 
serege tűnik fel. Igaz, hogy minden színpadnak, amelyen 

I vegyesen játszanak operát és drámát, az a végzete, hogy 
az opera elnyelje a drámát. De Pesten ennek speciális 
okai is voltak. Az első ok maga a színház, amely rossz 
akusztikájú, és hatalmas méreteinél fogva sem alkalmas 
intim drámai hatások elérésére; a másik a pesti lakosság 
rohamos magyarosodása, amely így egyre jobban távolo
dik a német drámától, de közönsége marad a nemzetközi 
operának. A pesti német színház elsősorban a zenei kul
túra közvetítője lesz. A zenétien drámai műfajok közül 
egyedül a látványos darab érvényesülhet itt.

A pesti német színháznak éppen ez a külső nagyság 
volt tragikuma. A 33.000 lakosú Pest nem tud naponta 
3500. embert adni, hogy a hatalmas nézőteret megtöltse, 
így tehát nagyon hamar bekövetkezett az anyagi bukás. 
Azonban az anyagi bukásból még nem lehet szellemi 
csődre következtetni. Az anyagi vergődéseknek épp az 
az egyik főoka, hogy a színvonalra nézve nem alkudtak 
meg a körülményekkel.

A XIX. század elejének színházi mániája a színházat 
nagy urak sportjává tette. Bécsben 1807 óta az udvari 
színházak élén egy arisztokratákból álló társaság van, 
ahol persze a magyar mágnások nagy szerepet játszanak, 
míg 1814-ben Pálffy gróf, mint. a bécsiek kívták „Theater- 
Pálffy“ egyedül veszi át a három nagy bécsi színház bér
letét. Most, hogy a nagy pesti színház felépült, már nem 
méltatlan dolog egy magyar úrhoz, hogy a pesti és budai 
színházak bérlője legyen és pesti polgárok és szegény 
vándorszínészek örökébe lépjen. Most az úri bérlők kora 
következik, míg Szentiványi Márkus és Gyürky Pál (1812— 
1815), Ráday Pál gróf (1815—1818), Brunszvik Ferenc gróf 
és Bodor Mihály (1818—1821) és egy nagyrészt arisztok
ratákból álló részvénytársaság (1821—1824) rajta nem veszt



az úri mulatságon. Uj korszak kezdődik a pesti német 
színház történetében, mikor a bérletet Grimm Fedor 
színész és Babnigg Antal tenorista veszik át (1824—1827, 
Grimm egyedül 1827—1836.) A színház bérlete először 
kerül úri dilettánsok kezéből talán szűkebb látókörű, de 
több gyakorlati érzékkel bíró színészek kezébe. Grimmnek 
nagy mozgékonyságával sikerült nyereséggel vezetnie vál
lalatát. 1836 után azonban visszavonul az igazgatástól, 
jól sejtve, hogy az 1837-ben megnyíló Nemzeti Színház 
végzetes vetélytársa lesz. Utóda Schmidt Sándor (1836— 
1841) annak ellenére, hogy a színházat virágzásra vitte, 
rajta veszti vagyonát a vállalkozáson. A nagy színház 
utolsó igazgatója Forst (1841—1847) már zülleszti a szín
házat ; jelentősége a tűzkatasztrófáig, amely elhamvasz
totta (1847 február 2), arra szorítkozik, hogy a német és 
osztrák színészet nagyjainak vendégszereplését közvetítse ; 
az operai nagyságokat már elhódította a Nemzeti Színház. 
De minthogy az alapító törvény értelmében ott németül 
szólni nem lehetett, a német drámai vendégek megmarad
tak a német színháznak.

A műsor igen változatos; mindazt, amit Bécsben a 
Burgtheater, udvari opera és három külvárosi színház 
játszott, össze kellett zsúfolni a pesti színház műsorán. 
Az elemek egyébként mindig ugyanazok, csak a keverési 
arány más. Rádaynál a dráma a műsor gerince, Grimm- 
nél a külvárosi bohózat, Schmidtnél az opera. Maradandó 
értékű drámákat állandóan játszanak; a színpad klasz- 
szikusai most is Shakespeare és Schiller, de hely jut 
Calderon, Moreto, Moliére, Beaurmarchais, Viktor Hugo. 
Lessing, Goethe, Grillparzer darabjainak is. Az operai 
műsoron vetélytárs nélkül áll Rossini, a pesti lapokat is 
megtöltik a rossiniánusok és antirossiniánusok tollcsatái; 
csak később tudnak mellette helyhez jutni Bellini, Donizetti, 
Auber, Meyerbeer, s első darabjaival Verdi. A német 
operák közül csak Weber Freischützének vannak sikerei, 
de Lortzing, Marschner, Flotow, Spohr darabjai is folyvást 
szerepelnek.

A klasszikus drámai esték főtámaszai a vendégek. 
A vendégszerepléseknek a színház speciális helyzeténél 
fogva nagy jelentőségük volt. A német színház nem gyöke
rezett itt a hazai német kultúrában, csak a német színészet 
közvetítője volt. Nem is nevelt hazai német művészeket; 
csak a legritkább esetben találunk ilyeneket a közönség 
kedvencei közt, mint a csalogányhangú pesti polgárleányt, 
Minkné Schweitzer Karolinát, vagy Zöllner Fülöpöt, aki 
egy ideig magyar színész is volt. Voltak a pesti színház 
tagjai közt világhírű nevek, de pályájukban csak epizód 
a pesti szerződés. Hírt és nevet a külföld adott nekik.
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Ilyenek Seicllerné Wranitzky Karolin, a későbbi porosz 
kamaraénekesnő, Korntheuer, a népszerű bécsi komikus, 
Babnigg Antal tenorista, utóbb a bécsi udvari opera 
tagja, a Wáchter-házaspár, akikből a drezdai opera dísze 
vált, Schröder Auguszta, a nagy Schröder Zsófia leánya, 
Schebest Ágnes, Carl Henrietta, mindketten európai hírű 
énekesnők, Dessoir és Wagner József, a legjobb német 
Shakespeare-színészek, Muzarelli Adél, a későbbi Beck- 
manné és végül Rótt Károly Mátyás, a kiapadhatatlan 
humorú komikus. A pesti német színház közönsége sem 
áll hazai németekből, hanem nagyrészt magyarokból, akik 
a külföldi nagyságokat, elsősorban a bécsi udvari színészeket 
akarták itt látni. Ez a szakadatlan vendégjárás aztán azt 
eredményezte, hogy az itteni személyzet megszokta, hogy 
csak keret legyen a vendégek játékához. A vendégek túl
nyomóan bécsi udvari színészek, de a közlekedés javu
lásával távolabbról is' jönnek az ünnepelt virtuózok. 
A bécsi külvárosi színházak is csak úgy ontják a ven
dégeket, Nestroy többször szerepel szenzációs sikerrel. 
De minden vendégnél zajosabb sikert arat Elssler Fanny, 
akinek ünneplésére lázban van az egész város, magyarok 
és németek egyaránt. A német színház sűrítve akart minden
nemű szenzációt adni, amit az egykorú színház nyújtani 
képes volt. Ez a tarkaság a jellege elejétől végig.

A budai német színház 1823-ig egyesítve volt a pesti
vel. Ugyanazokat a darabokat játszották, mint Pesten, 
csak rosszabbul és kopottabb díszletekkel. Rádaynak a budai 
a szíve szerint való színháza; a kedves, intim budai Vár
színházát renováltatja, hogy a pesti óriási színpad zaja 
és látványosságai elől ide menthesse a szalonvígjátékot 
és a polgári drámát. Aztán nem is törődik vele senki 
többé. A pestitől való különválása után a budai színügy 
története anyagi vergődések szakadatlan láncolata. 1837-ben 
Nötzl Fülöp bérli a színházat s neki öt évig sikerül folytatnia 
vállalkozását, de ezt a nyári színkörnek köszönheti, amelyet 
a Krisztinavárosban megnyit. Ez a pesti közönségből él, 
amely nyáron szívesen rándul át Budára. Ezzel Nötzl 
megtalálta az egyetlen, ma is érvényben lévő eszközt, 
amellyel Budán színházát lehet fenntartani. Utóda, Huber 
felépítteti a mai színkört s túlnyujtózik a takarón, mikor 
operát akar fenntartani Budán.

A nyugatmagyarországi német színházak (Pozsony, 
Sopron, Győr, Szombathely) a bécsi színészet visszfényei, 
az észak- és délmagyarországiak pedig (Kassa, Arad, 
Temesvár, Pécs, Nagy becskerek) a pesti német színház 
kisugárzásai s egyúttal bukott pesti és budai színigazgatók 
menedékei. A pozsonyi német színház a XV11I. századi 
virágzás után gyors hanyatlásnak indult. Ennek oka abban



van, hogy a kormányhivatalokat Budára helyezték s így 
Pest-Buda lendült fel Pozsony rovására; a közlekedés 
javulásával Bécs is mindinkább elérhetőbbé vált a mulatni 
vágyók számára. A színház tengődött s csak az ország
gyűlések alkalmával lendült fel időnként. Ugyanazok a 
vándorló vállalkozók próbáltak váltakozva szerencsét 
Pozsonyban, Sopronban, Győrött és Szombathelyen. Eze
ket a társulatokat járta végig mint szerződést kereső 
kezdő Raimund Ferdinánd. Pozsonyban lépett fel először 
teljesen sikertelenül, majd Szombathelyen játszott Heim 
igazgatónál, végre Kunznak felváltva Győrött és Sopron
ban működő társulatánál volt öt évig (1809—1814). 
Rochus Pumpernickeltől kezdve Moor , Ferencig és Gess- 
lerig végigpróbált minden szerepet. 0  írta azonkívül az 
összes szükséges alkalmi prológokat, beszédeket és köszön
tőket, ilyen szerényen kezdve később olyan diadalmas 
költői pályafutását. Sopronban a színház 1818-ban a város 
tulajdonába ment át, amely bérbe adta. 1841-ben M. G. 
Saphir Die Tempelweihe c. prológusával és Bellini Normá
jával nyílik meg az új színház Pokorny Ferenc volt Bécs- 
józsefvárosi színigazgató vezetése alatt, ami mintegy meg
szabja a színház jellegét is. Kassán az arisztokraták 
színházi lázától elragadva 1817-ben Péchy József gr. 
vette bérbe a német színházat. 1828—40-ig nyáron ját
szottak a német színészek, 1840—61-ig a tél volt az ő 
idényük. A német igazgatók nagy része bukott budai 
vállalkozó, mint Padewieth, Huber, Hörnstein. Egy Link 
nevű igazgató kivételével valamennyien állandó pénz
zavarban voltak.

Temesvár már régi kiszálló helye volt a pesti szín- 
igazgatóknak ; most is bukott pesti és budai színigazgatók 
és színészek (Czibulka, Hirschfeld, Schmidt, Nötzl, Huber) 
és temesvári polgárok váltakozva, de egyenlő balszeren
csével vezetik a színügyeket. 1831-ben Müller Tivadar 
veszi át az igazgatást, akinek Brassóban és Bukarestben 
is volt színháza. Ő kibővítette a színházat, a zenekart 
megnagyobbította. A nyári előadások számára külön 
arénát emelt a Gyárvárosban, de nemsokára ő is csődbe 
jutott. 1830-ban Temesvárott német színházi folyóirat is 
indult meg Thalia címen. Aradon 1820-ban az addigi 
szűk színterem helyett tágas kőszínházban játszott a 
német társaság, később a magyar színészeknek engedve 
át a nyári évadot. A sűrűn váltakozó igazgatók hol a 
nagyszebeni, hol a temesvári színház bérletével próbálták 
összekapcsolni vállalatukat, hogy valahogy megélhesse
nek, de így is nehezen ment a dolog. A színházak jelle
gét a bécsi külvárosi színházak hatása határozta meg. 
Csaknem minden nagyobb városnak volt német színháza,
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amelyekben váltakozva bukkannak fel ugyanazok a tár
sulatok: Lőcse, Eperjes, Nagyszombat, Selmecbánya, 
Győr, Komárom, Székesfehérvár, Kolozsvár, Brassó, Nagy
szeben, Szatmár, Nagyvárad, Szeged, Nagybecskerek, 
Lugos,- Pécs, Újvidék és több horvátországi város. A har
mincas évek felé azonban mindenütt erősödik a vándorló 
magyar társulatok konkurrenciája és szívós küzdelem kez
dődik, amelynek csak a század végén, a magyar színé
szet teljes diadalra jutásakor van vége. A hazafias fel
buzdulás korában egymást érik az ellenséges tüntetések 
a német színészek ellen, különösen a magyar diákság 
részéről Aradon, Kolozsvárott, Pesten. A német színházak, 
amelyeknek a fő közönsége a magyar elem, mindent el
követnek, hogy a magyarság iránti rokonszenvüknek ki
fejezést adjanak; Pesten már a huszas években előadják 
Kisfaludy Károly darabjait német fordításban, Körner 
Zrínyije a legtöbbet adott műsordarab ; Budán a Felesket 
Nótárius[ hozzák színre Der Notar von Kiripolz címen, 
Sopronban Szigligeti Szökött Katonaját és Két Pisztolyát, 
Vahot Imre Országgyűlési Szállását s az előadások alkal
mával a dalokat mindig magyarul éneklik. Amelyik színész 
valamit tud magyarul, mint Pesten Katzianer vagy Czibul- 
káné, az igyekszik legalább egyszer a magyar színpadon 
fellépni, hogy népszerűségét biztosítsa, ha nem tud, leg
alább néma szerepet vállal a magyar színházban s 
magyarul tanul be néhány hálaszót, amelyekre véget érni 
nem akaró tapsra fakad a hazafias közönség s magyar 
ünneplő versek özöne hull a vendég felé, mint Helmeczi 
Mihályé: Nemzetes Czibulka Anna asszonysághoz, a 
pesti német színjátszó társaság énekesnőjéhez; midőn a 
magyar közönséget nemzeti nyelvünkön éneklésével gyö
nyörködtetné. A  Duna melletti régi játékszínben Márc. 
25-ikén 1812. De még a vendégek is, mint Wild bécsi 
operaénekes, magyar betétekkel felfegyverkezve jönnek 
Pestre, ha a német színházban akarnak fellépni. Különb
ség nélküi mindenütt végtelen anyagi vergődés a sorsa a 
német színészeknek Magyarországon, akiket az ausztriai 
túltermelés ide űzött s a magyar színészet erősödésével 
halálra vannak ítélve.

És mégis: a német színészet sok anyagi vergődése 
ellenére a legmostohább években is, minden színvonal
beli egyenetlenség mellett kulturális értékek közvetítője 
volt; szükségletté tette itt a színházat és zenét, közön
séget és színészeket nevelt a magyar színpad számára.

A színházak garmadával termelték a színi nyomtat
ványokat. Ezek színi zsebkönyvek, üdvözlő és búcsúzó 
versek a közönséghez, alkalmi prológok, dicsőítő versek 
egyes színészekhez s kedvelt kupiék gyűjteményei.

Fukánszky : A magyarországi németség irodalmi törekvései. 3 0



A zsebkönyvek most már a műsoron kívül szépirodalmi 
résszel bővülnek, ahol a súgók és egyes színészek lírai 
és drámai próbálkozásai mellett külföldi lapokból kiolló
zott közleményeket és anekdotákat találunk ; olykor fel
bukkan egy-egy kétes forrásértékű közlemény az illető 
színház történetére vonatkozólag. Vannak hazai német 
íróktól származó közlemények is, így a pesti zsebköny
vekben a negyvenes években Benkert Antal novellái. 
Nagyon érdekes az 1817-i pest-budai zsebkönyvnek egy 
Kaiser Franz und der Husar Sós István c. költeménye, 
amely magyar szavakat és sorokat elegyít a német 
szövegbe. A költemény hőse, Garay Obsitosának egy szenti
mentális elődje, sírfeliratul is azt kívánja, hogy a császár 
nyájasan megsüvegelte. Az almanachokban éppúgy, mint 
a színpadon, az ilyen magyar vonatkozású közlemények
kel keresték a magyarság kegyét.

I R O D A L O M .

A XIX. század német színészetére vonatkozó összefoglaló munka 
M. Martersteig: Das deutsche Theater im XIX.  Jahrhundert. 
Leipzig. 1904. — A hazai német színészetről I. Kádár Jolán: 
A pesti és budai német színészet története 1812—1847. Bp. 1923. 
X.Ph.D. XXIX. — U. az : Kémet Shakespeare-clőadások Pesten 
és Budán. Magyar Shakespeare.Tár X. — Bleyer Jakab: 
Kotzebue és a pesti német színház megnyitása. Philologiai 
dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Bp. 1912. — Vali 
Béla: Az aradi színészet története. Bp. 1889. és a 398. lapon fel
sorolt irodalmat. — A színházi nyomtatványokat 1. Petriknél. — 
Raimund magyarországi szerepléséről 1. Castle Raimund-kiadásénak 
bevezetését.

2. Tudományos irodalom.
A romantika tudományos programmjának középpontjá

ban a történettudományok művelése állott. A német roman
tikusok útján lett tudatossá a történelem magasabbrendű 
bölcseleti szemlélete, ők fejlesztették ki a történelem egyes 
speciális tudományágait és segédtudományait, elsősorban 
a germán filológiát és az irodalomtörténetírást. Ausztriában 
a folyóiratok és zsebkönyvek egymásután közlik a tudo
mányos és népszerű történelmi tanulmányokat, amelyeknek 
szelleme a szépirodalom minden ágában mutatkozik. 
Nálunk a történetírók a XVIII. század folyamán nagyrészt 
elvégezték az adatgyűjtés és forráskutatás hatalmas mun
káját, a felkutatott óriási anyaghalmaz azonban csak a 
romantika mélyebb szemléletével lesz igazán hozzáférhe
tővé és termékennyé a szellemi élet számára. A szorosabb 
értelemben vett történetírás egyetlen nagyszabású képvise
lője a hazai német írók között Fessler Ignác Aurél; a 
többiek mind belőle merítenek, őt aknázzák ki. Az első



germanisták érdeklődése a hazánkban feltalálható germán 
kulturális emlékek iránt elsősorban német tudósainkat 
ösztönzi kutatásra. Az első germanisták hatása alatt német 
íróink indítják meg irodalomtörténeti kutatásokat s e kuta
tásokból nő ki lassanként az első rendszeres magyar 
irodalomtörténet is.

A) Fessler Ignác Aurél.
Nincsen olyan német írónk, akinek neve és munkás

sága annyira egybeforrott volna a magyar romantikával, 
mint Fessler Ignác Aurélé (1756,—1838). Hosszú élete, 
amelyet szeretett mesterével, Szent Ágostonnal zarándoklás- 
nak tekintett, felöleli a német felvilágosodás és romantika 
egész korát s ő mint tipikus receptív és szintétikus tehetség 
teljesen belemerült korának forrongó szellemi életébe, 
egyforma rhohósággai, lázas kereséssel kutatta az örök 
értékeket a felvilágosodás rideg gondolatépületében és a 
romantika misztikus világában egyaránt. Történetíró és 
filozófus volt, regényei és drámája is inkább tudományos, 
történelmi és filozófiai, mint szépirodalmi munkák. Egész 
életén két nagy probléma vonul végig: a történelmi igaz
ság és a tiszta vallásosság problémája. E problémákból 
folyó kétségei időnként elfedik lelkének rajongóan katho- 
likus alaprétegét, az aufkláristák táborába hajtják, sőt 
egyházától is elszakítják, de még a jozefinizmus bámulójá- 
ban is ott szunnyadnak azok a csírák, amelyekből a 
romantikus Fessler vallásos misztikus regényei, theológiai 
munkái és történetfelfogása sarjadtak.

Fessler ifjúságát az osztrák barokk aranyozza be, 
amely nemcsak Ausztriában, hanem hazánk nyugati 
részein, Fessler szülőföldjén, bensőséges vallásosságot 
lehelt. A fiatal Fessler mint kapucinus szerzetes lelkében 
e bensőséges vallásossággal került Bécsbe, ahol azonban
II. József trónralépésével egészen új világ veszi körül. 
A megújhodó osztrák szellemi élet janzenista vezetőinek 
társaságában egyre nyomasztóbban érzi a szerzetesi élet 
bilincseit. Ő is beáll II. József bámulói közé, és Was ist 
der Kaiser ? c. röpiratával állást foglal mellette a pápával 
szemben viselt küzdelmében. Mohón belemélyed Hume, 
Helvetius és Rousseau műveinek tanulmányozásába s 
egyetemi tanulmányait sikerrel befejezve a lembergi 
egyetemre kerül mint lektor, majd mint tanár. Lembergi 
éveinek tudományos eredménye két munkája: Anthologia 
Hebraeica (1787) és az Institutiones Linguarum Orienta
lium (1787—1789). Itt kapcsolódik be a számára később 
oly jelentős szabadkőműves-mozgalomba; a jozefinizmus
tól mindinkább eltávolodik — ebben rövid magyarországi



utazása csak megerősíti — és Sidney c. szomorújátéká
ban (1788) határozottan ellene fordul. Fessler ennek a 
II. Jakab korában játszó darabnak a tárgyát Hume tör
téneti művéből merítette s felfogásban és stílusban tipikus 
Sturm und Drang rémdrámát formált belőle. Irodaim; 
mintái úgylátszik már ebben az első művében Meissner 
könyvdrámái voltak, amint történelmi regényeit is Wieland 
és Meissner regényei ihlették. A Sidney ben rejlő anti- 
jozefinista célzatosság miatt Fesslernek menekülnie kellett 
osztrák földről. Sziléziában Schönaich-Carolath herceg 
családjánál talált otthont és nyugodt légkört egyre fokozódó 
munkakedve kielégítésére. Itt írta első regényeit, amelyek 
nevét Németországban csakhamar ismertté tették: Marc 
Aurél (1780—91) a felvilágosodás kedvelt hőse volt, Aris
tides és Themistocles (1792) a tárgyban rejlő filozófiai szem
pontokat domborítja ki Kant szellemében, Matthias Cor
vinus (1793—94) pedig a lovagdrámák stílusában jeleníti 
meg Magyarország fénykorát. Ugyancsak Sziléziában írta 
Fessler Attila König der Hunnen c. regényét (1784), amely
ben szintén Kant hatása alatt vázolja a húnok fokozatos 
emelkedését. E regényekkel kapcsolatban Fesslert állan
dóan foglalkoztatta a tudományos történetírás és a történeti 
költészet problémája. Mindinkább eltávolodik a költészet
től, műveinek legalább külsőleg tudományos színt igyekszik 
adni. A tudományos színezetű történeti költészet problé
mája foglalkoztatja Berlinben is, ahová Sziléziából 1796- 
ban került s ahol a Royal-York szabadkőműves páholy 
irányítói közé emelkedve Fichtevel folytatott a történelmi 
tárgyilagosság kérdéséről termékenyítő vitát. Csak a roman
tika történetfelfogása tudta számára ezt a problémát meg
oldani, mert ennek értékelésében a művészi történetírás 
állott legmagasabb fokon. A romantikához közeledett 
Fessler, azonkívül, hogy lelkében állandóan szunnyadtak 
irracionális erők, a szabadkőművesség útján is. A szabad
kőművességről írt munkái (Actenmässige Aufschlüsse über 
den Bund der Evergeten in Schlesien 1804. — Fesslers 
Sämmtliche Schriften über Freymaurerey 1804—1807) még 
túlnyomóan Lessing és Kant hatása alatt állanak, de a XIX. 
század elejétől kezdve egész munkásságában már az irracio
nális elemek uralkodnak. A német romantikusok közül főként 
Novalis, Schleiermacher és Schelling műveit tanulmányozta. 
Teljesen a romantikus miszticizmus hatja át háromkötetes 
hatalmas theologiai munkáját Ansichten von Religion 
und Kirchentum (1805). Ez a munka mintegy középpontja 
Fessler romantikus irányba lendült pályájának, e körül 
csoportosulnak a következő évek vallásos misztikus 
regényei. A tiszta vallásos érzést szigorúan elkülöníti az 
egyházi igazhitűségtől anélkül, hogy az egyházakat elítélné.
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xMiként Novalis előtt, ő előtte is az egységes egyház 
eszménye lebeg s ezt az eszményt leginkább a herrn- 
hutiak testvérgyülekezetében látja megvalósítva. Hogy 
lelkivilágának középpontjában ezekben az években meny
nyire a vallásosság állott, azt regényei: Abelard und Helo'isa 
(1806), Theresia oder Mysterien des Lebens und der 
Liebe (1807), Bonaventuras mystische Nächte (1807), Alonso 
(1808) világosan mutatják. Mindegyikben mélységes misz
ticizmust és erős barokk reminiscenciákat találunk. 
A Napoleon ellen megindult szellemi harcban ő is részt- 
vesz Der Gross-, Hof- und Staats-Epopt Lothario oder der 
Hofnarr (1808) c. regényével. A romantika kinövései 
ellen harcol személyes vonatkozásokkal, főkép Zacharias 
Werner ellen intézett éles támadásokkal telített regényé
ben Nachtwächter Benedict (1809). Weimar felé tekint, onnan 
várja a megújhodást és megszabadítást az ál-romantika 
erotikává 'fajult túlhajtott misztikus rajongásaitól. Hogy 
azonban éppen az ő történetírói munkásságát is mennyire 
fenyegették az állandóan benne élő vallásos misztikus 
eszmék, azt legjobban Die drei grossen Könige der 
Hungarn aus dem Árpádischen Stamme c. magyar fordí
tásban is megjelent regénye (1808) és Die alten und die 
neuen Spanier. Ein Völkerspiegel (1814) c. történelmi 
műve -mutatják. A tárgyilagosság hiánya különösen a 
középkorról szóló részekben kínosan érezhető. Szerencsére 
Fessler életkörülményei, Oroszországban való elhelyezke
dése, sokoldalú társadalmi munkássága megszabadították 
a történetírót a miszticizmus veszedelmes káoszából. Az 
Oroszországban írt Die Geschichten der Ungern und ihrer 
Landsassen (1815—1825) mintegy megkoronázza Fessler 
életemunkáját és gazdag írói pályájának minden szellemi 
benyomását egyesíti. Bőven kiaknázta a XVIII. századi 
forráskutatók, Pray és Katona hatalmas anyagát s az 
anyag feldolgozásában egyrészt a Rosseau-tanítványok 
(Schiller, Johannes von Müller), másrészt a romantika 
törlénetfilozófiája, nevezetesen Schelling eszméi voltak 
útmutatói, hppen a romantikus történetszemlélet biztosí
totta művének páratlan sikerét és hatását a magyar szel
lemi életre. A reformkorszak írói, Kisfaludy Károly,Vörös
marty, Katona József, sőt később Arany és Madách is 
Fessler művének kiapadhatatlan költői kincsesbányájából 
merítettek anyagot és ihletet. Ausztriában is főkép 
szépírók, mint Schreyvogel és Grillparzer aknázták ki 
Amint magyar történelme történetírói munkásságának 
betetőzése, úgy csúcsosodik ki filozófiai tevékenysége 
a Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft (1824) 
c. vallomásaiban, amelyben lelki élményekben gazdag 
életének beható elemzését adja szeretett mestere,



lemében.
Fessler történetírói munkássága a legmodernebb 

nyugateurópai, különösen német eszmeáramlatokat közve
títette a magyarság számára; munkájának gazdag eszmei 
tartalma tiszteletreméltó helyet biztosít neki a magyar 
szellemi élet történetében. A hazai német irodalom keretein 
és hagyományain túlnőtt ugyan, de lényegében ugyanazt 
a hivatást töltötte be a magyarság szempontjából, mint a 
korabeli, nálánál hasonlíthatatlanul jelentéktelenebb hazai 
német írónemzedék.

I R O D A L O M .

Fessler életének és műveinek kimerítő méltatását !. Koszó János 
két könyvében : Fessler Ignác Aurél élete és szépirodalmi műkö
dése NPhD. XIV. Bp. 1915. és Fessler Ignác Aurél a regény-és 
történetíró. A felvilágosodástól a romantikáig NPhD. XXX- 
Bp. 1923. — Fessler vallásos meggyőződésének fejlődésére nézve 
Zolnai Béla: Magyar janzenisták VII. Minerva. 1925. 146—161.1.

B) Tudományos közvetítők.
Német íróink már a XVIII. század hatvanas éveitől 

kezdve céltudatosan arra törekedtek, hogy Magyarország 
és a magyarság kulturális értékeit a külfölddel, főkép 
Németországgal megismertessék. Ezek a törekvések, ame
lyek alig emelkedtek túl néhány szerény fordítás és 
recenzió keretein, hatalmas lendületet kaptak a német 
romantikától és tervszerű, rendszeres kutatásokká mélyül
tek. A német romantika hatalmasan kitágította a történet- 
tudományok minden ágában a kutatás kereteit. Belefog
lalta lehetőség szerint az egész emberiség kultúráját s 
különös súlyt vetett a német múlt felderítésére. E hatalmas 
törekvések kapcsán hazánk sem kerülhette el a német 
romantikusok figyelmét. A romantikusok abban a remény
ben ringatták magukat, hogy nálunk az általános és a 
német kultúra szempontjából új, értékes anyagra bukkan
nak, s szinte lázas buzgósággal kerestek összeköttetést a 
magyar tudománnyal. Schlegel Frigyes, a romantika moz
gató szelleme 1809-ben néhány nevesebb osztrák íróval, 
a történetíró Hormayr József báróval, a publicista Gentz 
Frigyessel és a drámaíró Coliin Henrik Józseffel együtt 
Pesten és Budán tartózkodott, ahol Horvát István vezette 
be őt nemcsak a magyar nyelv, hanem a magyar iro
dalom ismeretébe is, Tanulmányaiban olyan gyorsan 
haladt, hogy úgylátszik a magyar nyelvről és irodalom
ról olyan könyvet szándékozott írni, mint amilyen az 
Über die Sprache und Weisheit der Indier c. munkája 
volt. A terv azonban nem került kivitelre. Schlegeltől a
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magyar nyelvre és irodalomra vonatkozólag mindössze 
néhány töredék maradt ránk. Bécsben a romantikus tudo
mány egy másik vezető szelleme, Humboldt Vilmos tanul 
ugyanebben az időben Márton József vezetése alatt 
magyarul. Tanulmányait Humboldt sem hagyta felhasz
nálatlanul, a külömböző nyelvek összehasonlításában 
többször mutat rá a magyar nyelvnek is valamely jel
lemző sajátságára. A germanisztika megalapítóinak, a 
Grimm-testvéreknek figyelmét ugyanekkor a német nép
könyvekre irányuló kutatásaik terelték Magyarországra; 
majd a magyar hunmonda felé irányul figyelmük s 
hatásuk alatt Büsching János Gusztáv is belekapcsolódik 
az érdeklődők sorába A legnagyobb izgalmat azonban 
a germanisták közt a kalocsai kódex és a gyulafehérvári 
püspöki könyvtár régi német kéziratainak felfedezése kel
tette, majd a gyulafehérvári Nibelung-töredékkel kapcso
latban a középkori, német irodalomtörténet legjelentéke
nyebb szaktekintélye, Hagen Frigyes Henrik is kapcsolatot 
keres a magyar tudománnyal. Ä várva-várt felfedezendő 
kincsek azonban elmaradtak s így az érdeklődés is las
sanként lelohadt a romantikusok részéről. De a Grimm- 
testvérek és Büsching figyelő szemmel fordultak a hazai 
németség és a magyarság népköltészete felé és elég
tétellel szemlélték a magyar tudomány fejlődését, amely
ben a népköltésre és a mitológiára irányuló kutatásaik
nak olyan visszhangja támadt, mint sehol másutt. Egy
másután jelentek meg a magyar népköltési gyűjtemények, 
amelyek többé-kevésbé mind a Grimm-testvérek hasonló 
irányú munkásságának hatása alatt és abból a célból 
készültek, hogy a magyar kultúra gazdag múltját a német 
tudomány előtt feltárják. A gyűjtők, fordítók és rendszere- 
zők legnagyobb része a hazai német írók közül került 
ki. Az ő törekvéseikhez fűződik nemcsak a hazai germa
nisztika megszületése, hanem a rendszeres magyar iro
dalomtörténetírás megindítása is.

A Grimm-testvérek tanítványa volt a magyar mese
világ felfedezője, a pozsonyi születésű Gaal György 
(1783—1855). Tanára, Dugonics oltotta belé a magyar 
költészet iránti szeretetet, majd miután Bécsben elvégezte 
tanulmányait és Eszterházy herceg könyvtárosa lett, Görög 
Demeter segítségével lázasan belemélyedt az újabb 
magyar irodalom alkotásaiba. Innen kezdve nyelvtudását 
és bámulatos stíluskészségét arra használta, hogy a német 
külföldet irodalmunkkal megismertesse. Szépirodalmi 
munkáin kívül műfordításokkal igyekezett először célját 
megvalósítani. Lefordította Kisfaludy Sándor Tátika c. 
regéjét (1820) s Kisfaludy Károly ifjúkori drámáiból is 
kiadott egy kötetrevalót. Bámulatos olvasottsága ma szinte



elképzelhetetlen vállalkozásokra ösztönözte: hatalmas négy
kötetes idézet-lexikont adott ki a legjobb német írók művei
ből (1820—21) s egy hatnyelvű szólásgyűjteményt szer
kesztett különös figyelmet szentelve a magyar közmondá
soknak (1830). De legértékesebb számunkra 1822-ben 
kiadott mesegyűjteménye : Märchen der Magyaren. A mind
össze tizenkét meséből álló gyűjtemény jelentőségét az 
összehasonlító mesekutatás szempontjából a Grimm-test- 
vérek elismeréssel méltatták. Gaal, miként Musáus, sajnos 
átdolgozta és irodalmi formába öntötte anyagát. Szeren
csére azonban megmaradtak az alapszövegek is, amelye
ket Stier Gottlieb adott ki 1857-ben. Gaal gyűjtő munkás
sága példátlan hatással volt a korabeli kutatókra és a 
fiatal magyar költőnemzedékre. Mesegyűjteménye még az 
50-es évek végén sem vesztette el vonzóerejét, amikor 
Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc Erdélyi János gyűjte
ményének néhány darabjával kiegészítve magyarul kiad
ták (1857-1860).

A Gaal György megjelölte úton haladt tovább az első 
magyar kritikai irodalomtörténet-vázlat Írója, gr. Majláth 
János (1786—1855). Majláth mint költő és történetíró a 
német és osztrák irodalmi körökben jó nevet szerzett, de 
nálunk, mint a bécsi rendőrség titkos megbízottja igen 
népszerűtlen volt. Már korán írt költői műveket — ame
lyekre alább még visszatérünk — de különösen a magyar 
és osztrák történelem tanulmányozásának szentelte idejét 
s mint ismeretes, 1853—54-ben ő tartott Erzsébet leendő 
magyar királynénak előadásokat a magyar történelemből. 
Munkái részben germanisztikai kutatások és kiadások, 
mint a Köffingerrel együtt kiadott Koloczaer Codex alt
deutscher Gedichte (1817), részben műfordítások Kisfaludy 
Sándor és Eötvös József munkáiból, részben történelmi 
tárgyú munkák, de idevágó legjelentékenyebb műve, öt
kötetes magyar történelme (1828—1831) csupán Fesslei 
művének utánzata. Tulajdonképen csak két maradandó 
munkája v an : Magyarische Sagen und Märchen c. 
gyűjteménye (1825) és Magyarische Gedichte (1825) c. 
antológiája.' Mesegyűjteménye az első kiadásban tizen
két, a másodikban (1837) huszonnégy mesét foglal magá
ban, de tulajdonképen csak tíz igazi mesét közöl, a többi 
monda és novella. Majláth meseszövegei megbízhatat
lanok. Több variánst kontaminál, amit már Grimm Jakab 
is szemére vetett. Emellett az igazi mesehangot ritkán 
találja el, túlságosan édeskés és szentimentális. Másik 
főműve, a Magyarische Gedichte az első magyar költői 
antológia német nyelven, huszonnégy magyar költő 150 
költeményével. Legérdekesebb azonban az antológia be- 
vezetésekép Uebersichl der Geschichte der magyarischen
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Poesie címen írt irodalomtörténeti vázlata. Majláth összefog
lalása nagy haladást mutat Wallaszky Pál és Pápay Sámuel 
rendszerező kísérleteihez képest; először adott összefüggő 
kritikai vázlatot a magyar költészet történetéről, saját 
ertékmegállapításai alapján, éles szemmel emelve ki a 
jelentékenyebb egyéniségeket. Hogy összefoglalásában sok 
téves feltevés és megállapítás van, az természetes, de 
azért Toldy Handbuch-ja szinte elképzelhetetlen Majláth 
összefoglalása nélkül. Különösen a régi irodalomra vonat
kozó részekben köszönhet Toldy nagyon sokat Majláth- 
nak. A Handbuch általában inkább a magyar-német 
literátorok közvetítő munkásságából, mint a Czwitlinger, 
Wallaszky és Pápay összefoglalásaiból nőtt k i; a máso
dik kötetben lévő németnyelvű magyar anatológia is 
hazai német írók Majláth, Paziazi Mihály és Tretter 
György műfordításaiból áll,

A mondágyüjtés és mondafeldolgozás egész külön 
módjával adott az osztrák és magyar irodalomnak ter
mékeny ösztönzést br. Mednyánszky Alajos (1784“  1844). 
A trencséni piaristáknál és a Terezianumban végzett 
tanulmányai befejeztével állami szolgálatba lépett, de 
mindinkább irodalmi tanulmányainak szentelte idejét. 
Meleg barátság fűzte Hormayr báróhoz, Hammer-Purg- 
stallhoz és gr. Salm Hugóhoz s az ő ösztönzésükre mélyedt 
történelmi, etnológiai, statisztikai és archeológiái tanul
mányokba. Ezenkívül tevékeny részt vett a magyar köz
életben is ; az országgyűléseken különösen a tanügy és 
nevelés reformjáért küzdött s tagja volt a magyar tudós 
társaságot előkészítő bizottságnak is. Cikkei és tanul
mányai, amelyeket a prágai Hesperus> az Ungarische Mis- 
cellen, Hormayr Archiv-ja és Csaplovics Topographisches 
Archiv-ja közölt, leginkább történelmi rajzok, várleírások 
és helyi mondák, részben novellisztikusan feldolgozva, 
amelyekben mindig kitűnő érzékkel domborítja ki a költői 
feldolgozásra alkalmas mozzanatokat. Hormayrral együtt 
szerkesztette a Taschenbuch für Vaterländische Geschichte 
c. évkönyvet (1820—29) s a honi tárgyak költői feldolgo
zására vonatkozó felszólításuk csodálatos hatással volt 
az osztrák s a magyar epikára és balladaköltészetre. 
Ónálló köteteiben is hazája mondaanyagát kultiválja. 
Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn (1826) 
c. gyűjteményében a Vágvölgy mondáira hívja fel a figyel
met, Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns 
Vorzeit (1829) c. könyvében pedig összegyűjti addig elszór
tan, egyenként kiadott magyar mondóit. Ez a könyv egy 
emberöltőn keresztül valóságos kincsesháza volt a magyar 
költészetnek; 1832—34-ben megjelent magyar fordítását 
egyhangú lelkesedés fogadta s a legnagyobb magyar köl-



tők is (Petőfi, Arany) szívesen merítettek belőle tárgyat 
és ihletet. Míg Mednyánszky főkép a Vágvölgy monda
kincsét elevenítette fel, addig a poprádi születésű Melczer 
Jakab (1782—1836) a Szepesség mondóit és költői hagyo
mányait gyűjtötte össze. Der Ungarische Zipser Sachse in 
seiner wahren Gestalt (1806) c. munkájában a XVII. szá
zadi eredetkutatók fantasztikus hipotéziseivel, de költői 
alakító készséggel jellemezte a szepesi német népet, úgyhogy 
a könyvnek különösen Németországban jelentős sikere volt.
Első életrajzgyüjteménye (Ungrischer Plutarch 1815“—1816) 
és olvasókönyve semmivel sem emelkedett felül az egy
korú hasonló kiadványok színvonalán ; annál jelentéke
nyebb Merkwürdige Erzählungen aus der Geschichte der 
Magyaren c. gyűjteménye (1825, II. kiad. 1833), amelyben Ii 
az egész magyar történelem anyagát plasztikus költői 
képekbe foglalta és Biographien berühmten Zipser c. 
kötete (1833), amely a Szepesség szellemi életének kuta
tója számára ma is nélkülözhetetlen forrásmunka.

Schröer Gottfried (leggyakrabban használt álnevén 
Oeser Keresztély 1791 —1850) munkássága nem annyira 
a magyarságnak a külfölddel való megismertetésére irá
nyult, mint inkább arra, hogy a nagy németség szellemi 
kultúrértékeit hazájának közvetítse. Ezt a célt szolgálja 
antológiája (Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken 
deutscher Schriftsteller Pozsony, 1820. II. kiadás 1826), 
nagyszámú tankönyveinek jórésze (Kurze Geschichte der 
deutschen Poesie und Prosa. Ein Leitfaden zu Vor
lesungen und zum Privatunterricht Pozsony, 1828. Abriss 
der Geschichte von Ungarn. Ein Lehr- und Lesebuch für 
die vaterländische Jugend Pozsony, 1829), továbbá esz
tétikai és pedagógiai munkái (Briefe über aesthetische 
Bildung weiblicher Jugend Lipcse, 1838—1880-ig 22 ki
adást ért; magyarul is megjelent 1853-ban, Samarjay 
Károly szabad átdolgozásában). Mint esztétikus és peda
gógus Jean Paul és a romantikusok tanítványa, később 
azonban mindinkább az ifjú Németország szellemi irányá
hoz csatlakozik. Szépirodalmi munkásságára később még 
visszatérünk. Schröer felesége szintén jeles pedagógiai író 
volt, fia Schröer Károly Gyula (1825—1900) pedig kiváló 
germanista, akinek a hazai németség kulturális múltjának 
felkutatása körül óriási érdemei vannak. Schröerhez 
hasonló pedagógus és irodalmi közvetítő volt a hazai 
nőnevelés úttörője, a bécsi születésű, de Pozsonyban és 
Pesten nevelkedett Steinacker Gusztáv Vilmos (1809— 
1877). Cikkeit a leánynevelésről magyar nyelven írta az 
Athenaeumba. Egyik legbuzgóbb műfordítónk volt, aki 
sokat tett a magyar irodalom terjesztéséért s ennek elisme
réséül a Kisfaludy Társaság 1875-ben külső tagjává válasz-
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tóttá. Lefordította németre Jósika Abaftját (Lipcse, 1838) 
és több magyar irodalmi antológiát adott ki német nyelven 
(Pannonia. Blumenlese auf dem Felde der neuen unga
rischen Lyrik in metrischenÜbertragungen Lipcse, 1840. Pár
huzamos német és magyar szöveggel. — (Ungarische Lyrik 
von Alexander Kisfaludy bis auf die neueste Zeit Lipcse, 
1875). Főkép az etnográfia terén működött a hontmegyei 
származású Csaplovics János latin, magyar és németnyelvű 
cikkeivel és tanulmányaival (Gemälde von Ungarn Pest, 1822). 
A nemzetiségi kérdésről írt munkái miatt (Uber Ungarns 
Magyarisierung Bécs, 1841. — England und Ungarn. Eine 
Parallele. Nebst Anhang : Ueber die Deutschen in Ungarn 
Halle, 1842) gyakran került összeütközésbe a magyar 
közvéleménnyel, de a németországi túlzókkal is. Etno
gráfiai munkásságában Herder hatása alatt áll, Herder 
szellemében tudományos etnográfiai kutatást követel, tőle 
veszi át az emberi' életkorokról szóló hasonlatot egy nép 
egyetemes fejlődésére alkalmazva.

Az erdélyi szász szellemi élet történetében a XIX. szá
zad első három évtizede a tétlen nyugalom korszaka, 
amelyben a tudomány és irodalom stagnál. Annál élén- 
kebb a szellemi élet a negyvenes években. Az érdeklődés 
előterében politikai kérdések állanak. A publicisztika még 
kezdetleges, de a zsidó zsurnalisztika térfoglalása, amely 
a szűkebb értelemben vett hazai németségnél rendkívül 
erős, itt egyáltalában nem észlelhető. A fő politikai kérdés 
körül (Erdély uniója Magyarországgal) szenvedélyes toll- 
harc támad. A politikai csatározásokban főkép jogászok 
vesznek részt, elsősorban a nagyszebeni jogakadémia 
tanárai. A romantika érdeklődésének a germanisztika iránt 
az erdélyi szászoknál alig van nyoma. Az irodalomtörténet 
szükségessége mellett egy-két hang felszólal ugyan, de 
itt is inkább az erdélyi szász kutatás fontossága áll elő
térben. Az erdélyi szász tudománytörténet feladatait Neu
geboren D. G. jelölte meg Über die Lage und Hindernisse 
der Schriftstellerei in Siebenbürgen c. cikkében (Sieben- 
bürgische Quartalschrift 1790), míg az erdélyi szász iro
dalom- és művelődéstörténet kereteit először Mariin József, 
a negyvenes évek fiatal írónemzedékének egyik legjelen
tékenyebb tagja rajzolta meg Zu einer Kultur- und Literatur
geschichte der Sachsen c. tanulmányában. (Blätter für Geist, 
Gemüth und Vaterlandskunde 1847.) Az erdélyi szász írók. 
és tudósok nem kapcsolódnak be a magyar-német tudo
mányos közvetítők munkásságába. Ők a maguk útján 
haladnak előre és a saját problémáikkal vannak elfoglalva. 
A nagy népnevelő Roth István Lajos (1797—1849) írásai 
egyre nagyobb körben tudatosítják az erdélyi szász nép 
gazdasági és kulturális fejlődését biztosító intézmények

________



létesítését. Rothot életrajzírói szeretik az erdélyi szászok 
Lutheriének nevezni. Munkássága bámulatosan sokoldalú 
volt. Mint tanító a testnevelés meghonosításán és fejlesz
tésén buzgólkodott, mint lelkész a földművelés, háziipar 
emelését és a népiskolák reformját sürgette. Pestalozzi 
tanítványa volt. A nagy pedagógus nevelőintézetében töl
tött egy évet, miután Medgyesen gimnáziumi és Tübingá- 
ban theológiai tanulmányait befejezte s hazájába vissza
térve mint pap és tanító az ő tanításainak lett rajongó 
tolmácsává. Pestalozzi szellemében követeli a tanítóképzés 
intézményes reformját (An den Edelsinn und Menschen
freundlichkeit der sächsischen Nation in Siebenbürgen — 
eine Bitte und ein Vorschlag für die Errichtung einer 
Anstalt zur Erziehung und Bildung armer Kinder für den 
heiligen Beruf eines Schullehrers auf dem Lande, 1821), 
de intő szózata egyelőre nem talált visszhangra. Csak a 
negyvenes évek elején sodorta őt mindent átfogó szelleme 
az erdélyi szász nemzeti törekvések középpontjába. Egymás
után adta ki zamatos, erőteljes, az erdélyi szász irodalom
ban páratlanul álló stílusban írt népszerű röpiratait, amely
ben népének legégetőbb gazdasági, szociális és kulturális 
problémáit világította meg. Roth röpiratai még ma is élnek, 
a negyvenes években pedig egy új világot tártak a szászok 
elé. A szász népnevelő természetesen elkeseredetten har
colt a magyarosítás ellen s mindinkább végletekbe lendülve 
a szabadságharcban a szász polgárságot a bécsi kormány 
védelmére szervezte. Ez lett a végzete; a diadalmasan 
előnyomuló magyar csapatok elfogták, haditörvényszék elé 
állították és kimondották rá a halálos ítéletet. Míg Roth 
nevéhez az erdélyi szász publicisztika és népnevelő irodalom 
felvirágzása fűződik, addig a történelem kutatói a Verein 
für Siebenbürgische Landeskunde alapításával egyidejűleg 
Schuller János Károly (1794—1865) körül csoportosultak. 
Schuller mint nagyszebeni rektor 1848-ban — akárcsak 
Roth — szintén az osztrák kormány mellett foglalt állást s 
Bukarestbe kellett menekülnie; az abszolutizmus alatt 
azután mint az erdélyi ág. h. ev. iskolák tanácsosa foly
tatta munkásságát. A lipcsei és bécsi egyetemeken kitűnő 
tudományos kiképzést nyerve állandóan fel tudta kelteni 
a bécsi tudományos akadémia és a német tudományos 
világ érdeklődését az erdélyi szász történelmi kutatások 
iránt, másrészt népszerű cikkeivel, szépirodalmi munkáival 
az erdélyi szász intelligenciában is felébresztette a figyel
met a történelmi és nyelvészeti tanulmányok iránt s talán 
részben az ő munkájának köszönhető, hogy ez az érdeklő
dés az erdélyi szász társadalom széles rétegeiben ma is 
megvan. Az erdélyi német szótár megteremtésére irányuló 
törekvései, műfordításai, szépirodalmi kísérletei, legfőkép
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pedig tudományos kutatásai egy emberöltőre az erdélyi 
szász tudományos és irodalmi élet középpontjába állították. 
Nemcsak az erdélyi szász, hanem az osztrák folyóiratok 
is egymásután közölték történelmi és nyelvészeti tanul
mányait. Önálló munkáiban is elsősorban az erdélyi szász 
nemzet múltjának felkutatása a célja, akár a politikai tör
ténelem, akár a nyelvészet, mondatörténet vagy néprajz 
területén mozog, de sokat foglalkozik az erdélyi oláhság 
nyelvével és kultúrájával is. Schuller közvetlenül vagy köz
vetve egész erdélyi szász tudós gárdát nevelt. Müller Frigyes 
és Schuster Frigyes Vilmos a szász mondák és népdalok 
gyűjtői, Haltrich József, a mesegyüjtő, Teutsch György 
Dániel és Teutsch Frigyes, a szász nép történetírói többé- 
kevésbbé mind Schuller munkásságából kaptak ösztönzést.

I R O D A L O M .
\  ,

Blcyer Jakab: Hazánk és a német philologia a XIX.  szá
zad elején. Bp., 1910. — Weber Arthur: Bécs és a német philolo
gia/ törekvések a XIX.  század elején. EPhK. 1917. — Gaa! 
Györgyről, Majlálhról, Mednyónszkyról). Robert Gragger: Geschichte 
der deutschen Literatur in Ungarn. Kny. Nagl-Zeidler i. m. 
II kötetéből. — Ifj. Szinnyei József: A magyar irodalomtörténet
írás ismertetése. Bp., 1878. — Gácsér József: Gaál György 
élete és munkássága. Soproni bencés főgimn. ért. 1904—5. — 
Verő Leo: Gaál György, Philologiai Dolgozatok a magyar- 
német' érintkezésekről, Bp. 1912. 127. I. — Várady Zoltán: Gróf 
Majláth János szerepe a magyar irodalomban. Máramarossziget, 
1 9 1 1 . — Gustav Heinrich: Graf Johann Majláth. Ungarische 
Rundschau 1912, — Josef Tr ostler: Drei Briefédes Graf en Majláth 
an den Fürsten Pückler-Muskau. U. ott 1913. — Melczerről 1. 
Szinnyei M. 1. VIII. k. 1071. has. — Schröerről I. Gragger i. rr. — 
ADB. XXXII. 551. I. — Wurzbach: Biographisches Lexicon XII. 
18. I. (Oeser név alatt). — Markusovszky Sámuel: A pozsonyi 
ág. h. ev. lyceum története. Pozsony, 1896. — Göllner Aladár: 
Karl Julius Schröer helye a germanisztika fejlődésében. Dissz. 
Budapest, 1922. (Kézirat.) — Steineckerről ). Wurzbach i. m. XXXVIII. 
45. I. — Szinnyei: M. I. XII. 1925. has. — Steinacker und seine 
Wahl zum Pastor an der Kreuzkirche zu Hannover. Hg. von 
einigen Mitgliedern der Kirchengemeinde. Celle, 1853. — Csaplo- 
vicsról I. Szinnyei: M. I. II. 175. has. és Pukánszky Béla: Herder 
hazánkban NPhD. XXIII. Bp., 1918. — Az erdélyi szász írókról 1. 
Oskar Wittstock: Das literarische Theben der iO-cr Jahre. Vor
trag in Hundert Jahre Sächsischer Kämpfe. Hermannstadt, 1896. — 
Franz Obert: Sächsische Lebensbilder. Wien, 1896. — Nagl- 
Zeidler: i. m. II. és Richard Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte 
der deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1920.

C) Filozófusok és esztétikusok.

A német romantika hatalmasan fellendítette a filozófiai 
és esztétikai irodalmat, de ennek a fellendülésnek német 
íróinknál alig van nyoma. A filozófiával foglalkozó német 
írók nálunk nagyrészt protestáns pap-tanárok voltak, akik



vagy tartózkodással fogadtak minden új gondolatrendszert, 
vagy pedig egyoldalúan a teológus szemével vizsgálták. 
A filozófiai munkák nálunk részben még latin nyelven, 
részben — főkép a református főiskolák tanárainak mun
kái — már magyarul jelennek meg. Nagyrészt magyarul 
folyt a. vita a század két első évtizedében Kant hívei és 
ellenfelei között és kizárólag magyarul folyt hosszú termé
ketlen toliharc a harmincas évektől kezdve arról, hogy 
Hegel filozófiája összeegyeztethető-e a keresztény vallással 
vagy sem. Schelling természetfilozófiájának jénai hallgatói 
közül is inkább magyar írók hirdették tovább mesterük 
tanítását. A németül író luteránus pap-tanárok a magyar 
filozófiai irodalom mozgalmaiban egyáltalában nem vettek 
részt. Pedig nem hisszük, hogy náluk a filozófiai kérdések 
iránt való érdeklődés hiányzott volna. A részvétlenség és 
hallgatás oka valószínűleg az, hogy a lutheránus egyházi 
és iskolai hatóságok még nagyobb idegenkedéssel és tar
tózkodással fogadták Fichte, Schelling és Hegel tanításait, 
mint a református iskolák vezetősége s így a pap-tanárok 
is inkább érintetlenül hagyták ezt a veszedelmes témakört. 
Csak néhány munkában mutatkozik a német romantika 
gazdag filozófiai irodalmának a hatása, de ezek már nem 
tartoznak szervesen a hazai német irodalmi törekvések 
keretébe.

Schelling természetfilozófiai rendszerét Krieger József 
nagyszombati százados népszerűsítette. (Das Naturgesetz 
der Einheit und Harmonie als allgemeines Prinzip wissen
schaftlicher Systeme. Nagyszombat, 1893.) Schellingen kívül 
különösen a természet titokzatos jelenségeinek magyaráza
tára egész sereg középkori írót sorakoztat fel. Krieger nem 
fegyelmezett gondolkodó; forrásait nem emésztette meg s 
fejtegetése sokszor zavaros és összefüggéstelen. A hangok 
elméletéről írt munkájában (Versuch einer Theorie der 
Töne... Pozsony, 3840) is rengeteg anyagot halmoz fel, 
amelyet azonban nem képes egységes gondolatban össze
fogni. Ugyancsak Schelling tanításaiból indul ki Petőcz 
Mihály nyitramegyei főorvos is könyveiben (Die Welt aus 
Seelen 1833. — Ansicht des Lebens 1834 — Ansicht der 
Welt 1838.) Elkeseredetten harcol a materializmus ellen s 
az idealizmust tartja az egyedül helyes világszemléletnek. 
A legfőbb filozófiai problémáktól kezdve a természet leg
apróbb jelenségeit s a mindennapi élet jelentéktelen ese
ményeit is az idealizmus szempontjából magyarázza. De 
bármennyire idézi Schellinget, bármennyire lelkesedik érte, 
gondolkodását mégis inkább Gellert erkölcstani felfogása, 
mint a jénai filozófus irányította. Részben Hegel, részben 
Schelling tanítványának mutatkozik Geltch János Frigyes 
(1815—1851), a termékeny erdélyi szász költő egyetlen
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szűkebb értelemben vett filozófiai munkájában (Grundlinien 
zu einem sicheren und allem Wechsel der Systeme entzo
genen Bau der philologischen Wissenschaften und vor
züglich der Metaphysik und Religionsphilosophie. Brassó, 
1841.) Mint a cím mutatja, elsősorban a metafizika és 
vallásfilozófia kérdései foglalkoztatják. Az a tudomány- 
rendszer azonban, amelyet hegeli okoskodással felépít, 
nagyon ingatag alapon áll. A magyar filozófiai irodalom 
színvonalát a negyvenes években sem ő, sem társai nem 
tudták elérni.

Az esztétikai kérdések iránt növekvő érdeklődés inkább 
a folyóiratok hasábjain megjelenő számos cikkben, mint 
önálló munkákban figyelhető meg. Rumy Károly György 
rengeteg tanulmányban — főként a pesti Pannoniá ban — 
magyarázgatta az esztétikai alapfogalmakat, bőven kiak
názva Jean P.aul Vorschule der Aesthetik-jét és kritikái 
kapcsán sem tért ki az esztétika elvi kérdéseinek meg
vitatása elől, de nagyobb összefoglaló munkái kéziratban 
maradtak. Schedius Lajosnak, a hazai esztétikusok hiva
tott mesterének elmélete részben magyarul (A szépség 
tudománya. Aurora, 1822) részben latinul (Principia philo- 
caliae seu doctrina pulcri. Peslini, 1828) jelent meg s első
sorban a magyar irodalomra volt hatással. Schedius esztéti
kájában három áramlat találkozik: a göttingai Heyne és 
Winckelmann klasszicizmusa, Herder és a populárfilozófu- 
sok tanításai és Schelling elmélete. E különféle elemeket 
Schedius mesteiien foglalta egységes rendszerbe. Részben 
tőle,. részben a német romantikusoktól tanult egy másik 
német származású, de magyar íróvá lett esztétikusunk, 
Henszlmann Imre is. A hazai német írók közül az esztétiká
nak egyetlen jelentősebb művelője Klobusitzky Pál. Esz
tétikai, filozófiai és pedagógiai problémákkal foglalkozott. 
Első nagyobb munkája Die vornehmsten Wahrheiten der 
natürlichen Religion... (Pest, 1829) nem más, mint egy 
filozófiai enciklopédia. A metafizikára vonatkozó vélemé
nyeket állítja össze Platótól Hegelig anélkül, hogy maga 
is állást foglalna az egyik vagy másik tanítás mellett. 
Bámulatos, olvasottsága és alapos filozófiai műveltsége 
révén munkája még így is alkalmas volt a filozófia nép
szerűsítésére. Hasonló enciklopédikus jellegű másik fő
munkája : Die vornehmsten Grundsätze der Aesthetik . . .  
(Pest, 1832.) Itt is sorraveszi az egyes esztétikai alapfogal
makat és idézi a jelentékenyebb német esztétikusok meg
határozásait. Az idézetekhez azután külön elmélkedéseket 
fűz a szépség megvalósításáról az emberi élet különféle 
viszonyai közt. Ezek az elmélkedések lapos, száraz erkölcsi 
prédikációk s az egész munkában megint csak a szerző 
olvasottsága és jártassága, főkép a német romantikusok



műveiben érdemel figyelmet. Klobusitzky egyedülálló kí
sérlete az esztétika terén szintén azt mutatja, hogy a 
német nyelv használata a hazai tudományos irodalomban 
már csak a tudományos közvetítők számára volt jogosult;, 
egyébként azonban német származású íróink is a magyar- 
nyelvű tudományos irodalom fellendítésére fordították min
den erejüket.

IRODALOM.
P u k á n s z k y  B é la :  K a n t  e lső  m a g y a r  k ö v e tő i  és ellenfelei. 

P r o t e s t á n s  S z e m le  1924. — U. e z : A  m a g y a r  H e g e l - v i t a .  M in e r v a ,  
1922, — S a s  A n d o r : S c h e l l in g  k ö v e t ő  m a g y a r  t e r m é s z e t  f i lo zó fu so k  
a r o m a n t i k u s  J é n á b an. E P h K .  1914. — K.riegerről 1. S z i n n y e i :  M. I. 
VII. 209. has. —  Petőczről 1. u. az X. 921. has. — Geltchről 1. Nagl- 
Z e id le r  i. m. II. és R ic h a r d  C s á k i :  V o r b e r i c h t  zu  e in e r  Geschichte 
d e r  d e u ts c h e n  L i t e r a tu r  in  S ie b e n b ü r g e n .  Hermannstadt. 1 9 2 0 . — 
Az esztétikusokról 1. K ő r ö s y  L á sz ló :  R u m y  é le te .  Bp., 1 8 8 0 . —  
J á n o s i  B é la :  S c h e d iu s  L a jo s  a e s th e t ik a i  e lm é le te .  Értekezések 
a n y e l v  és  s z é p t u d o m á n y o k  k ö réb ő l .  XXIII. 6. sz. Bp., 1916 — 
U. az: H e n s z lm a n n  I m r e  és  E r d é ly i  J á n o s  a e s th e t ik a i  elmélete. 
B u d a p e s t i  S z e m le .  1914. 159. köt. 2 6 — 65. 1. —  K lo b u s i tz k y ro i  1. 
S z i n n y e i :  M. 1. VI. 57£. has.
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3. A lírai költészet.

A XIX. század első felének bámulatosan gazdag 
német lírai költészete a hazai német irodalomban csak a 
harmincas évek vége felé s csak szórványosan termett 
másodhajtásokat. Német költőink nagy része változatlanul 
Goethe és Schiller klasszicizmusáért lelkesedett, az ő 
költészetüket tartotta egyedül követendő mintának, s az 
újabb költői irányok hatása műveiken legfeljebb a hazai 
történelemből vett tárgyakban vagy a romantika által fel
színre vetett olasz, spanyol vagy keleti versformákban 
mutatkozik. A hazai német írók nagy részére nézve a 
modern irodalomhoz való alkalmazkodás legfeljebb abban 
áll, hogy Goethe és Schiller helyett Uhlandot és a köréje 
csoportosuló sváb költőket utánozzák. Csak a negyvenes 
években hallunk új hangokat a hazai német lírában. De 
ezeket a hangokat már nem hazai német írók, hanem jó
részt németül író zsidó zsurnaliszták pendítik meg. Ők 
szólaltatják meg az ifjú-németek propagálta eszméket, s a 
politikai lírának is ők az első művelői. Külön fejlődik az 
erdélyi szászok költészete, amely általában hívebben tükrözi 
a német és osztrák líra főbb irányait, mint a szorosabb 
értelemben vett magyarországi német lírikusok munkái.

A) Romantikus stílutánzók.
Hosszú szünetelés után 1821-ben új német költői 

almanach jelent meg Pesten Zerffi és Habermann szer
kesztésében (Vaterländischer Almanach für Ungarn auf



4 8 1

das Jahr 1821). A zsebkönyvnek azonban inkább csak 
külső formája volt ú j; szelleme és munkatársai a régiek. 
Rosier Kristóf és Halitzky András Frigyes alkalmi versei, 
vagy Artner Teréznek szentimentális, az ifjú Schiller ver
seire emlékeztető költeményei akár már Rumy Almanach- 
jában is megjelenhettek volna. Maga a kalandos életű 
szerkesztő Zerffi (Hirsch) Gusztáv elsősorban kritikus volt 
s metsző iróniával írt irodalmi karikatúráira fektette 
a fősúlyt. Költészete jelentéktelen; önállóan is kiadott 
epigrammái (Wespen. Pest, 1846) laposak és szellemtele
nek, egyéb költeményei igénytelen stílusgyakorlatok az 
anakreontika szellemében. A zsebkönyvben mindössze 
néhány hazai tárgyú ballada és szonett mutatja egy új 
szellem előretörését. A balladák erősen magukon viselik 
Hormayr körének, különösen Pichler Karolinának és Vogl- 
nak hatását, míg a szonettek August Wilhelm Schlegelre 
emlékeztetnek. A zsebkönyv összetétele jellemző a magyar- 
országi német lírai költészet jelentékeny részének szelle
mére. Költőink előtt változatlanul a klasszikusok állanak 
költői eszményként s a német és osztrák romantikát 
csak dekoratív külsőségekben, stílusbeli sajátosságokban 
utánozzák. Ez mindenekelőtt a tudományos közvetítőkre 
nézve áll, akik szinte kivétel nélkül a költészettel is meg
próbálkoztak.

Gaal György lázas tevékenységben eltöltött bécsi évei 
alatt műfordításain és gyűjteményein kívül költői műveket 
is kiadott. Három nagyobb költői munkája (Die Horen. 
Ein Liederkranz. Drezda, 1812. — Die Farben: Symbolische 
Scene. Bécs, 1815. — Friedenshyrnne. Bécs, 1815) alkalmi 
költemény, amelyek semmivel sem emelkednek a rövid 
életű tipikus alkalmi versezetek színvonala fölé. Kisebb 
költeményei (Gedichte. Drezda, 1812. 2. kiadás Zerbst, 
1823) négy csoportra oszlanak: 1. Balladák, románcok 
és legendák. 2. Dalok és elégiák. 3. Alkalmi költemények.
4. Epigrammák. A balladáknak és románcoknak rendesen 
mondaszerű alapjuk van. Legjelentékenyebbek közöttük 
az Attiláról szóló románcok (Des Hunnenkönigs Schwert, 
Das Siegesfest, Sängerlohn, Digna). Kisebb lírai költemé
nyeiben Goethe és Schiller tanítványának mutatkozik. 
Tőlük tanul felfogást, szerkesztést, míg stílusa és vers
formái, különösen a balladákban, a romantikusok és 
Hormayr körének balladaköltészetét követik. Epigrammái 
laposak és nincs bennük semmi csattanó. Gaal általában 
nem jelentős költői tehetség; a formai tökéletesség haj- 
hászása sokszor lerontja költeményeit s csak néhány, 
feleségéhez írt családi versében van egyéni szín. Erőseb
ben érvényesül a romantika világirodalmi látóköre Petz 
Lipót (1784—1840) írói munkásságában. Csodálatos nyelv-
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tehetsége volt, az összes európai nyelveken kívül az 
arab, török és perzsa nyelveket is bírta. Munkái közül 
legjelentékenyebbek műfordításai, amelyekben a világ- 
irodalom legnagyobb drámai műalkotásait ültette át 
németre. E fordítások közül, amelyekre alább még vissza
térünk, néhány még ma is él. Magyarból is lefordította 
Fáy András meséit (1825). Halála után fia által kiadott 
egyetlen költeményes kötete (Nachgelassene Gedichte. 
Sopron, 1847) is sokoldalú műveltségét mutatja. Tárgyait 
vagy a keleti költészetből, vagy a klasszikus ókorból 
meríti; utóbbi költeményeit erősen Goethe és Schiller 
szelleme hatja át. Nagyszerű formaérzéke van ; egyforma 
virtuozitással bánik a klasszikus versformákkal. Külön 
figyelmet érdemel finom természetérzéke, amely a hazai 
német irodalomban szinte páratlanul áll. Csupán külső
ségekben kapott ösztönzést a romantikától Majláth János 
gróf, aki 1824-ben adta ki egyetlen önálló verskötetét. 
(Gedichte. Bécs.) A kötetben csak kevés igaz érzésről 
tanúskodó és technikailag is figyelemreméltó verset talá
lunk. A költeményeken is meglátszik, hogy Majláth rajongó 
bámulója volt a középfelnémet lírának s ennek hangula
tait, helyzeteit sőt állandó formulákká vált kifejezéseit is 
gyakran használja saját verseiben. E költeményes kötetnél 
sokkal jelentékenyebb Majláth Iris címen (1840—42) kiadott 
irodalmi zsebkönyve, amelynek munkatársai között a legnép
szerűbb osztrák költőket (Grillparzer, Halm, L. A. Franki, 
Hammer-Purgstall, K. Pichler, J. G. Seidl, Zedlitz, Bauern
feld,Vogl, A. Stifter) találjuk. A pompásan kiállított selyembe
kötött almanach — Heckenast nyomdájának mesterműve — 
még Németországban is élénk feltűnést keltett. A virágzó 
osztrák hazafias balladaköltészet a Vágvölgy mondakin
csének gyűjtőjét, Mednyánszky Alajos bárót is arra indí
totta, hogy kutatásainak gazdag anyagát költői formában 
is értékesítse (Klänge aus dem Leben . . . Sopron, 1841). 
Mednyánszky költő-ideálja tulajdonképen Schiller, de köl
tészetének ezt a schilleri alaprétegét a bécsi irodalmi 
miliő közelebb hozta a romantikához. Költői tájképeiben 
és balladáiban elsősorban saját mondagyűjtő munkássá
gát értékesíti, de költői feldolgozás szempontjából pompás 
anyagát az osztrák balladaköltők sablonos eszközeivel 
szinte lapos prózává torzítja, úgyhogy mondái költői 
szempontból is jelentősebbek, mint költeményei.

Schiller és az osztrák balladaköltészet páratlan nép
szerűsége a hazai német olvasóközönség körében egy 
egész sereg részben félbenmaradt, részben fejlődésre kép
telen költői tehetséget csábít a nyilvánosság elé.' Ezek 
között termékenységénél fogva elsősorban a kőszegi szüle
tésű, Amerikába kivándorolt Ludvigh Sámuel (1801—1869)
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érdemel figyelmet. Ludvigh szentimentális lírájában (Theon 
oder Poetische Anklänge des Geistes und des Herzens . . . 
Pest, 1822. — Gedichte aus dem Jünglingsalter. Kőszeg, 
1827. — Die Leiche, oder Traum, Wahn, Wirklichkeit. 
Pozsony, 1834) schillert és ossiáni hangok csendül
nek fel; hazafias magyar tárgyú balladáiban Pichler Karo
lina és Vogl hatása érvényesül a schilleri szellemmel 
szemben. Kisfaludy Hímfyjéből adott fordításai finom 
utánérző tehetségéről tanúskodnak. Az ifjú Schiller 
reflexiós lírájának reminiscentiáival s a középfelnémet 
szerelmi költészet hangulataival találkozunk a pozsonyi 
születésű Bernáth Gusztáv (1813—1835) egyetlen vers
kötetében (Hinterlassene Gedichte. Pozsony, 1837). Halála 
után megjelent költeményei egy korán elpusztult, sokat- 
ígérő tehetséget sejtetnek. Gellert erkölcsi tanításaiban, 
Klopstock vallásos lírájában és Schiller balladaköltészeté
ben gyökerezik- Spath Károly Fulgent (1817—1874) lírája. 
1845-ben kiadott költeményei (Lyrische Gedichte. Bécs) 
csak a verselésben s a keleti költészetből vett buja, szín
pompás képekben mutatják a romantika hatását. A romanti
kának a népiesség felé hajló iránya a hazai német lírá
ban először Redern Richard báró verseiben (Stimmen des 
Herzens und der Phantasie. Buda, 1843) érvényesül. Friss, 
könnyed dalaiban és románcaiban Arnim és Brentano 
népdalgyüjteményének hatása tükröződik. A balladában 
ő is Schillert és Voglt követi. Uhland és a sváb költői 
iskola első jelentékenyebb tanítványa a hazai német írók 
közül Steinacker Gusztáv. Külföldi tanulmányúján meg
ismerkedett Uhlanddal és Justinus Kernerrel, akiknek költé
szete már 1835-ben kiadott verseskötetében (Harfentöne 
aus dem Ungarlande. Lipcse) mély nyomokat hagyott. 
Steinackert a sváb költői iskola két legjelentékenyebb 
tagjához nemcsak személyes barátság köti, hanem protes
táns liberalizmusa, Schiller-kultusza és a romantikus zené
hez való viszonya. Másrészt azonban Steinacker német 
mestereinek felfogásában, romantikus világításban a 
magyar reformkorszak problémáit, politikai kérdéseit szó
laltatja meg. Egyik legjelentősebb költeményének hőse 
a fejlődő Magyarország középpontjában álló fiatal 
Széchenyi, aki mintegy a kulturális haladásnak lendült 
nemzet tetterejét megtestesíti. Steinacker a Duna part
ján álmodja meg a jövő Magyarországot, amelyben 
Széchenyi hatalmas tervei megvalósulnak. Széchenyi 
programmjának egyes pontjait: a hitelügy rendezését, a nem
zetiségi kérdés elintézését — amelyet tisztán kultúrhistóriai 
szempontból fog fel —, a jobbágyság terheinek könnyítését 
hirdeti Steinacker minden egyes költeménye. De amint 
lelkesedik a korszerű reformokért, éppúgy gyűlöli az értel-
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metlenül romboló forradalmat. Széchenyi mellett szerinte 
Deák Ferenc és Eötvös József a magyar ébredés vezér
alakjai, míg Kossuth csupán a nagy álmodozó. Stein- 
ackerhez hasonlóan a sváb költői iskola tanítványa 
Schwer Tóbiás Gottfried is csekélyszámú költeményé
ben (Theestunden in Lindenhain. 'Eine Sammlung von 
Gedichten, Novellen und Schauspielen. Leipzig, 1846, 2 
kötet). A hazai németség szabad kulturális fejlődéséért és 
a protestantizmus szabadságáért küzd s merész követelései 
miatt nemcsak Metternich cenzúrájával, hanem gyakran 
a rendőrséggel is meggyűlt a baja.

A szepesi lírikusok általában inkább megőrzik költé
szetükben a lokális színezetet, s így irodalmi önállóságu
kat is, mint a többi hazai német költők. Költeményeikben 
szívesen kiaknázzák szűkebb hazájuk természeti szépsé
geit és mondakincsét s így bármilyen szerény tehet- 
ségűek is, nem merülnek el teljesen a divatos irodalmi 
sablonokban. A szepesi mondavilág felkutatója, Melczer 
Jakab is csak igénytelen lírikus. Jelentéktelen alkalmi ver- 
sezetein kívül 1820-ban két kötetben adta ki költeményeit 
(Gedichte, Kassa). E kötetekben is alkalmi költeményeket, 
hazafias ódákat, elégiákat, epigrammákat és természeti 
lírát találunk. Melczer az igazi költői hangot csak akkor 
találja meg, amikor friss jambusokban szülőföldjét dicsőíti, 
vagy néha egy-egy bordalában. Miként mondáiban, itt is 
színpompás szepesi tájképeket állít olvasói elé. Egyébként 
a versköteteket sajnos nagyrészt a napóleoni háborúkkal 
kapcsolatos, puffogó frázisokkal telített alkalmi ódák töl
tik meg. Szerelmi lírájában Melczer teljesen az anakreon- 
tikusok vérszegény szenvelgéseinek rabja. A borzalma
kat rikítóan kiélező balladái (Das Bleichermädchen, Die 
Todtenträgerin) Bürger hatására vallanak. A Melczer és 
Mednyánszky gyűjtötte mondákat aknázza ki Bene János 
Sámuel (1803 — 1860) késmárki tanár egyetlen versesköteté
ben (Dichtungen. Lőcse, 1846). Balladái és lírája egyfor
mán Uhland és a sváb költői iskola tanítványának mutat
ják. Közelebb férkőzik a népdal szemléletességéhez és 
friss, naiv hangjához Wittchen János leibici lelkész 
(t 1866). Versesköteteiben (Liebe, Ernst und Scherz. 
Gedichte Lőcse, 1839. — Karpathenblumen. Neueste 
Gedichte. Lőcse, 1843. — Pfingstrosen . . . Lőcse, 1848) a 
tátrai tájak szépségeibe merül el, vagy helyi mondákat 
elevenít fel, a romantika népies lírájáért való minden 
lelkesedése mellett is megőrizve egyéni stílusát. Wittchen 
közvetlen hangú költeményei után a barokk pompájú 
alkalmi költészet egyik képviselőjének, Krieger Ernő 
Tamás Tódor ( t 1855) táblabírónak cikornyás ódaciklusa 
(Deutscher Eichenkranz seinen Freunden und Freundinen
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in Ungarns Norden gewunden. Kassa, 1825) úgy hat, 
mint valami kísérteties visszhang a Klesch Dánielek és 
Kristófok világából. A szepesi költők ezekben az években 
aránylag legkevésbbé fogékonyak az újabb irodalmi áram
latok iránt, de éppen mivel meg tudták őrizni költészetük 
helyi színezetét, könnyen fejlődött náluk a nyelvjárási 
műköltészet, amely a XIX. század második felében, sőt 
még ma is szinte egyedül tartja fenn a gazdagmultú 
szepesi szépirodalom folytonosságát.
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B) Az időszaki sajtó költői.
a) Saphir és a zsidóság térfoglalása a hazai német 

irodalomban. A huszas évektől kezdve a hírlapok és folyó
iratok szerkesztői és munkatársai között az addig többség
ben lévő protestáns papok és tanárok helyett egy új, az 
irodalomban eddig nem szerepelt társadalmi réteg képviselői 
tűnnek fel: a zsidóságé. A német műveltségű zsidó literá- 
torok nem voltak úgy megterhelve kulturális és irodalmi 
hagyományok béklyóival, mint a mindig konzervatív gon
dolkodású protestáns papok és tanárok, gyorsabban recipiál- 
ták az újabb német irodalmi áramlatokat s szellemi moz
gékonyságukkal, formaérzékükkel csakhamar népszerűvé 
tették magukat. A harmincas évek vége felé a hírlapok 
és folyóiratok munkatársainak nagyobb része a „modern“ 
kultúrájú zsidó literátorokból kerül ki, a negyvenes évek 
elején pedig a lapok lassanként kizárólagos tulajdonukba 
mennek át s valóságos sajtó-nagyságok akadnak köztük, 
mint Klein Ármin, a Der Ungar szerkesztője, vagy Rosenthal 
Sámuel a Der Spiegel, Pester Handelszeitung és a Telegraph 
kiadója.

A zsidó zsurnalisztika hódító előnyomulásának leg
bátrabb és legtehetségesebb zászlóvivője a lovasberényi
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születésű Saphir Mór Gottlieb (1795—1858). Mestere a 
könnyed szellemeskedésnek, kritikusi kíméletlenségnek,, 
korában szinte a szellemesség megtestesítője, akinek ötleteit 
szájról-szájra adták, nemcsak a vele hasonló gondolkodású 
társaságokban, hanem a németországi, ausztriai és hazai 
német olvasóközönség minden rétegében. Mint a legtöbb 
irodalommal foglalkozó hitsorsosa, ő is talmudtanulmányok- 
kal kezdte. Miután Prágában elvégezte a rabbiképző iskolát, 
visszatér Pestre s itt mint a Pannonia munkatársa csak
hamar belesodródik az irodalomba. De a szerény keretek 
között mozgó pesti irodalmi élet nem elégítette ki a fiatal 
újságíró határtalan ambícióját. Csak még egyszer, a negy
venes években vett részt Saphir Pest irodalmi életében, mint 
a Der Ungar munkatársa, de a számára igazán megfelelő 
légkört és közönséget csak Bécsben találta meg. Igaz, hogy 
alig töltött három évet Bäuerle Theaterzeitung-jánál, össze
férhetetlensége, élesnyelvűsége és botrányhajhászása miatt 
el kellett hagynia Bécset, s ugyanígy járt vándorlása köz
ben majdnem minden nagyobb városban, Berlinben, Mün
chenben, Párisban, ahol tollával szerencsét próbált, de 
azért 1834-ben mégis visszatér a császárvárosba s rövid 
három év alatt úgy megszilárdítja helyzetét, hogy 1837-ben 
megindított lapjával (Der Humorist) a forradalomig való
sággal sajtódiktaturát gyakorolt az osztrák közvéleményre. 
A lapnak különösen állandó tárcarovaiában („Wochen- 
krebs“) Saphir kíméletlenül megtámadott mindent, ami 
útjában állott, sárbarántott mindent, ami alacsony mate
rialista gondolkodásának, lapja sekélyes szellemességekben 
kimerülő színvonalának nem felelt meg. És mégis tagad
hatatlan, hogy Saphir új hangot vitt a pesti és bécsi sajtóba. 
Tehetség és szellem bőven volt benne, de a pillanatnyi 
siker hajhászásában virtuozitásig fejlesztette a legrikítóbb 
hatáskeltő eszközöket; a frázis hőse lett igazi humor nél
kül, — noha humorista akart lenni — mert ehhéz hiányzott 
belőle a komolyság, minden gondolat nélkül, mert a gon
dolatot elnyomta nála a minduntalan előtolakodó ötletesség.

Ez jellemző költeményeire is. Az erőltetett ötletesség 
hajhászása már első verseiben (Poetische Erstlinge. Pesth, 
1821) mutatkozik. Gondolatai nincsenek, de virtuóz forma
érzékével a legjelentéktelenebb közhelyeket is csillogó, 
fülbemászó versekbe tudta öltöztetni, amelyek néha még 
a mai olvasóra is úgy hatnak, mint valami idegcsillapító 
narkózis. Igazi eleme a paródia; a Pannonia-ban, s később 
a pozsonyi Aehrenlese-ben egymásután figurázta ki Schiller 
költeményeit s ezzel a hazai német sajtóban valósággal 
iskolát alapított. Költeményeinek ötlettúltengése és üres 
formavirtuózitása a bécsi évek alatt Heine népszerűségéből 
kap újabb ösztönzést. Saphir Heinet választja irodalmi
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mintaképül, anélkül, hogy igazi művészete iránt a leg
csekélyebb megértést mutatná. Ellenben a heinei modo
rosságokkal, a keresett csattanókkal, ötletszerűségekkel 
szemben annál fogékonyabb volt. Az eltorzított Heine 
szólal meg Sáphir legnépszerűbb verskötetében (Wilde 
Rosen. Wien, 1847), amelyet az egykorú, bécsi és pesti 
közönség valóságos ujjongással fogadott. Es Saphir értett 
hozzá, hogy népszerűségét fokozza. Kiválasztotta gyűjte
ményéből a szavalásra alkalmas költeményeket, s kiegé
szítve őket időnként Deklamations-Saal címen kiadott 
versbeszedett közhelyekkel, részint maga, részint fogadott 
színészei bejárták a monarchia minden nagyobb városát 
felolvasásokat, szavaló-estéket rendezve, s a közönséget 
újabb és újabb extázisba ejtve. Az igazi lírától Saphirt 
egész világ választja el. Ő a költészetet csak formájá
nál fogva előnyös hatáskeltő eszköznek tartotta. Valódi 
énje inkább tárcáiban, könnyed novelláiban és tréfás
szatirikus elmefuttatásaiban nyilatkozik meg, amelyekkel 
két évtizeden keresztül özönvízként árasztotta el az osztrák 
és a magyarországi német sajtót. A szabadságharcig nem 
volt nálunk lap, amely nem hivatkozott rá mint tekintélyre, 
és nem volt hang, amely az ő sajtót és irodalmi ízlést 
fokozatosan prostituáló működése ellen felszólalt.

A hazai német időszaki sajtó fellendülése a huszas 
években s még inkább Saphir tüneményes sikerei csak
hamar több jelentéktelen zsidó literátort csábítottak a 
nyilvánosság elé. Az elsők közülük még ugyanazokban 
az irodalmi hagyományokban gyökereznek, mint a hazai 
német költők általában. így Kornfeld Móricz Viktor megyei 
járásorvos, a Pannonia, Iris, Aehrenlese és Spiegel szor
galmas munkatársa, aki első munkáját Schedius Lajosnak 
ajánlva 1819-ben adta ki. Ebben a költeményben (Der 
Dichter. Ein lyrisch-didaktisches Gedicht. Pest) Kornfeld 
a költői alkotófolyamat lélektanából ragad ki néhány 
problémát. Az egész költeményen Schiller szelleme ural
kodik, s a szerző egyénisége — egyik kritikusa szerint — 
csak a rendkívüli, színes képek hajhászásában és a keresett, 
affektált fordulatokban mutatkozik. Kornfeld második verses 
kötete (Blüthen der Treue. Pest) ugyan csak 1866-ban jelent 
meg, de azokat a puffogó frázisoktól túltengő alkalmi ódáit 
gyűjti össze benne, amelyeket 1820 és 1848 között az 
uralkodóház tagjaihoz írt. Ugyancsak Schillertől próbál 
költészetet tanulni Feuchtmann Simon pesti törvényszéki 
zsidó fordító (Versuche in den Zweigen der deutschen 
Dichtkunst. Pest, 1819). Költeményeit — mint az a bevezető 
fejtegetésekből is kitűnik — csupán német verstani sza
bályaihoz való gyakorlati példáknak szánta; ugyanilyen 
stílusgyakorlat a kötetben lévő jambusos drámai kísérlet is



(Rosa, das Fischermädchen), amely hosszadalmas lírai 
monológok sorozata minden cselekmény nélkül. Az újabb 
irodalmi divattal először Weil Fülöp igyekszik lépést tar
tani. Néhány alkalmi versezet után 1838-ban, az árvízzel 
kapcsolatban hangzatos című emlékkönyvet adott ki (Denk- 
buch der Ueberschwemmung von Pesth und Ofen). Ennek 
az árvízkönyvnek a tartalma bizony nagyon szegényes, 
különösen ha szembeállítjuk az osztrák íróknak Friedrich 
Witthauer szerkesztésében megjelent albumával (Album 
zum Besten der Verunglückten in Pesth und Ofen. Wien, 
1838), amelynek munkatársai között Grillparzer, Grün, 
Bauernfeld, Halm, Seidl és Vogl szerepelnek. Weil kiad
ványában csak saját alkalmi versciklusát találjuk, amely
ben az árvízkatasztrófa egyes epizódjait írja le, s a bátor 
mentőket magasztalja; a versek csillogó formajátéka, 
sekélyessége és külsőleges szellemeskedése félreismerhetet
lenül Saphir hatására vall. Saphir tanítványa és barátja a 
pozsonyi születésű Stern Miksa Manó (1811 —1873). Ez a 
hóbortos, szentimentális ember, aki pozsonyi és bécsi 
nyomdákban héber munkákat korrigált s közben a kis
martoni zsidó iskolában tanított, félelmetes termékenységgel 
írt, s az irodalomról mégis furcsa fogalmai voltak. „Durch 
Ihre Gewogenheit aufgemunlert, entfalteten die Knospen 
meiner Ideen sich, und es käumten Sonetten, Oden und 
Gedichte hervor“ — írja Saphirhoz első verskötete elé írt 
ajánlásában (Einige halbreife Erstlinge. Pesth, 1824). De a 
szellemeskedő modernség nem tudta benne elnyomni a 
talmudista, orthodox zsidót. Mert Stern talmudista volt, 
talmud-tanulmányokkal foglalkozott szakmunkáiban, s köl
tészetében is minduntalan előtűnik lelkének és műveltségé
nek ez az alaprétege (Perlenblumen aus den blüthenreichen 
Hainen orientalischer Weisheit. Pressburg, 1832). Mindig 
van költészetében valami keleti szín, valami ó-testamentomi 
vallásos hangulat, különösen balladáiban és mondáiban 
(Klänge aus der Vorzeit. Sagen-Dichtungen. Wien, 1841), 
amelyek a hazai német irodalomban először mutatják a 
költő Heine hatását. Heinet 1848 előtt nálunk általában 
csak mint prózaírót méltatták figyelemre, s mint ilyen sem 
volt valami népszerű. Költészete csak a szabadságharc után 
termékenyítette meg nem annyira az akkor már csak ten
gődő hazai német irodalmat, mint a magyar balladát.

b) Lenau és a hazai német irodalom. Beck Károly. 
Hormayr és Mednyánszky buzdításának hatása alatt az 
osztrák költők már a XIX. század elejétől kezdve egyre 
fokozódó érdeklődéssel merültek el a magyar történelem 
tanulmányozásában: Bowitsch, Castelli, Foglár, Franki, 
Hartmann, Lewitschnigg, Prechtler, Rollet, Vogl és Zedlitz 
dolgoztak fel magyar történelmi tárgyakat. A negyvenes
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években a történelmi tárgyak után a magyar föld tájképei 
és a magyar népélet alakjai is bevonulnak a német és 
osztrák irodalomba. A romantika révén az exotikumok 
iránt fogékony német olvasóközönség mohó érdeklődéssel 
olvasta a magyar puszta, a délibáb festői leírásait, s a 
csikósok, cigányok, betyárok és pandúrok életének fantasz
tikus részleteit. Magyarország, az eddigi „terra incognita“ 
épúgy divatba jött, akárcsak a XVI. századi török háborúk 
alkalmával. S amint a magyarság iránt való érdeklődést a 
politika is táplálja, a német és osztrák írók anekdotákban 
és elbeszélésekben, regényekben, eposzokban, drámákban, 
kisebb költeményekben, útirajzokban, vezércikkekben, 
ponyva- és röpiratokban valóságos magyar kultuszt indí
tanak meg. Magyarország az utazók országa lett s a har
mincas és negyvenes években hatalmas tömeg részletes 
útleírás jelent meg hazánkról. Hogy csak a jelentősebb 
neveket említsük: Hebbel. Fontane, Stifter és Alexander 
Graf von Würtfemberg magasztalták a magyar föld szép
ségeit.

A magyar elemeknek ez az újabb térfoglalása a 
német és osztrák irodalomban nagyrészt Lenau érdeme. 
Lenaunak a magyarsághoz való viszonyáról hosszú és 
heves vita folyt. E helyen nem kívánunk e vitában állást 
foglalni, sem pedig költészetét — amely jelentőségénél 
fogva is kikívánkozik e munka szerény kereteiből — 
méltatni. Kétségtelen, hogy Lenau születésénél, szárma
zásánál (anyai részről régi budai polgári család sarja), 
nevelésénél fogva a hazai németség fia. Gyermekkora, a 
Pestén és Tokajon eltöltött évek, iskoláztatása, magyar 
nyelvismerete félreismerhetetlenül mély hatással voltak 
költészetének tárgyaira, természetszemléletére és költői 
stílusára. Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy költészete 
mennyiben gyökerezik a hazai német irodalomban, volt-e 
aktív szerepe németségünk irodalmi életében, felismer
hető-e hatása a magyarországi németnyelvű költészet 
további fejlődésében — akkor majdnem tisztán negatív 
eredményre jutunk. Lenaunak a magyarországi német 
költők között csak egy tanítványa van: Beck Károly, aki 
azonban költészetében inkább kozmopolita zsidó literátor, 
mint a magyar föld gyermeke.

Beck Károly (1817—1870) lényegileg ugyanaz a típus, 
mint Saphir, vagy a drámaíró Hugo Károly. Elénk szel
lemű, mozgékony, könnyed formavirtouzítással és nagy 
alkalmazkodó képességgel megáldott zsurnaliszta-költő. 
Nyugtalan, állhatatlan ember, sehol sem találja helyét. 
A bajai gyermekévek után Pesten és Bécsben orvosnak 
készül, Lipcsében az ifjúnémet írók társaságában bele
sodródik az irodalmi életbe, majd ismét Pestre, Bécsbe,
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Berlinbe hajtja folyton újat áhítozó szelleme. Feltűnő 
ruhában, sarkantyús csizmában magyarkodva bejárja 
Weimart és Drezdát, felolvasásokat tartva költeményeiből. 
Egész Németország ünnepli; a forradalom alatt egyike a 
leghangosábbaknak, de a forradalom bukása után meg
térve, a balsorstól üldözve mégis a reakció középpontjába, 
Bécsbe vonul vissza, itt tölti egyre szegényesebb viszonyok 
között, szinte kegyelemkenyéren tengődve élete utolsó éveit.

Beck gyermekéveitől kezdve szinte lázas érdeklődéssel 
foglalkozott az irodalommal. Mohón olvasta Lafontaine, 
Cramer és Spiess regényeit, majd amikor gyenge szeme 
már nem bírta a túlsók olvasást, barátaival olvastatott fel 
magának Goethe, Schiller és Z. Werner műveiből. S mégis, 
olvasmányai ellenére, Lipcsében környezetének új légköre 
teljesen magával ragadta. így lett Beck radikális politikai 
költő, a forradalmi lírikusok között is a legradikálisabb. 
Első verseskötete (Nächte. Gepanzerte Lieder. Leipzig, 1830) 
még tele van közhelyekkel — gondolatszabadság, szegé
nyek védelme, születési kiváltságok megszüntetése — de 
meglepetést keltett a versek buja szinpompája és erőteljes 
ritmikája. Irodalmi mintái Schiller, Byron, Heine, Börne 
és Grün, valamint a politikai lírikusok. A fiatal költő
nemzedék áradozó lelkesedéssel üdvözölte az új csillagot, 
de kritikai hangok is hallatszottak, mint Hebbelé, aki 
Becknek a költészetről adott definíciójával („Silbenfall und 
Bilderschwung“) semmikép sem értett egyet. Szemlélete
sebb Beck lírája második verskötetében (Der fahrende 
Poet. Leipzig, 1838); a költő szabadságra vágyó lelke 
bejárja azokat a helyeket (Wartburg, Weimar, Bécs), 
amelyeket nagy szellemek szenteltek meg. A kötet leg
szebb részét alkotó magyar pusztaképekben nyilatkozik 
meg Beck lelkének egy másik alaprétege: a cigányokkal 
barátkozó, örökös vándorlásra kész álmodozó. De a 
puszta szépségeibe elmerülve is a nép nyomorát, a 
parasztság szociális bajait látja. Az egész kötet meg
lepően emlékeztet Byron Childe Haro/djára, de Beck 
közvetlen irodalmi mintái Lenau és Grün költeményei 
voltak. A következő verskötetben (Stille Lieder. Leipzig, 
1840) hiába keressük akár a hangos forradalmárt, akár 
a puszta képeibe elmerülő vándort. E kötet tiszta lírája 
Beck fejlődő ízléséről és formaérzékéről tanúskodik, de 
a kortársaknál nem talált tetszésre. Éppen ilyen sikertelen 
volt Saul c. drámája is (Leipzig, 1841), amelyet Gutzkowval 
versenyre kelve írt, s amelyben orthodox nevelésének 
ó-testamentomi reminiszcenciái elevenednek fel. E bal
sikereken okulva Beck visszatér igazi költői énjéhez és 
három hét alatt megírja legsikerültebb alkotását: Jankód 
der ungarische Rosshirt (Leipzig, 1841). A gonosz földesúr
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miatt gyilkossá és betyárrá lett szegény csikós költői 
regényét forradalmi hangulat fűti. De ez az irányzatosság 
és a francia romantikus drámákra emlékeztető izgató 
cselekmény nem tudja elnyomni Beckben a magyar föld 
rajongóját, a pusztai élet realista szemlélőjét. És a munka 
rendkívüli sikerét éppen lírai részleteinek s a költő virtuóz 
formaművészetének köszönhette. Beck politikai lírájának 
legszebb termése 1846-ban kiadott verskötete: Lieder vom 
armen Mann (Leipzig). A kötet érdekes ajánlása a Roth- 
schild-házhoz azt mutatja, hogy Beck nagy naivsággal 
állott a szociális problémákkal szemben. De a költemé
nyek értéke nem tendenciájukban, hanem a költő ábrá
zolóművészetében van. Beck részvétet akart kelteni s 
ezért megrázó képekben rajzolja a városi proletariátus s 
a leigázott parasztság nyomorát. A tiszta emberi részvét
nek e megnyilatkozásaival szemben a rikító hangú 
szocialista-komijiunista költemények erősen háttérbe szorul
nak. A forradalom megrázkódtatásai és véres realizmusa 
úgy látszik alaposan lehűtötték radikalizmusát, mert 
1849-ben kiadott versciklusában (An Franz Joseph) kegyel
met kér a magyar „rebellisek“ számára s a szabadság- 
harcot bűnnek bélyegzi. Ezt a lépését sem a német 
radikálisok, sem a magyarok nem tudták neki megbocsá
tani, bár költeményeinek újabb gyűjteményében (Aus der 
Heimat. Dresden, 1852) erősen közeledett a magyar állás
ponthoz és békíteni akart Ausztria és Magyarország 
között. A forradalom után Beck lírája egyébként mind
inkább elnémul, a lengyel politikai életből vett elbeszé
lését (Mater dolorosa. Berlin, 1853), valamint borzalmak
kal telített, tizenegy énekből álló eposzát (Jadwiga. 
Stuttgart, 1863) közönnyel fogadta a közönség és kritika. 
Ugyanez a fogadtatás várt halkszavú lírájának utolsó 
megszólalására is (Still und bewegt. Berlin, 1870). A fáradt, 
elfelejtett költő egy nagyobb eposzon (Meister Gottfried) 
dolgozva fejezte be hányatott életét.

Beck elsősorban politikai költő; de mint a magyar 
puszta lírikusa sem tekinthető tisztán Lenau tanítványá
nak. Kétségtelen, hogy Lenau műveiből sok tárgyi ösztön
zést kapott, de a cigányokat, a magyar népéletet jobban 
ismerte, mint mestere. Természetszemlélete és életfelfogása 
is reálisabb és pozitívabb, mint Lenaué. Beck volt a 
német költők között a magyar föld szépségeinek leg
művészibb ábrázolója, de költői hatását minduntalan elő
tűnő végletes, naiv politikai eszméi nagyban megnehezítik. 
Beck irányzatmentes lírája Platen és a müncheni költők 
hatása alatt áll. A müncheni költők nemes formakultusza 
a szabadságharc után egész német költészetünkbe új 
életet lehelt.
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Figyelő, 1912. 1913. — Trostler József: Freytag Gusztáv 
magyar tárgyú elbeszélései. EPhK. 1918. 395. I. — Lenaunak a 
magyarsághoz való viszonyáról 1. Szántó Zsigmond: Lenau 
viszonya a magyarsághoz. Lugosi áll. főgimn. ért. 1898 99. — 
E. Castle: Heimaterinnerungen bei Lenau. Jahrb. der Grill
parzer-Gesellschaft. X. (1900) 80—95. I. és különösen Gragger 
Robert tanulmányait: Lenaus ungarische Sprachkenntnis. Ung. 
Rundschau, 1913. 180. 1. — Lenaus Schulzeugnisse. U. ott, 1913. 
487. 1. — Lenaus Wohnhaus in Ofen (Buda). U. ott, 1913. 720. 1. — 
Mischka an der Marosch. Vörösmarty hatása Lenaura. Philo- 
logiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. B p .  1912. 
218. 1. — Beckről 1, Gragger Róbert: Beck Károly és a német 
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A józan, patriarchális, reflexióra hajló erdélyi szász 
népnek nem volt nagy érzéke a líra iránt; a közönség 
szívesebben olvasta, az írók szívesebben művelték az 
epikai műfajokat. S mégis, a XIX. század első felében a 
lírai költészet itt fejlődik legváltozatosabban, új köntösben 
tovább él a régi hagyományú alkalmi költészet, a népnyelv 
iránt fokozódó érdeklődés megteremti a nyelvjárási lírát, 
a nemzetiségi súrlódások és az alkotmányos küzdelmek 
pedig a politikai költészetet szólaltatják meg.

A negyvenes évek irodalmi virágzását előkészítő köl
tők között sokoldalúságban első helyen áll HeyserKeresztély 
(1776—1839). Alkalmi költeményeket, költői rajzokat, tör
ténelmi drámákat, operaszövegkönyveket és erkölcsfilozófiái 
tanulmányokat írt,ezenkívül németre fordította Seneca tragé
diáit. Lírája (Gedichte. Wien, 1828) szegényes ; meglátszik 
rajta, hogy a drámában Schiller volt mestere, mert schilleri 
hasonlatokkal, fordulatokkal igyekszik életet lehelni alkalmi 
ódáiba, a barátságról, szerelemről, családi életről írt igény
telen dalaiba. Költői invenciónak nyoma sincs nála, de

C) Erdélyi szász lírikusok.
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tisztult formaérzéke a XVIII. századi alkalmi poéták szer
telenségei után üdítően hat. A racionalista épületes iroda
lom kenetteljes frazeológiáját viszi a lírába Josephi Mihály 
Traugott (1779—1846). Elsősorban elmélkedéseket írt, ezek
nek keretébe foglalta költeményeit (Entwürfe zu einigen 
Gemälden aus den Gefielden der Dichtkunst und der geist
lichen Beredsamkeit. Mediasch, 1816. — Worte des Ernstes 
und der Kraft . . . Kaschau, 1823. — Frühlingsblumen . .„ 
Kaschau, 1824. — Der Genius und der Mensch . . . Wien, 
1828). Miként Heyser, ő is különös kedvvel műveli az 
alkalmi költészetet s figyelemreméltó, hogy munkái számára 
az erdélyi szász területen kívül, Kassán és Bécsben is tudott 
kiadókat találni. Az erdélyi szász szellemi élet fellendülését 
legjobban jellemzi Wachsmann Jários szász királybíróhoz 
írt üdvözlő versének alcíme: „ein Denkmal des regwerden
den Eifers für Literatur unter den Geistlichen im Lande“. 
Az alkalmi költészet harmadik jelentősebb képviselője, 
brechtenbergi Brecht András ( t 1842) elhagyta szűkebb 
hazáját, s a pesti és bécsi lapoknál próbált szerencsét 
tollával. Első verseskötetének (Lyrisch-didaktisches Blumen
kränzchen. Hermannstadt, 1834) erkölcsös és szentimentális 
költeményei még teljesen az anakreontikusok és a göttingai 
költők hatását mutatják. De Brecht igazi eleme a rögtön
zés és a paródia (Tausend und eine Grille über verschiedene 
Gegenstände. Kaschau, 1830. — Gedankenblitze und Steg
reifdichtungen. Kronstadt, 1838. — Das Lied vom Männer
herzen . . . Pesth, 1841). Ötletessége és formavirtuózitása 
szinte kimeríthetetlen s bár egyre inkább Saphir hatása alá 
kerül, sohasem válik olyan erőltetetté, sekélyessé mint 
mestere, mindig van benne valami morális tartózkodás.

Az erdélyi szász népélet első művészi ábrázolója, 
a népnyelv első igazi dalnoka a korán elhunyt Kästner 
Viktor (1826—1857). Költeményei csak halála után jelentek 
meg összegyűjtve (Gedichte in siebenbürgisch-sächsischer 
Mundart . . . Hermannstadt, 1862). Kästner verseiből szín- 
pompásan rekonstruálódnak szülőfalujának képei, a gyer
mekköltő első benyomásai: az egyszerű, szegényes papiak, 
az Olt partján búsongó fűzfák és a háttérben emelkedő 
kárpáti havasok. A szülőföld iránt való rajongó szeretet 
szólal meg csaknem mindegyik költeményében. Lírájának 
primitív elemeit szeretetreméltó egyéniségének varázsával 
ruházza fel. Kästner annyira tipikus gyermeke fajának, 
hogy a verseiben kifejeződő gondolatokból és érzelmek
ből az erdélyi szász nép önmagára ismerhetett. A költe
mények igazán művészi értéke azonban az erdélyi szász 
népnyelv mesteri kezelésében rejlik. Ez a színpompás,, 
kifogyhatatlanul gazdag népnyelv volt Kästner képei és- 
gondolatai számára az egyedül lehetséges kifejezőeszköz,



ez teremti meg költeményeinek belső és külső formája 
között a teljes harmóniát. Kästner lírájának sajátosságai 
népszerűségének határait előre megszabták: költeményei 
a szász nép közkincsévé lettek, de a költő szülőföldjének 
határain kívül alig vettek róluk tudomást. Sokoldalúbb, 
de mint tájköltő közvetlenségben és szemléletességben 
messzire Kästner mögött marad Schuller János Károly, 
az erdélyi szász történelmi kutatás fáradhatatlan szer
vezője. Szépirodalmi munkásságát Moore Tamás költemé
nyeinek fordításával (Gedichte aus dem Englischen . . . 
Hermannstadt, 1829) kezdte, majd humoros-szatirikus rajzok
ban és paródiákban folytatja. A Saphir által divatossá lett 
parodizálással az erdélyi szász költők különös előszere
tettel figurázzák ki Schiller Das Lied von der Glocke-jét. 
A „Glocke“-paródiák sorát Schuller nyitja meg (Das Lied 
vom Pfarrer . . . Hermannstadt, 1841), és Brecht András 
válaszol rá (Das Lied von der Pfarrerin), majd a negyvenes 
években Geltch János Frigyes a politikai költészetbe vezeti 
be ezt a népszerű stílusformát; egyik paródiájában (Das 
Lied von der Öffentlichkeit . . . Hermannstadt, 1845) a 
nemzetiségi kérdésben részvétlen erdélyi szász közvéle
ményt ostorozza, a másikban pedig (Das Lied von den 
Magyaromanen . . . Hermannstadt, 1849) a szabadságharc
ban a magyarok mellé állott honfitársait gúnyolja ki. Schuller 
nyelvjárási lírája (Gedichte in siebenbürgisch-sächsischer 
Mundart... Hermannstadt, 1841) elvontabb, inkább reflexióra 
hajló mint Kástneré, és éppen ezért sohasem lehetett olyan 
népszerű. A későbbi tájköltők, Schuster Frigyes Vilmos és 
Teutsch Traugott is talán nagyobb tudatossággal és tanult- 
sággal jelenítették meg az erdélyi szász föld és népélet 
költői szépségeit, de Kästner lírájának naiv báját meg sem 
tudták közelíteni.

A politikai líra kezdettől fogva a napóleoni háborúk 
lírikusainak, valamint a negyvenes évek politikai költésze
tének nyomában fejlődik és erős nemzetiségi elfogultság, 
magyarellenes hangulat tölti el. Jellemző, hogy a szabad
ságharcban valamennyi erdélyi szász politikai lírikus 
karddal vagy tollal a magyarság ellen harcolt. A negy
venes évek irodalmának egyik legjelentékenyebb regény- 
és drámaírója Mariin József (1824—1849) egyetlen verses
kötetében (Politische Kreuzzüge . . . Hermannstadt, 1847), 
szenvedélyes meggyőződéssel, kíméletlenül szembeszáll az 
erdélyi szász közélet kinövéseivel. A kötet általános fel
tűnést keltett nemcsak a költőnek a hagyományokkal 
szemben gyakorolt éles kritikája, hanem a versek virtuóz 
formája miatt is. A gyűjteménynek különösen első részé 
erősen emlékeztet Goethe és Schiller Xéniá-ira, a szonettek 
Rückert hatása alatt állanak, a politikai költők közül egyedül
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Anastasius Grün gondolataival találkozunk. A kötet leg
sikerültebb darabjai a friss, és formai szempontból szinte 
tökéletes szonettek, amelyek azonban a maguk egészében 
nem emelkednek felül a tisztességes középszerűségen. 
Mariin nem igaízi költői egyéniség. Gondolatai zavarosak, 
nem tudjuk meg igazán, hogy miféle szabadságért lelkese
dik, milyenre vágyódik. Világosabban tükröződik az erdélyi 
szász nemzetiségi mozgalom forrongó hangulata Geltch 
János Frigyes (1815—1851) szászsebesi születésű lelkész 
költészetében (Epigrammatische und aphoristische Streif
lichter. Kronstadt, 1841. — Lyrische Gedichte. Kronstadt, 
1841. — Thuiskon . . . Kronstadt, 1844). Geltch Berlinben 
mohón szívta magába a kor nemzeti és liberális eszméit, 
s legfőbb feladatát abban látta, hogy honfitársait politikai 
részvétlenségükből felrázza. Uhland szellemében a hagyo
mányok és nemzeti jogok megőrzését követeli, ehhez 
azonban elsősorban az szükséges, hogy az erdélyi szászok 
tudatában legyenek németségüknek. Geltch munkái között 
legjelentékenyebb Liederbuch der Siebenbürger Deutschen 
c. antológiája (Nagyszeben, 1847. 2. füzet 1851), amelynek 
munkatársai — nyilván a forradalmi viszonyok között aján
latos óvatosságból — álnéven szerepelnek. Formában a 
gyűjtemény egyes darabjai erősen az egykorú németországi 
politikai líra hatása alatt állanak, tartalomban viszont az 
erdélyi viszonyokhoz fűződnek. A versek témái aktuális 
kérdések: a nyelvi harc, magyarosítás, unió, hazafiasságra 
való buzdítás. Néhány bordalban a német diákromantika 
szelleme uralkodik, a szerelmi dalok konvencionálisak. 
A gyűjtemény egy lipcsei daloskönyv nyomán (Auswahl 
deutscher Lieder mit ein- und mehrstimmigen Weisen. 1825) 
készült, az egyes darabok pedig Rückert, Schenkendorf és 
Grün, de még inkább Körner és Arndt hatása alatt állanak, 
ezenkívül stílusban és felfogásban még mindig kísért Schiller 
szelleme. A költemények eredetisége és esztétikai értéke 
általában rendkívül csekély, majdnem mind tipikusan dilet
táns alkalmi vers, amelyekben a túlfűtött pátosz és üres 
dagályosság a legjellemzőbb. Geltch maga is Arndt és 
Körner, valamint Grün tanítványa ; az ő képgazdagságukat 
gyakran triviális dagállyá fokozta. Kifejezőereje szűk keretek 
közt mozog, de néhány közvetlen hangú dala utat talált 
a nép szívéhez. Geltch politikai líráját mintegy kiegészítik 
Kirchner János Károlynak (1821 —1850), a magyarok elleni 
harcban fiatalon elpusztult katona-költőnek versei (Gedichte. 
Kronstadt. 1852). Az egykórú közönség lelkesedéssel 
olvasta Kirchner és Geltch költeményeit, de a szabadság- 
harc után csodálatosan fellendült erdélyi szász szépirodalom 
alkotásai nemsokára teljesen elfeledtették e mozgalmas 
évek emlékeit.
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4. Az elbeszélő irodalom.
Németnyelvű elbeszélő irodalmunk a XIX. század első 

felében voltaképen nem más, mint az időszaki sajtóval 
együtt felvirágzó francia és német újságregény és tárca
irodalom közvetítője. A könyvkiadók, a hazai német folyó
iratok szerkesztői megelégednek azzal, hogy a nemzetközi 
népszerűségre emelkedett elbeszélő munkákat lefordíttatták, 
vagy újra kinyomatták; önállóbb utánzója is csak ennek 
a műfajnak akad néhány jelentéktelen zsurnaliszta íróban. 
A hazai hagyományokban gyökerező komoly elbeszélő 
irodalomnak csak az erdélyi szászoknál van termékeny 
talaja; náluk fejlődik ki először Walter Scott hatása alatt 
a történelmi regény. Egyedülálló epikus tehetség Pyrker, 
akinek nagyszabású, klasszikus tárgyú eposzait sokan 
magasztalták, de kevesen olvasták. Igaz, hogy a harmincas 
évek közönsége ezekben az idejüket múlt alkotásokban 
már csak a nyelvművészetet élvezhette volna.

A) Pyrker János László.
„Ein verspäteter Nachzügler der religiösen Dichtung 

des vorigen (18.) Jahrhunderts, der kein einziges richtiges 
Kunstwerk hinterliess“ — írja a sokat magasztalt költőről 
egyik életírója. Ez az ítélet tűlszigorú és Pyrker költé
szetének gyökereire vonatkozó része nem is egészen helyes.
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Pyrker költészetét nagyon különbözően ítélték meg. Eposzéit 
sokszor fejtegették, magyarázták, lefordították idegen nyel
vekre, de mikor a költő meghalt, éppen olyan hamar 
elfelejtették. Az életében megjelent magasztaló bírálatok 
inkább személyes körülményeknek, a költő magas méltó
ságának tulajdoníthatók, mint művei értékének. De mun
kásságának irodalomtörténeti jelentősége el nem vitatható. 
Művei Toldy Ferenc helyes ítélete szerint „inkább szóno
kiak, mint költőiek, hidegek, nem fenségesek, de mint 
nyelvművek a német irodalom csúcsán állók, s mint ilyenek 
fel is tűntek". S amint különbözőképen értékelték Pyrker 
műveit, éppen olyan eltérőek a vélemények a magyarság
hoz való viszonyát illetőleg. Egyesek szerint jó magyar 
érzésű hazafi volt, mások még azt is tagadják, hogy bármi 
köze lett volna hazánk szellemi életéhez. Kortársai a 
hazafiatlanság vádjával illették, s e vád annál súlyosabb 
volt, mert a magyar irodalom vezéralakjai, Bajza, Toldy 
és Vörösmarty femelték. Pedig Pyrker semmivel sem volt 
rosszabb magyar — igaz, hogy jobb sem — mint a kora
beli hazai német írók tekintélyes része. Számára a hazafias
ság fogalma összeforrt a dinasztikus hódolat fogalmával, 
hazájának a nagy monarchiát tekintette, azt a területet, 
amelyre a rajongva tisztelt dinasztiának uralkodói jogköre 
kiterjedt. Ugyanabba a gazdag — még a XIX. század 
elején is eleven — osztrák barokk kultúrába került életé
nek legfogékonyabb éveiben, amelyben későbbi barátja, 
a legnagyobb osztrák költő, Grillparzer is felnőtt s ennek 
a kultúrának egyik legjellemzőbb tartozéka, a dinasztia
kultusz is más-más formában ugyan, de egyforma erővel 
érvényesül mindkettőjük költészetében. Hogy Pyrker néme
tül írt, s hogy Tirolt, mint őseinek szülőföldjét dicsőítette, 
az családi hagyományaiból, neveléséből és életkörülmé
nyeiből természetesen adódik. Az is érthető, hogy a hatal
mas befolyású egri érsek és főispán felemás hazafisága 
a nagy nemzeti erőkifejtés éveiben éppen legjobbjainkat 
nem elégíthette ki. De már az a tény, hogy hazafiatlan- 
ságát támadták, mutatja, hogy közénk tartozott és mun
kásságát mindenesetre megilleti egy fejezet a hazai német
ség irodalmának történetében.

A fehérmegyei Lángban született Pyrker János László 
(1772—1847) első ösztönzéseit a költészetre székesfehérvári 
tanulóévei alatt tanáraitól, Ányos Páltól és Virág Benedek
től kapta. Az ő hatásuk, ha nem is Pyrker költészetének 
szellemén, de klassziciszlikus formáján és történetszemlé
letén mindvégig kitörölhetetlen nyomokat hagyott. A fiatal 
Pyrker rendkívül határozatlan a pályaválasztásban. Miután 
leghőbb vágya, hogy katonai pályára lépjen, nem teljesül
hetett, Budán keres állami alkalmazást, de nem találva

Pukánszky : A magyarországi németség irodalmi törekvései. 3 2
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meg helyét, egy gróf magántitkárául szegődik Palermoba. 
Azonban ezt az elhatározását is csakhamar megbánja és 
visszatér. Palermoból Genuába tett tengeri útjának kaland
jait később Tunisias-ában értékesítette. A sokat hányatott 
ifjú egy jóakarója tanácsára a szerzetesi életben véli nyu
galmát megtalálhatni. Belép a cisztercita-rendbe s a gyö
nyörű fekvésű osztrák lilienfeldi rendházba kerül. Itt siker
rel elvégezve tanulmányait, 1796-ban pappá szentelik. 
A napóleoni háborúk okozta nehéz viszonyok között csak
hamar alkalma van arra, hogy kitűnő gazdasági érzékét, 
szervezőképességét érvényesítse, s miután mint Türrnitz 
község plébánosa férfiasán megvédte híveit az ellenséggel 
szemben, 1811-ben a rendház élére kerül. Apátságának 
évei alatt szinte újjáépítteti a háborús években megviselt 
rendházat s egyre jobban sikerül elnyernie a legfelsőbb 
körök, főkép Ferenc császár bizalmát. A császár kegye 
egymásután a legfényesebb állásokba helyezi Pyrkert: 
1818-ban szepesi püspökké, 1821-ben velencei pátriárkává, 
végül 1827-ben egri érsekké nevezik ki. Mint egri érsek 
Pyrker nagyszabású műpártoló és közjótékonysági tevé
kenységet fejtett k i; az egri székesegyházat s egyik leg
szebb képgyűjteményünket neki köszönhetjük, s nem volt 
olyan közhasznú társadalmi mozgalom, amelytől távol tar
totta magát.

Pyrker mint költő vérbeli epikus tehetség. Azok a 
részletek a legszebbek műveiben, amelyekben mozgalmas 
események lefolyását foglalja költői formába, vagy amelyek
ben tájakat, természeti jelenségeket ír le. Költészete szá
mára a legtermékenyebb korszak a Lilienfeldben töltött 
első évek voltak. A rendház magányában mélyedt el a 
görög és latin klasszikusok s az újabb német irodalom 
tanulmányozásában, innen könnyen érintkezhetett a bécsi 
irodalmi társaságokkal, főkép a Hormayr körül cso
portosult hazafias költőkkel. Részben az ő, elsősorban 
Matthäus Coliin hatásának tulajdonítható Pyrkernek az az 
eltévelyedése, hogy a drámaírással megpróbálkozott. Tárgyi 
szempontból ezek a drámák még Ányos és Virág tanításait 
tükrözik, mert Pyrker összes művei között egyedül ezek 
magyar vonatkozásúak. Az 1810-ben Bécsben megjelent 
Historische Schauspiele kötete három darabot foglal magá
ban : Die Korwinen. Ein Trauerspiel in fünf Acten; Karl 
der Kleine, König von Ungarn. Ein Trauerspiel in fünf 
Acten ; Zrinis Tod, Ein. Trauerspiel in fünf Acten. Drámák
nak ezeket a darabokat a legjobb akarattal sem nevez
hetjük, cselekvésnek és bonyodalomnak semmi nyoma 
nincs bennük. Eleitől végéig párbeszédes elbeszélések; 
ami történik, azt mind csak elbeszélés útján tudjuk meg, 
mert a tehetetlen, gyámoltalan szereplők semmit sem cse
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lekszenek. így természetesen jellemrajzról sem lehet szó. 
irodalomtörténeti értéke csak a Zrininek van, amennyiben 
Körner ismerte és felhasználta saját darabjához. Mikor 
hazafiatlansággal vádolták Pyrkert, hívei ezekre a magyar 
tárgyú drámákra hivatkoztak, mint magyar érzésének bizo
nyítékaira. De ezekből a drámákból magyar érzést, vagy 
éppen hazafiasságot kiolvasni lehetetlen. A magyar nem
zet múltja iránt Pyrkernek semmi érzéke nincsen, politikai 
meggyőződése is teljesen idegen szellemű. Mindig csak a 
•császárt emlegeti s a Zriniben egy helyen V. Károlyról 
szólva, valósággal a Gesamtmonarchie eszméjét dicsőíti.

Pyrker drámáit megjelenésük alkalmával alig vették 
észre. Úgy látszik, a költő maga is érezte balsikerét, mert 
bevárva a horatiusi kilenc évet, csak 1819-ben adta ki 
tizenkét énekes eposzát (Tunisias . . .  Bécs), noha az 1810- 
ben szinte teljesen készen állott. Pyrker aprólékos részlet
tanulmányok ut^n fogott hozzá V. Károly tuniszi hadjáratá
nak költői feldolgozásához. Már székesfehérvári tanuió- 
évei alatt megismerte Masenius hasonló tárgyú művét s 
a lilienfeldi rendházban töltött első években Alois Mickl 
Columbusról szóló eposza és P. Weidmann Karlssieg-je 
alakították tovább tervét. De mindezeknek a lelkiismeretes 
tanulmányoknak ellenére Pyrker költeménye úgy hat reánk 
a maga egészében, mint a XVII. századi német barokk 
tudós poéták egy-egy nagyszabású alkalmi szerzeménye. 
A renaissance-eposz minden technikai hagyományát, mytho- 
lógiai apparátusát átveszi Pyrker, de nem tud belé új életet 
önteni. Egyben azonban messze felülmúlja a tudós barokk 
költőket. Á szó legnemesebb értelmében mestere a klasz- 
szikus versformának és nyelvnek. Pyrker hexametereinek 
csodálatos ritmikája és képeinek szuggesztív ereje alig áll 
mögötte Klopstock és Goethe legszebb verssorainak. Jóval 
sikerültebb Pyrker másik világi tárgyú eposza, az 1824-ben 
kiadott Rudolf von Habsburg (Bécs). A Habsburg-ház 
megalapítójának alakja Schiller balladája óta érthetően 
különösen az osztrák költőket vonzotta. Rudolf kedvelt 
hőse Pichler Karolinánekv Coliin Henriknek, sőt magyar 
költők, Pálóczi Horváth Ádám és Aranyosrákosi Székely 
Sándor is nagyszabású eposzt írnak róla. Pyrker művét 
ugyanaz a hazafias pátosz hatja át, mint sokban hasonló 
gondolkodású barátjának, Grillparzernek drámáját, de e 
darab lüktető elevensége mellett Pyrker eposza úgy hat, 
mint valami archaeologiai emlék. A mythológiai apparátus 
középpontjában itt egy Drahomira nevű varázslónő népies, 
mondaszerű alakja áll, s így a fantasztikus részleteknek 
anakronizmusa nem olyan bántó, mint a Tunisias ban, de 
azért mégis úgy érezzük, hogy az egykorú esztétikusok 
szertelen lelkesedése ezért a műért nem volt egészen őszinte.

32*
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Pyrker mélyen vallásos lelkének megnyilatkozásai 
bibliai eposzai és legendái. A Kazinczy fordítása révén a 
magyar irodalomban is ismert Perlen der heiligen Vorzeit 
(Buda, 1821) a XVIII. századi német vallásos epikusok 
modorában az ótestamentom egyes mozzanatait dolgozza 
fel költői ciklus formájában. Pyrker kitűnően ismeri az 
ótestamentom hangulatát s a keleti háttér rajzában, szín
pompás leírásaiban itt is mesterit tud adni, de mégis az 
a benyomásunk, hogy művével legalább két emberöltőt 
késett. A Perlen der heiligen Vorzeitnak mintegy folyta
tásai a Bilder aus dem Leben Jesu und der Apostel (Lipcse, 
1842—43) és a Legenden der Heiligen auf alle Sonn- und 
Feiertage des Jahres (Bécs, 1842), amelyek 1847-ben együtt 
is megjelentek. Pyrkernek ezek a legendagyüjteményei a 
legjobb értelemben vett épületes könyvek. Áz élet küzdel
meiben elfáradt embereknek akar vigasztalást és bátorítást 
nyújtani, egy tisztább élet ígéretét csillogtatva meg előttük. 
Irodalmi mintái Herder legendái és Vom Geist der heb
räischen Poesie c. munkája voltak. Ezekben a legendák
ban is bámuljuk Pyrker tiszta verselő művészetét és költői 
nyelvének gazdagságát. De formavirtuózitása sokszor túl
zásokra ragadja, úgyhogy legendái éppen ezzel elvesztik 
egyszerűségükben rejlő szépségüket. Amint Pyrker legen
dáiban a leíró részletek a legszebbek, úgy egyetlen lírai 
verskötetében (Lieder der Sehnsucht nach den Alpen. 
Stuttgart, 1845) is leíró művészetét bámuljuk. Pyrker a ter
mészet egyes jelenségeit csodálatos élménybeli tartalommal 
tudja megtölteni. A magas hegyek közé vágyott, ott álmo
dozott egy vágy nélküli, boldog országról, ahol minden 
csak a szépség kultuszát szolgálja.

Pyrker a magyar szellemi élet szempontjából az epikus 
költőknek abba a sorába tartozik, amely az ú. n. deákos 
költőkkel kezdődik, Vörösmartyban éri el tetőpontját és 
Czuczorral fejeződik be. Költészetének ehhez az alap
rétegéhez életkörülményei folytán újabb hatások — Hormayr 
körének ösztönzései, Klopstock műveinek tanulmányo
zása — járultak, amelyek új színezetet adtak műveinek. 
Pyrker klasszicisztikus forma- és nyelvművész, aki a költői 
nyelvet és verselést Ausztriában addig szinte elképzelhetet
len magas színvonalra fejleszti, de tehetsége ezekben a 
formalisztikus elemekben ki is éli magát. Az eposzban 
alkotta a legnagyobbat, amely az ő korában már mint 
műfaj is elavult.

„Nincs nép a földön a mi nemzetünkön kívül, amely 
még ma is alkothatna eposzt szerencsével“ — írja Gaal 
György 1827-ben Toldy Ferenchez. Gaal György az egyet
len költő a hazai német irodalomban, aki Pyrkeren kívül 
az eposszal megpróbálkozott. Die nordischen Gäste (Bécsr
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1849) c. tizenkét énekes elbeszélő költeményében Sándor 
cárnak egy egyszerű polgári házban, Neuhausenben tett 
látogatását írja le. Goethe Hermann und Dorotheaiának 
erős hatása alatt, terjengősen rajzolja a költemény igazi 
hősének, egy egyszerű kádármesternek családi életét. 
A költeménynek könnyen perdülő hexametereit s néhány 
idillikus epizódját az egykorú kritika elismeréssel fogadta, 
de ma már ez az eposz épúgy nem tud érdeklődést kelteni 
az olvasóban, mint Pyrker művei. Gaal minduntalan a 
részletezés útvesztőjébe téved s a svájci család életének 
hosszadalmas vázolása után a főeseményt, a cár látoga
tását jelentéktelen epizóddá zsugorítja, amely az előz
ményekkel semminemű kapcsolatba nem hozható.

I R O D A L O M .
Goedeke: Grundrisz X2. 1913. 556—563. 1. — ADB.  XXVI. 

790—94. 1. — Kaunitz Lajos: Pyrker élete és müvei. Bp, 1896.— 
Bleyer Jakab: Kazinczy Ferenc polémiája az Aurora körrel 
1830-ban. EPhK. 1896. — Madarász Flóris: Pyrker és a magyar 
írók. Eger. 1908. — U. az: Verseghy és Pyrker. Magyar Szemle. 
1901. — Esztergár László: Kisfaludy Károly mint Pyrker for
dítója. EPhK. 1904. — Miklós Ferenc: Pyrker költészetének 
magyar vonatkozásai. Philologiai dolgozatok a magyar-német 
érintkezésekről. Bp., 1912. 145—155. I. — Lám Frigyes: Szepesi 
vonatkozások Pyrker János László epikus müveiben. Közle
mények Szepes vm. múltjából. 11. 1910. 91. 1. — E. Gragger: 
Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn. Kny. Nagl-Zeid- 
ler i. m.-böl Wien u. Leipzig, 1914. 22—27. I. — Gnal György eposzá
ról I. Gácsér József: Gaal György élete és munkássága. Soproni 
bencés főgimnázium értesítője 1904/5. és B. Gragger i. m. 29. 1.

B) Regény és novella.
A szorosabb értelemben vett elbeszélő irodalom ön

álló alkotásokban kétségbeejtően szegény. Ennek oka 
főkép az, hogy a hazai német olvasóközönség a kiadók 
és folyóiratok útján szinte túlságosan el volt látva 
szórakoztató olvasmányokkal. Az élelmes könyvkiadók 
mindent elkövettek, hogy a közönség a divatos francia, 
angol és német regényeket minél előbb kézhez kaphassa, 
s ezekkel a nemzetközi sikert aratott könyvekkel a szerény 
tehetségű hazai német írók nem mertek versenyre kelni. 
A külföldi regény a XIX, század első felében a leg
biztosabb könyvárú. Hartleben már 1815-ben Winter
freuden címen kiad egy rövidebb regényekből és elbeszé
lésekből álló gyűjteményt, majd Leyrer József folytatja a 
sorozatot az 1819-ben megindított Frauenzimmer-Bibliothek- 
kal; a felsőmagyarországi német olvasóközönség igényei
nek kielégítéséről a kassai Wigand-cég gondoskodik az 
Erheiternde Abendbibliothek für die gebildete Lesewelt 
(1826—29) 24 kötetből álló gyűjteményével, de mindezeket
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messzire túlszárnyalja népszerűségben Hartlebennek a r  
egész német nyelvterületen elterjedt Belletristisches Lese- 
Cabinet-je és Neues Belletristisches Lese-Cabinet-je, amely
nek köteteit hatalmas tömegekben vásárolták. Ezekben a 
gyűjteményekben főkép francia és angol regényeket talá
lunk. A francia elbeszélők közül különösen Sophie Gay 
szellemes regényeit, Elie Berthet munkáit és mindenek
előtt az idősebb Dumas regénygyárának fantasztikus 
kalandokkal telített termékeit olvasták. Külön figyelmet 
érdemel, hogy Voltaire 1825 körül német olvasóközön
ségünk egyik legnépszerűbb írója; munkái egymásután 
jelennek meg Pesten, s regényeiből és elbeszéléseiből 
Hartleben külön 5 kötetes gyűjteményt adott ki (Komische 
Romane und Erzählungen. Pest, 1825). Az angol irodalom 
terjesztéséért különösen sokat tett a Spiegel, amelynek 
hasábjain állandóan találkozunk regény- és novellafordí
tásokkal. De az újabb írók közül Walter Scott kivételé
vel egy sem lett igazán népszerűvé, inkább a XVÍII. szá
zadi elbeszélők műveinek, Sterne szentimentális elbeszé
léseinek és Marie Edgeworth Rousseau hatása alatt írt 
társadalmi irányregényeinek volt nagyobb olvasóközön
sége. A német regényírók művei közül is azokat terjesz
tették kiadóink, amelyek legközelebb állottak a világsikert 
aratott francia „slágerekhez“ : Clauren (Kari Henn) 
sekélyes pikantériákkal színezett álszentimentális elbeszé
léseit, Hermann Meynert fantasztikus novelláit és a házas
sága révén hazánkhoz közel álló bécsi írónő, Remekházy 
Josefa könnyed szellemességgel írt szérelmi történeteit, 
amelyekkel folyóiratainkban is gyakran találkozunk. 
A magyar regényírók közül főkép Jósika műveit olvasta 
közönségünk német nyelven; regényei 1834 és 1844 között 
Klein Ármin fordításában, 17 kötetben jelentek meg Pesten 
Heckenastnál, az Abafi-1 azonban Steinacker Gusztáv 
fordításában Brandstetter, lipcsei könyvkiadó is kiadta 
(1838). Ugyancsak Klein Ármin fordításában olvasta német 
olvasóközönségünk Eötvös Karthauzi-ját is (1842).

A közönségnek az a része, amely a hosszabb lélek- 
zetű regényeket fárasztóknak találta, az anekdotákból, 
tréfás rajzokból és rövidebb elbeszélésekből álló gyűjte
ményekben szintén megtalálta a maga szórakoztató olvas
mányait. A Hartleben kiadásában 1815-ben megjelent 
Anekdotenschatz 1845-ig csupán Pesten 5 kiadást ért meg, 
s a bécsi népkönyvekből és ponyvairatokból összetevődő 
Kreuzergeschichten-nek (4 kötet, Buda, 1845) legalább 
annyi olvasója volt, mint a francia rémregényeknek. Ilyen 
anekdotákból és kisebb elbeszélésekből álló gyűjteményt 
szerkesztett Begry Ferenc a déli határvidéki népiskolák 
igazgatója (Sammlung von Denksprüchen, Erzählungen
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und Liedern . . . Pest, 1830). Persze ez a gyűjtemény 
elsősorban nevelő célzattal készült az ifjúság számára, s 
így benne nem annyira a bécsi néphumor vaskos tréfáit, 
mint inkább Gellert és hozzá hasonló szellemű írók költe
ményeit és morális elbeszéléseit találjuk.

Míg a francia és angol regényfordítások, utánnyoma- 
tok és anekdotagyűjtemények a kényesebb ízlésű s az 
irodalmi divattal lépést tartó közönséget látták el olvas
mányokkal, addig az egyszerű nép szellemi szórakozta
tásáról a ponyvairatók hatalmas tömegével gondoskodtak 
a mozgékony könyvkiadók. Pesten különösen Trattner, 
Pozsonyban pedig Bucsánszky gyártotta ezeket a ponyva
iratokat, persze magyar nyelven éppúgy, mint németüL 
A németnyelvű ponyvairatok közt főkép ismert nép
könyvek borzalmasan megcsonkított és véres epizódokkal 
megtoldott átdolgozásait találjuk (Geschichte vom Fortu
nat . . . Pressburg, 1842. — Geschichte der Hirlanda . . . 
Pressburg, 1842' — Die drei Höllengaben oder des Teufels 
Grossmutter. . . Pest, 1820), de akad köztük divatos 
magyar tárgyú történelmi elbeszélés vagy fantasztikus 
rablóhistória is (Sobri Józsi der Räuberhauptmann . . . 
Ofen, 1843. — Die schöne Helena von Lányai . . . Pest, 
é. n.). Az ifjúságot különösen a kassai Werfer kiadócég 
Kinderbibliothek-ja látta el olvasmányokkal; ebben a 
gyűjteményben egymásután jelentek meg Campe elbeszé
lései és Schmidt Kristóf ifjúsági iratai.

Ezek a regényfordítások, anekdotagyűjtemények és 
ponyvairatok valósággal megfertőzték a közönség ízlését 
s még ha a hazai német írók között akadt volna is jelentő
sebb epikus tehetség, az importnagyságok népszerűségé
vel nem versenyezhetett volna. Hozzájárult ehhez, hogy 
az újságnovellának és tárcának általánosan elismert mes
tere Saphii Móric Gottlieb volt, akit konzervatív gondol
kodású német íróink nemcsak mozgékonyságban és ötle
tességben, hanem sekélyes ízléstelenségben sem tudtak 
utolérni, llymódon a hazai német elbeszélő irodalom 
művelői között csak a napi szükséglet számára dolgozó 
újságírókat találunk, akik egyforma könnyedséggel aknáz
ták ki írásaik számára a francia regényírók sablonos fogá
sait és Saphir szellemeskedéseit. Saphir követője a kalan
dos életű Benkert Antal (1794—1846), az ismert műfordító 
és bibliográfus Kertbeny atyja. Kereskedőnek készült, 
majd, miután Pesten az atyjától örökölt „Magyar király“ 
fogadóba beleölte minden vagyonát, mint német színész 
lépett fel Budán és Kassán s mint Bäuerle Theaterzeitung- 
jának és a Spiegelnek munkatársa kereste kenyerét. Úti
rajzainak (Die Reise von Pesth bis Baja . . , Pest, 1830), 
irodalmi mintája tulajdonképen Heine nálunk is nép



szerű tárcasorozata, de az emberek eltorzító ábrázolásá
ban, a keresett ötletek halmozásában Saphirt igyekszik 
utánozni. A torzítás és olcsó humorizálás iránt való haj
lama még erősebben domborodik ki pesti életképeiben 
(Pester Lebensbilder . . . Pest, 1830—32. Bunte Bilder aus 
dem Leben . . . Pest, 1842) még az árvízkatasztrófa leírá
sában is (Wuth des Elements . . . Pest, 1838). Novellái, 
amelyeket a Spiegelben és pesti színházi zsebkönyvek
ben adott ki, titokzatos, izgató részletekben bővelkedő 
meseszövésükkel Dumas újságregényeinek hatására val
lanak. Saphir modorában írt tréfás rajzokkal és elme
futtatásokkal lépett a nyilvánosság elé Horovitz Lipót, a 
pozsonyi zsidó leányiskola tanítója (Humoristisches Trium
virat . . . Pressburg, 1835. — Lachtauben . . . Pressburg, 
1841). Horovitz is egyike azoknak a zsidó literátoroknak, 
akik a legújabb irodalmi áramlatokkal lépést tartva is 
megőrzik műveltségüknek orthodox talmudista alaprétegét. 
Gondolatvilágának középpontjában a zsidóság áll, ennek 
erényeit magasztalja, ennek érvényesüléséért küzd. Külö
nösen kitűnik ez főművében (Benjamin Kohn. Ein National
gemälde aus dem Judenthume. Pressburg, 1847), amely
ben egymást érik az ifjúnémet írók, főkép Börne, Gutzkow 
és Laube munkáiból vett s a zsidók emancipációjára 
vonatkozó idézetek. Egyébként Horovitz meseszövésben 
és szerkesztésben a franciák tanítványa, bár novelláinak 
(1848. Eine Sammlung origineller Novellen . . . Pressburg, 
1849) kivétel nélkül zsidó hősei szintén az ifjúnémetek 
politikai és társadalmi reformjaiért lelkesednek. Még köze
lebb áll a franciákhoz az érsekújvári születésű Chownitz 
Julian Tódor. Mint a Spiegel és a Der Schmetterling szín
házi kritikusa eleinte ő is Saphir babérjaira vágyott, 
amint ezt tréfás tárcáinak önálló kötete is bizonyítja (Liebe, 
Schauspielkunst, Recensenten, Handwerk und Sardellen. 
Pest, 1839), de Moderne Liebe (Pest, 1840) c. regényének 
előszavában teljesen a franciák tanítványának vallja 
magát; Victor Hugótól, Paul de Kocktól és George Sand- 
tól tanulva akar elevenséget, szórakoztató elemet bele
vinni a száraz elmélkedésekben és erkölcsi fejtegetések
ben elsekélyesedett német regényirodalomba. Az a szürke 
bécsi szerelmi történet, amely regényében előttünk lebonyo
lódik ugyan szórakoztatásnak is elég gyenge, de Chownitz 
éles megfigyelőkészsége és minden körülményeskedéstől 
ment stílusa valóban életet visz a sovány mesébe és a 
regényt még ma is olvashatóvá teszi. De azért mégis a 
hazai német szellemi élet hihetetlen süllyedését jelenti, 
hogy ezt az újságregényt 1840-ben mint német elbeszélő 
irodalmunk egyik kiemelkedő jelenségét kell elkönyvel
nünk.

504
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A napi szórakoztatásra szánt tárcák és újságregények 
erőszakolt modernségével és sikerhajhászásával szemben 
Zayné Calisch Mária bárónő novellái szűkebb látókörű, kon
zervatívabb, de,egyúttal hasonlítlanul nemesebb ízlésű vilá
got tárnak elénF. A bárónő elbeszélő tehetsége barátnőinek, 
Artner Teréznek és Pichler Karolinának ösztönző hatása 
alatt fejlődött ki. Novelláinak (Feierstunden. I—II. Pest, 
1820, III. Brünn, 1823, IV—V. Wien, 1830) nem a cselek- 
vénye, hanem a miliője érdekes. A magyar mágnás
házak vidám ünnepei, mulatságai, az ódon várkastélyok
hoz fűződő mondák, saját és barátnői életének kiemel
kedőbb mozzanatai elevenednek meg ezekben a novellák
ban. De a bárónő novelláiról nálunk alig vettek tudomást. 
Az importregények szenzációi minden megszólalást elnyom
tak s népszerűségük a szabadságharc után csak emel
kedik.
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C) Erdélyi szász regényírók.
Az erdélyi szász irodalmi élet megélénkülése a 

negyvenes években nagyrészt a nemzetközi irodalom 
népszerűbb alkotásainak nagymérvű elterjedésével ma
gyarázható. A német írók közül ugyan még mindig csak 
a klasszikusoknak, vagy legfeljebb a romantikusoknak 
volt nagyobb olvasóközönsége, az ifjú-németek politikai 
és társadalmi törekvéseinek a szászok hagyományos, 
szilárd társadalmi viszonyai között alig akadtak hívei. 
Politikai vonatkozások csak a nemzetiségi kérdéssel kap
csolatban kerültek az erdélyi szász irodalomba. A német 
íróknál jóval népszerűbbek voltak a francia és angol 
regényírók. Az epikai műformák iránt a szászoknak 
egyébként is érzékük volt. Az 1840-től kezdve Brassóban 
megjelenő Stundenblumen der Gegenwart egymásután 
közli a népszerűbb francia rémregényeket, főkép Dumas 
és Sue munkáit, míg a német elbeszélők — Laube, Kari 
Spindler, Friedrich von Heyden — csak mellékesen sze
repelnek benne. Ebből a gyűjteményből indul ki az 
erdélyi szász elbeszélő irodalom teljesen külföldi minták 
után, s főjellemvonása — éppúgy, mint a francia regény
vagy novellairodalomé — a fantasztikus tárgyak és ese-



mények hajhászása. Az olcsó hatásokra törekvő francia 
elbeszélőkkel szemben a nagy angol regényíró, Walter 
Scott csak nehezen hódít teret; de amint a magyar iro
dalomba az erdélyi származású Jósika, Scott tanítványa 
vezeti be a történelmi regényt, úgy az első hazai német 
történelmi regény szerzője, Roth Dániel is erdélyi író és 
Scott követője.

Hogy az erdélyi szász elbeszélők mennyire a brassói 
gyűjtemény hatása alá kerülnek, azt legjobban Marienburg 
Adolf Waldemar (1801 —1841) brassói városi tanácsosnak 
a sorozat 3. kötetében megjelent Der Granatapfel c. 
novellája mutatja, amely teljesen kiaknázza a francia 
novellák jól bevált közhelyeit és hatáskeltő eszközeit. 
Az első igazi elbeszélő tehetség, Roth Dániel ugyan már 
1839-ben a nyilvánosság elé lépett Der Kirchhof bei 
Hermannstadt és Der Verräter c. névtelenül megjelent 
novelláival, (Blätter für Geist, Gemüt und Vaterlandskunde), 
de első nagyobb elbeszélését (Landskron 1841), mégis a 
Stundenblumen-ben adta ki.

Roth Dániel (1801—1859) pap és orvos volt; költői 
alkotás szempontjából legtermékenyebb évei azok voltak, 
amelyeket, mint a Nagyszeben mellett fekvő Hermány 
község lelkésze töltött el teljes visszavonultságban. Elénk 
szellemével csakhamar belekapcsolódott a fellendülő 
erdélyi szász publicisztikába, s emellett néhány év alatt 
egész sor elbeszélő munkát adott ki. Első nagyobb elbe
szélése, a fentebb említett Landskron még teljesen a 
francia regényírók, közelebbről Dumas hatása alatt áll. 
De Rothból hiányzik a francia romantikus regényíróknak 
egy fontos sajátsága: a titokzatosság iránt való érzék, és 
eleven, reális leírásaiban is eltér francia mintáitól. A nem
zetközi sablonnovellától annyiban is függetleníteni igyek
szik magát, hogy tárgyát az erdélyi történelemből választja, 
igaz, hogy az erdélyi háttér egyelőre csupán holt deko
ráció. Ebből a szempontból a Stundenblumenben meg
jelent második novellája, Der Kurutzen-Anführer (1842) is 
alig mutat fejlődést. A borzalmas elem legerősebben Die 
Nonne aus den Karpathen c. történeti novellában (1845) 
domborodik ki, míg az 1846-ban írt Die Schlacht auf dem 
Brotfelde finom lélektani elemzései erős közeledést jelez
nek Walter Scotthoz. Ez a novella — tárgyát Heyser 
Keresztély dramatizálta — jellemrajz szempontjából leg
közelebb áll Roth főművéhez, a Harteneck-hez és hatá
rozottan Scott hatása alatt áll. A majdnem egyidejűleg 
kiadott Der Pfarrhof zu Kleinschenk (Hermannstadt, 1846) 
viszont még teljesen a francia ízlés jegyében készült. Az 
erdélyi háttér ugyan már nem tisztán díszlet, hanem 
valóban megelevenedik s a népies alakokban is igazi
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erdélyi típusokat rajzol az író, de azért a szerkesztésben 
még mindig Dumas-i reminiszcenciákkal találkozunk. 
Azonban Roth elbeszélő művészete nem ítélhető meg 
pusztán a francia és angol hatás szempontjából. Elbeszé
léseinek eseményhaímozása, élénk meseszövése gyakran 
emlékeztet a XVIII. század eleji német hadiregényekre, 
amilyenek nyomán Lebrecht az első erdélyi szász 
regényt írta. E hadiregényeknek hatását legjobban érez
zük a Transsilvania hasábjain 1847-ben megindított Die 
Wahlfürsten c. novellaciklus darabjaiban: Georg II. 
Rákóczi, Barcsai (1843-ban írt Rákóczi und Barcsai c. 
drámájának epikus átdolgozása) és Kemény. Ezeknek a 
novelláknak a címben szereplő hősei szinte elvesznek a 
körülöttük lezajló, de velük csak laza kapcsolatban álló 
események forgatagában. Roth publicisztikai munkássá
gának kisugárzása 1847-ben írt szatirikus novellája 
Zacharias Wirbel in Liebesnőten, amelyben metsző 
gúnnyal ellenfeleit semmisíti meg. Legérettebb munkája 
az angol történelmi regény stílusában írt „politikai“ regénye 
Johann Zabanius, Sachs von Harteneck (Hermannstadt, 
1847). Maga a tárgy is méltó volt Scotthoz s a széles kultúr- 
hisfóriai és pszichológiai fejtegetések — melyek az 
Erdélyben népszerű angol író olvasói számára nem voltak 
szokatlanok —, a hősnek művészien ábrázolt, minden 
emberi gyengeség mellett is mártírfényben tündöklő alakja 
nagy sikert arattak. A regénynek egyébként történelmi 
forrásértéke is van, amennyiben Roth olyan törvényszéki 
jegyzőkönyveket és okiratokat használhatott fel hozzá, 
amelyek azóta elvesztek. De Roth meg sem tudta köze
líteni angol mesterét. A tudományos forráskutatást s a 
művészi szerkesztést nem volt képes szervesen össze
kapcsolni, stílusa is csak ritkán emelkedik felül a dilettan
tizmuson.

Roth elsősorban drámaírói tehetség s ez regénytech
nikáján is meglátszik, mert főkép a drámai mozzanatokat 
és hatásokat aknázza ki. Főereje állandóan élénk mese
szövése ; a cselekményt gyorsan pergeti le, nem téved el 
az epizódok szövevényében s nem terheli meg elbeszé
léseit a korabeli német regényekben gyakran előforduló 
száraz erkölcsi fejtegetésekkel. S amint Roth regényeihez 
és drámáihoz mindig az erdélyi történelemből veszi a 
tárgyat, úgy publicisztikai munkásságában is állandóan 
az erdélyi viszonyokat tartja szemmel. Mint a Transsil
vania szerkesztője (1846—47) nemcsak irodalmi szín
vonalra emeli lapját, hanem minden egyes újságcikknek 
egyéni színt igyekszik adni.

Roth ifjúkori vetélytársa, az erdélyi szász regényiro
dalom másik jelentékeny egyénisége a negyvenes években



Mariin József. Miként Roth, Marlin is a publicisztika 
úlján kapcsolódott be az irodalomba — erdélyi szász 
létére a Pester Zeitung munkatársa és szerkesztője volt, 
— de írói pályáját politikai költeményekkel kezdte, 
amelyekről fentebb megemlékeztünk. Miként Roth, Mariin 
is egyúttal drámaíró, de míg Roth elsősorban drámai tehet
ség, addig ifjabb társa a regényben és elbeszélésben találta 
meg a néki legjobban megfelelő műformát. Nagyszabású 
regény- és drámaciklust tervezett Geschichten des Ostens 
címen, amelyből azonban csak két regénye Attila (Pest, 1847, 
3 kötet) és Sulamith (Pest, 1848, 2 kötet) jelent meg 
életében. Pedig Mariin gyorsan dolgozott; nagyobb művei
ben is minduntalan előtűnik a gyakorlott újságíró, aki 
elsősorban a napi szükséglet számára ír, s ez alkotásai
nak éppen nem válik előnyére. Különösen meglátszik a 
gyors, felszínes munka az Attila szerkesztésén és stílusán. 
Mariin teljesen szertelen képzeletének rabja. Kezdettől 
fogva erős hajlamát a fantasztikumok iránt irodalmi hatá
sok — a francia regény és az E. Th. A. Hoffmannért 
lelkesedő német elbeszélő irodalom — még fokozták. 
Sohasem ád nagy, egységes képeket, csak rikító színű 
részletrajzokat. Regényének nincsen igazi hőse, hanem 
minden helyzetben más-más főalakkal találkozunk. Főgon
dolata a pogányságnak a kereszténységgel való küzdelpie, 
s ez alkalmat ad az írónak arra, hogy a keresztény kul
túrát ragyogó szólamokban dicsőítse. A regény legszebb 
részletei azok, amelyekben Mariin eleven, színes képekben 
a hún népéletet jeleníti meg olvasói előtt. Második 
regénye, a Sulamith szintén a szenvedélyes, csapongó 
képzelet szülötte, de a regény buja, ótestamentomi 
világában a fantasztikus elem túltengése nem hat olyan 
bántóan, mint az Attilá-ban. Igaz, hogy az író annyira 
belehajszolja képzetét a színpompás táj- és csataképekbe, 
forró szerelmi jelenetekbe, hogy végül a túlfűtött fantázia 
nem bírja az iramot s a regény vége felé a képek és 
rajzok már csak visszatérő sablonok. A Geschichten des 
Ostens két utolsó kötete már csak Mariin halála után, 
1850-ben jelenhetett meg Jenseits der Wälder (Pest) 
címen. A kötetekben levő két nagyobb elbeszélés Das 
einsame Haus és Baba Noak der Walache új oldalról 
mutatja be Mariin elbeszélő művészetét: az erdélyi tör
ténelemből veszi tárgyát. De az elbeszélések alapjául 
vett jelentéktelen események nem elégíthették ki képzele
tét, mert mind a háttér, mind pedig az alakok rajzában 
kizökken a nagyszabású regényekben mutatott biztonsá
gából. A Baba Noak der Walache tárgyban mintegy 
előfutárja egyik kéziratban maradt regénytervezetének 
(Horra. Kriegs- und Friedensbilder aus dem Volksleben
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der Románén oder Wallachen in Siebenbürgen), amelyet 
újabban K. Bleibtreu használt fel Ein Freiheitskampf im 
Osten c. regényében. Marlin kisebb elbeszélései között leg
jobban sikerült Meister Jeremias Zwieblein c. az erdélyi 
történelemből vett novellája (1847), amelynek pompás 
alakjaiban az író egészséges humora tükröződik. Mariin 
általában színesebb képzeletű elbeszélő, gyakorlottabb 
stílművész, mint idősebb kortársa, de a jellemrajzban s 
különösen a lélektani finomságok kidomborításában 
messzire elmarad mögötte.

Roth és Mariin gazdag elbeszélő művészete méltó
képen vezeti be az erdélyi szász elbeszélő irodalom 
bámulatos fellendülését a szabadságharc után.

I RODALOM.
R. Csáki: Vorbericht zu einer Geschichte der deutschen 

Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1920. — 0. Wittstock: 
Das literarische Leben der 40-er Jahre. Vortrag in: Hundert 
Jahre sächsischer' Kämpfe. Herrnannstadt, 1896. — Nagl -Zeidler: 
i m. II. 1067—69. I. — Hajek Egon: Az erdélyi szász regényiro
dalom a XIX. század közepén. NPhD. III. Bp. 1913. — Roth 
Alfréd: Tanulmányok Roth Dánielről. NPhD. IV. Bp. 1913. — 
A. Schullerus: Michael Albert. Sein Leben inul Wirken. 
Archiv N. F. XXVIII. 1898. — Porsche Rudolf: Harteneck 
alakja a magyar és az erdélyi szász költészetben. Bp. 1909. — 
O. Wittstock: Josef Marlin. Ein Reitrag zur sächsischen 
Literatur geschickte der vierziger Jahre. Archiv. N. F. XXVI.  
1894.. Kiegészítő kritikáját 4. Schullerustól 1. Korrespondenzblatt, 
X V  III. 1895. 113. 1.

5. A drámairodalom.
A XIX. század első felének német drámairodalma 

hazánkban Goethe és Schiller drámáinak, a romantikus 
drámának s az általa közvetített Shakespeare-és Calderon 
hatásoknak a jegyében áll. A számra nagy, de értékre csekély 
színpadi termés a változó divatot követi a tündérbohózattól 
a melodrámáig, mindig a bécsi külvárosi drámai stílushoz 
simulva s a magyar drámairodalom fellendülése idején 
annak legjavát közvetíti. Vérbeli drámaíró csak egy van a 
korszak összes drámaírói között: Hugo Károly; de őt, a 
három nyelven író kozmopolitát semmi sem fűzi a hazai 
németséghez. Roth Dánielben, az erdélyi szászok kiváló 
regényírójában nagy drámai tehetség szunnyad, de a 
színház éltető ereje nélkül nem tud teljes kifejlésre jutni.

A) Hugo Károly.
A XIX. század első felének hazai német drámaírói 

között a legjelentősebb egyéniség Hugo Károly (1808— 
1877) családi nevén Bernstein Fülöp. Szegény pesti zsidó 
család gyermeke, az ekkor Pesten annyira felszaporodott



zsidó-német írók típusának képviselője. Orvosi tanulmá
nyokat végzett, mint tábori orvos résztvett a lengyel sza
badságharcban, orosz fogságba került; innen hazakerülve 
csakhamar hátat fordít az orvosi tudománynak, Bécsben 
telepedve meg érintkezésbe kerül a bécsi irodalmi körök
kel és az írói hivatásnak él. Nyugtalan ifjúságát nyugtalan 
férfi- és öregkor követi. Három nyelven, magyarul, németül, 
franciául írva keresi a dicsőséget Európa valamennyi 
országában, de a tehetségéhez mért mérsékelt elismerések 
nem elégítik ki s elméje a féktelen önbálványozásban 
mindegyre jobban elborul. Hugo a romantikus dicsőség- 
szomj őrültje, mint KleSch Dániel a fékevesztett barokk 
fantáziáé volt. De míg Klesch őrültségének magja a világ- 
boldogítás, Hugo lelkivilágának központjában csak ő 
maga, az ő érvényesülése áll. Klesch is helyről-helyre 
bolyong, nem lelve híveket, de mindig száműzöttnek érzi 
magát, mert a világon mi sem pótolja számára az elvesz
tett szepesi szülőföldet. Hugo Károlyt semmi sem fűzi a 
szülőföldhöz, hazája ott lenne, ahol elérné a várt dicső
séget. Kozmopolita és bár a lutheránus hitvallást veszi fel 
külső okokból, zsidónak vallja, magát mindvégig s fajának 
hazátlan nyugtalansága űzi. írói pályafutását mint orvosi 
író kezdi, mint lírikus folytatja (Sehnsuchtsklänge eines 
wandernden Hagestolzen Hamburg, 1840. — Psalmen 
eines armen Poeten Pest, 1846) s itt Heine lírájának 
eszmevilágát szólaltatja meg heinei ötletek és csattanók 
nélkül. Legjelentékenyebb drámai munkássága, amelyben 
erős receptív, utánérző tehetséget árul el. Neve, melyet 
Victor Hugo iránti tiszteletből vett fel, mintegy jelképezi 
ezt a símulást a nagy tehetségekhez. Legnagyobb sikert 
ért drámáit Fibel der Ehre címen adta ki (/. Brutus und 
Lucretia, II. Des Hauses Ehre. Zugabe : Dramatische Lauf
bahn, Das System des Dramas. Bécs, 1845). A Brutus 
und Lucretia-1 a pesti német színház mutatta be, (1845,
XII. 20) miután a Burgtheater és a drezdai udvari színház 
visszautasította; Pesten a magasztaló kritika szerint nagy 
sikert ért el, de két előadás után letűnt a műsorról s csak 
a Nemzeti Színházban volt hosszabb életű. A Des Hauses 
Ehre, amelyet Der Kaufmann von Marseille címen is ki
adott, Berlinben tisztességes sikert aratott, de ez is a 
magyar színpadon gyökerezett meg igazán mint Bankár 
és báró s a Mátyás királyról írt Ein Ungarkönig (Bécs, 
1847) ugyancsak mint Egy magyar király jutott elismerés
hez. Ezek egyedüli darabjai, amelyeknek sikerük volt s 
egyáltalán színpadra kerülhettek. A sikernek azonban 
váltságdíja volt. Megalkuvás a közízléssel, a színpad köve
telményeivel. Szíve szerint való igazi darabjai, melyekben 
magát nyilatkoztatja meg, nem ezek, hanem a féktelen
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fantázia szülte, parttalan darabok, amelyekben a leg
különfélébb irodalmi hatások tükröződnek s amelyekbe 
igazi mondanivalóját önti. Ez a Die grosse Fibel címen 
összefoglalt két darab: Das Schauspiel der Welt és Der 
Stein der Weisen (Bécs, 1844). Az elsőnek hősét, Sanchot 
apja Parsifalként egy vad völgyben az emberektől távol 
neveli. De a fiút Dulce, a szépséges királyleány a hív- 
ságos udvarba vonja; minden történés csak azért van, 
hogy Sancho, az Elet álom Zsigmondjának ez a leszár
mazottja aforizmáit a világ ferdeségeiről elmondhassa s 
egy shakespearei bolond keserű igazságokat tálaljon fel a 
közönségnek; ez a két darabja éppúgy, mint első drámája, 
az 1843-ban írt, de csak 1863-ban kiadott Calderon a 
bécsi romantikus dráma jellegzetes Calderon-ku'ituszának 
gyümölcse, melybe Shakespeare-hatások vegyülnek. A Die 
Fibel der Ehre-hez drámaelméletet is csatol; ezek a dráma- 
elméletek Vidor Hugo Préface du Cromwell-je óta a roman
tikus drámaíróknál, divatossá váltak.

Az említetteken kívül kéziratban maradt egy vígjátéka 
Das Ehewehe címen, amelyben Beaumarchais Figaro házas
ságai folytatja s az ő stílusához simul. — Liebesgeschichte 
és Modernes Fatum c. darabjai elvesztek. — Bár Hugo 
irodalmi munkásságának jelentékeny része magyar- és 
francianyelvű,csak németül tudott tökéletesen, a hazai német 
irodalmi törekvésekbe azonban kozmopolitizmusánál fogva 
még annyira sem kapcsolódik bele mint társai, Saphir és Beck.

A Ponsard-féle Lucretia-dráma megjelenése óta kísértő 
Lucretia-témát Hugó Károlyon kívül Henszlmann Imre is 
feldolgozta egy négyfelvonásos verses tragédiában (Brutus 
und die Tarquinier Historische Tragödie in vier Aufzügen 
von E. H. . . Pesth, 1837). Másik drámai kísérletét, a Die 
Nibelungen-t, Hanns Melzn álnév alatt megkésve 1886-ban 
nyomatta ki. Mindkettő teljesen hatástalan maradt és hamar 
feledésbe merült.

I R O D A L O M .

Szinnyei: M. /, IV. 1393—98. has. — Móczár József: Hugo 
Károly élete és színművei. Szeged, 1894. — Kőrös Endre: Hugo 
Károly ifjúsága. Irodalomtörténeti Közlemények. 1894. — 
Bayer József: A  magyar drámairodalom története Bp. 1897. — 
Kont Ignác: Hugo Károly és fíazancourt E.Ph.K. 1899. — Csá
szár Elemér: Hugo Károly plágiumpöre. U. o. 1899. — Adám 
György: Hugo Károly élete és művei. Kolozsvár. 1906. — Vér- 
tesy Jenő: Hugo Károly iratai a M. N. Múzeum Könyvtárában. 
Magyar Könyvszemle 1910. — U. az: A magyar romantikus 
dráma Bp. 1913. — H. Gragger: Geschichte der deutschen Litera
tur in Ungarn. Nági Zeidler i. m. II. — Pintér Jenő: A  magyar 
irodalom történetének kézikönyve. Bp. 1921. II. 151—152. 1. — 
Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812— 
1847. Bp- 1923. N.Ph.D. X X I X . — Henszlmannról 1. a 480. lapon fel
soro lt irod alm at é s  R. Gragger: i. m.



B) Fordítók, átdolgozok, színpadi írók.

A magyar színpad megalakulását gyorsan követte a 
magyar dráma megszületése is ; a magyar dráma első 
sikereit a magyar színpadon Kisfaludy Károly drámái jel
zik ; a magyar közönségből élő hazai német színpad nem 
zárkózhatik el a sikerek elől és mikor a Kisfaludy-drámá- 
kat bemutató székesfehérvári színtársulat elhagyja a fő
várost, a német színpad is igyekszik a babérokban része
sedni. Sorra színrekerülnek darabjai: A gyilkos, Ilka, Stibor 
vajda, Kemény Simon, A  vígjáték, A  leányőrző, Mikor 
pattant nem hitiem volna; a fordítók Gaal György, aki a 
Theater der Magyaren c. gyűjteményében Kisfaludy Károly- 
nak három drámáját fordította le (Die Tataren in Ungarn — 
Ilka — Stibor) és Paziazi Mihály pesti ügyvéd, az Iris 
tevékeny munkatársa; a Stibor vajdának Festetics Albert 
személyében még második fordítója is akad. A szerző 
puszta neve már a siker biztos záloga s a kritikák fő 
kifogása, hogy a német színészek nem tudnak úgy lelke
sedni, mint azt a magyarok tették. A magyar irodalomnak 
ez a színpadi közvetítése később, mikor Pesten már 
állandó a magyar színház, egészen más jellegűvé lesz; 
most már nem annyira közvetítés, mint versengés a jel
lege, a magyar színpad nagy sikereit irígylik s akarják 
elvenni. A darabok átvétele ekkor nem nyíltan irodalmi 
jellegű fordításokkal történik, hanem néha a magyar szer
zőt eltitkoló átdolgozásokban. A Nemzeti Színház első 
igazi nagy sikere Szigligeti Szökött katonája volt; ez volt 
az első darab, amelybe nem hazafiságból tódult a közön
ség s ez buktatta meg voltakép a pesti német színpadot. 
Szigligeti ebben ügyesen magyarosította át a bécsi kül
városi zenés bohózatot s keverte a francia romantikus 
dráma leghatásosabb fogásaival. A budai színház ezzel 
a nagy sikerrel akart versenyre kelni. Weil Fülöp zsidó 
magántanító és színikritikus Haller álnév alatt Der Deser
teur címen átdolgozta Szigligeti darabját. A darab előadása 
körül azután éles plágium-vita keletkezett, amelynek kap
csán Weil Szigligetire fordítja vissza a vádat és azt állítja, 
hogy ő Schall Der ungarische Deserteur c. drámáját dol
gozta át, amelyet Szigligeti plagizált s innen a rokonság 
darabjaik között. A német színikritikák odaszeliditik ezt a 
nyilatkozatot, hogy Weil valóban Schall drámáját vette 
alapul, de Szigligetitől vett fogásokkal ékesítette. Az eddig 
tisztázatlan plágium-kérdés ma már megoldható, mert a 
Székesfővárosi Levéltárban megvan Weil drámájának per
döntő sügókönyve; ez igazolja Wurzbachnak eddig nem 
ellenőrizhető állítását, hogy Weil darabja Szigligeti nyo
mán készült fordítás. Weil összes állításai szemenszedett
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hazugságok, Schall darabját egyáltalában nem használta; 
Wurzbach megállapításához hozzátehetjük, hogy a darab 
átdolgozásnak is igen gyenge; legjobban elrontotta az első 
felvonást, amelynek színhelyét „Prschemissel“-be teszi át, 
de folyton elfelejti, hogy nincs Magyarországon s Martha 
(Korpádiné) kedvesebbik fiát, Antont (Korpádi Lajos) állan
dóan „Tontschikam“-nak dédelgeti, míg másik fiát Hansot 
(Gergely) „Betyár énak szidja. Itt a szabó-fiú tót-francia 
helyett cseh-franciát beszél, ennyiből áll az egész couleur 
locale; a legnagyobb változtatás a darabon, hogy termé
szetesen kimaradt az első felvonásból a fővonzóerő, a 
magyar népdal, a magyar falu képe, mindaz, ami ennek 
a francia romantikából, német polgári drámából és bécs- 
külvárosi bohózatból összenőtt darabnak az eredetiséget 
és az igaz értéket megadta. Weil darabja akkor sem ver
senyezhetett volna Szigligeti darabjával, ha Szigligeti az 
előadást be nem tiltatja ; mert sem az átdolgozó plagizátor, 
sem a színrehozó jgazgató nem érezte meg, hogy mi az, 
ami a magyar közönséget igazán vonzotta Szigligeti darab
jában. Zenét és dalt a német darab is adott, Doppler 
Károly, akkor a budai német színház fuvolása szerezte, 
jó is yolt, sőt a lapos fordításhoz képest nagyon jó, de a 
szöveg kuplészöveg s a zene operettzene volt, amely nem 
mérkőzhetett a diadalmas magyar népdallal. Weil darabját 
1844-ben Győrben is színrehozták kétszer, de minden siker 
nélkül, sőt Bécsújhelyen is megpróbálkoztak előadásával. 
Weil Fülöp egyébként is nagyon tevékeny színpadi író volt, 
de az eredetiség egyik darabjában sem volt túlságos erénye. 
Darabjai sorra buknak, de mindig el tudja újabb drámáit 
fogadtatni s még a magyar színpad számára is fordítanak 
közülük. Első darabja Tschully Bully in Budakesz oder 
Die humoristische Vorlesung incognito (1839) Bäuerle 
kráhwinkliádáit honosítja; Nestroy darabjainak visszhangja 
Er hat sich nur einen Jux gemacht (1842) és a Stock, 
Handschuh und Brille oder Geschicklichkeit ist keine Zau
berei (1841). (Bot, keztyű, szemüveg címen előadták a 
Nemzeti Színházban is.) Seribet parodizálja az Ein Gläschen 
Schnaps (1841) és a Noch ein Glas Wasser (1843); Halmot 
Der Sohn des Waldes (1842). Pesten és Budán színre- 
kerültek még tőle: Hochmut and Kindesliebe (1842), Lord 
und Jockey (1842), Der Zufall als Eheprokurator oder Die 
Begossenen (1842), Der schwarze Doktor (1846). — Szigli- 
getin kívül, de a magyar szerző megnevezésével dol
gozza át az ugyancsak termékeny színpadi író, a budai 
színház komikusa, Seydl József Gaal Peleskei Nótáriusát 
Der Notar von Kiripolz címen (1842). A magyar szín
pad másik fősikerének átültetése sem nagy eredményű; 
főkép a magyar kritika elégedetlenkedik az átdolgozással
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és a Pesti Hírlap kritikusa csak nehezen tud a „fél-német, 
fél-tót viccekből összefércelt nyavalygós torzban“ a magyar 
színpad kedvelt darabjára ismerni. Gaal Józsefnek egy 
másik darabja, A király Ludason is színrekerül Budán 
német fordításban s az előadáshoz a Nemzeti Színház 
kölcsönzi a magyar ruhákat. 1845-ben Czakó Kalmár és 
tengerészének Benkerttől származó fordításával próbálkozik 
a budai színház, de ismét sikertelenül; amilyen nagy volt 
a hatása a magyar színpadon, olyan kicsi volt a németen ; 
a rossz fordításban elveszett a darab legfőbb értéke, a 
költői dikció; Czakó sietett is nyilatkozni, hogy ez nem 
az ő darabja.

Sem a pesti, sem a budai színház nem volt soha 
híjján a komponáló karmestereknek és a színdarabokat 
gyártó színészeknek; sőt minthogy az igazgatóknak jelen
tékeny megtakarítást jelentett, szívesen is alkalmazták 
a színészírókat, sőt szerződésben kötelezték őket, hogy 
évenként bizonyos számú színdarabot szállítsanak. Ezek
ben a színdarabokban aztán nem volt sok köszönet. így 
Kuditsch drámai rendező (1814—1818; 1823—1831) ösz- 
szes drámáiról az derül ki. hogy plágiumok. Unglück 
stiftet oft die engste Freundschaft c. darabjában a közönség 
Kotzebue Der Eremit auf Formentara c. darabjára ismer, 
a Die Stärke im Olymp címűben Sonnleithner Irenejére; 
Rachsucht aus gereiztem Ehrgeiz címen az Athelstant 
tálalja fel, Bertholdo der Unbegreifliche od. Gerechtigkeit 
und Liebe néven pedig Meisl Carolo Caroliniját. Schildbach 
Antal színészt is szerződése kötelezi használható darabok 
írására; de egyetlen sikerrel adott műve, a Margaretha 
von Anjou nem az itteni színpad számára készült; Korn- 
theuer pesti tartózkodása folyamán szállít néhány darabot 
(Beatrix von Hohenfels, Das neue Jahr, Leichtsinn und 
Liebe) és Demini Eduard pesti színész nagy sikert arat 
Der Fürst und der Vorposten c. kedves apróságával. 
A színészírók ezután mindig a legújabb színpadi divatnak 
hódolnak. Treuhold Károly látványos darabokat és állat
komédiákat szállít, amelyek a Der Hund des Aubry világ
sikere nyomán gombamódra burjánzottak fel; az Ilmandur 
das Wunderpferdben egy betanított ló produkciói óriási 
tetszést aratnak. 1833—37-ig Haffner Károly, a termékeny 
bécsi színműíró szegődik Pestre színházi költőnek; leg
nagyobb sikere a Die Raubschützen od. Die Locke des 
Enthaupteten c. melodrámájának volt, amelyhez Grill 
János, a színház karmestere írta a kísérőzenét. 1845— 
46-ban Hopp Frigyes, a népszerű bécsi bohózatíró tölti 
be ezt a tisztet, szállítja is a kikötött évi négy bohózatot; 
dolgozási módja az egykorú pesti színikritikus szerint az, 
hogy elővesz valami régi bohózatot, egypár évfolyam
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ócska vicclapot és krakói kalendáriumot, amelyekből 
anekdotákat told belé; aztán megtetézi egy csehhel és 
egy zsidóval s kész a darab; ez aztán annyira együgyű, 
hogy rossznak ,sem mondható s annyi benne a „Gspass“, 
hogy nem is unalmas. És Rótt Károly Mátyás, a zseniális 
pesti komikus talpraállítja a leggyatrább darabot is.

Komolyabb irodalmi ambíció fűti Schmidt Sándort, 
a lelkes pesti színigazgatót. 1838-ban előadatja Der Ver- 
stossene c. melodrámáját Grill karmester zenéjével; ennek 
a fausti hatásokkal telt darabnak főszemélye Ulfo, a 
megszemélyesített gonosz lélek, Mephisto egyik leszárma
zottja. A színészírókon kívül még más átdolgozói is voltak 
a budai és pesti német színházaknak; itt adják elő 
Majláth János gróf Marivaux-átdolgozását (Die falschen 
Vertraulichkeiten), egy másik francia minta nyomán 
készült darabját (Das Ladenmädchen) s eredeti franciás 
ízlésű vígjátékait (Der junge Ehemann — Was ist Sie). 
A budai és pesti német színházak darabszállítói közé tar
tozik egy ideig a magyar írói szerepléséből ismert Franken
burg Adolf is. Első darabját a soproni német színház mutatta 
be 1834-ben Der erste April címen; később magyarul is 
megjelent a Rajzolatokban s Garaynak annyira megtet
szett, hogy a budai magyar színtársulatnak előadásra is 
ajánlotta. Egy év alatt (1839—40) két bohózatot és két 
vígjátékot írt a pesti és budai német színház számára 
(Die Pfleglinge, Der seltene Nebenbuhler od. Der Braut
werber seiner eigenen Braut, Ein verlorengegangenes 
Eheweib od. Er ist unschuldig, Obenan, Zechmeister der 
Elfer). Legérdekesebb Obenan, Zechmeister der Elfer c. 
bohózata, amellyel Weber Oberonját parodizálta. Az 
Oberon ugyanis 1840-i reprize alkalmával a káprázatos 
díszletek ellenére is megbukott; a parlagon heverő dísz
leteket azután Frankenburg paródiájához használják fel s 
ez jobban is tetszik a pesti közönségnek, mint Weber 
súlyos operája, bár csak szójátékok és egyéb szellem
sziporkák gyűjteménye és kissé sikamlós. De a díszletek 
használatát mégsem hosszabbítja meg, mert gr. Pongrácz 
helytartósági tanácsos egy előadás után levétette a 
műsorról. Ä Der seltene Nebenbuhler és az Ein verloren
gegangenes Eheweib Pesten és Budán kívül Pozsonyban, 
Aradon és Temesvárott is színrekerült kisebb-nagyobb 
sikerrel, sőt az elsőt a bécsi műsorra a wiedeni színház
ban is kitűzték, de az előadás Nestroy betegsége miatt 
elmaradt. A nagy pesti színház utolsó bérlői Franck 
Gusztáv és Falkenforsti Schall József (színészi nevén 
Forst) ugyancsak buzgó drámaírók és átdolgozok. Franck 
összeköttetésben áll a legkiválóbb osztrák írókkal, Grill- 
parzerrel. Grünnel, Bauernfelddel s Brockhausnál évente
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kiad egy irodalmi almanachot, amelyben saját drámáit 
is közli. Forstnak egyik bohózatát (Das Lustspiel im 
Lustspiel) a Nemzeti Színház is előadatja magyar fordí
tásban. A budai színház még buzgóbb a helyi tehetségek 
felkarolásában. Zöllner Fülöp mint budai színigazgató 
buzgón gyártja az ósdi tündérbohózatokat, rendesen 
tizenkét régi fércműből egy tizenharmadikát tákolva 
össze; utóda, Hölzl Alajos nemkülönben buzgó átdol
gozó és drámaíró; de ő már nem a régimódi bécsi kül
városi tündérjátékot, hanem az új slágert, a melodrámát 
ápolja (Das Erdbeben zu Messina Melodrama in 5 Auf
zügen mit Musik. Nach einer Erzählung von Dr. Schmieder. 
1825. — Die bestrafte Kabale und die belohnte Liebe. 
Lustspiel in 3 Aufzügen für die hiesige Bühne in Ofen 
bearbeitet); egy darabig Anschütz Eduard, Anschütz 
Henriknek, a Burgtheater nagynevű színészének unoka
öccse van itt, mint színházi költő (1824—28). Seydl József, 
a kedvelt budai komikus (1832—44) is készít műsor
darabokat, így maga írja jutalomjátékát Melusina, das 
Lufttöchterchen címen, a bécsi tündérbohózatok stílusá
ban ; Holbein nagysikerű darabját, a Das Turnier zu 
Kronsteint Die Brautwerber in Gänsewitz címen parodi
zálja, Ein Tag nach der Überschwemmung (1839) címen 
budai aktualitást jelenít meg ; ezekben és egyéb darab
jaiban mindig a bécsi külvárosi dráma mintáihoz simul; 
eredeti darabjain kívül fordít, átdolgoz mindent, amire 
szükség van a színháznál. Helyi vonatkozású Kurt budai 
színész Drei Tage aus Ofens Geschichte (1839) c. darabja 
(I. Mathias Corvinus od. Der Treue Rettungskampf, II. 
Soliman in Ofen od. Die Wittwe Zápolyas. Harmadik 
része Seydlnak fentemlített árvízdrámája volt), amelynek 
lojális részleteit lelkesen megtapsolja a közönség. Hölze- 
mann, ugyancsak budai színész, a Margitszigetről ír regé
nyes játékot, A budai színház mutatja be 1838 május 
17-én Chownitz Juliánnak — akinek regényírói működé
séről már megemlékeztünk — Parkin c. színművét, 
amelynek — úgylátszik — több köze volt az irodalom
hoz, mint a többi budai szerző darabjainak. Chownitz, 
mint a Der Spiegel és a Schmetterling színikritikusa 
élénk összeköttetésben állott a színházzal s így sikerült 
művét előadatnia, noha inkább könyvdráma volt. 
A darab nyomtatásban nem jelent meg, szövege elve
szett s csak a Schmetterling tudósítása egyetlen forrásunk 
erről az efemer értékű darabok közül kiemelkedő műről. 
A darab Schiller hátrahagyott terve alapján készült 
shakespearei hatásra vall a benne szereplő bolond 
alakja. A kritika dicséri szép és költői dikcióját, eleven,, 
drámai nyelvét, különösen a lírai részletekben. A mű az
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előadásban nem érvényesülhetett, mert hosszúsága miatt 
felényire rövidítették. Ugyancsak irodalmi ambícióval 
készültek a budai hírlapíró, Oeconom Naum darabjai, 
amelyek közül egyet szintén a budai színház mutatott be 
(Die Gräfin von Villavasta drámai költemény 4 felvonás
ban 1841), kettő pedig nyomtatásban is megjelent (Agnes 
Soréi Pest, 1844. — Clemens Latwer Pest, 1840).

Nemcsak német színészeink voltak szorgalmas szín
darabírók, hanem karmestereink is buzgón komponáltak. 
Zenéjükhöz legtöbbször a színháznál készült a libretto is, 
amely nem egyszer magyar tárgyú. Spech pesti karmester 
Ines und Pedro od. Der Geist bei Montegalva (1814) c. 
operájának szövegkönyve Kisfaludy Sándor Tátiká ja 
nyomán készült. Az igazgatóság aztán átdolgozta olyan
képen, hogy spanyol környezetbe helyezte, — nyilván 
azért, hogy fantasztikusabb díszleteket lehessen alkalmazni 
— a katasztrófát elhagyta s a két utolsó felvonást egybe
olvasztotta. Grill János pesti karmester Die Liebeszauberin 
(1835) c. operájához felesége, Grill Klára, a kedvelt pesti 
színésznő írta a szöveget, Schindelmeisser Lajos, ugyan
csak pesti karmester pedig Szapáry címen írt operát, 
amelynek librettója Birch-Pfeiffer Sarolta népszerű drámája 
nyomán készült. Egy Rákóczi-indulót is szőtt bele, amelyet 
mindenfelé játszottak Pesten a katonazenekarok.

A színpad irodalmához tartozik a magyar szárma
zású Akáts-Grüner Ferenc (1780—1845) szcenikája is. 
A szerző, mint Goethe tanítványa a weimari színháznál 
kezdte pályafutását, mint a Theater an der Wien színésze 
s a darmstadti udvari színház rendezője nagy hírnevet 
szerzett s végre mindenkitől elfeledve nagy nyomorúság
ban fejezte be életét Pesten. Munkája; Kunst der Szenik 
in ästhetischer und ökonomischer Hinsicht theoretisch, 
praktisch und mit Plänen, wie auch als Beispiel des 
Verfahrens durch eine ganz szenierte Oper „Iphigenie in 
Tauris“ erläutert (Bécs, 1841). Devrient Eduard nagy 
színészettörténeti munkájában úgy említi, mint még az ő 
korában is használt, figyelemreméltó szakmunkát.

Nem a nyilvános színház, hanem műkedvelő szín
pad és családi ünnepélyek számára írta Zayné Calisch Mária 
bárónő öt kis egyfelvonásosát (Feierstunden Pest, 1820). 
Többnyire diamatizált adomák és elbeszélések, szereplőik 
a legfelsőbb körökből kerülnek ki, párbeszédeik sírnák és 
gördülékenyek. Zayné nem jelentős írói egyéniség s drá
máit épúgy, mint elbeszéléseit, csak barátnői, Artner Teréz 
és Pichler Karolina hatása alatt, időtöltésből írta.

*
A színpadtól távolálló, teljesen elszigetelt jelenség 

két kiváló nyugatmagyarországi írónak drámai munkássága.



Schwer Tóbiás Gottfried drámáit nem szánta színpadra, 
de a cenzúra nem is engedte volna soha odajutni. így 
sem közölhette saját neve. sem legtöbbet használt írói 
álneve Christian Oeser alatt, hanem vagy névtelenül, vagy 
különböző álnevek alá rejtőzve (Theodoricus Schernberk 
d. J., A. Z.). Első vígjátékát (Reingefegt, Almanach dra
matischer Spiele hg. v. Lebrun. Hamburg, 1828) pályá
zatra küldte; a pályázatról lekésett, de Lebrun biztosí
totta, hogy különben ő nyerte volna el a pályadíjat. Első 
sikerétől lelkesítve 1830-ban Holtéi Jahrbuch deutscher 
Bühnenspiele számára írt egy vígjátékot Der Bär címen, 
amely Holtéi teljes elismerését vívta ki. Többi darabjával 
azonban nem volt szerencséje, mert a Metternich-féle 
rendszer ellen irányuló tendenciájuk miatt nem talált ki
adót. Der alte Herr c. vígjátéka, amelyben Metternichet 
gúnyolja, elveszett; Aristophanes hatása alatt írt drámai 
szatírája Krebse und derartiges Ungeziefer (Ein Fastnacht
spiel, Magdeburg, 1845) a felismerhetetlenségig átgyúrva 
látott napvilágot. Legnagyobb sikert ért darabja, amelyet 
kortársai „magyar Götz von Berlichingen“-nek szerettek 
nevezni, Leben und Taten Emmerich Thökölys und seiner 
Streitgenossen (Lipcse, 1839), szintén iránydráma. A magyar 
protestánsok elnyomatását festi és Thökölyt dicsőíti benne.

Schröeréhez hasonló mindent átfogó műveltség 
jellemzi Petz Lipót munkásságát is, aki mint fordító mun
kálkodott a dráma terén. Nagy nyelvismerete, erős forma
érzéke, mélyenjáró szelleme képesítették arra, hogy a 
világirodalom legnagyobb drámaíróinak műveit tolmácsolja. 
Fordításainak Tetralogie tragischer Meister der alten und 
neueren Zeit címen kiadott gyűjteménye két világot kap
csol össze; a klasszikus ókori dráma legnagyobb képvi
selőit és a romantikus dráma eszményképeit egybefoglalva 
adja Aischylos Prometheusát, Sophokles Oedipus királyát, 
Calderon Állhatatos fejedelmét és Shakespeare Lear királyát. 
(ÚjabbkiadásaMeisterwerketragischerDichterc.alatt Pesten, 
1834-ben jelent meg.) Valamennyi darabot eredetiből fordította 
és mélyreható magyarázatokkal látta el. 0  volt az első, aki 
nálunk Shakespearet angol eredeti szövegből fordította. A 
Lear király mellett, amely a három magyarországi kiadáson 
kívül Lipcsében, Wigand egykötetes Shakespeare-kiadá- 
sában kétszer látott napvilágot (1836, 1839), lefordította a 
Julius Caesart és Coriolanust, amely a Reclam-féle kiadás
ban még ma is használatos.

I R OD AL OM.
A pesti és budai német színpad darabíróiról I. Kádár Jolán: 

A pesti és budai német színészet története. N. Ph. D. XXIX. Bp. 1923. 
— Weil Fulöp Szigligeti-plágiuméról, 1. Wurzbach: Biographisches 
Lexikon des Kaisertums Österreich. 42. köt. 158.1. Weber Arthur: Szigli-
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geti Rózsájának forrása. E. Ph. K. 1910. — Rakodczay Pál: Egressy 
Gábor és kora. Bp. 1911. — Zolnai Béla: Szigligeti Szökött katoná
jának külföldi elemei. E. Ph. K. 1914. — Haffner Károly és Hopp 
Frigyes drámai munkásságáról, 1. Nagl Zeidler i. m. II, 1., 571. és 990. 1.
— Frankenburgról 1. Frankenburg Adolf: Emlékiratok. Pest, 1868. 1, 
189., II. 100—102/1. — Franck Gusztávról, 1. Wurzbach i. m. XVI. 
316—318. I. — Oeconom Naumról, 1. Szinnyei M. I. X, 39. has. — 
Akáts—Grüner Ferencről, 1. Theodor Thienemann: Goethes ungarischer 
Schüler. Ungarische Rundschau, 1915, s az ott idézett forrásmunkákat.
— Zaynéról. 1. Pausz Gabriella: Nemes Artner Mária Terézia és írói 
köre. N. Ph. D. XXI. Bp. 1917 és Nagl-Zeidler i. m. II, 1., 1054. i. — 
Schröer Tóbiás Gottfriedről, 1. a 477. lapon idézett irodalmat, Petz Lipót- 
ról a 485. lapon említett irodalmon kívül Bayer József: Petz Lipót 
Shakespeare-fordításai. E. Ph. K. 1907. 967. 1.

C) Az erdélyi szász drámairodalom.
Az erdélyi szász dráma kezdetei csak a XIX. század 

közepéig nyúlnak vissza s a regényírással szemben a 
dráma teljesen alárendelt szerepet tölt be. A dráma összes 
művelői közt egy sincs, aki par excellence drámaíró lenne; 
a regényírók alkalomszerűen drámai formával is meg
próbálkoztak. De az így keletkezett drámák túlnyomó
részben kéziratban és előadatlanul maradtak annak bizony
ságául, hogy nem volt meg irántuk az érdeklődés és nem 
volt színházi élet. Ennek oka nagyrészt az erdélyi szászok 
jellemében van; ez nem a játékoskedvű délnémet fajta, 
sokkal passzívabb, zárkózottabb, racionalistább annál; 
a színház itt csak idegen import, idegenebb, gyökértelenebb, 
mint a hazai németség többi lakóhelyein, az irodalommal 
nem keres semmi közösséget. A fennmaradt drámák majd
nem kivétel nélkül történeti tárgyúak, és pedig az erdélyi 
történelemből merítenek. Az erdélyi szász irodalomnak ez 
a historizmusa, amelyet irodalomtörténetíróik elszigetelt 
helyzetükből, magukra utaltságukból és nemzetiségük fenn
tartásáért folytatott állandó küzdelmeikből magyaráznak, 
a magyar, de különösen az erdélyi irodalomnak általában 
jellegzetes vonása, különösen a most tárgyalt korban s a 
közös viszonyokon kívül talán bizonyos kölcsönhatásokra 
is visszavezethető. Schiller és a német romantikusok, első
sorban Kleist hatásán kívül főkép az osztrák roman
tika és Grillparzer befolyása kísérhető nyomon. Ebben a 
korszakban, amikor az erdélyi szász tanulókat a német 
egyetemek látogatásától elzárva Bécsbe szorították, a bécsi 
szellemi élet hatása az erdélyi szász irodalomra egyre 
erősbödik.

Az első erdélyi szász drámaíró, Heyser Keresztély 
egész sorozat történeti tragédiát (Die Heldenburg od. die 
Kreuzritter im Burzenland — Die gerettete Fahne od. die 
Schlacht auf dem Brolfeld — Das Opfer der Freundschaft 
od. Belas Blendung — Trajan und Longin od. die Er-



520
• 1

oberang von Dacien), színművet (Die Blinde od. belohnte 
kindliche Liebe), vígjátékot (List gegen List od. die aus
gespielte Braut), operaszöveget (Glück durch Unglück — 
Alonso, zenéjét szerezte Ruzitska György) írt, és költői 
formában lefordította Seneca tragédiáit, de ebből a nagy 
drámai termésből csak egyetlen egy darab hagyta el a 
sajtót, az is csak a szerző halála után: Hans Benkner 
od. die Lebendigbegrabene (Schauspiel in 5 Aufzügen. 
Vaterländische dramatische Schriften. Brassó, 1842). Ötöd- 
feles jambusokban írt dráma, amelyet a komikus jelenetek 
prózája tarkít. Vaskos humora, amely gyakran él szójátékok
kal, Shakespeare hatására vall. Tárgya a romantikus dráma 
hátborzongató válfajaiból és a Toldi Szereimé bői ismert 
sírrablási motívum. A hős visszatérve meglátogatja a sír
boltban elhunyt menyasszonyát s így keveredik egy ugyan
akkor történő sírrablás gyanújába; az eltemetett meny
asszony csak tetszhalott; az ő visszatérése, a bűnösnek 
hitt fia felett ítélkező Hans Benkner, s végre az igazi bűnös 
töredelmes vallomása, amely a darabot békés véghez jut
tatja, tölti ki a dráma kereteit.

Brechtenbergi Brecht András, a népszerű rögtönző 
egyfelvonásos vígjátékait állandó alkalomszerűség és cse
kély maradandó érték jellemzi; valamennyi kéziratban 
maradt s csak kettő került színre Brassóban (Die Ge
schwister zweier Weltteile od. die Glücklichen auf St. 
Domingo — Die Braut durch Kunst od. das Mädchen 
aus Hermannstadt. Előadták Brassóban 1836 okt. 24-én.
— Maler Franz od. der falsche Verdacht — Der 31. Oc
tober od. der Falschmünzer und der Weber. Előadták 
Brassóban 1836 okt. 31-én).

A legjelentékenyebb erdélyi szász drámaíró a nyug
talan lelkű Roth Dániel. Első drámája, a klasszikus tra
gédia stílusában felépített Don Raphael (Brassó, 1841), 
tárgyban és stílusban Schiller Don Carlosához kapcsolódik. 
Schilleri motívumokra épül másik drámája Die Normänner 
in Italien (Brassó, 1894) is, amelynek középpontjában a 
pogányság, izlám és a keresztény germánságnak Róma 
örökéért vívott harca áll. Mély eszmei tartalom és meg
kapó drámaiság a jellemző vonásai. A bevezető jelenet, 
melyben Roger a szép Kassandra szerelmét a normannok- 
tól meggyilkolt férje holttesténél kivívja, Shakespeare
III. Richardiára emlékeztet s nem is méltatlan mintájához.
— Harmadik nyomtatásban megjelent drámája, amelyet 
kétszer adtak a nagyszebeni színházban, Der Königs
richter von Hermannstadt komor családi tragédia, amely 
a végzettragédiák világába vezet. A királybíró ismeretlenül 
halálra ítéli saját fiát s ezzel lakói árulásáért, amelyet 
ifjúkorában szerelmese ellen elkövetett. Ezeken kívül
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kéziratban maradt két ötfelvonásos drámája: Amalasontha 
od. die Kinder des Waldes, amelyet Nagyszebenben 
1843-ban előadtak, és Rákóczi und Bartsai, amelynek 
előadását a cenzúra politikai vonatkozásai miatt nem 
engedélyezte. Don Raphael is színrekerült Nagy
szebenben 1842-ben, de siker nélkül, ami Rothot 
elkedvetlenítette s a dráma helyett a regényírás 
felé fordult. — Roth drámáiban erősen érvényesül 
Schiller hatása, különösen szentenciákban gazdag, nagy
vonalú stílusában, de azért darabjai nem sorozhatok a 
Schiller-utánzatok közé; erős drámaiságuk, amely Kleist 
modorára emlékeztet, nem hagyja a cselekményt epizó
dokban és reflexiókban elsekélyesedni, bár epikai termelése 
gazdagabb, vérbeli drámai tehetség, úgyhogy a lüktető 
drámaiság epikáján is érezhető. Schilleren és Kleiston 
kívül Shakespeare, Goethe és Körner tanulmánya látszik 
drámai alkotásain.

Ugyancsak Schiller dikciójának hatása érvényesül 
Mariin József egyetlen kéziratban maradt, befejezetlen 
tragédiájában a Dezebalusban, de emellett Raumer Hohen- 
staufen'je fő irodalmi mintája s az osztrák romantika, 
Grillparzer és Halm befolyása is nyomon kísérhető benne. 
Hiányzik belőle a drámaiság, a reflexiók elfeledtetik vele 
a jellemzést, alakjai pompázatosán szavaló marionettek. 
Klara von Vissegrad c. drámája, amelynek tárgyát a 
magyar történelemből vette, a pesti német színház égése
kor elpusztult s így ott tervezett előadása meghiúsult. 
Maradt még egy három nap alatt készült vígjátéka Lust
spiel der Verwunderungen, amely Kotzebue és Iffland 
darabjainak divatjamúlt formái között mozog.

Jelentéktelen elszigetelt kísérlet Bertleff Mihály besz
tercei szenátor idillikus színműve Das Erntefest od. das 
Testament (Theatralische Beiträge aus den Thälern der 
Carpathen, 1. Bd. Nagyszeben, 1832). Kéziratban ma
radtak Müller András brassói tanár drámái (Sigmund 
Bathori, Fürst von Siebenbürgen. Tragödie in 4 Aufzügen
— Die beiden Freunde. Eine dramatische Phantasie in 
3 Aufzügen) és Roth János Péter evangélikus lelkésznek 
énekes színjátéka (Odysseus bei den Phäaken, 1820). 
Az erdélyi szász drámairodalom igazi fellendülése csak 
a XIX. század utolsó negyedében kezdődik.

I RODALOM.
Heyser, Brecht. Roth Dániel, Roth János Péter, Müller András 

és Bertleff életrajzát és drámáik felsorolásét I. Trausch: Schriftsteller- 
Lexikon II, 156.. I. 172—174., III. 129-130., 135., II. 444., és I. 131. I.
— Heyser Alonso c. opera-szövege Ruzitska zenéjével együtt kézirat
ban a Nemzeti Múzeum könyvtárában van. V. ö. DIsoz Kálmán: 
Ruzitska György. Jelentés a M. N. Múzeum 1912. évi állapotáról. Bp.



1913. — A nyomtatásban megjelent darabok könyvészeti leírását 1- 
Petrik, 1. 131., 11, 119., Ili, 245. 1. — Roth Dániel drámáiról I. Roth 
Alfréd: Tanulmányok Roth Dánielről. N. Ph. D. IV. Bp. 1913. — 
Mariin drámáiról 1. Oskar Wiltstock: Josef Mariin. Ein Beitrag zur 
sächsichen Literaturgeschichte der vierziger Jahre. Archiv. N. F. XXVI. 
és ennek Adolf Schullerustói való ismertetését. Korrespondenzblatt. 
XVIII. 114. 1. — A korszak drámairodalmáról általában 1. Adolf 
Schullerus: Michael Albert. Archiv, N. F. XXVIII. — Oskar Wittstock: 
Das literarische Leben der vierziger Jahre. Hermannstadt. 1896. —  
Nagl-Zeidler i. m. II, 1., 1068. 1.— Richard Csáki: Vorbericht zu einer 
Geschichte der deutschen Literatur in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1920 .

■

Befejezés. A hazai német irodalom és a magyar 
szellemi élet.

Németségünk önálló szellemi élete a szabadságharc 
után mindinkább elenyészik. Az a közel kilenc évtized, 
amelynek határkövei Windisch fellépése és az 1848-iki 
események, a hazai németség számára a csodálatos 
szellemi fellendülés, de egyúttal a bomlás és hanyatlás 
kora. A fellendülésé azért, mert német íróink hírlapok, 
folyóiratok, élénk színházi élet és virágzó könyvkereske
delem birtokában állandó, szerves kapcsolatot teremtettek 
egymás között, valamint a németországi irodalmi élettel, 
s e kapcsolatok révén egészséges kritikai szellem fejlőd
hetett. A bomlás és hanyatlás okai főkép abban kere
sendők, hogy a hazai németség a magyar nemzeti iro
dalom fellendülésével szemben nem volt képes egysége
sen állást foglalni, azaz sem abban nem volt egységes, 
hogy erejét feltétlenül a magyar szellemi élet rendelke
zésére bocsássa, sem pedig abban, hogy kulturális külön
állóságát megőrizze. A magyar nyelv és irodalom fejlődé
sével természetszerűen előtűnő nemzetiségi ellentéteket 
sem volt képes saját erejéből áthidalni. Idegen, német- 
országi publicisták képviselték németségünk érdekeit, 
akiknek semmi érzékük nem volt különleges helyzete és a 
magyarsággal közös érdekei iránt. S amint a nemzetiségi 
kérdésben lassanként idegen befolyás alá kerül a hazai 
németség, úgy túlzott konzervativizmusa és tartóz
kodása miatt az irodalmi ízlés irányítását is a nem
zetközi, kozmopolita zsurnalisztika exponensei veszik át. 
Az a társadalmi réteg, amely a magyarországi német 
szellemi életben vezetőszerepet játszott, irodalmi ízlésében 

" a német klasszikusoknál megállapodik. A XIX. század 
irodalmi irányaihoz ebből a rétegből csak kevesen csat
lakoztak, helyükbe a gyökértelen zsurnaliszták mozgé
kony csoportja lépett, mely a hazai német irodalmat éppen 
legértékesebb sajátosságaitól, a magyar talajban gyökerező 
hagyományaitól fosztotta meg.
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Ha a hazai német irodalom fejlődését a magyar 
irodaloméval vetjük össze, az eredmény persze szomorú ; 
azokban az évtizedekben, amikor nemzeti irodalmunk 
legnagyobbjai szólalnak meg, a hazai német irodalomban 
alig akad igazi írói egyéniség, hiszen még a legjelenté
kenyebbek, mint Fessler, Pyrker vagy Beck is csak 
epigonok. De a magyarországi német irodalom ez érték
beli fogyatkozások ellenére is sokat adott a magyar 
szellemi életnek. Nagyrészt német íróinknak köszönhetjük, 
hogy a külföld Magyarországról, a magyar népről, a 
magyar nyelv és irodalom kincseiről lassanként helyes 
képet kapott s hogy ennek nyomán egyre nagyobb tudo
mányos, politikai és irodalmi érdeklődés mutatkozott 
nemzetünkkel szemben, amely a negyvenes évektől 
kezdve valóságos magyarkultusszá növekedett. Másrészt 
már az eddigi részletkutatások is kimutatták, hogy a 
német színház, a sajtó és német íróink a külföldi, főkép 
a németországi irodalmi irányok legjelentékenyebb köz
vetítői voltak. Ez a közvetítőtevékenység különösen a
XVIII. század végén s a XIX. század két első évtizedé
ben a legélénkebb, később német íróink konzervatív 
ízlése folytán mindinkább ellanyhul, de ha csupán futó
lagos pillantást vetünk is a hazai német hírlapok és 
folyóiratok ismertető cikkeibe vagy kritikáiba, azt látjuk, 
hogy a német szellemi életnek alig volt figyelemreméltó 
jelensége, amelyről német folyóirataink tudomást nem 
vettek, s amelynek fontosságára a magyar szellemi élet 
szempontjából rá nem mutattak. És német íróink közve
títő tevékenysége a XVIII. század hatvanas éveitől kezdve 
mindig tudatos. A magyar szellemi élet szemszögéből 
vizsgálják a német tudomány és irodalom irányait, értékes 
alkotásait. Ebben a tudatos alkalmazkodásban rejlik a 
magyarországi német irodalom igazi jelentősége a magyar 
szellemi élet számára, s amikor a szabadságharc után 
német íróinknak a magyarsággal való szerves kapcsolata 
megszűnik, a hazai német irodalom is mindinkább 
elveszti jelentőségét.
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Árpád ház 34, 100 
Arsinoe Tragoedia 340 
Artner Károly Farkas 325 
Artner Mária Terézia 325, 418—420, 

438, 441—442, 443, 481. 505. 517. 
Feldblumen auf Ungarns 
Fluren gesammelt von Nina 
und Theone 418. Gedichte 419. 
Neue Gedichte 419. Das Fest 
der Tugend 441. Theseus auf 
Kreta 441. Die Tat 441. Stille 
Grösse 441. Rettung und: Lohn 
441. Rogneda und Wladimir 
442

Asbóth János 416
I Aschbach, J. Geschichte der 

Wiener Universität 108, 114 
Aschericus 18 
Athanasius 270 
Athelstah 514 
Athenaeum 474 
Attila 13
Attilas Schwert 424 
Auber 462
Auer János Ferdinánd 367, 372 
Auersperg hercegek 65 
Au fr ich tig- vertrauliches Ge

spräch zwischen Treulieb 
und Freymund 296 

Aufrichtige Tannengesellschaft 
216

Augustinus Keresztély 333 
Aulber János Krisóf 260,262. Press- 

burgisches Denkmahl 260 
Auserlesene geistliche Lieder 

und Psalmen 275 
Ausslegung der Ave Maria 65 
Ausslegung der heiligen Messe 

65
Auswahl biblischer Erzählun

gen für die erste Jugend 434 
Auswahl deutscher Lieder mit 

ein- und mehrstimmigen 
Weisen 495

Avenarius János Ábrahám 258, 261 
Ayrer Jakab 127

Babnigg Antal 462, 463 
Babst Bálint 158

Bacsányi János 419 
Bacsányiné Baumberg Gabriella 

419, 420. Gedichte 419 
Bahil Mátyás Tristissima eccle

siarum Hungáriáé protestan- 
tium facies 227

Bailius, Ludovicus Praxis pietatis 
280. Schriftmässiger Weg
weiser zur seligen Sterbe- 
Kunst 280, 281 

Bajza József 497 
Bakics Péter 163
Bakoss János Kurz- und recht

mässiger Grund der Hoch
deutsche Sprache 359, 363, 377 

Bal Jeromos, Forster Jenő és Kauf
mann Aurél Hain Gáspár kró
nikája 84, 358

Balanyi György A szerzetesség 
története 71, 316 

Balassi Bálint 335, 378 
Ballagi Aladár: Felvidéki könyv- 

tárbúvárlatok 121. A magyar 
nyomdászat történeti fejlő
dése 148

Ballagi Géza: A politikai iroda
lom Magyarországon 1825-ig 
387, 412

Balthasar Scriptor 77 
Ranater Zeitschrift für Land

wirtschaft, Handel, Künste 
und Gewerbe 459 

Bánó Károly 416 
Barbarossa Frigyes 93. 94 
Bársony György 225. Veritas toti 

mundo declarata 296, 298, 299, 
303

Bartels 128
Barth János Konrad 258, 261 
Bartholomaeides Memoria Un- 

garorum .. in.. Universitate 
Vitebergensi 235 

Bartsch, Karl 19 
Basedow 429, 430 
Basilius 290
Báthory István 39, 180, 209 
Báthory Zsigmond 205, 209 
Báthoryak 133 
Batthyány Ádám gr. 63 
Batthyány könyvtár 110 
Batthyány József, prímás 437 
Balthány Ignác, püspök 52 
Balthyányak 394
Battka Johann Über eine Hand

schrift des Pressburger Stadt
schreibers Liebhardus Eghen- 
velder 80. 81

Bauch G. Die Rezeption des 
Humanismus in Wien 108. 
Dr. Johann Henckel, der Hof-
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Prediger der Königin Maria 
in Ungarn 122, 155. Adalékok 
a reformáció és a tudományok 
történetéhez Magyarországon 
a XVI. században 122. 139, 
144. Caspar Ursinus Vetius 
122. Valentin Eck 122 

Bauernfeld 453, 482, 488, 515 
Baumgarten, Alexander Gottlob 409 
Baumheckei György 137 
Bayer József: A nemzeti játékszín 

története 99, 398. A magyar 
drámairodalom története 341, 
511. Petz Lipót Shakespeare- 
fordításai 519

Bazsó Lívia Ungarns deutsche 
Musenalmanache 418 

Bäuerle, Adolf 452, 486, 503, 513 
Beaumarchais 462 
Beck, Hermann Die Erbauungs

literatur der evang. Kirche 
Deutschlands 171 

Beck Károly 457, 488. 489—492. 511, 
523. Nächte. Gepanzerte Lieder 
490. Der fahrende Poet 490. 
Stille Lieder 490 Jankó, der 
ungarische Rosshirt 490. Saul
490. Lieder vom Armen Mann
491. An Franz Joseph 491. 
Aus der Heimat 491. Mater 
dolorosa 491. Jadwiga 491. 
Still und bewegt 491. Meister 
Gottfried 491

Beckmanné Muzarelli Adél 463 
Bécsi képes kiónika 17, 81, 85 
Beda 51. 150
Béda C. Verteidigung der Deut

schen und Slaven in Ungarn 
455

Beer Frigyes 232 
Beethoven 461
Begry Ferenc Sammlung von 

Denksprüchen 502—503 
Behaim Mihály 83, 101 
Behm, Martin 284 
Beitel János József 306, 316 
Békési Emil Magyar írók Hu

nyadi Mátyás korából 527. 
Magyar írók az Anjouk és 
utódaik korában 71.

Bél Károly András 356, 358 
Bél Mátyás 229, 235, 247, 261, 351, 

355, 358, 364, 378. Ad paratus 
ad historiam Hungáriáé 145. 
Kurze und zuverlässige Nach
richt von dem Zustande der 
protestantischen Kirche in 
Ungarn 227. Der ungarische 
Sprachmeister 231, 360, 363, 
399. Die Gott suchende Seele

284—285, 291. Nolitia Hun
gáriáé 356. Institutiones 
Linguae Germanicae 359, 360, 
363

1. Béla 17. 22 
II Béla v. ö. Vak Béla
III. Béla 29
IV. Béla 30, 33. 36. 46 
Béla der Blinde 424 
Bélabányai városjog (Stadtbuch)

40
Die Belagerung von Ofen 444 
Belletristisches Lese-Cabinet 

502
Bellini 462, Norma 464 
Bels Benedek 185, 186 
Bene János Sámuel 484, 485. Dich

tungen 484
VI. Benedek pápa 18. 19 
Benkert Antal 466, 503—504, 505. 

514. Die Reise von Pesth bis 
Baja 503. Pester Lebensbilder 
503. Wuth des Elements 503. 

Beöthy Zsolt 3, A művészetek 
története. Szerk. — 91.

Berde Mária Bacsányiné-Baum- 
berg Gabriella élete és költé
szete 420 

Berengar 179
Beringen, Heinrich von 80 
Dr. Berkeszi István, Temesvár 

színészete a XVIII. század
ban 350

Bernáth Gusztáv, 483, 485. Hinter- 
lassene Gedichte 483 

Bernáth Lajos, A protestáns 
iskoladrámákhoz 347 

Bernhardt, E. Bruder Berth old 
von Regensburg 59 

Bernini 2,18 
Berthet, Élie 502 
Berthold von Regensburg 58 
Bertleff Márton 329, 333 
Bertleff Mihály 521. Das Erntefest 

521
Bertold 26 
Bertram 179
Beschlus vnd Form der lehr 

vom Testament 180, 181 
Bessenyei G y ö rg y  377, 378, 428— 

429, 439. Die Amerikaner 428— 
429. Die Geschäfte der Ein
samkeit 428—429. Tarimenes 
utazása 428

Beste W. Die bedeutendsten 
Kanzelredner der älteren 
luth. Kirche 254 

A besztercebányai, libetbányai, 
korponai és Selmecbányái 
városi levéltárak kéziratai 39
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Besztercei szójegyzék 74 
Bethlen Gábor 223, 225, 228, 262, 

364, 370
Betuleius, Josquinus279. Discursus 

von dem höchsten Gut 280 
Betulius, Sixtus 191 
Betzier, Anton 89 
Beust, Joachim 279 
Bexheft János Konrád 415 
Beytrag zur angenehmen Un

terhaltung 427
Bibel noch dem lattin in 

deutsche gemacht blöszlich 
nach dem text 63 

Biblischer Katechismus 288 
Die Biene 458 
Bigot, C. D. 321 
Binder György Pál 422 
Binder János, Über die Sprache 

der Sachsen in Siebenbürgen 
406

Binder Jenő, Priester Johannes 96 
Birch-Pfeiffer, Sarolta 517 
Birk, Sixt Susanna, Joseph, 

Judith 126
Birken, Sigmund von 329 
Bisterfeld 229, 248 
Blätter für Geist, Gemüt und 

Vaterlandskunde 506 
Blätter zur Beförderung der 

Oekonomie 457 
Blätter zur Zerstreuung 391 
Bleibtreu. K. Ein Freiheitskampf 

im Osten 509
Bleyer Jakab 12, 19. Gottsched 

hazánkban 3, 8, 387. 406, 442. 
Hazánk és a német philologia 
a XIX. század elején 3. 8, 13, 
477. A magyar hunmonda 
germán elemei 14. 20. A Nibe- 
lung-ének második felének 
keletkezése és kialakulása 14. 
Magyar vonatkozású német 
történeti népénekek 45.102,124, 
208. Magyar vonatkozású be
jegyzések egy brüsszeli kódex
ben 81. 84. Az Anjou-korabéli 
magyar humanizmushoz 96, 
108, Magyar vonatkozások 
Suchemvirth Péter költemé
nyeiben 102. Beheim Mihály 
élete és költészete a magyar 
történelem szempontjából 102. 
Ein Gedieh t Michael Beheims 
über Wladislaw IV. Woi- 
woden von der Walachei 102, 
Magyar vonatkozású német 
ujságlapok a M. N. Múzeum 
könyvtárában 124,. 208,303,372. 
Német siralmas énekek Zrínyi

Miklós halálára 332. Klopstock 
egy magyar irodalomtörténet- 
íróról 358. Demantius Kristóf 
Magyar tábori dobja 372. 
Friedrich Schlegel am Bun
destage in Frankfurt 453, Ka
zinczy Ferenc polémiája az 
Aurora-körrel 1830-ban 456,501. 
Kotzebue és a pesti német 
színház megnyitása 466 

Der Blocksberg od. Der Kopf 
ohne Mann 424

Blumauer 381,407,413, 422. Aeneis- 
t rav es tie 381

Blumen des Guten, Schönen 
und Wahren 417 

Bobertag F., Geschichte des 
Romans 323 

Bocskay 215, 223 
Bodenburgné Gertrud 395, 396 
Bodmer 221, 380 
Bodor Mihály 461 
Bogner Bertalan 132 
Bogner Péter 167, Tröstliche Ge

bete wider die Türken 171 
Bolté, Johannes Martinus Gravius 

347. Hans Webers Lied auf 
die Einnahme von B,aab 372 

Bomel Tamás 145, 179, 208, 209. 
Statuta iurium municipalium 
cibiniensium 39, — Statuta 
oder Satzungen gemeiner 
Stadtrechten der Hermann
stadt und änderen Städte und 
aller Deutschen in Sieben
bürgen 39. Cronologia rerum 
Ungaricarum 143 

Bonfini 14. 83, 144, 353 
Borbála császárné 88 
Borcherdt, H. H., Augustus Buch

ner und seine Bedeutung 
für die d. Literatur des 17. 
Jahrhunderts 250 

Borcsiczky Béla, A politikai vál
tozások befolyása Magyar- 
ország kereskedelmi útjaira 
a XIV—XV. században 35 

Borics 17, 22
Born Ignác 426, 427. Die Staats- 

Perücke 426 
Bossuet 307
Der Bote von und für Ungarn 

457
Bourdaloue 307 
Bowitsch 488
Bödiker, Johann, Grundsätze der 

deutschen Sprachkunst 360 
Böhm Dezső, Amadé íjászló 

lírája 336
Böhm Joachim Nép. János 306, 316

34Pukénszky : A magyarországi németség irodalmi törekvései.
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Böhm Károly, A landsknechtek 208 
Böhm Krislóf, Beantwortung 294, 

296
Böhme, Jakob 218 
Börne 452, 490, 504 
Böröcz Marcell, Ferencesek a kö

zépkori magyar irodalomban 
59, 70, 121

Brandenburgi György 117 
Brandenburgi Katalin 262 
Brandsch, Gottlieb Das Senndor- 

fer Cautionale 278. Das Ge
sangbuch des Stef an König 278 

Brandsch, Heinz Simon Gottlieb 
Brandsch 422

Brandsch Simon Gottlieb Die säch
sische Bürgermiliz in Paris 422 

Brandssetter 502 
Brant, Sebastian 322 
Brassói énekeskönyv 275—276, 

283
Brautmörder 90 
Brecht András, brechtenbergi 493, 

496, 520, 521. Lyrisch-didak
tisches Blumenkränzchen 493. 
Taxisend und eine Grille über 
verschiedene Gegenstände 493. 
Gedankenblitze und Stegreif
dichtungen 493. Das Lied vom 
Männerherzen 493. Das Lied 
von der Pfarrerin 494. Die 
Geschwister zweier Weltteile 
520. Die Braut durch Kunst 
520. Maler Franz 520. Der 31. 
October 520

Brecht József Kelemen, brechten
bergi 375

Bredetzkv Sámuel 402, 406, 413, 414, 
433. Beisebemerkungen über 
Ungarn und Galizien 399. 
Johann Matthias Korabinszky 
402

Breithor Éliás 256 
Breitinger 221, 380 
Bremer Beiträge 381 
Brentano, Clemens 450—451. 483 
Brenz János 147, 148, 178, 182 
Breslau H., Internationale Be

ziehungen im Urkundenwesen 
des Mittelalters 21 

Brewer-nyomda 374 
Brewer János 328, 333 
Brewer Lőrinc 236 
Brewer Sámuel 326, 333 
Breznyánszky Alfréd, Der deutsche 

Cato in Deutschland und Un
garn 323

Breznyik János, A Selmecbányái 
ág. h. ev. egyház és lyceum 
története 134

Briebrecher Rudolf, Aus dem Sch Ili
iében der Vergangenheit 57, 
138, 196, 347 

Brockes 221 
Brockhaus 515 
Bruck 107
Bruckenthal könyvtár 148 
Bruckenthal Mihály 422 
br. Bruckenthal Sámuel 400 
Bruckner Győző, A szepesi szász 

nép 31. Magyar művelődési 
mozzanatok a XII., XIII. és
XIV. században 35. A refor
máció és ellenreformáció tör
ténet e\ a Szepességen 121, 135, 
155, 165, 188, 213, 227, 254, 277, 
303

Brunszvik Ferenc gr. 461 
Bubenka Jónás 269, 277. Jesus- 

lieder 270 
Bucer 178
Buchholtz, Andreas Heinrich 320 
Buchholtz, Georg sen. 227. Das 

weit und breit erschollene 
Zipser Schnee gebür ge.—Histo
rischer Geschlech tsberich 1227. 
Kurtze, aber nützliche Anlei
tung zur deutschen Schreibe-, 
Rede- und Dichtkunst 359 

Buchner Augustus 250 
Buchner, E. Das neueste von 

gestern 205—6 
Bucsánszky Alajos 282, 503 
Budai János 78
Budai jogkönyv 1. Rechtpuech. 
Budai krónika 83 
Budai Neumann Farkas 110 
Budaker Lőrinc 277 
Bugenhagen János 148 
Bulla Henrik 395 
Buliinger Henrik 183 
Bunyitay Vince A váradi püspök

ség története 71
Burdach, Konrad 95, 103. Vom 

Mittelalter zur Reformation 
108.Deutsche Renaissance 108. 
Reformation, Renaissance, 
Humanismus 108 

Burius János 298, 303 
Busch, Eugen 447 
Bünting, Heinrich Itinerarium 

biblicum 289 
Bürger 381, 431, 446. 484 
Büsching Jánes Gusztáv 10, 471 
Byron 490 Childe Harold 490

Calderon 452, 462, 509. Az élet 
álom 511. Az állhatatos feje
delem 518.

Calepinus 362
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Calvin 1. Kálvin 
Camerarius Joachim 140 
Campe, Joachim Heinrich 219. 388, 

404, 405, 413, 429, 430, 432, 433,
503. Kinderbibliothek 430 

Canisius, Petrus 305. Summa
doctrinae Christianae 313, 316 

Canstein 238 
Caraffa 225 
Carl Henriette 463 
Carolina resolutio 228, 315 
Cassus Musa 11 
Castaldo 209, 210 
Castelli 457, 488
Castle Eduard 466. Heimaterin

nerungen bei Lenau 492 
Catechismus Romanus 313 
Cato 142, 148, 322, 323 
Catullus 148
Cellarius 285. Liber memorialis 

latinitatis 363
Celtis Konrád 105, 106, 195, 337 
Le cento novelle antiche 94 
Cessolis, Jacobus de 80 
Chamisso 451
Charesz Lajos Gottlieb Keresztély 261 
Chemnitius, Christianus Selige 

Sterbekunst 280 
Cherubini 395
Cherubinus a Sancta Trinitate 306,

316
Chezil 15
Chladenius 1. Chladni 
Chladni György 256 
Chladni Márton Der verklärte 

Jesus 290, 291 
Chnustinus 197
Chownitz Julian Tódor 504, 505. 

Liebe, Schauspielkunst, Re- 
censenten, Handwerk und 
Sardellen 504. Moderne Liebe
504. Parkin 516-517, 519 

Christian világi másoló 77
Der christliche Hercules oder 

Stephanus Dobó 339 
Christophori Mátyás 333 
Chronica und Beschreibung der 

Türkey 55 
Chrysostomus 150, 295 
Chviskovitz Menyhért 256 
Chypenwerger 44. 45. 101 
Cicero 76, 109, 110, 142, 148, 367 
Cintio, Livio 396 
Clajus 240, 242 
Claudius 381, 415, 431 
Clauren (Karl Henn) 502 
Clausnitzer, Tobias 271 
Clauss, H. Lieder Sammlungen 

österreichischer Exulanten 
aus dem 17, Jahrhundert 303

Clornpe Peter 332, 334, 407, 409. 
Neue Schriften über die 
ausgegebenen Irrthümer, 
welche in der Philosophie 
des Herrn Hofraths Wolff 
enthalten sein sollen 408 

Clos Péter 274-275, 276. Geist
reiches Cr onstädtisch es Ge
sangbuch 274—275, 278 

Cochem Martin, von Gebetbuch 
für heilige Zeiten 311, 317 

Collin, H. 439, 452, 470, 499 
Collin, Matthäus 452, 498 
Collin testvérek 419 
Collomitius 107 
Coloswariensis, Petrus 75 
Columbus 499
Comedie betitult der Kerker

meister seiner selbst 340 
Comenius 229, 235, 248. Janua 

linguarum — Orbis pictus 231 
Comer D. G„ Gross katholisch 

Gesangbuch 309 
Compendium der göttlichen 

Lehre 65
Confessio HeptapolitanaXM, 181 
Confessio Pentapolitana 134, 

181, 188
Confessio Scepusiana 134, 181 
Constantin 15 
Contarino, Pietro 213 
Cornides Dániel 390 
Cossack J. C., Zur Geschichte 

der ascctischen Literatur in 
Deutschland 290, 317 

Costerus, Franz 294 
Coxe Lénárd, 118, 190 
Cramer Dániel 269 
Cramer Gáspár 280, 353 
Cramer, Johann Andreas 381 
Cramer, Karl Gottlob 490 
Craus Márton 68
Creutzer György 183, 184, 185, 186. 

Warnung vor der Sacramen- 
tierer 184, 188. Proba der 
Calvininistischen Merckzci- 
chcn 184, 188. Scndbricff
Gcorgii Creutzers 185, 189. 
Neue Zeitung 185 

Crewtzgang 61 
Cromer kódex 37, 38 
Cronstädtisches Handbuch der 

allhier gebräuchlichen Gebete 
und Lieder 276

Csáki Richard 4 Vorbericht zu 
einer Geschichte der deut
schen Literatur in Sieben
bürgen 8. 108, 145, 164, 278, 323, 
334. 358, 398, 402, 422, 427, 442. 
443, 460, 477, 480, 496, 509, 522.

34*



Anthologie siebenbürg isch-
deutscher Dichtungen 91—92, 
199, 422. Honterus János né
met iratai forráskritikai és 
nyelvészeti szempontból 145, 
173. Zur politischen Lyrik der 
Siebenbürger Sachsen 496 

ifj. Csáky János gr., Wälder 446 
Cséky Károly gr. 393 
Csáky Manó gr. 416 
Csánki Dezső, I. Mátyás udvara 108 
Csaplovics János 406, 458. 473, 475, 

477. Gemälde von Ungarn 475. 
Über Ungarns Magyarisie- 
rung 475, England und Un
garn 475

Császár Elemér, Hugo Károly 
plágiumpöre 511 

Csengery Antal 459 
Csokonai 331, 438 
Csontosi János, Aranyosi Gellértfi 

János kódexe 1422—1473-ból 
52, 74. Adatok a N. Múzeum 
könyvtárának történetéhez 71. 
Adalék a magyarországi 
XIV—XV. századi könyv- 
másolók és betűfestők törté
netéhez 71, 80. A müncheni 
könyvtár hazai vonatkozású 
kéziratai 71. Adalék a szepes- 
ségi XV. századi köny vtárak
hoz 74. A pozsonyi Sz. Ferenc- 
rendiek tartományi könyvtá
rának kódexei 75. Ismeretlen 
magyarországikönyvmásolók 
és betűfestők a középkorban 
80, 110. A bécsi udvari könyv
tár hazai vonatkozású kéz
iratai 85. 211 

Curtius Rufus 148, 330 
Cuspinianus 106 
Cusson 310 
Cyrus 340
Cysarz, Herbert Vom Geist des 

deutschen Literatur-Barocks 
223. Deutsche Barockdichtung 
332

Czacko Ferenc, rosenfeldi Die bis 
zum schmählichen Tod er
niedrigte Liebe Jesu 347 

Czakó Zsigmond, Kalmár és ten
gerész 514

Czapáry László, Misztérium és 
iskoladráma 99 

Czibulka Alajos 464 
Czibulka Anna 465 
Czinkotszky Jenő, Oswald újbá

nyái jegyző német verses el
beszélése a XV. századból 40, 
80, 92, 94, 96

Czirbesz Jónás András 390 
Czobor Alfréd, A kassai színészet 

története 195—96, 398 
Czoernig 5 Ethnographie der ös

terreichischen Monarchie 9,14 
Czuczor Gergely 500 
Czvitinger Dávid 3, 473 
Czwengross Béla, A budai jog

könyv nyelvéről 49

D Holbach 408 
Dach, Simon 218, 323 
Dániel kassai domonkos szerzetes 68 
Danninger József, A középkori 

városi élet 35
Dávid Ferenc 168, 178, 179, 180, 

181, 377
Dávid zsoltárai 64 
Daxer György, A külföldi iskola- 

látogatás hatása a hazai 
protestáns nevelésügy fejlő
désére 139

De la Motte Fouqué 451. Nibelung- 
trilógia 451

De materia indulgentiarum 69 
Deák Ferenc 484 
Defoe Robinson Crusoe 219 
Deidrich György 275 
Deindardstein 457 
Delius. R. v. Die deutsche Barock

lyrik 332
Demian János András 417. Lilien 

aus den besten lyrischen 
Dichtern Deutschlands 417 

Demini Eduard Der Fürst und 
der Vorposten 514 

Demkó Kálmán. A szepesi szászok 
ősi jogélete 39. A szepesi jog 
39. 84. Lőcse története 39, 84, 
91. Lőcse levéltárának leg
régibb irományai 1290—1600, 
44, 139. A szepesszombati kró
nika 84. Hain Gáspár és kró
nikája 84, 358 

Demosthenes 148 
Denis 381, 414, 416 
Desidor József 316 
Desperanda 349 
Dessoir 463 
Destouches 396 
Detre 13
Das deutsche Element in Un

garn 455
Deutsches Volksblatt für Land

wirtschaft und Gewerbe in 
Siebenbürgen 457 

Deutschgesinnte Genossen
schaft 216, 239, 242 

Deutscbmann, Johann 263. Theoso
phia et Triadosophia 263, 264
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Dévai Bíró Mátyás 168 
Devrient, Eduard 517 
Dézsi Lajos 345. Adalékok a R.M. 

K. II. kötetéhez 238,255.277,376. 
Egy magyarnyelvű történeti 
iskoladráma töredéke 347 

Dezső Lajos, Comenius Magyar- 
országon 235

Dialogus zwischen dem gewis
sen und den Vernunft 65 

Diarium 388
Dietrich, Veit 161. 162, 168, 169. 

Summarien 171. Christliche
auslcgung 172

DilemmataJ oder zweystossige 
Mauerbrecher Lutrisches Irr- 
Geistes 315

Dilthey, Weltanschauung und 
Analyse des Menschen seit 
Renaissance und Reformation
122

Dingelstedt 6, 452 
Diogenes 148
Divéky Adorján, Egy nürnbergi 

levél a XV. sz.-ból 44 
Dobner Ferdinánd 324, 332 
Dobó István 339
Domanovszky Sándor Mügein 

Henrik németnyelvű króni
kája és a Rímes Krónika 84 

Donizetti 462 
Doppler Károly 513 
Dörfflinger, Anthonius Cancro- 

magia 289, 291 
Drauth János 315, 317 
Die drei Höllengaben od. des 

Teufels Grossmutter 503 
Drei schone geistliche Lieder 276 
Drews Paul 316 
Dudics András 293 
Dugonics András 471 
Duhr B. Geschichte der Jesuiten 

in den Ländern deutscher 
Zunge 316, 341

Dumas, Alexandre pere 502, 504, 
505, 506, 507

Durch welche Mittel lässt sich 
die Verbreitung der magyari
schen Sprache unter den Ein
wohnern) Ungarns am sichers
ten erzielen ? 455 

Dux, Adolf Melanchtons Bezie
hungen zu Ungarn 144 

Duck Geschichte des Kronstäd- 
ter Gymnasiums 57, 138 

Dürner Sámuel 256 
Dürr Damasus 151, 152, 154, 155, 

159, 177
Dürrbachi ráolvasás 90

Eadword angol trónkövetelő 22 
Ebendorfer, Thomas von Haselbach 

70
Eber Pal, 161, 164, 267, 271. Calen

darium historicum 212 
Eberhard naumburgi püspök 22 
Eberhard Ferenc 305, 316 
Ebermann Richard, Die Türken

furcht 205 
Ebert Ignác 306, 316 
Ebner von Eschenbach, Hierony

mus Wilhelm 66 
Eccard András 333 
Eck Bálint 110. 119, 190 
Eck János 118
Eckhardt Sándor, A francia for

radalom eszméi Magyarorszá
gon 393, 412, 429. Bessenyei és 
a francia gondolat 429 

Eckhart Ferenc, A pápai és csá
szári kancelláriai gyakorlat 
hatása árpádházi királyaink 
okleveleinek szövegezésére 49. 
Die glaubwürdigen Orte Un- 
garns im Mittelalter 49 

Eder József Károly 401. Scriptores 
rerum Transsilvanicarum 145 

Edgeworth, Marie 502 
Eghenvelder, Liebhardus 37, 76, 78, 

79, 80, 82. 83, 84
Az egri érsekmegyei könyvtár 

szakszerű címjegyzéke 71 
Eichendorff 451
Eisenberg Péter, Lebens Regeln 

286, 291. Ein zwiefacher poe
tischer Act 344—345, 347 

Eitner, R., Biographisch-Biblio
graphisches Quellen-Lexikon 
der Musiker 277 

El-Avar kínai császár 93 
Elbschwanenorden 319, 320 
Ellinger G„ Philipp Melanchton, 

ein Lebensbild, 176 
Ellrich, August Die Ungarn wie 

sie sind 455
E loesser/A x Das bürgerliche 
^IJramoLA42 
Elssler Fanny 461, 463 
Emánuel római helytartó 93 
Enders, G, Deutsche Gelegen

heitsdichtung bis zu Goethe 
332

Endlicher István László, Aus den 
Denkwürdigkeiten der Helene 
Kottannerin 85

I. Endre 16, 17, 22
II. Endre 17, 22, 29, 91
III. Endre 71
Enea Sylvio 1. Piccolomini



534

Engel János Keresztély 5, 399, 431. 
Geschichte des ungarischen 
Reiches und seiner Ncben- 
ländcr 400. Geschichte des 
ungarischen Reichs 400 

Engel Schule 312 
Engelschalk 16 
Enk 458
Eötvös József br. 472, 484. Kart

hauzi 502
Episteln und Evangelien 65 
Erasmus 103. 106,107,116,117,118, 

119, 120, 139, 142, 148, 178, 230, 
Enchiridion militis christiani 
279, 281

Erdélyi János 472
Erdélyi László, A társadalmi osz

tályok Szent István államá
ban és a Békefi emlékkönyv 
24. A pannonhalmi Szt Benc- 
dek-rcnd története 25 

Erdélyi Magyar Hírvivő 380 
Erdmann, Luther und die Hohen- 

zollern 122 
Erdődy János gr. 394 
Érdy kódex 151
Die Erhebung von Pestit zur 

königlichen Freystadt 461 
Erheiternde Abendbibliothck50l 
Ernő osztrák őrgróf 22 
Ernyey József 199. V. ö. Szerémi — 

A körmöczi Zsuzsanna-játék 
99. 193

Érsekújvárt kódex 80 
Erythraeus Joachim 256. Evange

lische Neue Jahr Predigten 
252. Heilige Reise- und Sterbe- 
Kunst 284, 290—291 

Erzsébet. Albert magyar király fele
sége 83, 84

Erzsébet, Albert magyar király 
leánya 83

Erzsébet, 111. Endre leánya 71 
Erzsébet, I. Ferenc József felesége 472 
Eszéki (Zigerus) Imre Ein schrifft 

eines fromén Predigers aus 
der Türckey 203, 206 

Esztergár László, Saphir levele 
Kisfaludy Károlyhoz 492. Kis
faludy Károly mint Pyrker 
fordítója 501 

Eszterházy hg. 471 
Eszterházy Imre 339 
Eszterházy Mihály 339 
Eszterházy Pál 338 
Eszterházy Tamás 187 
Eszterházyak 394 
Euclides 148
Eumenii und Attali lobreicher 

Sieg 338

Eurhard 26 
Euripides 148 
Evangelia melodica 276 
Evangelia und Episteln 262, 265 
Examen thesium et regularum 

Zwingliarum 186 
Expositio misse Theutonicalis 64 
Eybel 407
Eydnreich János 105

Faber András Klag- und Trost
gedicht 327, 333

Faber Egyed 157, 175. Der Psalm 
Miserere ausgelegt 157, 164. 
V'on dem falschen Blut und Ab
gott im Thurm zu Schwerin 176 

Faber Kér. János 316 
Faber Tamás 120, 140, 186, 192 
Fabó Monumenta 227. Adalékok 

Czvittingerhez 290 
Fabricius Urkundenbuch des Kis

dér Kapitels 52 
Fabricius János 334 
Fabris Antal 316
Fabritius Károly Pemfflinger

Márk szász gróf élete 135. Die 
siebenbür gischen Studieren
den auf der Universität zu 
Wittenberg im Rcformations- 
zeitalter 139

Falbaire Le fabricant de Londrcs 
436. L honnéte criminel 436 

Fanberg, Tiboldus de 21 
Farnády Miklós 62 
Fastenpredigt, welche vor .. . 

Ludwig dem Fünfzehnten 
gehalten worden 307 

Faust-népkönyv 128 
Féy András 458, 482 
Fayel 349
Feger Theobald 146 
Fejér Codex diplomaticus 43 
Fejérpataky László 63. Szellemi 

élet az Árpádok alatt 39. Ada
tok a hazai könyvtárak közép
kori történetéhez 41. Magyar- 
országi városok régi szám
adáskönyvei 43, 56, 92. A né
met újvári ferencrendi zárda 
könyvtára 70. A veszprémi 
káptalan könyvtára a XV. 
században 71. Költészet az 
Árpádok alatt 92 

Fekete István, szenei 261, 262, Lelki 
nyugosztaló órák 261, 281 

Fekete Mihály, A temesvári színé
szet története 350 

Felbiger Ignác 385. Verbesserte 
Anleitung zur deutschen 
Sprachlehre 403
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Felder Xaver Ferenc 396 
Felmer Ferenc 334 
A felsőmagyarországi hét bá

nyaváros bányajogi statútu
mai 39

Fenczik István, Szent Gellért helye 
a filozófia történelmében 25 

I. Ferdinand 117, 130, 131,175,205,
210

1. Ferenc 430, 498 
Ferenc byrtheimi plébános 68 
Ferenczi Zoltán, A kolozsvári 

nyomdászat története 149. A 
kolozsvári színészet és szín
ház története 196, 342 

Ferenczy József, A magyar hír
lapirodalom története 1780-tól 
1867-ig 393

Fessler Ignác Aurél 5, 357, 400, 
431, 466, 467-470, 523. Was ist 
der Kaiser ? 467. Anthologia 
Hcbracica 467. Institutiones 
Linguarum Orientalium 467. 
Sidney 468. Marc Aurel 468. 
Aristides und Themistocles 
468. Matthias Corvinus 468, 
Attila König der Hunnen 468. 
Actcnmäissige Aufschlüsse 
über den Bund der Everge- 
ten in Schlesien 468. Fesslers 
sammtliche Schriften über 
Freymaurerey 468. Ansichten 
von Religion und Kirchentum
468. Abelard und Heloisa 469. 
Theresia 469. Bonaventuras 
Mystische Nächte 469. Alonso
469. Der Gross-, Hof- und 
Staats- Epopt Lothario 469. 
Nachtwächter Benedict 469. 
Die drei grossen Könige der 
Hun gar n aus dem Arpüdi- 
schcn Stamme 469. Die alten 
und neuen Spanier 469. Die 
Geschichten der Ungern und 
ihrer Landsassen 469. Rück
blicke auf seine siebzig
jährige Pilgerschaft 469

Festetics Károly Albert gr. 457, 512 
Feuchtersieben 458 
Feuchtmann Simon 487, 492, Ver

suche in den Zweigen der 
deutschen Dichtkunst 487. 
Rosa, das Fischermädchen 488 

Feyner Gergely 148 
Fichte 382. 431, 450, 468, 478 
Ficinus, Marsilius De triplica 

vita — Epistolarum libri XVI. 
110

Fidicinis György 298, 303

Fiebick Benjamin Gesangbuch — 
Psalmen 275, 278 

Filtsch Dániel 422 
Filtsch, Eugen Geschichte des 

deutschen Theaters in Sieben
bürgen 99, 196, 342, 347, 350 

Fináczy Ernő, A magyarországi 
közoktatás története Mária 
Terézia korában 234—35, Ada
lékok a jezsuiták iskolai szín- 
játékainak történetéhez 341 

Finck, Casparus Vadé mecurn 281, 
282

Findura Imre, Egy régi magyar 
képzőművészről 277 

Firnhaber, Franz 1. Teutsch, G. D. 
Firtinger Károly, A magyar állam 

nyomdászattörténelmi térképe 
149

Fischart János 302. Das glückhafft 
Schiff von Zürich. Der Flöh- 
Hatz, Gargantua und Panta- 
gruel 128. Philosophisch Ehe- 
ziichtbüchlein 320 

Fischer András 132 
Fischer Dániel 365, 366 
Fischer Lipót 307, 316 
Flacius Illyricus 183, 203 
Flacius Mátyás 148 
Flámitzer Miklós János, Das durch 

die Ocsterreichische Clemenz 
wiederum erquickte König
reich Ungarn 369—370, 372 

Fléchier 307 
Fleischer Elek 306, 316 
Fleming, Paul 218, 240 
Flotow 462
Die Flüchtlinge in dem Schloss 

Theben 444
Fógel József, II. Ulászló udvar

tartása 108. II. Lajos udvar
tartása 108, 122

Fógel Sándor, Celtis Konrád és 
a magyarországi humanisták 
108

Foglár 488 
Folz, Hans 89
Fonféder Ivária, Girzik X. Ferenc 

pesti német színész és dráma
író élete és működése 448 

Fontane 489 
Forgách Ádám 369 
Forgéch-család 84 
Formula concordiae 181,186,187, 

259
Forst 462, 515, 516. Das Lustspiel 

im Lustspiel 516 
Förster Jenő v. ö. Bal Jeromos 
Fraknói Vilmos, Mátyás király 

levelei 108. Mátyás király meg
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bízásából szerkesztett politikai 
röpirat 108. Magyarországi 
tanárok és tanítók a bécsi 
egyetemen a XIV. és XV. szá
zadokban 114, 121. A Hunya
diak és Jagellók kora 114. 121, 
134. Henckel János, Mária 
királyné udvari papja 122. — 
A mohácsi csatáról szóló egy
korú ujságlapok a M. N. Mú
zeum könyvtárában 124. — 
Schlauch Lőrinc könyvtára 
124. — Melanchton és magyar- 
országi barátai 139, 144. — 
Der älteste Hermannstädter 
Druck 148. — Martinovics és 
társainak összeesküvése 412. 
Martinovics élete 412 1. Franki 
alatt is

Franck Gusztáv 515, 519 
Frank Sebestyén, Weltbuch 201 
Francke August Hermann 229, 246, 

250, 263, 265, 282, 284, 288 
Frangepán Farkas 205 
Frangepón Ferenc 371 
Frank Bálint, Frankensteini 321, 

329-332,333, 352,355, 358. Hun
dert sinnreiche Grabschriften 
329. Breviculus originum 
Nationum et praecipue Saxo- 
nicae in Transsylvania 330 

Frank Johann 271 
Frank kódex 37
Frankenburg Adolf 515, 519. Der 

erste April 515. Die Pfleglinge 
515. Der seltene Nebenbuhler 
515. Ein verlorengegangenes 
Eheweib 515. Obenan, Zech- 
meister der Elfer 515. Emlék
iratok 519 

Frankfurter Fülöp 147 
Frankl, L. A. 458, 482, 488 
Frankl Vilmos, A hazai és kül

földi iskolázás a XVI. század
ban 114, 138. Egy XVI. század
beli magyar füvész és orvos 
emlékezete 166.1. Fraknói alatt is 

Frauenzimmer-Bibliothek 501 
Freiburg i. Br. városjoga 41 
Freiligrath 6, 452, 458 
Freisingeni Otto 83 
Der Freund der Tugend 389 
Freylinghausen, Johann Anastasius 

276, 284, 288 
Fridburg, Altmann de 21 
Friderici János, Kurtzgef aster 

Bericht von der sächsischen 
Nation in Siebenbürgen 355, 
358

Friedei János 426, 427, 446. Eleo
nora 426. Heinrich von Wal
heim 426. Briefe aus Wien 426. 
Nurwich und Julie 445. Das 
hätte Friedei wissen sollen 
445. Christel und Gretchen 445. * 
Der Fremde 445. Ein Quod- j 
Übet zum Abschied 445. Gut- | 
herzigkeit und Eigensinn 445 

Friedensburg, Walter Geschichte 
der Universität Wittenberg 
138

Friedreich Endre. A podolini 
piarista gimnázium a XVII. 
században 235 

Frigeridus 11
I. Frigyes porosz király 244
II. Frigyes 93, 94
III. Frigyes 104
Frigyes Lajos, Salm és Teklenburg 1 

grófja 365
Frigyes Vilmos brandenburgi őrgróf 

369
Frisch, Leonhard 406 
Frischlin, Nikodemus, Julius Bedi- 

vivus, Bebekka, Susanna 127 
Frisius 167
Fronius Márk, Visitationsbüch

lein 229, 235, 264, 266, 330. 
Consilium de Schola 229. 
Sprüche 264

Fronius Mátyás 39, 47, 208, 211. 
Statuta der Sachsen in Sie
benbürgen Oder eygen Landt- 
recht 40, 209 

Fronius Mihály 401 
Froschius János Der CI Psalm 

262, 265
Fröhlich Tamás, Vom aller

heiligsten Abendmal des 
waren Leibs und Bluts unsers 
Herrn und Heilands Jesu 
Christi 153, 155 

Die fröhlichen Ungarn 447 
Frölich Dávid 4, 14, 213, 301, 351. 

352, 357, 366, 373, 374, 375, 376. 
Bibliotheca seu Cynosura 
Peregrinantium 351. Der 
Uralte Deutsch-Ungarische 
Zipserische und Siebenbür- 
gische Landszmann 352, 353. 
Prognosticon 374 

Frölich János 326, 333 
Fruchtbringende Gesellschaft 

216, 239
Fuchs János Sámuel 431 
Fuchs, Rudolf Beiträge zur 

Geschichte der Oedenburger 
Kanzleisprache 49
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Fueter, Eduard Geschichte der 
neueren Historiographie 357 

Fugger Ulrik 198 
Fuggerek 198
Ein Funke zums Lichte der 

i Aufklärung 410'
Fussel Márton Mátyás János 316—

317

Gaal György 440. 471-472, 477, 481. 
Märchen der Magyaren 472. 
Die Horen 481. Die Farben 
481. Friedenshymne 481. Ge
dichte 481. Des Hunnenkönigs 
Schwert 481. Das Siegesfest 
381. Sängerlohn 481. Digna 
481. Die nordischen Gäste 
500—501. Theater der Magya
ren 512

j Gaal József A peleskei nótárius 
465, 513—514. A király Ludason
514

Gaan H. Die Zensur unFcr Josef 
11. 393

j Gábriel Pál. A katholikus német 
egyházi ének története ha
zánkban 317

Gácsér József, Gaal György élete 
és munkássága 477, 485, 501 

Gailel Vitus. Ein kürtzer wahr
hafter begriff 209, 210, 211 

Galeotto 101
Gallauner Xavéri Ferenc 417, 436— 

437, 442. Vermischte Schriften 
417, 436. Claudio Villa 436. Der 
Stuckknecht 436 

Gallen János 147, 211 
Gallik János 326. 333 
Gallus Mederitsch 395. 446 
Gálos Rezső, Jegyzetek Amadé 

László költeményeihez 336. Das 
Theater in Temesvár 398 

Garay János 515. Az obsitos 466 
Gárdonyi Albert, Magyarországi 

könyvnyomdászat és könyv
kereskedelem a XV111. szá
zadban 238 

Garve 405, 408 
Gasoia grófné 335 
Gatterer 399 
Gay, Sophie 502 
Gebet und Gesangbuch 275 
Gebetbuch 65 
Geibel 452
Geiger, L. Johannes Reuehlin 122 
Geiler von Kaisersberg 175 
Geistliche Pest-Artzney 276 
Geistlicher Handelsstab 291 
Geliert 250, 381, 386. 387, 388, 390, 

396, 403, 407. 413, 414, 417, 421,

423, 424, 425, 426, 427, 430-431, 
432, 433, 478, 483, 503 

Geltch János Frigyes 478—479. 480, 
495, 496. Grundlinien zu einem 
sicheren Bau der Metaphysik 
und Religionsphilosophie 479. 
Das Lied von der Öffentlich
keit 494. Das Lied von den 
Magyaromanen 494. Epigram
matische und aphoristische 
Streiflichter 495. Lyrische Ge
dichte 495. Thuiskon 495. Lie
derbuch der Siebenbürger 
Deutschen 495 

Gelusch Péter 83
Gemaine Statt- und Perereeht 

der erbarn und löblichen Stat 
Schebnitz 36, 38, 39, 40 

Gemeinnützige Blätter 458 
Genersich Antal 406 
Genersich család 36 
Genersich János 406, 409, 416, 430— 

435. Versuch eines Idiotikons 
der Zipser Sprache 406. Von 
der Liebe des Vaterlandes 408. 
Wilhelmine 431. Alfred 431. 
Emma 431. Eusebios 431 

Genersich Menyhért 173 
Genersich testvérek 4, 5 
Gengenbach, Pamphilus 126 
Gentz Frigyes 470 
Georgievics Bertalan, Türkenbüch

lein 202—203, 206. Türekey 206. 
Erzehlung der Türkischen Rei
ser Namen, Empter, Leben, 
Sitten vnd Tyranney 206 

Georgius pergamentista 77 
Gerengel Simon 131.136,154,161,162, 

165.167,168,170.171,257,268. Eine 
schöne tröstliche Leichenpre
digt 156. Eine schöne christ
liche Hochzeitspredigt 156. 
Catechismus 166, 173, 237. Vier 
Geistliche Klage-Lieder 166. 
Formularbuch 173. Historia 
vonder Enthauptung J ohannis 
des Täufers 194, 196 

Gerevich Tibor 75 
Gerhard, Johann 279, 280, 286, 293 
Gerhardt, Paul 218, 249, 267, 268, 271 
Gerolt 26
Gerő János: A cseh husziták 

Magyarországon 121. A cseh 
és tót középkori vallásos köl
tészet története 121 

Gerstenberg 381
Geschichte der Hirlanda 503 
Geschichte vom Fortunat 503 
Geschichte der Schaubühne zu 

Pressburg 348
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Gesellschaft der Beredsamkeit 
und Dichtkunst 413 

Gesellschaft der schönen Wis
senschaften 392 

Gessler 464
Gessner 381, 387, 390, 426, 427, 431, 

439, 441 
Gether 352
Géza fejedelem 17, 18 
II. Géza 17, 22, 23, 26, 28, 355 
Giesebrechf, Geschichte der deut

schen Kaiserzeit 30 
Gildemeister, H. Das deutsche 

Volksleben im 13. Jahrhundert 
nach den Predigten Bertholds 
von Begensburg 59 

Gindely, Fontes Berum Austria
carum 166

Girzik Xav. Ferenc 443—444, 448. 
Stephan I. 443—444. Die Er
stürmung des Prinz Eugenius 
Thores 444. Hungarns Gast
freiheit 444. Die christliche 
Judenbraut 444. Die jüdischen 
Spionen 444. Israels Wande
rung 444. Achilles und Poly
xena 444 

Giskra 82
Gizella királyné 16, 18. 21. 22, 23,26 
Glatz E., Portfolio oder Beiträge 

zur Beleuchtung ungarischer 
Zeitfragen 456

Glatz Jakab 5, 386, 407, 413, 414, 
415,430, 432—435. Freymüthige 
Bemerkungen eines Ungarn 
über sein Vaterland 387, 432. 
Fabeln und Erzählungen für 
die Jugend 433. Woldemars 
Vermächtnis an seinen Sohn 
433. Rosaliens Vermächtnis 
an ihre Toch ter 433. Rosaliens 
Erinnerungen aus ihrem Le
ben 433. Taschenbuch für die 
deutsche Jugend 433. Kaiser
lich Oesterreichischer Tole- 
ranz-Bothe 433

Gleich, Josef Alois 423, 452,458. Em
merich von Wolfsthal 413, 427 

Gleim 357, 381, 396, 413, 417, 4 3 0 -  
431, 432, 433

Gleinizer Rupertus 306, 316 
Gnaphaeus 195 
Gnersich, Henrich 36 
Godahild 11
Goedeke, Grundrisz zur Ge

schichte der deutschen Dich
tung 92, 129, 164, 165, 166, 172, 
196, 223. 254, 255, 277, 323, 363, 
382, 393, 398, 402, 409, 418, 422, 
427, 435, 453, 492, 501

.

Goethe 382, 387, 388, 390, 393, 395, 
396, 414, 415, 419, 420, 432, 440, 
441, 442, 462, 480, 481, 482, 490, 
499, 509, 517. 521. Clavigo 393, 
395. Götz von B erlich ingen 
395, 424, 437, 518. Werther 426, 
427. Faust 439. Iphigenie 441. 
Xenien 494. Hermann und 
Dorothea 501

Gogreff, Mento Glaube, Bekentnus 
und Lehre 182, 183, 188 

Goldner, Johannes Magister 83 
Goldoni 394, 396 
Goltz Joachim 227 
Gombocz Zoltán 13, A bolgár 

kérdés és a magyar hun
monda 14 

Gonnelieu 310
Gorgias János 318—321, 323. Po- 

liandini gestürzter Ehren
preis 319. Veriphantors buh
lende Jungfer 319. Floridans 
jungf erlich er Zeitvertreiber 
319. Veriphantors betrogener 
Frontalbo 319 

Gorscheld Ádám 349 
Gottfried német lovag 26 
Gottgefälliger Kinder Lauff 

284, 290
Gotthard Mihály 415 
Gottsched 216, 222, 349, 356, 360, 

380, 385, 389, 396, 402, 403, 435, 
436

Gottschling Pál Rudolf 421, 422. 
Unschuldiger Zeitvertreib in 
Poesie 421

Göhring, L. Die Anfänge der 
deutschen Jugendliteratur 435 

Göllner Aladár, Karl Julius 
Schröer helye a germanisz
tika fejlődésében 477 

Gölnicbányai bányajog 39 
Görög Demeter 471 
Görres 451
Göttinger Hainbund 381 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 

221
Grabbe 451
Graffinger Farkas, Harmonia can

tus 107
Graffius János 354 
Gragger, Robert Deutsche Hand

schriften in ungarischen Bib
liotheken 71. Geschichte der 
deutschen Literatur in Un
garn 393, 398, 418, 460,477,485, 
492, 501, 505, 511. Lenaus un
garische Sprachkenntnis 492. 
Lenaus Schulzeugnisse 492. 
Lenaus Wohnhaus in Ofen



492. Mischka an der Marosch. 
Vörösmarty hatása Lenaura 

> 492. Beck Károly és a német 
politikai költészet 492 

Grassalkovich herceg 394

[jravius, Martin Tragoedia Nova 
347

jrawer Albert 187. Kurtze aber 
doch gründliche Entdeckung 
187, 189. — Neue Neerische 
Schmähkarte 187 

Gräffer 457
Gréb Gyula, Die Zipser Hunnen 

14. Mundart und Herkunft 
der Zipser 31

Greflinger, Georg Zwei hundert 
Ausbildungen 321 

Greissing Bálint 231, 264—265, 266 
Greissing család 265 
Grill János514,515,517. Die Liebes

zauberin 517 
Grill Klára 517
Grillparzer 419, 440, 441, 452, 462, 

469, 482. 488, 497, 499, 515, 519,
' 521. Sappho 440. König Otto

kars Glück und Ende 441. Ein 
treuer Diener seines Herrn 441 

• Grimm Fedor 462 
'Grimm Jakab 10, 96, 362, 472 
Grimm-testvérek 451, 471, 472 
Grimmelshausen, Hans Jakob Chris

tophei von Der abenteuerliche 
Simplicissimus 219 

Gross, Julius, Zur ältesten Ge
schichte der Kronstädter Gym
nasialbibliothek 57. 70. 74, 149. 
Kronstädter Drucke 1535— 
18S6. 149. Seltene Druckwerke 
in der Bibliothek des ev. Gym
nasiums A. B. in Kronstadt 
164. Katalog der von derKron- 
städtcr Gymnasial-Bibliothek 
ausgestellten Druckwerke 334. 
G. M. G. von Hermann und 
seine Familie 402 

Gröninger Ernő, Granat Apfel 306, 
316 ,

Gruber Ádám 258, 281 
Gruber Károly Antal 414, 426. 427, 

438—440, 443. Pannonias Spra
che — Hymnus an Pallas 
Athene— Hymnus an Panno
nia 414. Spactlingc 415. Das 
Räuschchen 415. Die Förster
familie 427. Das Ideal 427. 
Torquato Tasso 427. Margit 
427. Die Neger 438—439. Dra
matische Versuche 439. Die 
Herzoge von Soubice 439. Bes
serung nach dem Fall 439.

Olga Hamilton 439. Cornelia
439, Wilhelm Teil 439, Vanina 
Ornino 439, Phaon und Melitta
440. Saul 440, Helena 440, Dra
matische Unterhaltungen 440. 
Der Neujahrsabend 440, Die 
Wittwe 440, Nichts wie ge
wöhnlich 440. Das Schlüssel
loch 440

Gruber Mátyás 105 
Grunspeck Siegfried 96 
Grün, Anastasius (Anton Alexander 

Auersperg) 453, 458, 488, 490, 495, 
515Grünwald Béla, A régi Magyar- 
ország 387

Grynaeus Simon 120, 161 
Gryphius, Andreas, Leo Armenius 

— Katharina von Georgien — 
Papinianus — Die ermordete 
Majestät — Cardenio und 
Gelinde — Absurda comica 
od. Peter Squenz — Horri- 
biliscribifax — Die geliebte 
Dornrose 220

Gugitz, Gustav 448. Das Werther- 
fieber in Oesterreich 387. L. A. 
Hoffmann und die Wiener 
Zeitschrift 387. Der weiland 
Kasperl 448

Gulyás Pál 68. 4 könyv sorsa 
Magyarországon 81, 149. Hau- 
nolt János könyvtára 1595-ből 
149

Gundling 285 
Gunesch András 265, 266 
Gutgesell Dávid 146 
Guthkele nemzetség 26 
Gutter Gáspár 147 
Gutzkow 6, 452, 458, 490, 504 
Günther András 234, 252, 256. Des 

Heiligen Propheten Hosae 
Christus Hungáriáé Valedi
cens 252, 301. 303. Handleitung 
252, 288, 291 

Günther, Christian 218 
Gyalui Farkas, Adatok a könyv- 

nyomtatás történetéhez Ma
gyarországon 149 

Gyöngyösi 331, 378. Palinodia 331, 
334

György brandenburgi őrgróf 107, 169 
111. György szász választó fejedelem 

241
Gyulafehérvári glosszák 62 
Gyulai Pál 3 
Gyürky Pál 461

Haán Lajos, Bél Mátyás 291, 358 
363
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Habermann, Johann Baptist 167, 
229, 279. Christliche Gehet 282, 
283

Habermann 420, 480 
Habsburgi Rudolf 499 
Habsburgok 26, 34, 116, 225, 229, 

384, 499
Hadik János Regia coeli 302, 303 
Haffner Károly 514, 519. Die Rauh

schiitzen 514
Hagedorn. Friedrich von 221, 387, 

390, 413, 430-431  
Hagen, Friedrich Heinrich von der 

386, 471
Hain Gáspár 27, 352. Zipserische 

oder Leutschauerische Chro
nica undt Zeit-heschreibung 
zusammen getragen der lieben 
Posterität zur nachricht 82, 
357, 358

Hain Repertorium bibliographi- 
cum 74 

Haiwel 447
Hajek Egon, Joh. Samuel Kessler 

und seine Schwester Susanna 
Katharina 422. Az erdélyi 
szász regényirodalom a XIX. 
század közepén 509 

Hajnóczi Iván, A lőcsei Elende 
Brüderschaft alapszabályai 53 

Hajnóczy R József. Lőcsei tanulók 
külföldön a XVLésXVII. szá
zadban 139

Halitzky András Frigyes 5, 387, 415, 
481

Haller. Albrecht von 221, 388. Die 
Alpen 221

Haller Weil Fülöp álneve. L. ott 
Halligentz, Stefan 345 
Halm 452, 482, 488, 521 
Haltrich József 477 
Hamann 382
Hammer-Purgstall 473, 482 
Han Boldizsár 375 
Haner György, Historia Eccle

siarum T ranssylvanicarum 
227, 400

Haner György Jeremiás, Das kö
nigliche Siebenbürgen 400 

Hanswurst 460
Hanuy Ferenc, A luthcranizmus 

Magyarországon a mohácsi 
vész előtt 122 

Happel 425
Haraszti Károly, A magyar könyv

kiadás és könyvkereskedelem 
a múlt század első felében 460. 
A pesti nyomdák a XIX. szá
zad első felében 460

Harmath Károly, A pozsonyi ev. 
liceu m kézirat gyűj töményé
nek ismertetése 39, 71, 139,173, 
226, 347. A pozsonyi ev. líceum 
könyvtárában levő ősnyom
tatványok és néhány más s 
érdekesebb mű ismertetése 121, 
208

Harsdörffer, Philipp Poetischer 
Trichter 320. Frauenzimmer 
Gesprechspiele 320. Geschieht- 
Spiegel 322

Hartleben Adolf 456, 501, 502 
Hartlieb János 169. Christlicher 

vnd kurtzer Bericht 172 
Hartmann August, Deutsche 

Meisterliederhandschriftcn in 
Ungarn 71. Volks Schauspiele 
in Bayern und Österreich- 
Ungarn gesammelt 99 

Hartmann Ferenc 136 
Hartmann, Moritz 488. Briefe aus 

dem Vormärz 453 
Haslau osztrák földesúr 28 
Hasler János, Fröliche Practick 

213, 214 
Hauff 451
Hauffen, A. Zur Geschichte der 

deutschen Universität in Prag 
113

Haunolt János 148 
Haupt. Hermann V aldensertum 

und Inquisition im südöst
lichen Deutschland 96 

Haydn 394, 395. 437. Armida 394 
Haymo 51, 150
Hayn, Bibi. Germ. Erotica 323 
Házi Jenő, Sopron sz. kir. város 

története 43, 99 
Hebbel 489, 490
Hehler Mátyás 140, 178—179, Con

sensus doctrinae 179. Brevis 
Confessio 180

Hebsacher Ezechiel 154. Christ
liche Auslegung des Spruches 
Christi Matth. 27. 155 

Hecht János 133
Heckenast Gusztáv 456, 482, 502 
Hederici-nemzetseg 21 
Hederich 21, 26 
Hegel 230, 452, 478, 479 
Hegenwalt Erhard 157 
Heil B„ Die deutschen Städte 

und Bürger im Mittelalter 35 
Heim 464
Heine 452, 486, 487, 488, 490, 503, 

510
Heinrich Gusztáv, Etzelburg és a 

magyar hunmonda 14. A né
met irodalom története 92.
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Der älteste deutsche Dichter 
Uv gar ns 96. A Cisio-Janus 
történetéhez 213. A magyar 
Cisiók 213. Das alte und neue 
Theater in Pri;ssburg 350. 
Magyar elemek a német költé
szetben 372, 492, Kazinczy Fe
renc tübingai pályaműve a 
magyar nyelvről 387. Fried
rich August Clemens Werthes 
in Ungarn 387 Halszky An
drás Frigyes 387. Graf Johann 
Mujláth All

Heinrich János, Egy kevéssé is
mert fejezet a német nyelv- 
történetből 407 

Heisz Agnes Bernauerin 447 
Heldenbuch 147 
Heldmann András 354 
Helena und Paris 446 
Heliodoros Aithiopica 346 
Hell Miksa 366
Hellebrant Árpád Adalékok Szabó 

Károly Régi Magyar Könyv
tárának II. kötetéhez 189 

HellnerSamu 234. Concio in funere 
Georg ii Pulszky 235 

Helmeczi Mihály N emzetes Czi- 
bulka Anna asszonysághoz 465 

Heltai Gáspár 146, 168, 178, 179, 180. 
Trostbüchlein 167, 172. Summa 
christlicher Lehre 170, 173, 377 

Heltai Mária-ének 86—87 
Helvetius 467
Henkel János 52. 77, 107, 117-119, 

122, 153, 155. Acht nützliche 
und fast tröstliche Predigten 
152, 155. Soliloquium sive pre
catio pia 152 

Henckl György 77 
Henisch György, Newer und alter 

S chreybkal end er 2\3,2\A. Prac
tica 213—214. Teutsehe Sprach 
und Weissheit 362, 363 

Henisch János 353 
Henrici János 334 
111- Henrik 22
IV. Henrik 26
Henrik braunschweig-iüneburgi her

ceg 127
V. Henrik mecklenburgi herceg 157 
Henrik mester 24
Henrik pesti bíró 30 
Hensel Imre 114 
Henselius János 148 
Hensler 395
Henszlmann Imre 459, 479, 511. 
Magyarország csúcsíves stílű 

műemlékeibe. Lőcsének régi
ségeiéi. Brutus und die Tar-

quinier 511. Die Nibelungen 
511

Hentschitt József 261 
Heppner Antal, A pozsonyi német 

színészet története a XVIII.  
században 99,341, 347, 350, 448 

Herberger. Valerius 267, 269, 280 
Herbert, Heinrich, Die Reforma

tion in Hermannstadt und im 
Hermannstädter Kapitel 135. 
Die Gegenreformation in Her
mannsladt zur Zeit Karls VI. 
226. Beiträge zur Geschichte 
von Schule und Kirche in 
Hermannstadt 235 

Herbot pesti polgár 30 
Herder 382, 405, 415, 417, 421, 429, 

431.475. 479, 500. Vom Geist der 
hebräischen Poesie 500.

Herdt Károly, Gedanken und Skiz
zen 426, 427 

Heribert C. 21
Hermann Gvörgy Mihály Gottlieb 

401, 422. Die Grundverfassun
gen der Sachsen in Sieben
bürgen undihre Schicksale 401 

Hermann János György 253, 256.
Hinterlassene Predigten 256 

Hermann, Johann 271 
Hermann, Nicolaus 271 
Herrmann, M. Reception des Hu

manismus in Nürnberg 110 
Herrmann német gróf 22 
Herrmann, Simon 332, 334 
Herwegh 452 
Hesperus 473 
Hess András 146
Hettner, Hermann Geschichte der 

deutschen Literatur des 18. 
Jahrhunderts 223, 383 

Hetzer Lajos 158 
Heuchlin Fülöp 325 
Heufeld 396
Heutsch Fülöp 256, 333 
Hevenesi Gábor 317, 378. Spiegel 

der Unschuld 310. Allezeit blü
hender Blumen-Garten 310. 
Die Kunst wohl zu Sterben 310 

Heyden Sebald, Colloquia pueri
lia 231

Heyden, Friedrich von 505 
Heymair Magdolna 159. Das Buch 

Tobie 159, 160, 165, 312 
Heyne 400, 404, 479 
Heyser Keresztély 492, 493, 496, 506, 

519, 520, 521. Gedichte 492. Die 
Heldenburg 519. Die gerettete 
Fahne 519. Das Opfer der 
Freundschaft 519. Trajan und 
Longin 519. Die Blinde 520.
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List gegen List 520. Glück 
durch Unglück 520. Alonso 520, 
521. Hans Benkner 520 

Hienz Ármin, Magyarországi 
Klingsora mondában 92. Fünf 
Gedichte von Jakob Piso 122 

Hilarius bártfai presbyter 77 
Hildebrandt A. M. Magdcburgi- 

sches Recht in Böhmen 40 
Hilverding József 395, 396, 397 
Himmlische Taffel-Musica 276 
Hirgeist Ferenc 411 
Hirschfeld János 464. Das Zauber

schloss in Ungarn 445 
Hirzel 429
Hissmann Mihály 408, 409. Briefe 

über Gegenstände der Philo
sophie an Leserinnen und 
Leser 408

Historisch-krit isch -moralisch- 
politische Beyträge zur Beför
derung der deutschen Litera
tur, der schönen Wissenschaf
ten, Kenntnisse, Künste und 
Sitten 389 

Hitto 16
Hlatky József, A körmöcbányai 

első, vagyis városi prot. gim
názium története a XVL és 
XVII. században 138 

Hnyczowyi Lénárd 77 
Hobbes 412
Hochgräflich Erdődyscher 

Theater almanach 397 
Hochholtzer Dániel 325, 333 
Hochmeister Márton 380, 396 
Hochmeister-nyomda 376 
Hoffmann, F. Th. A. 508 
Hoffmann János, Reise der mor

genländischen Weisen zum 
Kripplein Christi 289—290, 291 

Hoffmann Lipót Alajos 386, 387. 
Das Wertherfieber 386. Babel 
386, Ninive 386 

Hoffmann von Fallersleben 452 
Hofgreff György 146, 168, 169, 172 
Hofhalter Rudolf 146 
Hofheimer 107
Hofmann von Hofmannswaldau, 

Christian 218, 242, 244, 245. 250, 
320, 326, 327, 330, 331 

Hofman Jakab 78 
Hofstetter János Ádám 364, 366 
Holbein, Das Turnier zu Kron

stein 516
Holik, Florian, Die erste gelehrte 

Gesellschaft in Ungarn 52 
Hollos lldefonz, A magyar bencé

sek német irodalmi működése 
25, 341, 485

Holstein H., Die Reformation im 
Spiegelbilde der dramatischen 
Literatur 193 

Holtéi 518
Holtzer Ferenc 307, 316 
Holzapfel, H., Handbuch der Ge

schichte des Franziskaner
ordens 59

Hóman Bálint 19, 43, X. és XL szá
zadi történeti elemek a Nibe
lung énekben 14, 20. A magya
rok honfoglalása és elhelyez
kedése 17. Geschichtliches im 
Nibelungenliede 20. Magyar 
pénztörténet 1000—1325. 21.
A társadalmi osztályok Szent 
István államában 24. A ma
gyar városok az Árpádok ko
rában 35. Tudományos törté
netírásunk megalapítása 291. 
358

Homburg, Ernst Christoph 271 
Homeros 148 
Honorius pápa 93 
Honterus János 39, 55, 62, 133, 136, 

137, 138, 140, 141-142, 143, 145, 
146, 147, 148. 158, 170, 171, 177, 
178, 209. Compendium Juris 
Civilis in usum Civitatum ac 
Sedium Saxonicarum in Tran
sylvania 39, 106. Formula re
formationis 133. Kirchenord
nung aller Deutschen in Sie
benbürgen 133, 141. Von Aus
richten der Schulen 137. Con
stitutio scholae Coronensis 137. 
Reformatio ecclesiaeCoronen- 
sis ac totius Bar censis provin
ciae 141. Reformatio ecclesia
rum Saxonicarum in Trans
sylvania 141. Ordinatio studii 
Coronensis 195. Agenda für 
die Seelsorger vnd Kirchen
diener in Sybenbürgen 142, 
173, 287. Der kleine Katechis
mus 142. Calendarium 212 

Ifj. Honterus János 280—281 
Hopp Frigyes 514—515, 519 
Horányi Elek 3
Horatius 106, 120, 148, 328, 365, 414 
Hormavr József br. 416, 420. 452, 

470, 473, 481, 488, 498, 500 
Hornung Antal Graf von Waltron 

447
Horovitz Lipót 504, 505. Humoris

tisches Triumvirat 504. Lach
tauben 504. Benjamin Kohn



504. Eine Sammlung origi
neller Novellen 504 

H orten siu s  (Gärtner) B álin t 184 
H orváth  G ergely, grad eci I. H orváth  

S tan sith  G ergely  ,
Horváth Ignác, Adalékok Szabó 

Károly R. M. Könyvtárának 
II. kötetéhez 332 

Horvét István 351, 385, 470 
Horváth János, Magyar irodalom

ismeret 8
Horváth Ödön, Bredeczky Sámuel 

élete 402
Horváth Sándor. A Szent Domon

kos-rend múltjából és jelené
ből 59. 70

Horváth Stansith Gergely, gradeci 
160, 182. 183, 186. 187, 189 

Houwald 451
Hödl Joachim 417. Moralische 

Sinngedichte 417 
Höfer, Johannes Cyriacus, Himmels 

Weg 282
Höher Mátyás 254, 256 
Hölderlin 451 
Hölty 381, 421, 431 
Hölzemann 516
Hölzl Alajos, Das Erdbeben zu 

Messina 516. Die bestrafte 
Kabale. 516 

Hőniger Miklós 175, 176 
Hörk József, Az eperjesi ev. kerü

leti kollégium története 138 
Hörler R., Die mundartliche 

Kunstdichtung der Sieben
bürger Sachsen 334 

Hornstein 464
Hradszky József, A XXIV. királyi 

plébános testvérülete és a re
formáció a Szepességen 52, 
121, 134, 149, 165 

Huber, Franz 407 
Huber Ignác 463, 464 
Hueber György 305, 316 
Hueber János 317 
Huendler Vida 66. Proverbia Ger

manica 67, 71
Huet Albert 209. 211. Mcdurischcr 

Landtagsprozess 299 
Hugo Károly 458, 459, 489, 509— 

511, Sehnsuchtsklänge eines 
wandernden Hagestolzen 510. 
Psalmen eines armen Poeten 
510. Fibel der Ehre 510. 511. 
Brutus und Lucretia 510. Des 
Hauses Ehre 510. Das System 
des Dramas 510. Der Kauf
mann von Marseille 510. — 
Bankár és báró 510. — Der 
Ungarkönig 510. Egy magyar

király 510. Die grosse Fibel 
511. Das Schauspiel der Welt 
511. Der Stein der Weisen 511. 
Calderon 511. Das Ehewehe 
511. Liebesgeschichte 511. — 
Modernes Fatum 511 

Hugo, Victor 462, 504. Préface du 
Cromwell 511 

Humbertus 68 
Humboldt, Vilmos 471 
Hume 467, 468 
Der Humorist 486 
Der Hund des Aubry 514 
Hunfalvv 32, 33. Magyarország 

ethnographiája 35 
Hungarische Prädicanten-Un- 

schuld 300, 303
Hunger Henrik János, Göttliche 

Unterrichtung 313, 317 
Hunnius, Aegidius 187, 281, 287 
Hunold 425 
Hunt 22
Hunyadi János 82, 83, 202 
Hunyadi László 438 
Huss Richard 47. Az erdélyi né

met nyelvjárástanulmányo
zás mai állása 8, 31 

Húsz János 115 
Húsz János Sámuel 404 
Huszár Gál 194
Huszár Imre, Hazánkra vonat

kozó külföldi újsághírek a 
XVI—XV11. században 208 

Huszti József, Aeneas Sylvius 
humanista törekvései III. Fri
gyes udvarában 108 

Hutten Ulrik 126
Hübener, G. Der Pietismus ge

schichtlich und dogmatisch 
beleuchtet 254 

Hübner Israel 375 
Hüttenrauch Keresztély Frigyes 427, 

428. Geschichte des Faschings 
427

Hyller. Martin Das holdseelige 
und liebreiche Mutter-IIercz 
Gottes 281

I. B. Egy eperjesi polgár könyv
tára a XVII. században 238. 

Ifflend 382, 394, 397, 521 
Igen hasznos és drága nemes 

receptora 320
Iglaui város- és bányajog 38, 

40. 41
Iglói bányajogkönyv 39 
lllésházy 348
Immer grünender Lorbeer-Baum 

312
Immermann 451 .Münchhausen 451
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Ingold Goldenes Spiel 80 
Innocentia docta . . . 340 
Ipolyi Arnold 61. Geschichte der 

Stadt Neusohl 39. — Adalékok 
a magyar domonkosok törté
netéhez 59. A pozsonyi káp
talan XIV. századi könyvtára 
70. Misztériumok maradvá
nyai hazánkban 99.

Iris. Zeitschrift für Wissen, 
Kunst und Leben 458, 487, 512 

Iris (zsebkönyv 1840—42) 482 
Isengrin 24 
Isaak 107
Isoz Kálmán Ruzitska György 521 
István első vértanú 18.
V. István 27.
Iványi Béla Debrecen és a budai 

jog 39. Az írás és könyvek 
Eperjesen a XV—XVI.sz.-ban 
41—42. 80. 149. Jogtörténeti 
vonatkozások Eperjes város 
középkori számadáskönyvei
ben 43. Eperjes város végren
deleti könyve 1474—1513. 43, 53. 
Bártfa sz. kir. város levél
tára 43 A lőcsei Krisztus teste 
testvérület jegyzőkönyve 53. 
Az eperjesi egyház könyv
tára 1606-ban 149 

Izabella (János király felesége) 209

Jakobi Fr. H. 390, 407, 419, 420 
Woldemar 433 

Jakub Schreiber 77 
Jagelló .. . rex poloniae electus 

339.
Jahrbuch des deutschen Elemen

tes in Ungarn 459 
Jahrbuch deutscher Bühnen

spiele 518
Jahresberichte für neuere 

deutsche Literaturgeschichte 
129, 223, 382. 453

Jahresberichte über die Er
scheinungen auf dem Gebiete 
der germanischen Philologie 
129

I. Jakab angol király 280
II. Jakab angol király 468
Jakab könyvírómester (meister Jakob 

puchschreiber) 78
Jakab Béla OpitzMárton a gyula- 

fehérvári Bethlen-iskolánál 
235

Jakab Elek Erdély nyomdászatá
nak történetéhez 148. Dávid 
Ferenc emléke 181. A kalen
dáriumokról történelmi és po
litikai tekintetben 214

Jakubovich Emil 75 
Jankovich Miklós 66 
Jannasch. W. Luther und die 

Türken 206
János budai könyvárus 121 
János magyar király 175, 176, 205 
János pap mondája 92, 93, 94 
Jánosi Béla Schedius Lajos aes- 

thetikai elmélete 480. Henszl- 
mann Imre és Erdélyi János 
aesth etikai elmélete 480 

Janus Pannonius 67 
Jasomirgott Henrik 22 
Jäger Antal 317 
Jäger Ferenc József 306. 316 
Jean Paul 382, 391, 474. Vorschule 

der Aesthetik 479 
Jedlicska Pál A soproni jezsuiták 

történetéhez 235
Jellinek, M. H. Geschichte der neu

hochdeutschen Grammatik 363 
Jenisch 405
Jesuiter Ausmusterung 292, 296 
Jetting Károly Der ungarische 

Robinson 425. 427 
Jeverus, Johann Verzeichnis aller

hand pietistischer Intriguen 
291

Joanes, Magister — de Podol 55 
Joannes scriptor (Nagyszeben) 76 
Johannäischer Ehren-Schatz3\2 
Johannes von Ofen 1. Budai János 
Johannes, Magister 54 
Johannes scriptor (Bártfa) 77 
Johanny. Erich Der Protestantis

mus in Wien 134 
Jonas, E. Die Kanzelberedsam

keit Luthers nach ihrer Gene
sis, ihrem Charakter, Inhalt 
und ihrer Form 155 

Jonas, Justus 161, 267 
Jordanes 13, 353
Josephi Mihály Traugott 493. 496. 

Entwürfe zu einigen Gemäl
den aus den Gefielden der 
Dichtkunst und der geistli
chen Beredsamkeit 493. Worte 
des Ernstes und der Kraft 493. 
Frühlingsblumen 493. Der Ge
nius und der Mensch 493 

Josephus Flavius 110 
Jósika Miklós br. 502, 506. Abafi 

475, 502 
Jovius 93
I. József 228
II. József 350, 383, 384. 385, 387, 

388, 394, 395, 400, 401, 408, 422, 
426, 467

Jöcher Allgemeines Gelehrten
lexikon 172, 286, 291
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Judicis, Nicolaus de theuczendorf 68
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Codex altdeutscher Gedichte 
472. Magyarische Sagen und 
Märchen 472. Magyarische 
Gedichte 472. Uebersicht der 
Geschichte der magyarischen 
Poesie 472—473. Gedichte 482. 
Die falschen V ertraulichkeiten 
515. Das Ladenmädchen 515. 
Der junge Ehemann 515. IVas 
ist Sie 515
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Major Ervin, Fusz János és kora
442

Maleter János 364, 366 
Mandel Kristóf 169. Das Jesus 

Christus sey dz ewig göttlich 
Wort. Beweisung aus der 

I Juden Gesatz. Rechnung der 
I IXX. Wochen Danielis 169, 172 
Manlius Janos 146, 2U3, 21)4 
Manuel görög császár 22 
Manuel, Nicias 126 
Manuscritto in lingua todesca 

trovato nella bibliotheca di 
Buda 75

Marci János 256. Himmel auf- 
steigendes Sieges Opfer 345,

I 347
Marczali Henrik, Magyarország 

története II. József korában 
387. 412. Az 1790-91-iki ország- 
gyűlés 412.

Margit legenda 69 
Mária királyné (II. Lajos“ felesége) 

77, 107, 117, 118. 119. 157, 158, 164 
, Mária Terézia 228, 308, 348, 350, 

383. 384. 385. 387, 388, 400, 417, 
428

Marienburg Adolf Waldemar 506.
Der Granatapfel 506 

Marienburg Lukács József 403, 404, 
416, 420. Grundlinien des deut
schen Stils 403

Marinelli ifj. 447—448. Der Anfang 
muss empfehlen 448. Die Über
schwemmung 448 

Marino 218 
Marivaux 515
Markusovszky Samuel, Apozsonyi 

ág.h. ev. lyceum története 227, 
234, 235, 363, 402, 477 

Marlin József 494—495, 496. 508— 
509, 521—522. Zu einer Kultur- 
und Literaturgeschichte der 
Sachsen 475. Politische Kreuz
züge 494. Geschichten des 
Ostens 508. Attila 508. Sula- 
mith 508. Jenseits der Wälder 
508. Baba Noak der Walache 
508 IIorra 508 Méister Jere
mias Zwieblein 509. Dezebalus 
521. Klara von Vissegrad 521. 
Lustspiel der Verwunderun
gen 521

Marmontel Sylvain 446 
Marschner 462 
Marsigli 75
Martersteig, Max Das deutsche 

Theater im XIX. Jahrhundert 
466

Martialis 148

Martini Lukács 362, 363 
Martinovics Ignác 388, 411, 412 
Martinuzzi 133, 144, 209, 210 
Már'on József 404, 405, 471. Unga

risch-deutsches und Deutsch- 
ungarisches Wörterbuch 404. 
Német-Magyar-Deák Lexicon 
405

Márton kassai könyvkereskedő 147 
Masenius 499 
Masnicius Tóbiás 298, 303 
Massillon 307, 316 
Matthisson 382, 414 
Maturancius, Frenciscus De compo

nendis versibus hexametro et 
pentametro 110

I. Mátyás 34. 78, 101, 104, 105, 116, 
510

Mauksch Tamás 406 
Maundeville, John 93 
Mautter István 96 
Mayer Antal 317 
Mayer János 78 
Mayer, Johann Friedrich 263 
Mayr Ignác 317 
Ma\rhoffer Ignác 307, 315 
Mederus Péter 332, 334 
Mednyánszkv Alajos hr. 419, 473— 

474, 477, 48?, 484, 485. 488. Male
rische Reise auf dem Waag
flusse in Ungarn 473 Erzäh
lungen. Sagen und Legenden 
aus Ungarns Vorzeit 473. 
Klänge aus dem Leben 482 

Meftreth 70
Megerle, Ulrich 1. Abraham a Santa 

Clara
Megiser Jeromos Thesaurus Poly- 

glottus 362
Mehlig Kirchenlexikon 242
Méhul 395
Meier, Johannes 71
Meisl 452. Carolo Carolini 514
Meissner 427, 468
Meister József Die Nixe der Quelle 

bei Trentschin 445 
Meister K. S. Das deutsche katho

lische Kirchenlied 317 
Melanch'on 116, 118, 125, 133, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
144. 147, 148, 154, 160, 161, 162,
174, 175, 178. 179, 180, 181, 182,
183, 190, 195, 287, 292. De con- 
iugio 141. Corpus doctrinae 183, 
185, 186. 188

Melas Lukács Keresztély Gross- 
Szölöser Busswccker 274, 278 

Melber, Johannes Vocabularius 
praedicantium s.V ariloquuslA 

Melczer Jakab 458, 474, 477, 484,
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485. Biographien berühmter 
Zipser 254. 255, 256. 333, 357, 358, 
366,474. Der Ungarische Zipser 
Sachse in seiner wahren Ge
stalt 474. Ungrischer Plutarch 
474. Merkwürdige Erzählun
gen aus der Geschichte der 
Magyaren 474. Gedichte 484. 
Das Bleichermädchen 484. Die 
Todtenträgerin 484.

Melegdi János,Magyar-német szó
tárak 363

Melich János, Szláv jövevény
szavaink 20, 24 Német vendég
szók 24. A magyar szótár
irodalom 74, 363 

Meitzer Gergely, Agendbüchlein 
171, 173

Meltzl Oszkár, Az erdélyi szászok 
ipara és kereskedelme a XIV. 
és XV. sz.-ban 44. 57 

Melzn, Hans 1. Henszlmann Imre 
Memoria Molleriana 290 
Mendelssohn, Moses 381, 390, 407, 

408
Menninger 448 
Merck 382
Merklas Vencel, Die Stadtpfarr

kirche St. Jacobi maior in der 
königlichen Freistadt Leut
schau 91

Merkur von Ungarn 6, 390 
Merseburgi ráolvasás 90 
Mertz Ferenc 317
Merlz, Georg Das Schulwesen der 

deutschen Reformation im 16. 
Jahrhundert 138 

Metastasio 340, Artaxerxes 349.
Alexander in Indien 349 

Methodius 15 
Metternich 484, 515 
Meyer, R. M. Die Neidhartle

gende 99 
Meyerbeer 462 
Meynert, Hermann 502 
Meyndl János 78 
Michael brassói prédikátor 72 
Michaelis, Ludwig Das älteste 
evangelisch - lutherische Kir
ch en-Gesangbuch der Sachsen 
in Siebenbürgen 164 

Michael, episcopus 64 
Michaelis Pál 345,347. Actus dram- 

maticus cryptocalvinistis 345. 
Der hebräische Herkules 346 

Michaelis, Petrus 282 
Michnay Endre 38 
Michnay Endre és Lichner Pál, Buda 

városának törvénykönyve  
1244—1421-ből 39. 49. 92

Mickl, Alois 499
Miertten, Matthias Engelmasprunner 

65
Mihály vajda 354
Mika Sándor, Weisz Mihály 145 
Miklós pécsi püspök 67 
Miklós Ferenc Pyrker költészeté

nek magyar vonatkozásai 501 
Miksa császár 106, 117, 119 
I. Miksa magyar király 131 
Miles Mátyás 330. 334, 358. Sieben- 

bürgischer Würgengel 144. 
329, 354. Hundert sinnreiche 
Grabschriften 329 

Miller Jakab Ferdinand, Collectio 
Pasquillorum Hungaricorum 
371

Miller, Johann Martin 381 .Siegwart 
381

Milton 381
Milton und Elmire 446 
Minerva (Lipcse) 420 
Mingotti Péter 349 
Minkné Schweitzer Karolina 462 
Miscellen für Zeitungsleser 391 
Mizaldus, Antonius 213 
Móczár József Hugo Károly élete 

és színművei 511 
Mokos Gyula Magyarországi ta

nulók a jénai egyetemen 139 
Moldner András 146, 157. Geist

liche Lieder 157, 158, 164 
Moliére 394, 462 
Moll 393
Möller Dániel Vilmos 242, 284. Be

tender Daniel 284, 290. Presz- 
burger Kirchen- und Schul- 
Verlust 301, 303 

Möller György 132, 167, 227 
Möller, Martin 279 
Molnár Albert 1. Szenei Molnár Albert 
Monatliche Früchte einer ge

lehrten Gesellschaft in HUn
garn 390

Monatliche U nterh altun gen für 
die Jugend 433

Mone F. L. Schauspiele des Mit
telalters 99

Monetarius (Münzer) István 107 
Monstriberg, Bertholdus de 73 
Montesquieu, LettresPersanes 428 
Moór Elemér Volt-e magyar hun

monda 14. A Toldi-monda és 
német kapcsolatai 17, 24, 92 

Moore, Thomas 494 
Moreto 452, 462
Móric hesseni tartománygróf 127 
Moscherosch, Philipp 320. Philan

der von Sittewald 219
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Motz Atanáz Oswald vonWolken- 
stein élete és költészete tekin
tettel magyar vonatkozásaira
102

Mozart 394, 39o, 437, Varázsfuvola
394

Möller, Graf von Waltron 447
Mörike 451
Mündt 452
Murad bég 202
Murner Tamás 126
Musäus 472
Musculus Farkas 269, 2i7. Coniu- 

galis 269
Musenalmanach von und für 

Ungarn 414, 416
Mutz Sebestyén Betrachtungen 

eines reuenden Sünders 313, 
314, 317

Mügeln Henrik 83, 84, 100 
Müller András Sigmund Báthori 

521. Die beiden Freunde 521 
Müller Frigyes 4, 477. "Deutsche 

Sprachdenkmäler in Sieben
bürgen 8, 44, 49, 155. Gottes
dienst in einer ev. sächsischen 
Kirche in Siebenbürgen im 
Jahre 1555. 135 Johann K. 
Schuller und Gräfin Anna 
Amadéi 496

Müller, Heinrich 249. 250, 258, 262, 
269, 279, 284, 288. Geistliche 
Er quick-Stunden 281 

Müller Jakab Aurél 401, 422, 438 
Müller János 439, 469 
Müller Miklós 334 
Müller Tivadar 464 
Müller-Guttenbrunn, Adam, Ruh- 

meshalle deutscher Arbeit in 
der Oesterreich-Ungarischen 
Monarchie 30

Müllner, Adolf 451. Die Schuld Ml 
Münch Fülöp Sámuel 253, 256 
Müncheni kódex 114 
Münnich A„ Melchior Gener sich, 

ein Schullehrerleben vor 400 
Jahren 173

Münnich Sándor Igló története 35 
Müntzer Fülöp Herman Antal 317 
Myskov8zky Viktor 89

Nachricht von einem näherbe
zeichneten seltenen alten 
Druckschriftchen 84, 206 

Nachtigall, Josef 349 
Nádasdy Ferenc 183. Mausoleum 

329
Nádasdy Tamás 131 
Nédasi János 317, 378. Heilige 

Wochen 310

Nadler, Josef, Die Entwicklung 
des deutschen Schrifttums 9. 
Literaturgeschichte der deut
schen Stämme und Landschaf
ten 9, 316 Die Berliner Roman
tik 9, 453

Nagel W., Studien zur Geschich te 
der Meistersänger 92 

Nagl—Zeidler 5. Deutsch-Öster
reichische Literaturgeschichte 
9, 30, 39, 84. 91. 92, 145, 149, 165, 
188, 206, 333, 357, 366, 383, 387, 
435, 453, 477, 480, 485, 492, 496, 
505, 509, 51J, 519, 522 

Nagy Béni A ferences szellem és 
hatása hazánkban 59, 99 

Nagy Imre Sopron vm. története 
43

Nagy Károly 15
Nagy Lajos 29, 67, 83, 100, 103, 354 
Nagy Sándor 202, 280, 346 
Nagy Sándor Hazai tanodat 

drámák a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában 341. — Hazai 
tanodái drámák 341,347 

Nakatenus, Wilhelm, Kurzer Be- 
grif des himmlischen Psalm- 
Gärtleins 309, 317 

Naogeorgius, Thornes, Mercator 
347. L. Kirchmair alatt is. 

Napoleon 422, 438. 469 
Négyesy László Árpádkori motí

vumok a Buda Halálában 14. 
Várkonyi Amadé László ver- 
sei 336

Neideck György 105, 106 
Neidhart von Reuental 98 
N eidhart spiel 98 
Német Philologiai dolgozatok 4 
Némethy Lajos Adalék Piso Ja

kab életiratához 122. Buda
pest bibliographiája 372 

Németi György 114 
Nera Dániel 330 
Nestroy 453, 463, 513 
Netoliczka, Oskar. Johannes Hon

tems ausgewählte Schriften 
138, 144

Neubarth János 374 
Neubarth Kristóf 236, 373, 374, 376 
Der neue Demokrit 427 
Neuer Haus und Reise Kalender 

(Kassa) 376
Neuer Kurier aus Ungarn von 

Kriegs- und Staatssachen 389 
Neues Belletristisches Lese- 

Cab inet 502
Neues Ungarisches Magazin 390 
Neuestes Buch zum Todtlachen 

427



Neugeboren, D. G-, Über die Lage 
und Hindernisse der Schrift
stellerei in Siebenbürgen 4. 
475

Neugeboren Emil Az erdélyi szá
szok 31

Neuhauser Ferenc 317 
Neuheller János Jakab 257, 261 
Neumann, Caspar 287 
Neumark, Georg, Davidischer Re

gentenspiegel 322 
Neumarkti János 102, 103 
Neuvermehrtesauserlesenes Ge

sangbuch 276 
Neuwieder Zeitung 389 
Newe Zeitung 207 
Nibelung-ének 19, 20, 64, 92, 354 
Nibelung monda 10, 13, 20 
Niclos moler 77 
Niclos Schreiber 77 
Nicolai, Philipp 269, 270, 381, 400 
Nicolaus de Brega 55 
Nicolleti József Romuald Károly 317 
Nider, Johannes 70 
Niemeyer 386, 432 
N ger (Schwarz) Péter 105 
Nilsch Károly Dániel 404. Német 

grammatika 404. Gedichte 415 
Nasch Mályas A dunántúli né

metség 31
Nitzsch, K. W., Ministerialitcit 

und Bürgertum im 11. und 
12. Jahrhundert 35 

Nogel István 325, 333 
Nonnenbrevier 65 
Notker Labeo 322 
Nottenstein 237 
Novalis 450, 468 469 
Nowack Márton Ungarische ge

wisse und wahrhaftige Avisen 
302, 303

Nötzl Fülöp 463, 464 
Nuptiae Aetatis aureae cum 

Genio Transsilvaniae 340 
Nussbächer Károly A brassói 

evangélikus iskola könyvtára 
42, 139, 149

Nuth Ferenc Antal Das edle Ungar
land 448

Ain nützliche und andächtige 
Epistel 65

Obál Béla Az egyház és a vá
rosok a reformáció alatt 134 

Obert, Franz Sächsische Lebens
bilder 477. Joh. Friedr. Geltch 
496

Odalrich 15
Oecolampadius János 148, 153, 174,

179

Oeconom Naum 517, 519, Die 
Gräfin von Villavasta 517, 
Agnes Soréi 517. Clemens 
Latwer 517

Oedenburgisches Abend-Gebet
285, 291

Oedenburgisches Gesangbuch
258, 283

üertel János Gottfried 259, 261 
Oeser Keresztély, 1. Schröer Gottfried 

Tóbiás
Ofner Stadtzeitung 389 
Ofner und Pester Extrablatt 389 
Ofner und Pester Frag- und 

Kundschaftsblatt 389 
Ofner und Pester Zeitung 389 
Oláh Miklós 107, 131 
Olearius, Christoph 246 
Opitz Márton 217, 228, 240, 242, 

250, 266, 269. 274. 288, 302, 322, 
332. Aristarchus 217. Buch 
von der deutschen Poeterey 
217 .Trost gedichte2\7 .Vielguet 
217. Zlatna 217. Lob des Feld
lebens 217. Sehäfferei von der 
Nimfen Hercinie 217 

Orationes ad B. M. V. 66 
Orationes ad diversos sanctos 66 
Orbán baccalaureus 56 
Orczy Lőrinc Fehér tatárok or

szága 428 
Orosius, Paulus 110 
Orestes 340
Ortvay Tivadar Pozsony város 

története 52, 56. 80, 81. 91, 92, 
108. 110, 114, 121. Mária, II. 
Lajos magyar király neje 122 

Osiminka András 307, 313, 316, 317 
Ossian 382, 417, 483 
Osterlamm Ephraim 403 
Osterlamm Keresztély Teophil 404 
Ostermayer Jeromos 143, 145 
Oswald újbányai jegyző 76, 89, 

9 2 -9 6
Otrok Lajos Törring mint lovag- 

drámaíró és a német lovag
dráma hatása irodalmunkra 
443

111. Ottó német császár 21 
Ottó Henrik rajnai őrgróf 169 
Overbeck 433
Ovidius 148, 240, 328, 334, 335

Paar Tamás 306, 316 
Padewieth 464 
Péduai Albert Postilla 73 
Paep János 146 
Paitzkoffer 411 
II. Pál pápa 104 
Palatinal-Theater 396
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Palcsó István A késmárki ág. h. 
ev. kerületi lyceum története 
138, 165

Palei Quitandonius Neuntägige 
Andacht 311, 317 - 

Pálffy Ferdinánd gróf 461 
Pálffy grófok 394 
Pálóczi Horváth Ádám 499 
Paneck 444
Pannonia (Pest) 457, 479, 486, 487 
Pannonia (Pozsony) 459 
Pápay Sámuel 473 
Pappus 186
Parabole Salomonis Theutoni- 

calis 64
Périz-Pápai Dictionarium 363 
Paschgall András 317 
Patek Ferenc Die Dominikaner 

in Ungarn 1221—1241 59 
Pater Pál 251, 328, 329. 333, 346, 

347. 366,374,376. De Germaniae 
miraculo 328. Den an dem 
Bach grünenden Wald .. ■ 328. 
Liebes Prognosticon 328 

Patriotische Phantasien eines 
Ungars 456

Patriotisches Wochenblatt für 
Ungarn 391

Pauler Gyula A magyar nemzet 
története az árpádházi kirá
lyok alatt 17, 20 

Pauli János Schimpf und Ernst 147 
Paulsen, F. Geschichte des ge

lehrten Unterrichts auf deut
schen Schulen und Universi
täten vom Ausgang des Mittel
alters 113

Pausz Gabriella Nemes Artner 
Mária Terézia és írói köre 
420, 443, 505, 519 

Payr Sándor A soproni evangé
likus egyházközség története 
57, 134, 156, 166, 173, 176, 196, 
261, 277, 291, 296, 347. A dunán
túli ev. egyházkerület törté
nete 226. Magyar pictisták a
XVIII. században 235. A pie- 
tizmus pedagógiája 235. Szenei 
Fekete István 262 

Paziazi Mihály 473, 512 
Pazman 22
Pázmány Péter 232, 305, 378 
Péchy József gr. 464 
Pécsváradi Gábor 62 
Peisner I. Die Anfänge der Zen

sur in Ungarn 122. Gabriele 
Baumberg 420

Perckhordnung der... Perckh- 
stett in der Cron Hungern 
208, 211

Percy 382
Perényi Erzsébet Deutsche Gele

genheitsgedichte ungarischer 
Dichter aus dem 17. Jh. 332 

Pereszlényi Pál Grammatica lin
guae Ungaricae 361 

Pestalozzi 386, 429, 476 
Pester Handlungszeitung 457, 

485
Pesther k k. priv. Kundschafts

und Auktionsblatt 457 
Pesther Kundschafts- und Auk

tionsblatt 457 
Pesther Tageblatt 457 
Pesther Zeitung 389, 457, 508 
Pesti Hírlap 514 
Péter magyar király 16, 22 
Péter nagyszebeni másoló 76 
Péterffi I ..A Hunyadiak a magyar 

drámairodalomban 442—443 
Petersen, Peter, Geschichte der 

aristotelischen Philosophie im 
protestantischen Deutschland 
296

Pethe Márton 133
Petőcz Mihály 478, 480. Die Welt 

aus Seelen 478. Ansicht des 
Lebens 478. Ansicht der Welt 
478

Petőfi Sándor 474 
Petrarca 102
Petri, Georgius 63, 74, 109—110 
Petrik Géza Magyarország biblio- 

graphiája 255—256, 261—262, 
266, 277, 278. 291, 316-318. 323, 
347, 358, 363, 366, 372—373, 376— 
377. 393, 466, 522 

Petrőczi Kata Szidónia 263 
Petrus Lombardus 68 
Petschmessing Kristóf 110 
Petz Gedeon 3. A hazai idegen 

nyelvjárásokról 8. 357, 407. 
A magyar hunmonda 14, 20. 
A magyar krónikák német 
szavainak hangtani és helyes
írási sajátságairól 24, 44. Ma
gyar és német hegedősök 92 

Petz Lipót 458, 481—482. 485, 519. 
Nachgelassene Gedichte 482. 
Tetralogie Tragischer Meister 
518

Petzet. Chr. Blütezeit der deut
schen politischen Lyrik 453 

Peuerbach György 105 
Der Pfaff von Kahlenberg 147 
Pfand!, Ludwig Einführung in 

die Literatur des Jesuiten
dramas in Deutschland 341 

Pfannschmied Keresztély 256

1



Pfeffel 431, 433
Pfeiffer, Nikolaus, Die ungarische 

P ominikanerprovinz von 
ihrer Gründung 1221 bis zur 
Tatarenverwüstung 59 

Pfister János 261 
Pharerus Gergely 161, 162 
Piccolomini, Aeneas Sylvius 83, 102, 

103, 110, 352, 353
Pichler Karolina 419, 420, 452, 481, 

482. 483. 499, 505, 517. Denk
würdigkeiten 420 

Pierer József 307, 316 
Pilarik-család 239, 247, 249, 250 
Pilarik Gábor 249—250, 255 
Pilarik István 247
Pilarik 11. István 247-48, 255, 344. 

Currus Jehovae 247. Turcica 
Tartarica Crudelitas 247 

Pilarik III. István 248-49, 255, 268, 
269, 284, 291. Höchst nöthiger 
catechetischer Lehrgrund 248. 
Geistliche Seelenmusik 249. 
Jesuslust 249. Geistliche Him
melsleiter 249.

Pilarik IV. István 249, 255. Zwölf
jährige Kirchenarbeit 249. 
Grex pusillus 249.

Pilarik Jeremiás 249—50, 255 
Pilcz Gáspár 153—154, 161, 165, 

184, 188. Drey Predigten 153, 
155, Merckzeichen 184. Ein not
wendige Protestation 185, 189 

Pilgram Antal Tamás 258—259, 261 
Pilgram János 255 
Pilgram János Zsigmond 258, 261. 

Paradoxa 258. Sieben Predig
ten 258. Neuvermehrtes Oeden- 
burgisches Gesangbuch 268 

Piligrim passaui püspök 18, 19, 20 
Piloti, id. 349 
Piloti, ifj. 349, 393 
Pindaros 148
Pinloche und Rauschenfels, Ge

schichte des Philantropinis- 
mus 435 

Pinner János 256
Pintér Jenő A magyar irodalom 

története a legrégibb időktől 
Bessenyei György fellépéséig 
71. 84 -85 , 92, 108, 145, 195. .213. 
A magyar irodalomtörténet 
kézikönyved , 122. 511 

Pinxner András Die hitzige India
nerin 321, 323 

Piscator 229, 248
Piso Jakab 106, 107, 117, 119, 122, 

143
Platen 491
Plato 142, 240, 245, 290, 479

Platonicus. Sextus 213 
Plautus 126, 195, 343, 346 
Plecker György Inhalt der Bibel 

287, 291
Plinius 109, 148 
Plotschius György 344 
Plutarchos 109, 148 
Pogner János 226
Pokoly József Az erdélyi refor

mátus egyház története 135 
Pokorny Ferenc 464 
Politische Gespräche der Todten 

389
Polleranus Ferenc 192 
Pomarius Keresztély 143, 145 
Pomarius Sámuel 232, 254, 256 
Ponsard Lucretia 511 
Pontianus históriája 198 
Pope 197
Pope, Alexander 221 
Pór Antal Habsburgi Agnes és 

Erzsébet hercegasszony az 
Árpádház utol só sarjaU.Nagy 
Lajos 102. Opuli László herceg 
Magyarország kormányzója 
102

Porsche Rezső, Harteneck alakja 
a magyar és erdélyi szász 
költészetben 278, 509. Geltchs 
Liederbuch der Siebenbürger 
Deutschen 496

Portenberger Ádám Hand Büchel 
311

A pozsonyi ág. h. ev. egyház- 
község története 261, 277, 290 

Pozsonyi énekeskönyv, 1. Press- 
burger Büchel 

Pozsonyi jogkönyv 37, 39, 40 
Newe Zeitung ausz Vngern 203, 

206
Praemium fidei et amoris 339 
Prágai Jeromos 115 
Pray György 469 
Prechtler 488
Preisegger György Über den trau

rigen und unverhofften Fall 
Herrn Grafen Niclas von 
Serin 325

Preller Gáspár 253, 256 
Pressburger Aehrenlese 459 
Pressburger Büchel 267, 283 
Pressburger Musenalmanach 

auf das Jahr 1785. 413 
Pressburger Zeitung 372, 388, 

389, 397, 437. 459
Pressbur gisches Wochenblatt

389
Preuss János Geistlicher Wey

rauch 311, 317 
Preysz Kristóf 138, 140
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Priebsch Róbert 79. Aus deutschen 
Handschriften der kön.Biblio
thek zu Brüssel 81. 84 

Primes György 306. Das ist die 
grosse Gnad 306. 316'

Priscus Fanalli filius 11 
, Priwina 15

Proelss. Johannes Das junge 
Deutschland, 453 

Prónai Antal A piaristák szín
játéka Pesten a XVIII. század 
második felében 341 

Propertius 414 
Prudentius 120 
Prunnwart püspök 18 
Das puechel lernt was tugent 

vnd warnt vns vor vntugent 63 
I Pukánszky Béla A magyarországi 

protestáns exuláns irodalom 
a XVII.  században 254, 255, 
303. Herder hazánkban 418. 
Herder intelme a magyarság
hoz 456, 477. Kant első magyar 
követői és ellenfelei 480. A 
magyar Hegel-vita 480 

Pukónszkyné Kádár Jolán, Szí- 
nészettörténeti vonatkozású 
apró nyomtatványok a XVIII. 
századból a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában 398. L. Kádár 
Jolán alatt is.

Pulszky Ferenc 459 
Pulszky György 234 
Purkircher György 162. 168, 192. Der 
79. Psalm Davids 166 
Pusterwalder, Urban 65 
Pühler Kristóf Ein kurtze und 

gründliche anlaytung zu dem 
rechten verstand Geometriae 
230

Púnatzky Pál 317 
Püringer Keresztély 344 
Pyrker János László 454, 459, 496— 

501, 523. Tunisias 498, 499. His
torische Schauspiele ( Die Kor- 
winen. Karl der Kleine. Zrinis 
Tod) 498—499. Perlen der heili
gen Vorzeit (Szent hajdan 
gyöngyei) 454, 500. Bilder aus 
dem Leben Jesu und der 
Apostel 500. Legenden der 
heiligen 500. Lieder der Sehn
sucht nach den Alpen 500. 
Rudolf von Habsburg 499 

Pythagoras 148

Quandt Alice A protestáns német 
egyházi ének Magyarországon 
277

Quellen zur Geschichte der 
böhmischen Brüder 166 

Quellen zur Geschichte der 
Stadt Brassó 227 

Querfurti Bruno 18 
Quintilianus 142

Rabacher János András 260, 262. 
Neuvermehrtes Pressburgi- 
sches Gesangbuch 267 

Rabaut de Saint Étien 410 
Rabelais 128 
Rabener 381, 390 
Rabenschlacht 83 
Rácz Károly A pozsonyi vértör

vényszék áldozatai 1671-ben 
255

Rácz Lajos Leibniz és Magyar- 
ország 358. Lutherische Reli
quien in Ungarn 139, 149 

Radamist 349
Ráday Pál gr. 461, 462, 463 
Rádayak 394
Radecius Bálint 285. Geistliche 

Gesänge 275, 278, 291 
Rado 22
Raffay Sándor Die Hussiten in 

Ungarn 121
Raimund, Ferdinand 394, 452, 460, 

464, 466
Rainprecht Ferenc 317 
Rajka László Heliodoros Aithi- 

opikájának feldolgozásai a 
magyar irodalomban 347 

Rajzolatok 515
11. Rákóczi Ferenc 285, 291, 370— 

371
11. Rákóczi György 370 
Rákóczi-induló 517 
Rákócziak 223, 225 
Rakodczay Pál Egressy Gábor és 

kora 519
Ramaschi Mátyás 140 
Ramler 381, 390 
Ráskai Lea 68
Ráth György Két kassai plébános 

a XVI. században 155,188.Pilcz 
Gáspár és ellenfelei 155, 189. 
Gradeczi Horváth Gergely és 
Lám (Ambrosius) Sebestyén 
hitvitája 165, 189. A felső- 
magyarországi kryptokálvi- 
nisták hitvitázó irodalmáról 
165, 188. Buliinger Henrik és 
a magyar reformáció 188 

Ratio Educationis 385, 386, 455 
Ratpod 15 
Ratschky 413 
Rauch András 268



Raumer, Die Hohenstaufen 521 
Raupach 451 
Rausz Lukács 265, 266 
Rautenstrauch 407 
Raymann 444 
Rebhuhn Pál 126, 191 
Rechnungen aus dem Archiv 

der Stadt Hermannstadt und 
der sächsischen Nation von 
cca 1380—1516. 43, 57 

Rechnungen aus dem Archiv 
der Stadt Kronstadt von 1503— 
1526. 43.

Rechtpuech nach Ofner Stat- 
rechten 37, 39, 40. 41, 49, 53. 92 

Redern Richard br. 483, 485. Stim
men des Herzens und der 
Phantasie 483 

Regensberger Leonardus 68 
Regiomontanus (Müller) János 104 
Regis Simon Geistreiches Lieder

büchlein 276, 278 
Reh, Heinrich 77
Rehlin János, Gymnasium sapien

tiae ac virtutum 344. Fatum 
Austriacum 344 

Reich Joachim 270 
Reilich Gábor 275, 278 
Reinhold 400
RelkovicDavorka Kiadatlan német 

labanc vers 373
Relkovic Néda Buda város jog

könyve 39, 45, 49. 92 
Remekházy Jozefa 502 
Repertórium biblicum cum 

interpretatione germanica 73 
Reuchlin 103, 141, 148. 195. Henno 

126
Reumüthigé Bekehrung 309 
Reussius Dávid 153. Funffzehen 

kurtze Predigten 155 
Reuter, Christian Schelmuffsky 326 
Révész Imre Magyar tanulók 

Wittenbergben Melanchton 
haláláig 139

Rexa Dezső Tizenkét ismeretlen 
lőcsei nyomtatvány 333 

Rhelasus, Theodorus 1. Hasler János 
Rheter Ferenc 272, 273, 275. Himm

lische Seelen Lust 272. Das . . .  
Kindlein Jesus 273. Seliger 
Schwanen-Gesang 273 

Ribini, J. Memorabilia ecclesiae 
Augustanae Confessionis in 
Regno Hungáriáé 139 

Della ricca ambrasceria la quale 
fece lo Presto Giovanni 94 

Richardson 423, 424, 425, 426. Gran- 
dison 424

Richter, A. Erasmus-Studien 122 
Rienzo, Cola di 102 
Richter Zsigmond Kristóf 365 
Riedl Frigyes 12. Csaba és a berni 

Detre a magyar mondában 14 
Riemann, R. Die Entwicklung 

des politischen und exotischen 
Romans in Deutschland 323 

Rimái János 322 
Ringwaldt Bertalan 128, 271 
Rinuccini Dafne 217 
Rist, Johann 271. Passionsan

dachten 319. Poetischer Lust
garten 320

Ritter György János 371 
Ritthaler Mihály 298, 303 
Robert Károly 27, 28 
Rochow 429
Rochus Pumpernickel 464 
Rohdius György 375 
Rollenhagen György, Frosch- 

meuseler 128 
Rollet 488
Rommel, 0 . Der Wiener Musen

almanach 418
Die Rondelle an der Donau 448 1 
Rorbeck Pongrác 105 
Rosenauer Károly A beszterce

bányai ág. h. ev. gimnázium 
története 134 

Rosengarten 83 
Rosenthal Sámuel 458. 485 
Rosetum Frankianum 329—332, 

333
Rossini 462
Rotarides Mihály 357, 358 
Rotenburgi János 75 
Roth Alfréd Tanulmányok Roth 

Dánielről 278, 509, 522 
Roth Dániel 506, 509, 520-522. 

Johann Zabanius Sachs von 
Harteneck 273, 278, 506, 507. 
Der Kirchhof bei Hermann
stadt 506. Der Verräter 506. 
Landskron 506. Der Kurutzen- 
Anführer 506. Die Nonne 
aus den Karpathen 506. Die 
Schlacht auf dem Brotfelde
506. Der Pfarrhof zu Klein
schenk 506. Die Wahlfürsten
507. Georg 11. Rákóczi 507. 
Barcsai 507. Rákóczi und 
Barcsai 507, 521. Kemény 507. 
Zacharias Wirbel in Liebes- 
nöthen 507. Don Raphael 520, 
521. Die Normänner in Italien 
520. Der Königsrichter von 
Hermannstadt 520. Amala- 
sontha 521.



R oth, Friedrich  Der Einfluss des 
Humanismus und der Refor
mation auf das gleichzeitige 
Erziehungs- und Schulwesen 
138

Roth G yörgy 326, 333 
R oth István Lajos 475—476. An 
i den Edelsinn und Menschen- 

f reundlichkeit der sächsischen 
Nation in Siebenbürgen 476 

Roth Ján os Péter, Odysseus bei 
den Phäaken 521 

R oth, Pau l Die neuen Zeitungen 
in Deutschland im XV. und 
XVI.  Jahrhundert 124 

Rótt K ároly M átyás 463, 515 
R o u ssea u  219, 221, 381, 412, 421, 

429, 467, 469, 502 
R oxer D á n ie l $29, 533 
R oyer 237
R ó zsa  A d él A temesvári német 

színészet története 398 
R öm er L ukács 334 *
R ö sch e l Ján os 229, 232 
R osier K ristóf 5, 391. 392, 414, 415, 

420, 481. An Ugarns deutsche 
Dichter und die es werden 
wollen 391. Tokay er Lied 415. 
Dichterblüthen 415. Der Ungar 
442

R osier M ária 414 
R u b iga llu s  P ál 140 
R udolf m agyar király é s  (II.) német 

c sá szá r  131, 205, 215, 236 
R udolf s v á b  h erceg  17 
R ueber Ján os báró 153, 159, 182, 

185, 186 *
R uem  G yörgy 146 
R um pler M. 430, 434 
R um y K ároly G yörgy 4, 253, 405. 

406, 409. 416, 430, 454, 4‘8, 
459, 479. 481 .GrammaticaTheo- 
disca duce Adelungiano 405. 
Theoretisch-practische Anlei
tung zum deutschen prosai
schen Stil 4'J5 

R um y S á m u el 253, 256 
R u ss Já n o s K ristóf 261 
R u zitsk a  György 520, 521 
R ückerl 494, 495 
R unner X aver  F eren c  396 
Rüstorffer M átyás (1

S a c h s , H a n s  85, 98, 127, 158, 159, 
194, 197, 198, 289, 302, 320. 344. 
Die gctrew Fraw Alcestis 198. 
Der Kampf mit Frau Armuth 
und Frau Glück 198. König 
Dagobertus 198. Das kühne 
Weib Aretofila 198. Von der

unschuldigen Frau Genura 
198. Von dem Marschalk mit 
seinem Sohn 198.

Sachs von Harteneck, 1. Zabanius 
János

Sachsenspiegel 37, 38, 41 
Sági István A magyar szótárak 

és nyelvtanok könyvészete 363 
Sajnovics János 366 
Salénki György 281 
Salin, Bernhard 10. Altgermanische 

Tierornamentik 14 
Sallustius 148 
Salm Hugó gr. 473 
Salamon és Markalf 64 
Salzmann 388, 429. 430, 432, 433 
Samarjay Károly 474 
Sámbár Mátyás 264 
Sammlung gemischter littera- 

rischer Aufsätze der deutschen 
Gesellschaft der Freunde der 
Wissenschaften in Schemnitz 
392

Sand, George 504 
Sándor István 348, 425 
Sandschuster Ádám 307. 316 
Sant Anshelmus frag von mi

sers herren martern 63 
Saphir M. G. 457. 458. 485, 488, 

489, 492, 493, 494, 503, 504, 511. 
Die Tempelweihe 464. Poe
tische Erstlinge 486. Wilde 
Rosen 487. Deklamations-Saal 
487

Sarnicius 352 
Sartorius-család 251, 329 
Sartorius János 251, 255 
Sartorius II. János 251—252, 256, 

329, 333
Sartorius III. János 252, 256. Sonn- 

und festtägliche Andachten 
274

Sas Andor S eh elling-követő 
magyar természetfilozófusok 
480

Der Satellit 457
Sauer, August Literaturgeschichte 

und Volkskunde 9 
Sauska József 317 
Sautter Sámuel 154, 185, 186. Ein 

christliche Predigt 155. Christ
liche Leichpredigt 156 

Savoy Pál 307, 316 
Savoyai Jenő 370
Scalichius Pál 210, 211. Censura 

174—175, 176. Órádon 211 
Scambata, Scipio Cyrus 340 
Skalichka Katalin 210 
Scaligerek 210
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Schall, Der ungarische Deserteur 
512, 513

Schall József, falkenforsti, 1. Forst 
Scheller Jakab 147 
Scheller Quirinus 140 
SchalliusGyörgy,Goldenes Kleinod 

285, 291
Scharsius András 375 
Schauff Nép. János 409, 415. Allge

meine Begriffe von Künsten 
und Künstlern 409. Grund
begriffe der Baukunst 409 

Schaffer Dávid 267 
Schebest Ágnes 463 
Schede-Melissus 270 
Schedel, Hartmann 83 
Schedius Lajos 4. 5, 6. 9, 385, 386, 

391, 399, 401, 406, 409. 415, 420, 
442, 455, 459, 479, 487. 4 szép
ség tudománya 479. Principia 
philocaliae 479

Scheffler, Johann 1. Angelus Silesius 
Scheliing 382, 450, 468, 469, 478, 479 
Schenauer János Mátyás 339—340. 

Die beschuldigte Unschuld 
339. Würckung der schuldigen 
Pflicht 340 

Schenkendorf 451, 495 
Scherer, Florentinus 305 
Schesaeus Keresztély 145, 147. Rui

nae Pannonicae 144. 354 
Schien. Martin Orthodoxie und 

Pietismus im Kampf um die 
Predigt 254

Schick, F. M. und Leopold Zschar- 
nack, Die Religion in Ge
schichte und Gegenwart 316 

Schickmayr József 306, 316 
Schikaneder, Emanuel 393, 395, 445 
Schilbach János Sámuel 332, 334 
Schildbach Antal, Margaretha von 

Anjou 514
Schiller 382, 387, 388, 394, 395, 396, 

414, 415, 417, 419, 420, 421, 432,
436, 439, 440, 441, 442, 446, 462, 
469, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 
490, 492, 495, 499, 509, 516, 519, 
520, 521. Kabale und Liebe 436. 
Die Braut von Messina 438, 
439. Das Lied von der Glocke 
494. Xenien 494. Don Carlos 
520

Schilson János br., Die Wilden
437, 439, 442

Schiitberger, Hans 201, 202, 206 
Schimschalk Márton, Kurze Revo

cations Predigt 294—295, 296 
Schindelmeisser, Ludwig Szapdry 

517
Schlandt, Heinrich Honterus 145

Schlägli szójegyzék 74 
Schlechte János 105 
Schlegel, August Wilhelm 450, 481 
Schlegel, Friedrich 419, 450, 451, 453 

470. Über die Sprache und 
Weisheit der Indier 470 

Schlegel, Johann Adolf 381 
Schlegel, Johann Elias 380 
Schlegel Kristóf 254, 256 
Schlegel-testvérek 450 
Schleiermacher 450, 468 
Schligk Gáspár 88 
Schlögel Antal Ferenc 403 
Schlözer 399, 400, 401, 402, 404 
Schmallögger-család 393, 447 
Schmallögger József 395. Der junge 

Werther 447. Achilles und 
Deira 447. Millo und Armilla 
447. Die Abreise des Aeneas 
aus Afrika 447

Schmallögger Károly, Die Erstlinge 
des Danks 447. Hora und 
Kloska 447

Schmalz-féle katekizmus 285 
Schmeizel Márton 234, 235, 356— 

357, 399, 400. Versuch zu einer 
Historie der Gelehrtheit — 
Anleitung zur Akademischen 
Klugheit — Rechtschaffener 
Academicus 233, 355 

Der Schmetterling 458, 504, 516 
Schmidt, E. Die Bühnenverhält

nisse des deutschen Schul
dramas im 16. Jahrhundert 
193

Schmidt Henrik 3 
Schmidt Kristóf 503 '
Schmidt Sándor 462, 464. Der Ver- 

stossene 515 
Schmitz János György 416 
Schnabel, Johann Gottfried Insel 

Felsenburg 219 
Schnatzinger János 257 
Schneider, Johann Valentinus 234 
Schnever János 333. Mayen-Ge

dicht und Hochzeit-Bericht "ill 
Schnitzler Jakab 264, 265, 281, 330, 

375
Schnitzler Mária 330 
Schoenbleser, Merleyn 89 
Schok János 413 
Scholtz Kristóf 146 
Schömberg György 105 
Schottelius 242, 331. Teutsche 

Sprachkunst 360 
Schöffenberg Mihály 325, 332 
Schönaich 380 
Schönaich-Carolath hg. 468 
Die schöne Helena von Lányai 

503

- >B v-fiÉL,



56!

Die schöne Schäferin vom Bösen 
versucht 424

Schönwitzky Bertalan A pozsonyi 
kir. hath, főgymnasium tör
ténete 234

Schrauf Károly Magyarországi 
tanulók a bécsi egyetemen 
114. A bécsi egyetem magyar 
nemzetének anyakönyve 114. 
A krakói magyar tanulók 
háza lakóinak jegyzéke 114 

Schreier K. Kurzgefasste Ge
schichte der ev. Gemeinde 
A. C. Szepesolaszi 223 

Schreyvogel 419, 452, 469 
Schricker Miklós 105 
Schröder Auguszta 463 
Schröder Zsófia 463 
Schrödl József A pozsonyi ág. h. 

ev. egyházközség története. I. 
Az egyházközség külső alaku
lása 134

Schröer Tóbiás Gottfried 413, 474, 
477. Blumenlese aus den vor- 
züglichsten'.Werken deutscher 
Schriftsteller 474. Kurze Ge
schichte der deutschen Poesie 
und Prosa 474. Abriss der 
Geschichte von Ungarn 474. 
Briefe über aesthetische Bil
dung weiblicher Jugend 474. 
Theestunden in Lindenhain 
484. Reingefegt 518. Der Bär 
518. Der alte Herr 518. Krebse 
518. Leben und Taten Emerich 
Thökölys und seiner Streit
genossen 518

Schröer Károly Gyula 4, 196, 474, 
477. Deutsche Weihnachts
spiele aus Ungarn 99. Krem- 
nitzer Weih nachts spiel 99. 
Oberuferer Paradeisspiel 99. 
Nachtrag zu den deutschen 
Weihnachtsspielen aus Un
garn 99. Meistersinger in 
Österreich 99

Schubert János Klaggespräch 257 
Schubert Pál 257, 261, 285. Grana- 

rium biblicum 257.
Schuler von Libloy 4. Kurzer Über

blick der Literaturgeschichte 
Siebenbürgens von der ältes
ten Zeit bis zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts 8 

Schuller András 334 
Schuller, Friedrich 145. Die Re

aktion gegen die josefinischen 
Reformen und die Regulation 
1790 bis 1805. 402

Schuller, G- A. Zunftleben 44. In 
der sächsischen Kirche vor 
der Reformation 52, 59

Schuller János Károly 476, 477, 
494,496. H erodes. Ein deutsches 
Weihnachtsspiel aus Sieben
bürgen 99. Aus alten Stamm
büchern von Siebenbürger 
Sachsen 334. Gedichte aus dem 
Englischen 494. Das Lied vom 
Pfarrer. Gedichte in sieben
bür gisch-sächsischer Mundart 
494

Schuller R. Christian Pomarius, 
ein Humanist und Reforma
tor im Siebenbürger Sachsen-
1n  f i p  14 S

Schullerus Adolf 4. 47, 72, 87, 427, 
509, 522. Die Vorgeschichte 
des Siebenbürgisch-deutschen 
Wörterbuchs 8, 49, 407. Prole
gomena zu einer Geschichte 
der deutschen Schriftsprache 
in Siebenbürgen 9, 49, 74. 181. 
Luthers Sprache in Sieben
bürgen 74, 91, 155, 172, 181. 
Das Hochschulstudium der 
sächsischen Geistlichen in der 
katholischen Zeit 144. Opitz 
über die Siebenbürger Sach
sen 235. Zur Gesangbuchbiblio
graphie 278. Kleine Studien 
zur siebenbür gisch - sächsi
schen Literaturgeschichte 333. 
Zur Literatur der Hameler 
Rattenfänger sage 358. Ein 
Nachtrag zur Literatur der 
Hameler Rattenfängersage 
358. Der erste sächsische Ka
lender 377. Joh. Samuel Kess
ler 422. Eine Jahrhundert
feier siebenbürgisch-sächsi- 
scher Dichtung 422. Die Merk 
Würdigkeiten Samuel Hirten- 
dorns 427.Ein Einwanderungs
drama aus dem Anfang des
XIX.  Jahrhunderts 443. Mi
chael Albert 496, 509, 522. Die 
V olksliteratur der Sieben
bürger Sachsen 496

Schultz Dániel 236
Schultz János György 265, 266
Schulz H. Studien zu Abraham 

a Santa Clara 316
Schumberg Tóbiás 269, 270, 277. 

Seelenharfe 269. Gott zwin
gende Tinctur 269. Feld-, 
Haus- und Reis-Bibel 288. 
Spiegel 289. Gottliebs Spruch 
Catechismus 288, 291
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Schunn Jakab 265. D a s  u n z u l ä n g 
l ich e  U r t e i l . . . 265, 266 

Schuppius 241
Schurian Zsigmond 307, 316 
Schuster Frigyes Vilmos 477, 494. 

A u f g a b e n  d e r  g e r m a n i s t i 
sch en  S tu d i e n  in  S ie b e n b ü r g e n  
8. S ie b e n b ü r g is c h - s ä c l i s i s c h e  
V o l k s l i e d e r  92

Schuster, Traugott D a s  d eu tsc h e  
K ir c h e n l i e d  in  S ie b e n b ü r g e n  
164, 277. D a s  ä l t e s t e  d e u ts c h e  
K ir c h e n g e s a n g b u c h  S ie b e n 
b ü r g e n s  164

Schüller Nép. János 446—447. J u l i u s  
S a b in u s  446. H a r le k i n  d e r  
g e k r ö n t e  K ö n i g  a u f  d e r  I n s e l  
L i l ip u t i  447

Schünemann, Konrad 5. G esch ich te  
d e r  D e u tsc h e n  in  U n g a r n  b is  
zu m  X I I .  J a h r h u n d e r t  9, 14, 
17, 20. 24, 25

Schütz Ágost D e r  D e u ts c h e n  E i n 
w a n d e r u n g  in  S ie b e n b ü r g e n  
438

Schwab Keresztély Joachim 364, 366 
Schwabe 380
Schwaben Ferenc Sigbert 317 
Schwabenspiegel 38, 41 
Schweriner 5, 356 
Schwartz Elemér B e v e z e t é s  a 

h a za i  n é m e t  n y e l v j á r á s k u t a 
tá s b a  9, 30, 385, 455. A  rá b a la -  
p in c s k ö z i  n y e l v j á r á s  h a n g 
ta n a  31

Schwartz János (vándor könyvárus) 
237

Schwartz János 345, 347 
Schwartz Máté E tl ic h e  se h r  schöne  

u n d  c h r i s t l ic h e  G e b e t  283, 290. 
S c h a t z - K ä s t l e in  285—286, 291 

Schwarz Gottfried 357, 358 
Schwarz János Mihálv 415 
Schwarz, K. V e r z e ic h n is  d e r  v o n  

1492—1539 in  K r a k a u  s t u d ie 
r en d en  S ie b e n b ü r g e r  114. D ie  
A b e n d m a h l s t r e i t i g k e i t e n  in  
S ie b e n b ü r g e n  181 

Schwicker, Georg 5. D ie  D e u ts c h e n  
in  U n g a r n  u n d  in  S i e b e n 
b ü r g e n  9, 14, 17. 24. 25, 30, 35, 
40, 45, 102, 108 G e sc h ic h te  d es  
u n g a r i s c h e n  B e r g w e s e n s  39, 45 

Scott, Walter 496, 502, 505 
Scribe 513
Sculteti Severin 186, 187, 188.

inro|uvr|pa 189 
Sebaldus Erasmus 192 
Seberus, Wolfgang B ib l i s c h e s  

L u s t - G ä r t l e in  286

Sebesi névtelen 201, 203. C h ro n ica  
206, 367

Sebestyén Gyula A  m a g y a r  h o n 
f o g l a lá s  m o n d á i  92 

Seelmann Jeremiás Keresztély 250, 
255

Seelmann Károly 430 
Seelmann Keresztély 250, 251, 255 
Seelmann Péter Tivadar 250, 255. 

E p is to l i s c h e  u n d  A p o s to l i s c h e  
E r q u ik s tu n d e n  251 

Segesser, A. Ph. von D ie  B e z ie 
h u n g e n  d e r  S c h w e i z e r  zu  
M a t th i a s  C o rv in u s ,  K ö n i g  vo n  
U n g a r n  in  d e n  J a h r e n  1476— 
1490. 108

Segner János András 232, 343 
Segner József 325, 332 
S e h r  n ü tz l ich e  A n d a c h t s - Ü b u n 

g e n  312
Seidel, Christoph Mattheus 282, 28ö 
Seidl I. J. 453, 458, 482, 488 
Seidlerné Wranitzky Karolina 463 
Seidlitz 457
Seipp 393, 396
Seivert Gusztáv 52. D a s  ä l t e s te  

H e r m a n n s t ä d te r  K ir c h e n b u c h  
57

Seivert János 357, 358, 390, 399, 
40Q, 406, 413. Jo h .  L e b e l i i  de  
o p p id o  T h a lm u s ,  C a rm e n  h i s 
to r ic u m  145. N a c h r ic h te n  v o n  
S ie b e n b ü r  g is c h e n  G e leh r ten  
u n d  ih r e n  S c h r i f t e n  171—172, 
278. S ie b e n b ü r  g is ch e  K l e i n i g 
k e i t e n  413. F r e im ü th i g e  G e
d a n k e n  vo n  G e s p e n s t e r n  413. 
H y  poch  o n d r i s c h e  E in f ä l l e  413,
420

Se l m e d  j o g k ö n y v ,  1. G e m a in e  
S ta t t -  u n d  P e r  c r e d i t . . .  

Seldneck, Graf von 89 
Seltenreich József 257 
Semelius János 327, 333 
Seneca 109, 142, 148, 367, 492, 520 
Senftleben Zsigmond 50, 73. V o c a -  

b u / a r i u m p r a e d ic a to r ib u s  m u l 
tu m  u t i l i s  p r o p t e r  a lm a n ic u m  

 ̂ 72, 74
Sennovitz Adolf A  b u d a i  é s  p e s t i  

k ö n y v k e r e s k e d e le m  a m u l t  
s z á z a d  m á s o d ik  fe l é tő l  1831-ig  
393

Seraohin, Friedrich Wilhelm K r ö n 
s t ä d t e r  S c h u le n  v o r  d e r  B e-  
f o r m a t i o n  57, 70. 72, 110, 114. 
E in K r o n s t ä d te r  la t é in is c h - 
d e u ts c h e s  G lo s s a r  a u s  d em  
X V .  J a h r h u n d e r t  74. D e s  
C h r is t ia n  S c h e sa e u s  R u in a e
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P a n n o n ic a e  145. S ie b e n  G e
d ic h t e  d e s  P e t r u s  M e d e r u s  334.

, E in  G e d ic h t  d e s  P e t r u s  M e d e 
r u s  334

Serifaber János 140

I S e r m o n e s  de  t e m p o r e  66 
Serpilius-család 239, 244, 250 
Serpilius György 244—246, 255, 268, 

269. H a r m o n ia  e v a n g e l i c a  245. 
L e b e n sb e sc h r e ib u n g e n  d e r  
b ib l is c h e n  S c r ib e n te n  245. 
B ib l isch er  L ehr-  u n d  L e b e n s 
sch a tz  245. N e u v e r f e r t i g t e  
L ie d e r  C o n c o r d a n tz  245. Z u 
fä l l ig e  L ie d e r - G e d a n c k e n  246. 
V e r n e u e r t . . .  G esan g  -B u c h
246. G o tt  g e h e i l ig t e  S in g -  u n d  
F r ü h -S tu n d e n  246. E v a n g e 
l i s c h e  P s a lm e n  246

( Serpilius János 244
Serpilius II. János 244, 255. B e y  

B e sch ä m u n g  d e s z  S ta d t s c h i ld s  
d e r  S t a d t  K e y s z m a r c k  244 

I Serpilius János Keresztély 247, 255 
f Serpilius Keresztélv 246—247, 255. 

D a s z .. A u g u s t  H e r m a n  F ra n k e  
ke in  g o t t s e l i g e s  k l u g e s W o r t . . .  
h a b e  g e a n t w o r t e t  246. B i b l i 
sc h e r  L e b e n s  C a te c h ism u s  246, 
287, 291

Serpilius (Quendel) Lőrinc 132, 244 
Serpilius Sámuel 247, 255 
Serpilius Sámuel Vilmos 247, 255 
Serpilius Vilmos 171 
Seuler-család 236 
Seybold Jakab 307, 316 
Seydl József 513, 516 D e r  N o ta r  

v o n  K i r i p o l z  513—514. D ie  
B r a u tw e r b e r  in  G ä n s e w i t z  516. 
E in  T a g  nach d e r  Ü b e r 
s c h w e m m u n g  516 

Shakespeare 219. 394, 395, 421, 462, 
463,509, 511. S z e n t i v á n é j i  á lo m  
220. H a m le t  393. M a c b e th  393, 
446, 448, 520, 521. O th e llo  393, 
396,439. L e a r  k i r á l y  518. J u l iu s  
C a e s a r  518. C o r io la n u s  518.
II I .  R ic h a r d  520 

Shvnn Frigyes Sebestyén 339—340. 
D ie  b e sc h u ld ig te  U  nschuld  
339—340. 1V ü r k u n g  d e r  sc h u l
d ig e n  P f l i c h t  340 

D ie  s ieb en  M a c c a b ä e r  344 
D e r  S i e b e n b ü r g e r  B o te  389, 396, 

410
S ie b e n b ü r g e r  W o c h e n b l a t t  457, 

459
S ie b e n b ü r g e r  Z e i tu n g  389 
D e r  S ie b e n b ü r g i s c h e  B o te  457

S ie b e n b ü r  g is ch e  P r o v in c ia l -  
b l ä t t e r  391—392

S ie b e n b ü r g i s c h e  Q u a r ta l s c h r i f t  
4, 391, 401. 402

D e r  S ie b e n b ü r g i s c h e  V o l k s 
f r e u n d  457

S ie b e n b ü r  g is c h e r  N e u e r  u n d  
A l t e r  V o lk s k a le n d e r  376 

S ie b e n b ü r g is c h e s  I n te l l ig e n z 
b la t t  457

Siegler Mihály 143, 145 
Simler Józsiás 140 
Simon baccalaureus 56 
Simon pécsi oltáros pap 66 
Simonides János 298, 303 
Sinai György Ferenc C h r is t l ich e  

G eb e t le in  302—303 
Sinapius-család 250, 251 
Sinapius Daniel 251, 255, 347. F la 

g e l lu m  I r a e  d i v i n a e  346 
Sinapius János 251, 255. C h u r s ä c h 

s isc h e s  R a u te n  K r ä n t z l e i n  251. 
F ü rs t l ic h e s  L u s t - W ä ld le in  251. 
G e is t l i c h e  V o g e l - B e i t z e  251 

Sinapius II. János 251, 255, 346, 347 
Sinapius Mihály Alajos 255 
Smelczer Bertalan 69 
S o b r i  J ó z s i  d e r  R ä u b e r h a u p t 

m a n n  503
S o d a l i t a s  L i t t e r a r ia  D a n u b ia n a  

106
S o d a l i ta s  L i t t e r a r ia  P e r  U n i 

v e r s a m  G e r m a n ia m  106 
Solanói Szt. Ferenc 312 
Solymossy Sándor 196, 197. A  k a r á 

c s o n y i  m y s t e r i u m o k  e re d e te  
99. A  b e t l e h e m  a  n é p m i s z t é 
r iu m o k b a n  és a d r á m a  tö r t é 
n e té b e n  99. A  f  ő r é v i  n é p s z ín 
já t é k o k  99 

Sommer János 144 
Sonnenfels 389, 397, 436 
Sonnleithner I r e n e  514 
Sonntag Sámuel, D e  m e ta s ta s i  od.  

w ie  s ich  ö f t e r  e ine  K r a n k h e i t  
in  d ie  a n d e re  v e r w a n d e le  365, 
366

S o n n ta g s b la t t  452 
Sophokles 148,439.O e d ip u s  k i r á l y  

518
S o p r o n i  é n e k e s k ö n y v ,  1. Oeden-  

b u rg isc h e s  G esan gbu ch  
Sövényházi Márta 68 
Spalatin, Georg 168 
Spangenberg 167, 168, 171, 237. E in  

n e w  T r o s t  b ü ch lin  167 
Spath Károly Fulgent 483, 485.

L y r i s c h e  G e d ic h te  483 
Spech In e s  u n d  P e d r o  od. d e r  

G e is t  bei M o n t e g a lv a  517
36*
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Spee, Friedrich von T r u t z  N a c h t i 
g a l l  218

Speh András 317
Spener 238, 249, 250, 260, 263, 265, 

282, 284, 301. T a b u la e  ca teche-  
t icaé  229. P ia  d e s i d e r ia  249. 
E in f ä l t i g e  E r k lä r u n g  289 

Speratus, Paul 271 
Sperfogel Konrád D i a r i u m  82, 84, 

353
D e r  S p ie g e l  456, 458, 459, 485, 

487. 502, 503, 504, 516 
Spiess 490
Spilenberger Dávid 269 
Spilenberger Márton L o c i  th e o 

lo g ic i  286, 291
Spilenberger Sámuel 236, 280, 364, 

366
Spindler, Karl 505 
Spinoza 431
Spitta F. E in  f e s te  B u r g  i s t  

u n s e r  G o t t  164 
Spittler 399 
Spohr 462
D e r  S p r a c h k a m p f  u n d  se in e  

B e d e u tu n g  ' in S ie b e n b ü r g e n  
456

D ie  S p r ü c h e  S a lo m o n i s  289 
Staberl 460 
Stagel, Eisbet 71
Stahl, Hans P a t e r  M ártim  v o n  

C o ch em  u n d  d a s  L eb en  C h r is t i  
317

Stammler, Wolfgang D ie  W u r z e ln  
d es  M e i s te r g e s a n g s  92. D ie  
T o te n tä n z e  d e s  M i t t e la l t e r s  
199

Stancarus 168, 178, 182 
Starke 433
Staudinger Ferdinénd 306, 316 
Staufeni Konrád 17 
Stefansky, Georg D a s  W e s e n  d e r  

d e u ts c h e n  R o m a n t i k  9, 453 
Steger Pál 171 
Steiermark, Ottokar von 83 
Steinacker Gusztáv Vilmos 474—475, 

477, 483, 484, 485. 502. P a n n o n ia  
475. U n g a r i s c h e  L y r i k  v o n  
A l e x a n d e r  K i s f a l u d y  b is  auf  
d ie  n e u e s te  Z e i t  475. H a r f e n 
tö n e  a u s  dem  U n g a r n la n d e  483 

S te i n a c k e r  u n d  se in e  W a h l  z u m  
P a s t o r  477 

Steinbach János 140 
Steinmetz György 158 
Stephan, Meister 80 
Stepht Henrik 68
Stern Miksa Manó 488, 492. E in ig e  

h a lb r e i f  e E r s t l i n g e  488. P e r le n 
b lu m e n  a u s  d en  b lü th en re i -

ch en  H a in e n  o r i e n ta l i s c h e r  
W e i s h e i t  488. K l ä n g e  a u s  d e r  
V o r z e i t  488 

Stichart, E r a s m u s  122 
Stier Gottlieb 472 
Stifter, Adalbert 456, 482, 489 
Stille, Jakob (Glatz Jakab álneve) 

433
Stieler, Caspar D e r  d e u ts c h e n  

S p r a c h e  S t a m m b a u m  und  
F o r tw a c h s  360

Stobaeus, Adamus Ignatius S p i r i 
tu a l is  N o d u s  G o r d iu s  i n v i s i 
b i l i s  314—315. 317 

Stocker Lőrinc 365, 366 
Stockinger Mihály Gottfried 325, 333 
Stolberg-testvérek 381 
Stoll Péter 68
Stolterfoth Gottfried 356, 358 
Stolzer Tamás 107, 117 
Stotz János Lipót 442, 443. L ie b e s -  

P r o b e  442. D a s  ed le  F ü r s t e n 
p a a r  442

Stöckel Lénárd 97, 120, 132, 134, 
136, 137, 138. 140, 162. 182, 194, 
230, 344, 377. L e g e s  sch o lae  
B a r t f e n s is  136, 138. H i s t o r ia  
vo n  S u s a n n a  189—193, 198. 

Strakosch-Grassmann 5. G esch ich te  
d e r  D e u ts c h e n  in Ö ste r re ic h -  
U n g a rn  9. 14, 30 

Strich, Fritz R e n a is s a n c e  u n d  R e 
f o r m a t io n  108. D ie  R o m a n t i k  
a ls  e u ro p ä is c h e  B e w e g u n g  453 

Strobel, G. Th. N a c h r ic h t  v o n  
d e m  L e b e n  u n d  S c h r i f t e n  V e i t  
D ie t r i c h s  172

Stromp László II .  P i l a r ik  I s t v á n  
é le te  255, 347 

Strompf Dániel 329, 333 
Stubenberg, Johann Wilhelm von 

F r a u e n z im m e r - B e lu s t ig u n g  32Ö 
S tu n d e n b l u m e n  d e r  G e g e n w a r t  

459-460, 505, 506 
Sturm János 126, 135. 137, 147, 186, 

190, 229, 339. 362
Sturm, Paul D a s  e v a n g e l i s c h e  

G e sa n g b u c h  d e r  A u f k l ä r u n g  
277

Suchenwirt Péter 100 
Sue 505 
Suetonius 148 
Sulzer 407
Sunderreütter György 160 
Susterschitz Jakab 317 
Svábv Frigyes A  L e n g y e l o r s z á g 

nak  e l z á lo g o s í to t t  13 s z e p e s i  
v á r o s  tö r té n e te  114 

S v e d l é r i  b á n y a j o g k ö n y v  39 
S y b i l l i n i s c h e  W e i s s a g u n g  376



Sylvester iglói mésoló 77 
Szabó Károly 3, 8. R. M. K .  84, 

155, 156, 165, 166, 171, 172, 173, 
176, 181, 188, 189, 193, 206-8. 
211,213-214, 235, 254—257, 261— 
262. 265-266, 277—278, 290-292, 
296, 303, 316—318, 323, 332-334, 
347, 357. 358, 363 366, 372—373. 
376—377. A  X V I .  s z á z a d i  
m a g y a r  n y o m d á s z a t r ó l  148 

Szabó László, bártfai A  k a p ro n -  
czai b ib l ia  80

Szabó Oreszt N e m z e t i s é g i  i s m e r 
te tő  k ö n y v t á r  31 

Szádeczkv Lajos A  céhek  tö r té 
n e té rő l  M a g y a r o r s z á g o n  44 

Szaitz Leó 411
Szalay József V á r o s a i n k  n e m 

z e t i s é g i  v i s z o n y a i  a  X I I I .  
s z á za d b a n  35, 45 

Szalézi Szent Ferenc 310—311. 
I n t r o d u c t io n  a  la v i e  d é v o te  
311. T r a i t é  d e  Va m o u r  de  
d ie u  311, 317 

Szálkái László 107 
Szamosközy István 354 
Szamota István R é g i  u ta zá so k  

M a g y a r o r s z á g o n  és  a B a lk á n -  
f é l s z i g e t e n  208

Szántó Zsigmond L e n a u  v i s z o n y a  
a  m a g y a r s á g h o z  492 

Széchenyi István gr. 483, 484 
Széchy Mária 331
Szegedi Kiss István JSpeculum  

R o m a n o r u m  P o n t i f ic u m  175, 
176

Szekfü Gyula A  m a g y a r  á l la m  
é le t r a j z a  17. 21. S c h e sa e u s -  
k é z i r a t  a  M. N. M ú z e u m b a n  
145, 358. K é t  H is to r io g ra fus  
C a s ta ld o  e r d é l y i s e r e g é b e n lW .  
H á r o m  n e m z e d é k  455 

Szelényi Ödön A  m a g y a r  e v .  n e 
v e lé s  tö r té n e te  a r e f o r m á c i ó 
tól n a p ja in k ig  138. G en ers ich  
J á n o s  409, 435 Z w e i  B r ie f e  
H e in r ic h Z sc h o k k .e s  an  M a r t in  
L ie d e m a n n  435. E g y  r é g i  m a 
g y a r  p e d a g ó g u s  435. A  m a g y a r  
e v a n g é l i k u s  ta n á r k é p z é s  m ú l t 
j á b ó l  435

Szelepcsényi 224, 225, 298 
Szemek István A  m a g y a r  i f j ú 

s á g i  i r o d a lo m  tö r té n e te  435 
Szenczi Molnár Albert 270, 280, 354, 

361
Szent Ágoston 68, 76. 110, 141, 142, 

148, 150, 245. 288, 290, 295, 467, 
470. D e  co n f l ic tu  v i t i o r u m  e t  
v i r t u t u m  69

Szent Barnát 110, 269, 277 
Szent Emmeram 18 
Szent Erzsébet 58, 69, 91 
Szent Gellért 24 
Szent Günther 18 
Szent György 338 
Szent Imre 22
Szent István 16, 18,20, 21, 22, 23, 81 
Szent László 17, 19, 20, 21 
Szent Oszvald 63, 69 
Szentiványi Márkus 461 
Szentiványi Márton 314, 317, 378 
Szentjóbi Szabó László M á t y á s  

k i r á l y  444
Szentpétery Imre S z e n t  I s t v á n  

p é c s i  és p é c s v á r a d i  a la p í tó  
l e v e le i  21

S z e p e s i  e m l é k k ö n y v  a m a g y a r  
o r v o s o k  és  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  
X X I V .  v á n d o r g y ű l é s é n e k  a l 
k a lm á b ó l  74

S z e p e s i  j o g k ö n y v ,  1. V i l l k ü h r  
d e r  S a c h s e n  in  d e m  Z ips.  

Szepessy Ilona G ru b e n fe l s i  G ru b e r  
K á r o l y  A n ta l  h a za i  n é m e t  í r ó  
é le te  és i r o d a lm i  m ű k ö d é s e  
418, 443

S z e p e s s z o m b a t i  k r ó n ik á u l ,  82,84 
Szerdahelyi József 386, 445 
Szerémi és Ernyey József A  M aj-  

th é n y i a k  és a F e lv id é k  85 
Szigeti Ilona B é l  M á t y á s  n é m e t  

n y e lv t a n a  363
Szigligeti Ede S z ö k ö t t  k a to n a  465, 

512—513, 518. K é t  p i s z t o l y  465 
Szilády Áron 195, 347 
Szilágyi Sándor E r d é l y  i r o d a lo m -  

tö r té n e te  8. A  k a la n d o s o k  tö r 
té n e té h e z  52. H e n c k e l  J á n o s  
l e v e le zé s é b ő l  122. E r d é l y  o r s zá g  
tö r té n e te ,  t e k i n t e t t e l  m ív e lő -  
d é sé r e  358

Szilasi Klára S tö c k e l  L é n á r d  
Z s u z s a n n a - d r á m á ja  és  a b á r t 
fa i  n é m e t  i s k o la i  s z ín já t é k  a 
X V I .  s zá za d b a n  99, 193 

Sziléziai Ambrus 133 
Sziléziai jogkönyv 38 
Szindsar török szultán 93 
Szinnyei József 3. M a g y a r  í r ó k  

é le te  és  m u n k á i  145, 155, 156, 
164, 165, 166. 172, 173, 176, 189, 
206, 207, 208. 211, 227. 235, 254- 
257, 261, 262. 265—266, 277-78, 
290-292, 296, 303, 316-317, 323, 
332-334, 347, 357-358. 363, 366, 
372, 402, 409, 427, 428, 435, 442, 
443, 448, 477, 480, 485, 492, 496, 
505, 511, 519
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Szinnyei József, ifj. A  m a g y a r  
i r o d a lo m tö r t é n e t í r á s  i s m e r te -  
té s e  477

Szívós Mihály 433 
Szlakendorff, Thomas von 36 
Sztárai Mihály 347. A z  ig a z  p a p 

s á g n a k  tü k ö r é  194 
Szűcsi József B a j z a  J ó z s e f  456
T a g z e i t  v o n  P a b s t  U r b a n u s  IV .

G e m a c h t  65 
Tamás histrio 88 
Tamás szepesi gróf 27 
Tartler János 401 
Tartler Márk 265, 266 
Tartzianus Pál 257 
T a sch en b u ch  f ü r  v a t e r lä n d i s c h e  

G e sch ich te  473
Taurinus (Stieröchs) István S ta u r o -  

m a c h ia  107, 117
T ä g l i c h e  A n d a c h t s  - Ü b u n g e n

311—312 
Teichner 100
Tekusch János Mihály 413 
D e r  T e le g r a p h  485 
T e m e s v á r e r  W o c h e n b l a t t  457 
Temesvári Pelbárt 70, 110, 111, 150 
Templin, Prokop von 305 
Terentianus L a n g iu s  t r i l in g u i s  

293
Terentius 109, 126, 142, 195, 343, 346 
Tersztyánszky Dániel 390, 392, 499, 

406
Tesch József Jéncs 317 
Teutsch András 230, 232, 273, 288, 

291, 310. D a v id i s c h e  H a r f fe n  
273-274, 278

Teutsch Frigyes 477. D ie  A r t  d e r  
A n s ie d l u n g  d e r  S ie b e n b ü r g e r  
S a c h s e n  31. B i l d e r  a u s  d e r  
v a te r lä n d i s c h e n  G esch ich te  
31. 44, 52. 57, 59. D ie  s i e b e n 
b ü r  g is ch -sä ch s isc l ien  S c h u l 
o r d n u n g e n  57, 138, 139, 235. 
G e sc h ic h te  d e s  H e r m a n n s t ä d -  
t c r  G y m n a s i u m s  57. A u s  d e r  
Z e it  d e s  sächs iscnen  H u m a 
n is m u s  108, 145. A u s  d e m  
Z e i ta l t e r  d e s  H u m a n is m u s  
u tid  d e r  R e n a is s a n c e  108, 145 
G e sc h ic h te  d es  K r o n s t ä d t e r  
G y m n a s i u m s  139. Z u r  G e
sch ich te  d e s  d e u ts c h e n  B u c h 
h a n d e ls  in  S ie b e n b ü r g e n  149. 
Z u r  L e b e n s  g e sc h ie h t  e d e s  D.  
D ü r r  155. G esch ich te  d e r  
S a c h s e n  in  S ie b e n b ü r g e n  235, 
238, 291, 422. G e sch ich te  d e r  
cv .  K i r c h e  in  S ie b e n b ü r g e n  
265. D ie  d e u ts c h e n  K a l e n 

d e r  S ie b e n b ü r g e n s  377. D i e  
d e u ts c h e  p e r io d i s c h e  L i t e r a 
tu r  in  S ie b e n b ü r g e n  393. 

Teutsch György Daniel 83, 477. G e
sch ich te  d e r  S i e b e n b ü r g e r  
S a c h se n  31, 84. E in  u r k u n d 
l icher  B e i t r a g  z u r  ä l te s te n  
sä c h s is c h e n  S c h u lg e s c h ic l i  t e  
57. Ü b e r  d ie  ä l t e s t e n  S c h u l 
a n f ä n g e  u n d  d a m i t  g le i c h 
z e i t i g e  B i l d u n g s z u s t ä n d e  in 
H e r m a n n s t a d t  57, 121. U r 
k u n d e n b u c h  d e r  e v a n g e l i s c h e n  
L a n d e s k i r c h e  A .  B. in  S ie b e n 
b ü r g e n  135. H o n t e r u s  a l s  
L e h re r  138. E in e  K i r c h e n 
v i s i t a t i o n  226. R e d e  z u r  E r 
ö f fn u n g  d e r  38. G e n e r a lv e r 
s a m m l u n g  d e s  V e r e in e s  f ü r  
S ie b e n b i i r g is c h e  L a n d e s k u n d e  
358. D ie  l i t e r a r i s c h e n  K ä m p f e  
d e r  S a c h se n  nach  J o s e f  II .  
402. és Firnhaber Ferenc U r 
k u n d e n b u c h  z u r  G e s c h ic h te  
S ie b e n b ü r g e n s  43 

Teutsch József 227. K u r z e r  A u s 
z u g  d e r  n ö th ig s t e n  S t ü c k e  in  
d e r  R e c h e n k u n s t  231. 235 

Teutsch Traugott 494, J o h a n n e s  
H o n t e r u s  145.

T e u ts c h e r  M e r k u r  386 
Thalhofer F. X. D ie  E n t w i c k l u n g  

d es  k a th o l i s c h e n  K a t e c h i s m u s  
in D e u ts c h la n d  v o n  C a n is iu s  
b is  D e h a r b e  317 

T h a lia  464
Thalióczy, Ludwig von J o h a n n  

C h r is t ia n  v o n  E n g e l  u n d  se in e  
K o r r e s p o n d e n z  402 

ThannAndras 287,328,333. D e s  H e i 
l i g e n  u n d  n euen  J e r u s a le m s  
e r s t e r  T h e i l  287, 291. U n ic u m  
o v i l e  c a th o l ic u m  295, 296 

T h e a tra l is c h e s  W o c h e n b l a t t  397 
Theil. Rudolf G e sc h ic h te  d e r  z w e i  

S tü h l e  M e d ia s c h  u n d  S c h e lk  
b is  z u r  M i t t e  d e s  X V .  J a h r 
h u n d e r t s  31. und Werner, Ka r l  
U r k u n d e n b u c h  d e s  M e d ia s c h e r  
K a p i t e l s  43 

Theocritos 148 
Theodoricus mester 76 
Theophylactos 295 
Theramo, Jacobus de B u c h  d e r  

T r ö s t u n g  o d e r  B e lia l ,  v o n  d e r  
P r o z e s s  d e s  L u c i f e r s  g e g e n  
J e s u s  64, 65 

These Károly 328
Thienemann Tivadar 108. G r im m  

J a k a b  és I p o l y i  A r n o ld  14. A z



e lső  g e r m á n o k  P a n n ó n iá b a n  
14. P a n n ó n iá i  la n g o b a r d  s z a 
v a k  14. D ie  d e u ts c h e n  L e h n 
w ö r t e r  d e r  u n g a r i s c h e n  
S p r a c h e  14. 24, 49. V á r o s i  é le t  
a  m a g y a r  k ö z é p k o r b a n  52,70.
110,122. A  sze n tg a l l e n i  M a r g i t -  
l e g e n d a lX .  T e m e s v á r i  P e lb á r t  
n é m e t  k o r tá r s a i  71. M o h á c s  
és  E r a s m u s  122, 124, 181. X V I .  
és  X V I I -  s z á z a d i  i r o d a lm u n k  
n é m e t  e re d e tű  m ű v e i  166,172, 
189. 254, 262, 278, 290, 296. N é 
m e t  és m a g y a r  n y e l v ú j í t ó  
tö r e k v é s e k  387, 406. D e u tsc h e  
und  u n g a r i s c h e  S p r a c h p f le g e  
406. G o e th e s  u n g a r i s c h e r  S c h ü 
le r  519

Thomae Illés V a d e  m e c u m  286, 291 
Thomasius, Christen 222, 233, 244 
Thomson 221
Thorakonymus(Cabateus) Mátyás 183 
Thorwächter András 415, 427, 428. 

K u r z e  S a m m lu n g  v o n  L a u n e n  
u n d  E r n s t  427 

Thököly Imre 254, 518 
Thöringer Péter 105 
Thury Elek A d a to k  a m a g y a r  

g á ly a r a b le l k é s z e k  tö r té n e té 
hez  303

Thury Etele A d a t o k  a s z c p e ssé g i  
re fo rm á c ió  tö r té n e té h e z  135 

Thurzó Elek 107 
Thurzó György 236 
Thurzó János 119 
Thurzó Szaniszló 119 
Thurzók 119 
Thymaeus György 161 
Tieck 450 
Tiedbald 22 
Tiell Marianne 418 
Tímár Kálmán N é h á n y  feren c-  

r e n d i  ír ó n k ró l  70 
Tinódi 123, 144, 201, 377 
Ti’ius Dávid 260, 261, 267 
Tobriacher Ulrik 120 
Toldy Ferenc 3, 458. 472, 497, 500. 

H a n d b u ch  d e r  „ ungrischen  
P o e s i e  473

Tolnai Vilmos A  szó lá so k ró l  363. 
A d a m i  M ih á ly  n y e l v t a n á r ó l  
363. U n g a r i s c h  d e u ts c h e  W ö r 
te r b ü c h e r  363 

Tonder 389
T o p o g r a p h is c h e s  A r c h i v  473 
Toppeltinus 1. Toppéit 
Toppertzer Sámuel 408, 409. l i b e r  

d e n  e ig e n n ü tz ig e n  u n d  u n 
e ig e n n ü t z ig e n  T r ie b  in d e r  
m e n s c h l ic h e n  N a tu r  408

Torday Sámuel 425 
Torkos József 259, 261 
Tóth-Szabó Pál C o n f r a te r n i tá s o k  

a  X V .  szá za d b a n  52. A cseh-  
h u s z i ta  m o z g a lm a k  és u ra lo m  
tö r té n e te  M a g y a r o r s z á g o n  121 

Toppéit Lőrinc 354. O r ig in e s  e t  
O cca su s  T r a n s s y l v a n o r u m  
354, 358

Törring A g n e s  B e r n a u e r in  447 
Traber 210
l ' r a n s s y l v a n i a  460, 507 
Trapoldianus Lukács 142 
Trapp 430 
Trattner 388
Tratlner János Tamás 456, 503 
Trattner Mátyás 456 
Traugott Ferenc N e u  e rő  ff n e te  

T ü r c k e n  S c h u le  368, 372 
Trausch, J. B e i t r ä g e  u n d  A k t e n 

s tü c k e  z u r  B e f  o r  m o t io n s  g e 
s c h ic k te  in  K r o n s t a d t  135. 
S c h r i f t s t e l l e r l e x ik o n  d e r  S i e 
b e n b ü r g e r  D e u tsc h e n  145, 172, 
235, 265—266, 278, 291, 318, 323, 
333—334, 347, 358, 366, 409, 422, 
428, 442, 496, 521 

Trausch Pál 334
Trauschenfels E. D e u tsc h e  F u n d 

g r u b e n  z u r  G esch ich te  v o n  
S ie b e n b ü r g e n  145. M. M a r c u s  
F r o n iu s  V is i ta t io n s b ü c h le in  
235

Trefort 459 
Trenck Frigyes 411 
Tretter György 473 
T r e u  H e r t z i g e  u nd  W o l  G e 

m e i n te  H o c h z e i tg r ü s s e  234 
Treuhold Károly I l m a n d u r  d a s  

W u n d e r p f e r d  514 
Troeltsch, Ernst P r o te s ta n t i s c h e s  

C h r is te n tu m  u n d  K ir c h e  in  
d e r  N e u z e i t  176

Trostler József, 1. Túróczi-Trostler 
alatt

Trotzendorf 135, 136. 137, 138, 147 
Tröster János 356, 358. A l t  u nd  

neu  te u tsc h e  D a c ia  301, 352, 
353. P o ln is c h e s  A d l e r - N e s t  353. 
P ä p s t l i c h e r  S u e to n iu s  354 

Tuczek Ferr. Vince 395, 443 
Túróczi-Trostler József A z  „Ig e n  

h a sz n o s  és d ra g a  n em es  r e 
c e p tu m 11 n é m e t  e r e d e t i j e  323. 
M a g y a r  e le m e k  a  X V 11. s zá za d  
n é m e t  i r o d a lm á b a n  334. 372. A  
m a g y a r  n y e l v  r é g i  la t in  és  
n ém et  k ö n y v e k b e n  357. N é m e t  
k a la n d o r o k  M a g y a r o r s z á g o n  
a X V 11. s z á za d b a n  372. D ó zsa



G y ö r g y  a X V I I .  sz. n é m e t  
i r o d a lm á b a n  372. D r e i  B r ie f e  
d e s  G ra fe n  M a j lá t h  477. A  
m a g y a r  r e f o r m k o r s z a k  n é m e t  
k ö l t ő j e  485. F r e y t a g  G u s z t á v  
m a g y a r  t á r g y ú  e lb eszé lé se i  
492

Tusseng Károly 308, 316 
Türck Dániel 353 
Türck János 324, 332 
Türsch János Dávid 236

Uhland 451, 453, 480, 483, 484, 495 
Ú j b á n y á i  v á r o s k ö n y v  (Stadt- 

buch) 40
I. Ulászló 84, 123
II. Ulászló 37, 116, 117 
Ulenberg, Caspar D ie  P s a lm e n

D a v id s  309 
Ulrich 320
D e r  U n g a r  457, 485. 486 
U n g a r i s c h e  M isc e l l e n  391, 403, 

473
U n g a r i s c h e  S t a a t s -  u n d  G e 

le h r te  N a c h r ic h te n  389 
U n g a r is c h e  E x u la n t e n  . . .  R e ise  

G e d a n c k é n  302. 303 
U n g a r i s c h e r  o d e r  D a c ia n is c h e r  

S im p l i c i s s im u s  351, 366 
U n g a r i s c h e s  M a g a z in  390, 397 
Unger János Károlv 416, 433, 435. 

G e d ic h te  416. E le m e n ta r  B i l -  
d e r - B u c h  433. M y th o lo g i s c h e  
B r ie f e  ü b e r  A m o r s  S c h ic k s a le  
433

Unger Karolina 416 
Unglems (Ungleich) Lukács F o r 

m u l a  p i i  co n sen su s  134, 178, 
180

Ungnad br. 210
U n te r h a l tu n g e n  a u s  d e r  G e 

sc h ic h te  S i e b e n b ü r g e n s  460 
U n t e r h a l t u n g s b l a t t  f ü r  d ie  

L e s e r  d e r  P r e s s b u r g e r  Z e i 
tu n g  459

U n t e r r i c h t  d e r  V i s i t a t o r e n  141 
Unvatter János 350 
Lhiwerth gr. 395 
Urban moler 77
U r n a c  V a c s o r a i a r o lV a l o  k o zen -  

sé g e s  k e r e s z t y é n i  v a l lá s  179 
Ursinus Velius 119. 123 
Uz 381, 387, 413, 430

Vahot Imre O r s z á g g y ű l é s i  s z á l lá s  
465

Vak Béla 17, 22
Valentinus brassói könyvkereskedő 

147

Valerius Maximus 110 
V a le t -  u n d  K l a g e l i e d  269, 277 
Váli Béla A  m a g y a r  s z ín é s z e t  

tö r té n e te  398. A z  a ra d i  s z ín é 
s z e t  tö r té n e te  466 

Valkai András 93 
Van Swieten 408 
Vannius 11
Váradi Imre G e l le r t  h a zá n k b a n  

387. 409, 418, 427, 435 
Várady Zoltán G ró f  M a j lá th  J á n o s  

s z e r e p e  a  m a g y a r  i r o d a lo m 
b a n  477

Várdai érsek 131
Vargha Damján A  S z e n t  D o m o n 

k o s  r e n d  és  a m a g y a r  k ó d ex -  
i r o d a lo m  70

Varjú Elemér A  g y u l a f e h é r v á r i  
B a t t h y á n y - k ö n y v t á r  52, 71, 74, 
110, 121. A d a t o k  a z  e g r i  é r s e k 
m e g y e i  k ö n y v t á r  i s m e r t e t é s é 
hez  71. E g y  e p e r j e s i  k ö n y v -  
f e s tő  l e v e le  1483-ból 80 

V a te r l ä n d i s c h e r  A lm a n a c h  f ü r  
U n g a r n  420, 480—481 

Végh János A  n é m e t  n y e l v  a  
s á r o s p a ta k i  f ő i s k o lá b a n  II .  
J ó zse f  a l a t t  387 

Verancsics Antal 142, 362 
Verdi 462
V e r e in  f ü r  S i e b e n b ü r  g is c h e  

L a n d e s k u n d e  4, 460, 476 
V e r e i n i g t e  O fn e r  u n d  P e s t e r  

Z e i tu n g  457, 458 
Vergerius 210
Vergilius 109, 328. A e n e is  144. 148 
V e r g i s s m e in n ic h  t  u n d  V e i l c h e n 

b l ä t t e r  417
D e r  v e r n ü n f t ig e  Z e i t v e r t r e i b e r  

389
Verő Leó L e s s in g  P o z s o n y b a n  

398. G a a l G y ö r g y  477, 485 
Versényi György A  b á n y a v i d é k i  

n é p h a g y o m á n y o k  g y ű j t é s e  99 
Vértesy Jenő A d a t o k  A m a d é  

L á sz ló  é le téh ez  336. A  szo m o l-  
n o k i  m ű k e d v e l ő  s z í n tá r s u la t  
k ö n y  v tá r a  a M. N . M ú z e u m 
ban  398. H u g o  K á r o l y  ir a ta i  
a  M. N . M ú zeu m  k ö n y v t á r á -  
b a n 5 \ \ .  A  m a g y a r  r o m a n t ik u s  
d r á m a  511

V e r t h e i d i g t c s  G u t t e s  G e rü c h te  
301

V e r z e i c h n i s  d e r j e n ig e n  S ie b e n 
b ü r g e r  S a ch sen ,  w e lc h e  an  
d e n  U n iv e r s i t ä t e n  zu  K r a k a u ,  
S t r a s s b u r g  u n d  G ö t t in g e n  s t u 
d i e r t  h aben  114, 235



V e r z e i c h n is  d e r  K r o n s t a d te r  
Z u n f tu r k u n d e n  44 

E in  V e r ze ic h n is s  v o n  d e s  T h e w -  
re n  H eld en s ,  des  G ra u e n  vo n  
S er in ,  a u s z g e s ta n d e n  n o t  203, 
207

i Vetter, Ferdinand D a s  L eh en  d e r  
S c h w e s te r  zu  T ö s z  b e s c h r ie 
b en  vo n  E is b e t  S t a g e l  71 
V i e r  schöne H is to r ie n  321, 323 

V ie r t e l j a h r s c h r i f t  a u s  u n d  f ü r  
U n g a rn  459

Vierthaler, Fr. M. 430, 434 
V i l lk ü h r  d e r  S a ch sen  in  d e m  

Zips  36. 39, 40, 49 
Vinsheimius Vid 120 
Virág Benedek 497, 498 

I Viszota Gyula K i s f a l u d y  S á n d o r  
a  recen s ió k rö l  §

Vitéz János 104, 105 
f Vitkovics 458

V o c a b u la  se c u n d u m  c o m m u n e m  
e t  v u lg a r e m  H u n g á r iá é  r e g n i  
c u r s u m  in  v e r n a c u la m  l i n 
g u a m  t r a d u c ta  75 

V o c a b u la r i u m  cum  b ib l ia  a b b re -  
v ia t a  73

V o c a b u la r i u m  la t in o - g e r m a n i -  
c u m  362, 363

V o c a b u la r iu m  T r i l in g u e  (Nagy
szeben 1709.) 362. 363 

Vock Tóbiás Frigyes 226 
V o g e n d r i s z e l i  b á n y a j o g k ö n y v

39
Vogl, J. N. 453, 458, 481, 482, 483,

488
Voglsperger Mihály 306, 316 
Vogt János 349 
Voigt, Christian 230. 238 
Voigt Mihály 308, 316 
Voltaire 396, 399, 400, 412. C a n d id e  

428, 502
V o n  d e m  K ö n i g  v o n  U n g e r n  

w i e  e r  u m b k o m m e n  is t  124 
V o n  d e n  N u t z  d e r  g ü t l ic h e n  

V o r c h t  65
V o n  d e r  a n n g s t  v n s e r s  herrn n ,  

d ie  e r  a m  O l lp e r g  g e h a b t  h a t  
63

V o n n  d e r  h im m l is c h e n  R o sen  
u n d  w o lr ie c h e n d e n  L i l j  158 

Voss 381, 414. 426, 439. L u ise  431 
V o ta  A m i c o r u m  326 
Vörösmarty 469, 497, 500 
Vrbely jános 203—204. C h r i s t i a 

n orum  N e r v u m  P e r p e tv a e  
L a u d e s  207. T e s t im o n iu m  C e r 
t i s s i m u m  207

Wachsmann János 493 
Wackenroder 450
Wackernagel Ph. D a s  d e u ts c h e  

K i r c h e n l i e d  v o n  L u th e r  b is  
a u f  N ic o la u s  H e r r m a n n  164. 
D a s  d e u ts c h e  K ir c h e n l i e d  von  
d e r  ä l te s te n  Z e i t  b is  zu  An
f a n g  d e s  X V I I .  J a h r h u n d e r t s  
164

Wagner Bálint 109, 140, 142, 145. 
A m n o n  in ces tu o su s  143, 195. 
I m a g in e s  m o r t i s  143. G e y s t -  
l ich e  L ie d e r  158, 164, 275 

Wagner. Carolus A n a le c ta  S c e p u s i i  
s d e r i  e t  p r o f a n i  39, 43, 52—53, 
84. D ip lo m a ta r iu m  C o m i ta tu s  
S á r o s ie n s i s  43

Wagner. Heinrich Leopold 382. D ie  
K i n d e s m ö r d e r i n  439 

Wagner József 463 
Wagner Márton 186 
Wagner, Richard 337 
Wagner Tamás C o r p u s  j u r i s  m e 

ta l l i c i  38
Wahr Károly 394. 437 
W a h r e  u n d  s c h u ld ig s te  H e r z e n s -  

A n d a c h t  311 
Wälder, Jörg 69 
Waldis, Burkard 126 
Wallaszky Pál 3, 473 
Walo János 146 
Walter 24
Walther, W. D ie  d e u ts c h e  B ib e l 

ü b e r s e t z u n g  des  M i t t e la l te r s IX  
Warmer Kristóf N e u  e rö f fn e te r  

S c h a t z - K a s t e n  D e r  fü rn eh m -  
s ten  Z ehen S p r a c h e n  in  E u r o p a  
359

Wasserburg, Wenzellin de 22 
Wáchter-házaspár 463 
Wächter József 422 
Wärgl Jónás 293
Weber Arthur A  s z e p e s i  n y e l v 

já r á s ta n u l m á n y o z á s  tö r té n e te  
8. 357. 358, 407, 456. B écs  és  a 
n é m e t  p h i lo lo g ia i  t ö r e k v é s e k  
a X I X .  s z á z a d  e le jén  14, 477. 
K u r u c g ú n y o ló  n é m e t  k ö l t e 
m é n y  1705-ből 373. Z u r  p o l i t i 
schen  L y r i k  d es  K r i e g s ja h r e s  
1809. 418. A z  a m e r ik a i  P o d o c z  
és K a z i m i r  k e r e s z t y é n  v a l lá s r a  
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Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn.
(Von der ältesten Zeit bis 1848.)

I n h a l t .
Einleitung. (S. 3—9.) Die deutsch-ungarische Literatur ist ein 

integranter Teil des ungarländischen Geisteslebens. Ihre spezialen 
Aufgaben wurden, durch ihre engen Beziehungen mit der ge
meindeutschen Kultur bestimmt. Diese bestehen vorzugsweise 
in der Vermittlung deutscher Geistesströmungen an das Ungar- 
tum und in der Bekanntmachung ungarischen Geisteslebens 
im Auslande. Eine zusammenfassende Literaturgeschichte des 
Deutschtums in Ungarn gab es bisher nicht. Die bisherigen 
Forschungen befassen sich mehr mit der politischen Geschichte, 
Herkunft und Mundart der ungarländischen Deutschen.

Die Grundlage zu einer Literaturgeschichte bilden die Ein
zelmonographien der seit 1912 erscheinenden Arbeiten zur 
deutschen Philologie, auf welche sich vorliegendes Werk zu
nächst stützt.

1. Germanische Denkmäler in Ungarn vor der Landnahme. 
(S. 10—14.) Die ältesten germanischen Denkmäler in Ungarn 
sind teils archäologischer, teils paleographischer Natur. Die 
archäologischen Denkmäler bezeugen den engen Anschluss der 
auf dem Gebiete Ungarns wohnenden Stämme an die grossen 
germanischen Kulturströmungen, die schriftlichen Denkmäler — 
Grabinschriften und die Runenzeichen auf dem zu Bezenye 
gefundenen Fibelpaare — geben auch über die Gliederung der 
Stämme Pannoniens einigen Aufschluss. Ausserdem gibt es 
einige Wörter des ungarischen Sprachschatzes, die auf ger
manische Überlieferung hinweisen; schliesslich sind noch die 
auf dem Gebiete Ungarns entstandenen Teile der ostgotischen 
Sage zu erwähnen, welche vermutlich auch auf die Entwick
lung der ungarischen Hunnensage von Einfluss waren.

II. Das Frühmittelalter. (S. 15—31.) 1. Geschichtliche Über
sicht. Die Grenzpfähler dieses Zeitabschnittes sind die Land
nahme der Ungarn (896) und die Tatarenverwüstung (1242). 
Die Grundlage zur Entstehung eines deutschen Geisteslebens 
in Ungarn bilden die ältesten deutsch-ungarischen kulturellen 
Beziehungen, die aus der politischen Annäherung der beiden 
Völker hervorgegangen sind und vorwiegend aristokratischer 
Art waren.

2. Deutscher Einfluss in dem Ausbau des christlich-ungari
schen Staates. A) Die Bekehrungstätigkeit der deutschen Geist
lichen. An der Bekehrung der Ungarn beteiligten sich haupt-
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sächlich deutsche Geistliche aus den Bistümern Passau, Salz
burg und Regensburg. Der erste, in Ungarn tätige deutsche 
Geistliche war W o lfg a n g  v o n  E in s ie d e ln , später Bischof von 
Regensburg. Fast gleichzeitig beginnt die Bekehrungstätigkeit 
P ilig r im s , über dessen Beziehungen zu Ungarn auch eine Stelle 
der K la g e  berichtet. Diese Stelle verdankt ihre Entstehung ver
mutlich den Bestrebungen Piligrims, für seine weitgehenden 
kirchenpolitischen Pläne mit Ungarn eine historische Rechts
grundlage zu schaffen. Auch Fürst Géza wurde von einem 
Gesandten Piligrims, dem Bischof P r u n n w a r t getauft. Eine 
gleich grosszügige Bekehrungstätigkeit entfaltete auch Bischof 
A d a lb e r t  von Prag; sein Beauftragter, A s c h e r ic u s  wurde Abt zu 
Martinsberg, später der erste Erzbischof von Gran. B) S ta a t s 
e in r ic h tu n g  u n d  G e s e tz g e b u n g . Der deutsche Einfluss kommt in 
Kirche und Staat gleichzeitig zur Geltung. Die Institution der 
ungarischen Komitate z. B. entspricht den Gaugrafschaften der 
fränkischen Monarchie. Die Hauptquellen der beiden Gesetz
bücher von Stephan dem Heiligen sind die Beschlüsse der 
Synode von Mainz, die L e x  A la m a n n o r u m  L a n tfr id a n a , Lex 
B a iu w a r o r u m , sowie die fränkischen Kapitularien. Auch in den 
Gesetzen von Ladislaus I. und Koloman ist u. a. der Einfluss 
der sächsischen Gesetze zu erkennen. Ebenso weisen die ersten 
Massnahmen der ungarischen Finanzpolitik auf deutschen Ein
fluss. C) D e u tsc h e r  H o c h a d e l  u n d  d e u ts c h e  R itte r . Die Mitarbeiter 
von Stephan I. in der Staatseinrichtung waren zunächst die mit 
seiner Gattin Gisella eingewanderten Edelleute, Ritter, Beamten 
und Bürger. Viele von ihnen erhalten mit der Einbürgerung des 
Lehnsystems Güter, was auch daraus hervorgeht, dass sich viele 
deutsche Personennamen zu Ortsnamen umgestalteten. Die deut
schen Ritter haben in erster Reihe die Art der westlichen Kriegs
führung in Ungarn eingeführt. Aus dem Gefolge dieses Hoch
adels und der Ritter bilden sich die ersten deutschen Siedlungen 
in Ungarn, die indes kaum zu lokalisieren sind. Wahrschein
lich entstanden sie dort, wo die Güter der deutschen Edelleute 
waren, zunächst in den westlichen Teilen des Landes. D) K ir 
c h e n sc h u le n . B e n e d ik tin e r . Bereits in der von Bischof Gerhard 
gegründeten ersten Kirchenschule zu Csanäd unterrichteten 
mehrere deutsche Geistliche. Auch in der um 1028 blühenden 
Singschule zu Gran erfolgte der Unterricht durchaus nach deut
scher Methode. Die erste Bildungsschule der ungarischen Geist
lichkeit war das Kloster zu Martinsberg, welches Stephan I. für 
die Benediktiner erbauen liess. Auch die Mitglieder dieses Ordens 
kamen grösstenteils aus Deutschland nach Ungarn, was auch 
die in den Klosterarchiven gefundenen charakteristischen deut
schen Namen bestätigen.

3. Die e rs te n  d e u ts c h e n  A n s ie d lu n g e n . In den westlichen 
Teilen des Landes setzte sich die Einwanderung der Deutschen 
unter den ersten ungarischen Königen auf natürlichem Wege 
fort; hier bedurfte sie keiner Unterstützung seitens der Staats
gewalt. Die planmässigen deutschen Ansiedlungen in Ungarn 
zerfallen aus chronologischem Gesichtspunkte in zwei grosse 
Gruppen: die Ansiedlungen der Árpádén und die der Habs
burger nach den Türkenkriegen. Der erste grössere Zug der
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Einwanderer, die sog. F la n d r e n se s  oder S a x o n e s  kamen unter 
Géza II. aus mitteldeutschem Gebiete, vom unteren Rhein, beson
ders aus der Gegend Aachens nach Ungarn, und liessen sich 
in den nördlichen Komitaten, zunächst in der Zips nieder. Teils 
gleichzeitig mit den Ansiedlungen in der Zips, teils noch vor 
denselben wurden von fränkischen und thüringischen Einwan
derern in Oberungarn die sogenannten s ie b e n  B e r g s tä d te  begrün
det. Zu diesem Siedlungsgebiete gehören auch die Bergstädte 
N e u so h l, K r e m n i tz  und P u k k a n z . Auch der grösste Teil der 
Siebenbürger Sachsen liess sich einem Rufe Géza II. folgend 
i m  Laufe des XII. Jahrhunderts an der südlichen Grenze Sieben
bürgens nieder. Die Besiedlung des heutigen deutschen Sprach
gebietes in Siebenbürgen erfolgte jedoch nicht gleichzeitig. Der 
Mittelpunkt der ältesten Siedlungen ist Hermannstadt, das nörd
liche Siedlungsgebiet erstreckt sich in der Gegend von Bistritz, 
das dritte grössere deutsche Sprachgebiet in Siebenbürgen 
schliesslich ist das Burzenland, dessen Besiedlung mit dem 
Aufenthalte des deutschen Ritterordens in Ungarn zusammen
hängt. Die Urheimat und Herkunft der Siebenbürger Sachsen 
bildete lange Zeit «den Gegenstand wissenschaftlicher Streitig
keiten. Ihre Sprache, deren Gebiet auf einen nördlichen und 
südlichen Mundartenkreis zerfällt, zeigt mittelfränkischen Charak
ter. Das in der Umgebung von Pest und Ofen angesiedelte 
Deutschtum nimmt zwischen den nördlichen und südlichen 
Siedlungen örtlich und zeitlich eine Mittelstellung ein. Pest und 
Ofen hatten bereits 1217 deutsche Einwohner, doch erst nach 
den Türkenkriegen gewinnt dieses Gebiet für das geistige Leben 
grössere Bedeutung.

III. D a s  c h r is tlic h e  M itte la lte r . (S. 32—124.) Dieser Zeit
abschnitt beginnt mit dem Tatarenkriege (1242), welcher eine 
Regelung der Rechtslage des angesiedelten Deutschtums zur 
Folge hatte, und endet mit der Schlacht bei Mohács (1526); 
gleichzeitig mit dieser grossen nationalen Katastrophe zeigen 
sich auch die ersten Wirkungen der geistigen Revolution Deutsch
lands in Ungarn.

1. D ie  d e u ts c h e n  S tä d te  U n g a rn s . A) E n ts te h u n g  d e r  S tä d te  
u n d  d e r  b ü rg e r lic h e n  G e se lls c h a ft. Der Ausbau der städtischen 
Verwaltungsorganisation, sowie der kulturelle Aufschwung der 
Städte in Ungarn ist zweifellos ein Verdienst des Deutschtums. 
Die älteste Einwohnerschaft der Städte bestand aus zwei Schich
ten : aus den Burgdienstleuten (cives) und den Eingewanderten 
(hospites); letztere waren grösstenteils Deutsche. Seinem Berufe 
nach tat sich das Bürgertum überwiegend aus Kaufleuten und 
Gewerbetreibenden zusammen. Nach dem Aussterben des 
Arpadenhauses gewinnen dieStädte stets an Ansehen und erheben 
sich schliesslich zu einer politischen Macht, doch die sich verschär
fenden politischen Gegensätze im Laufe des XV. Jahrhunderts 
haben die Entwicklung derselben stark beeinträchtigt. B) D e n k 
m ä le r  ü b e r  d ie  R e c h ts g e w o h n h e ite n  d e r  S tä d te . Der inneren 
Autonomie gemäss hatten die städtischen Behörden in gewissen 
Angelegenheiten das Recht der Gesetzgebung. Die Denkmäler 
dieser behördlichen Tätigkeit sind die in deutscher Sprache 
abgefassten städtischen Rechtsbücher, sowie zahlreiche Urkun-
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den. Sie sind nicht allein sachlich, sondern auch als älteste 
deutsche Sprachdenkmale in Ungarn von höchster Bedeutung. 
Das älteste Rechtsbuch ist das G e m a in e  S ta t t-  u n d  P e rc re c h t  
d e r  e r b a r n  u n d  lö b lic h e n  S ta t  S c h e b n itz  aus dem XIV. Jahr
hundert, welches in vier Handschriften erhalten und grössten
teils eine Übersetzung des Iglauer Rechtsbuches ist. Weit um
fangreicher ist das zeitlich folgende Zipser Rechtsbuch, die 
V illk ü h r  d e r  S a c h s e n  in  d e m  Z ip s  aus dem Jahre 1370, als 
dessen Hauptquelle der S a c h s e n s p ie g e l  z u  betrachten ist. In der 
ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts wurde das P r e s s b u r g e r  R e c h ts 
b u c h  abgefasst, dessen bedeutendste Teile aus einem näher nicht 
bestimmbaren süddeutschen Rechtsbuche, sowie aus dem der 
Stadt Wien übernommen sind. Das wertvollste rechtliche Denk
mal ist das in dem ersten Viertel des XV. Jahrhunderts ent
standene R e c h ts p u e c h  n a c h  O fn er  S ta tre c h te n . Die Rechtsquelle 
der Siebenbürger Sachsen vor der Schlacht bei Mohács war der 
A lte n b e r g e r -K o d e x , dessen Inhalt der Schwabenspiegel, das 
Magdeburger Recht, sowie das Iglauer Stadt- und Bergrecht bil
det. C) D ie  Q u e lle n  d e r  R e c h tsb ü c h e r . Bei der Abfassung der 
Rechtsbücher kommen mehrere Überlieferungen zur Geltung. 
Die einfache Übernahme der reichsdeutschen Rechtsgewohn
heiten ist besonders bei den Siebenbürger Sachsen auffallend. 
Auch in den anderen Rechtsbüchern sind einfache Abschriften 
reichsdeutscher Rechtsbücher zu finden. Die ältesten deutschen 
Rechtssammlungen, der S c h w a b e n s p ie g e l  und S a c h s e n s p ie g e l  
waren in Ungarn wohlbekannt und sind auch heute noch in 
mehreren Bibliotheken handschriftlich erhalten. Von demXIV. Jahr
hundert an, als die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 
dauernd werden, kommt das süddeutsche und insbesondere das 
österreichiche Recht immer mehr zur Geltung. D) D e n k m ä le r  
ü b e r  s tä d t is c h e  V e r w a ltu n g  u n d  b ü rg e r lic h e s  L e b e n . Die hier 
behandelten Denkmäler teilen sich in vier Gruppen : a ) Proto
kolle, b) Rechnungsbücher, c) Urkunden, Privatbriefe, Verträge,
d ) Zunftbriefe. Letztere bilden aus kultur- und geistesgeschicht
lichem Gesichtspunkte den wertvollsten Teil dieser Denkmäler, 
da sie die treuesten Abbilder bürgerlichen Geistes sind. E) D ie  
L a g e  d e s  d e u ts c h e n  B ü r g e r tu m s  in  d e n  S tä d te n . Seiner Anzahl 
und Bildung nach nahm das deutsche Bürgertum sowohl in der 
Verwaltung, als auch in dem geistigen Leben der Stadt eine 
herrschende Stellung ein. Die Ungarn konnten in den Städten 
erst viel später die Rechte erhalten, welche dem deutschen Bür
ger von jeher zukamen. F) D ie  s p r a c h w is s e n s c h a f tl ic h e  B e d e u 
tu n g  d e r  D e n k m ä le r . Durch die hier behandelten Denkmäler 
wird bezüglich der Schriftsprache eine Reihe von bisher unge
lösten Problemen gestellt. Wie in der Übernahme der reichs
deutschen Rechtsgewohnheiten, kommen auch in dem Gebrauch 
der Kanzleisprache zeitlich und landschaftlich verschiedene 
Überlieferungen zur Geltung. Aus sprachlichem Gesichtspunkte 
verhältnismässig einheitlich sind die von der kön. ung. Kanzlei 
ausgestellten deutschen Urkunden, in welchen die Normen der 
einheitlichen Sprache die bairisch-österreichischen Formen sind, 
die auf den Einfluss der bairisch-oberdeutschen Kanzlei hinweisen. 
Weit grössere Verschiedenheiten weist die Sprache der Rechts
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bücher auf. Die grösste Inkonsequenz zeigt sich schliesslich in 
der Sprache der kleineren Denkmäler (Rechnungsbücher, Ver
träge, Zunftbriefe, Testamente usw.). Eine besondere Beachtung 
verdient die Sprache der siebenbürgisch-deutschen Denkmäler. 
Auch in Siebenbürgen bildet sich eine Schriftsprache erst nach 
der Reformation aus, vorläufig kann nur bedingt von Bestrebun
gen nach Einheitlichkeit im Sprachgebrauch gesprochen werden. 
Das Vorbild der einheitlichen Sprache bei den Siebenbürger 
Sachsen ist die österreichische Kanzleisprache. Es sei hier 
schliesslich erwähnt, dass die Wörter des ungarischen Sprach
schatzes, welche sich auf das städtische und bürgerliche Leben 
beziehen, grösstenteils aus dem Deutschen entlehnt sind.

2. B ü rg e r lic h e  B ild u n g  u n d  L ite ra tu r . B) D a s  r e lig iö se  L e b e n  
in d e n  S tä d te n . Das religiöse Leben der Bürger hatte einen 
praktischen Zug: es kam zunächst in dem gemeinsamen Gottes
dienst, in der wirksamen Ausübung der Wohltätigkeit und in 
der strengen Bewachung der Sonntagsruhe zum Ausdruck. Den 
Mittelpunkt des religiösen Lebens in den Städten bildeten die 
B rü d e r sc h a fte n , welche sich durch die deutschen Einwanderer 
auch in Ungarn ekibürgerten. Die älteste Fraternität in Ungarn 
ist die C o n fra te rn ita s  P le b a n o r u m  S c e p u s ie n s iu m  (1248), deren 
Mitglieder ausschliesslich Geistliche waren, und die nebst der 
Pflege des religiösen Lebens auch wissenschaftliche Ziele ver
folgte. Später nimmt die Anzahl der Brüderschaften stark zu 
und damit ändert sich auch ihr Charakter, aber die Mitglieder 
derselben bleiben überwiegend deutsche Bürger und auch in 
dem inneren Leben der Fraternitäten kommt der deutsche Geist 
stets zur Geltung. Schliesslich gestalten sich die Brüderschaften 
in Zünfte um. Infolge der Freigebigkeit mancher Bürger besassen 
einzelne Brüderschaften ein ansehnliches Vermögen und waren 
demnach in der Lage die geistige Bildung ihrer Mitglieder auf 
das wirksamste zu fördern. B) S tä d t is c h e s  S c h u lle b e n . Nebst der 
Kirche bildete die Schule den geistigen Mittelpunkt der Stadt. 
Sie war in ihrer primitivsten Form eine Pfarrschule, in mehreren 
Städten gab es auch Klosterschulen. Oft fanden auch die Dom
kapitelschulen in den Städten Unterkunft. Der bedeutendste 
Schultypus in den deutschen Städten Ungarns war jedoch die 
S ta d ts c h u le . Diese verdankt ihre Entstehung dem Verlangen 
des Bürgertums seinen Söhnen einen von der kirchlichen Bil
dung abweichenden, dem praktisch-bürgerlichen Sinn angemesse
nen Unterricht erteilen zu können. Der S c h u lm e is te r  erhielt an
ständige Besoldung, musste jedoch in vielen Städten auch seinen 
G e se lle n  auf eigene Kosten verpflegen. Die Lateinschule wurde 
mit der Zeit von der deutschen Schule (Schreibschule, Brief
schule) vollkommen getrennt, in welcher man das Hauptgewicht 
auf den Unterricht der Muttersprache legte. Ausser den Stadt
schulen bestanden insbesondere bei den Siebenbürger Sach
sen bereits im XIV. Jahrhundert wohleingerichtete Dorfschulen.
C) S tä d t is c h e  M ö n c h so r d e n . Eine besondere Bedeutung kam in 
dem geistigen Leben der Stadt den Franziskanern, Domini
kanern und Klarissen zu. Die Franziskaner kamen vor der Tata
renverheerung, vermutlich einer Einladung der heiligen Elisabeth 
folgend, aus Sachsen und Thüringen nach Ungarn. Aus der Zeit
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der Árpádén sind uns 13 Franziskanerklöster bekannt; sämtliche 
Klöster bestanden in Städten, deren Einwohnerschaft überwie
gend, oder in bedeutender Anzahl deutsch war. Auch die 
Dominikaner liessen sich grösstenteils unter den deutschen Bür
gern nieder. Beide Mönchsorden waren auf die geistige Bildung 
der Stadteinwohner von ungemein grosser Wirkung; ihre bedeu
tendsten Erziehungsmittel waren die Kanzel und die Schule. 
Auch der grösste deutsche Franziskanerredner Berthold von 
Regensburg predigte während seiner Wanderungen, um 1262 in 
Ungarn. Die in der Volkssprache predigenden Brüder haben 
auch die Tätigkeit der weltlichen Priester angeregt; dies
bezüglich zeigt besonders die Kirchengeschichte der Sieben
bürger Sachsen vor der Reformation manche interessante Bei
spiele. D) D ie  d e u ts c h e  K o d e x li te r a tu r  in U n g a rn . Das grösste Ver
dienst der Franziskaner und Dominikaner liegt darin, dass sie 
den religiösen Geist in der Laiensprache nicht nur mündlich, 
sondern auch schriftlich verbreiteten. Der literarischen Tätigkeit 
der Mönche ist die Entstehung der deutschen Kodexliteratur zu 
verdanken; freilich sind in dieser handschriftlichen Literatur nur 
wenig Originalwerke zu finden, da den Klosterbrüdern in den 
deutschen Städten Ungarns auch die überreiche reichsdeutsche 
religiöse Literatur zur Verfügung stand. In dem spärlich über
lieferten Material können zwei Gruppen unterschieden werden :
a )  Werke, welche zweifellos auch in engerem Sinne als geisti
ges Gut des ungarländisches Deutschtums zu betrachten sind,
b ) Werke, deren Vorhandensein nur aus zeitgenössischen An
gaben bekannt ist, deren Entstehungsort demnach näher nicht 
bestimmt werden kann, ferner Abschriften und Umarbeitungen 
von Werken reichsdeutscher Verfasser, die aber bereits im Mittel- 
alter in Ungarn gelesen wurden. In der ersten Gruppe sind 
zunächst zwei Handschriften der Bibliothek des Pressburger 
Domkapitels zu erwähnen. Eine Papierhandschrift aus der ersten 
Hälfte des XV. Jahrhunderts enthält lateinische Predigten, deren 
Themen aber von dem unbekannten Verfasser auch deutsch 
aufgezeichnet wurden. Die zweite Handschrift, aus den ersten 
Jahren des XVI. Jahrhunderts enthält die Reisebeschreibung 
eines Jerusalempilgers. Von den Handschriften der evang. Schül- 
bibliothek zu Kronstadt sind zunächst die Fragmente einer Bibel
übersetzung aus dem Ende des XV. Jahrhunderts zu erwähnen, 
welche vermutlich aus dem Kronstädter Dominikanerkloster 
stammen. Eine andere Handschrift aus der zweiten Hälfte des
XV. Jahrhunderts, enthält Psalmen ; schliesslich verdienen noch 
zwei Kalender aus dem XV. Jahrhundert erwähnt zu werden. 
Von den Handschriften, deren Entstehungsort unbekannt ist, 
welche aber bereits im Mittelalter in Ungarn gelesen wurden, 
sei zunächst die wertvolle Sammlung der Bibliothek des Fran
ziskanerklosters zu Güssing angeführt. Sie enthält Bruchstücke 
einer Bibelübersetzung, Predigten, Gebete, geistliche Gedichte — 
darunter eine gereimte Lebensbeschreibung des Heiligen Oswald — 
schliesslich mehrere religiöse Betrachtungen und Abhandlungen. 
Nur ein einziges Werk weltlichen Inhalts findet sich unter den 
Handschriften, welche alle aus dem XV. Jahrhundert herrühren, 
u. zw. ein L a n tre c h tp u c h , w ie  m a n  e in  y g le ic h  s a c h e  r ic h te n  so ll .



579

Ausser dieser Sammlung besitzen wir Angaben über deutsche 
Manuskripte in den mittelalterlichen Bibliotheken der Sankt Aegi
dius Kirche zu Bartfeld, der Pfarre zu Schemnitz, und des Dom
kapitels zu Veszprém. Auch in den an mittelalterlichen deutschen 
Handschriften so überreichen Sammlungen der Batthyäny-Biblio- 
thek zu Karlsburg, sowie der erzbischöflichen Bibliothek zu Erlau 
sind Bestandteile von Kirchenbüchereien oberungarischer Städte 
(Leutschau, Bartfeld) zu finden : Predigten, Gebetbücher, Legen
den, Auslegungen der Messe usw. Die Herkunft der deutsch
ungarischen Kodexliteratur ist zwar sehr schwer zu bestimmen, 
doch weisen die spärlich vorhandenen Angaben auf die Tätig
keit der Mönchsorden in den deutschen Städten hin. Auch 
bezüglich der lateinischen Kodexliteratur sprechen die Angaben 
dafür, dass ein ansehnlicher Teil der Buchschreiber und Kopisten 
in Ungarn aus den Reihen der Mönche und der weltlichen 
Geistlichkeit deutscher Abstammung hervorging. Der erste, dem 
Namen nach bekannte Verfasser einer religiösen Erbauungs
schrift, Veit Huendier (t um 1467), dessen Beispielsammlung in 
der Bibliothek des Augustinenklosters zu Klosterneuburg auf
bewahrt wird, war ebenfalls ein Karmelitermönch. E) Glossarien. 
Auch die ersten deutschen Glossarien in Ungarn sind charak
teristische Denkmäler der Laienreligiösität; in ihnen wurden 
zunächst die bei den Predigten notwendigen Ausdrücke gesam
melt. Es sind uns Bruchstücke von zwei grösseren und mehre
ren kleineren Glossarien erhalten, welche teilweise ebenfalls auf 
die Predigertätigkeit der Franziskaner und Dominikaner hinwei- 
sen und mit der mittelalterlichen reichsdeutschen Glossarien
literatur organisch Zusammenhängen. F) Weltliche Buchschreiber 
und Sammler. Von dem Ende des XIV. Jahrhunderts an, mit 
der Verbreitung der humanistischen Bildung ist auch die Anzahl 
der weltlichen Buchkopisten stets im Wachsen begriffen. Eine 
besonders reiche Tätigkeit entfaltete der berufsmässige Schreiber 
Georg Henckl in Eperjes, dessen kulturgeschichtlich wertvoller 
Brief hier (S. 77) mitgeteilt wird. Von den weltlichen Büchereien ist 
die des Pressburger Stadtschreibers Liebhardus Eghenvelder 
hervorzuheben, der seine deutschen Codices grösstenteils eigen
händig abschrieb. Seine Bücherei (Verzeichnis s. S. 78—79) ver
einigte sämtliche charakteristischen Elemente der deutschen Bil
dung im Mittelalter. G) Die ersten Chronisten. Mit der Verbreitung 
der weltlichen Wissenschaften tauchen auch die ersten Chroniken 
in deutscher Sprache auf. Es sind dies die in der ersten Hälfte 
des XV. Jahrhunderts abgefasste Georgenberger Chronik, das 
Diarium des aus Konstanz gebürtigen Leutschauer Stadtrates 
Konrad Spervogel (um 1520), die Aufzeichnungen des oben
genannten Liebhardus Eghenvelder über seine Gesandtschaft in 
Ofen (1452—53), schliesslich das Tagebuch der Helene Kottan- 
nerin, der Vertrautin von Königin Elisabeth, der Witwe Albrechts 
(1439—1440). H) Die ältesten Denkmäler der lyrischen Dichtung. 
Die ältesten Denkmäler der geistlichen Lyrik sind die unter den 
Fresken der St. Jakobskirche zu Leutschau angebrachten gereim
ten Glossen aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, welche 
die sieben Erzsünden und Tugenden erörtern, ferner das in der 
zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts abgefasste, von innig-per-
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sönlichem religiösen Gefühl zeugende H e lta u e r (Siebenbürgen) 
M a r ie n lie d . Die ersten berufsmässigen Vertreter der weltlichen 
Dichtung, die Spielleute scheinen auch in den deutschen Städten 
Ungarns verkehrt zu haben, obwohl sie keine gute Aufnahme 
fanden. Das älteste Denkmal weltlicher Lyrik jedoch ist das 
Gelegenheitsgedicht des Stadtrates zu Bartfeld M e r te y n  S c h o e n -  
b le se r , in welchem er den Tod seiner Frau beweint (1436—39). 
Schliesslich seien noch die ältesten Denkmäler deutscher Volks
dichtung in Ungarn, die Z a u b e r s p r ü c h e  der Siebenbürger Sachsen 
erwähnt, welche eine enge Verwandtschaft mit den Merseburger 
Zaubersprüchen zeigen. I) O s w a ld  d e r  S c h re ib e r . Der einzige 
Vertreter der deutsch-ungarischen epischen Dichtung im Mittel- 
alter ist O s w a ld , Stadtschreiber der oberungarischen Bergstadt 
Königsberg. Sein Gedicht, welches er vermutlich in den letzten 
Jahrzehnten des XIV. Jahrhunderts verfasste, setzt sich aus 
Elementen der Sage vom Priester Johannes und der deutschen 
Kaisersage zusammen. J) D ie  S p u re n  d e r  d r a m a tis c h e n  D ic h tu n g  
im  M itte la lte r . Ein Denkmal der dramatischen Dichtung des 
Deutschtums in Ungarn ist uns aus dem Mittelalter nicht erhal- 

< ten. Wir besitzen aber Angaben über Aufführungen von Myste
rien zunächst in Bartfeld, ferner in Odenburg, Pressburg, Leut
schau und Hermannstadt. Auch das Fastnachtspiel fand in 
Pressburg lebhafte Pflege.

3. D ie  d e u ts c h e n  W u r z e ln  d e s  H u m a n is m u s  u n d  d ie  V o r 
lä u fe r  d e r  R e fo rm a tio n . A) D e u tsc h e  D ic h te r  in  d e m  H o fe  der 
A n jo u -K ö n ig e  u n d  ih re r  N a c h fo lg e r . Nach dem Aussterben der 
Könige aus dem Arpadenhause gewinnt die deutsche Kultur in 
dem königlichen Hofe stets an Macht und Einfluss; auch der 
Aufenthalt von Peter Suchenwirt, Heinrich von Mügeln, Teich- 
ner, Oswald von Wolkenstein und Michael Beheim in dem 
ungarischen Königshofe trug zur Vertiefung der deutsch-ungari
schen kulturellen Beziehungen bei. B) D e r  k ö n ig lic h e  H o f  und 
d e r  d e u ts c h e  H u m a n is m u s . Der Humanismus des ungarischen 
Königshofes stand zwar vorwiegend unter italienischem Einfluss, 
doch wurden auch mit deutschen Humanisten stets Beziehungen 
angeknüpft. Der Einfluss des deutschen Humanismus kommt 
unter König Matthias besonders in der Berufung von deutschen 
Lehrern an die Pressburger Universität, sowie in den Plänen 
der in Ofen zu errichtenden Hochschule zur Geltung. Später 
schloss Conrad Celtis durch die S o d a l i ta s  L it te ra r ia  D a n u b ia n a ,  
unter deren Mitglieder auch namhafte deutsch-ungarische Huma
nisten waren, den ungarländischen Humanismus noch enger an 
das deutsche Geistesleben. C) H u m a n is m u s  u n d  B ü r g e r tu m  v o r  
d e r  R e fo rm a tio n . Der Einfluss des Humanismus auf das deutsche 
Bürgertum in Ungarn zeigt sich vor der Reformation nur in der 
Lektüre, Verbreitung und in dem Abschreiben der Werke klassi
scher und humanistischer Schriftsteller. D) D e r  E in f lu s s  d e r  a u s 
lä n d is c h e n  U n iv e rs itä te n . Die bedeutendsten Faktoren in der 
Verbreitung der humanistischen Bildung waren die ausländischen 
Universitäten. In den Jahrzehnten vor der Reformation wurden 
besonders die Universitäten in Wien und Krakau von den 
deutschen Studenten Ungarns besucht. E) V o r lä u fe r  u n d  e r s te  
A n h ä n g e r  d e r  R e fo rm a tio n . Der Weg der Reformation wurde
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zunächst von den Studenten der ausländischen Universitäten 
geebnet. Eine mächtige Stütze fanden sie in dem Hussitismus, 
welcher besonders unter den Deutschen Oberungarns und unter 
den Siebenbürger Sachsen zahlreiche Anhänger hatte. Noch 
mehr aber würde die Reformation durch die Anhänger des 
Erasmus verbreitet, die in der Umgebung der Königin Maria, 
der Gemahlin von König Ludwig II. warme Unterstützung fan
den. F) D ie  S c h la c h t b e i M o h á c s  in d e r  d e u ts c h e n  L ite ra tu r . 
Die Schlacht bei Mohács im Jahre 1526 rief auch in der deutschen 
Literatur einen mächtigen Widerhall hervor; sowohl die klassi
schen Epen lorbeerbekränzter humanistischer Poeien, als auch 
die „Neuen Zeitungen“ und die historischen Volkslieder befassen 
sich eingehend mit diesem, auch die Existenz des deutsch-römi
schen Reiches bedrohenden Ereignis.

IV. D a s  Z e i ta lte r  d e r  R e fo rm a tio n  (S. 124—214). 1. A llg e m e i
n e r  B i ld u n g s s ta n d  d e s  u n g a r  lä n d is c h e n  D e u ts c h tu m s  im  R e fo r
m a tio n s ze ita lte r .  A ) D ie  d e u ts c h e  L ite ra tu r  d e s  X V I . J a h rh u n 
d e r ts . ß) D ie  R e fo rm a tio n  u n d  d a s  D e u tsc h tu m  in U n g a rn . 
Nicht in allen deutschen Gegenden Ungarns waren die Ver
hältnisse zur Verbreitung der Reformation gleich geeignet. In der 
schwierigsten Lage waren infolge der Nähe der katholischen 
Kaiserstadt die Deutschen Westungarns; günstiger war die Lage 
der Bergstädte, am leichtesten aber verbreitete sich die Refor
mation in der Zips, sowie in dem Siebenbürger Sachsenlande, 
wo sie auch in der gediegenen humanistischen Bildung des 
Bürgertums eine starke Stütze fand. C) S c h u lw e s e n . B e su c h  d e r  
d e u ts c h e n  U n iv e rs itä te n . Das Schulwesen wurde im neuen Geiste 
nach reichsdeutschen Vorbildern umgestaltet. Der bedeutendste 
Schultypus war die städtische Lateinschule. Von den reichs
deutschen Hochschulen wurden insbesondere die in Wittenberg, 
Leipzig, Jena, sowie die Erziehungsanstalten von Trotzendorf und 
Sturm in Goldberg und Strassburg besucht. D) H u m a n is m u s  
u n d  R e fo rm a tio n , a) M e la n c h to n  u n d  d ie  H u m a n is te n  in U n g a rn . 
Mit dem Erstarken der Reformationsbewegung bildet sich auch 
eine deutsch-humanistische Tradition aus. Die deutsch-protestan
tischen Humanisten Ungarns stehen vom Anfang an unter dem 
Einflüsse und der geistigen Führung Melanchtons. b) J o h a n n e s  
H o n teru s . Die Verbreitung der Reformation und des Humanis
mus geht besonders bei den Siebenbürger Sachsen Hand in 
Hand. Dies zeigt sich auch in der Tätigkeit ihres grössten Huma
nisten und Reformators, Johannes Honterus (1498—1549). Seine 
Tätigkeit umfasst alles, was der humanistischen Bildung seiner 
Zeit angehört. Die Bedeutung seiner auch in deutscher Sprache 
erschienenen Werke liegt darin, dass sie die ältesten Denk
mäler der Lutherschen Schiftsprache in Ungarn sind, c) Sieben- 
b ü r g is c h -s ä c h s is c h e  H is to r ik e r  u n d  D ich ter . In Siebenbürgen war 
unter dem Einfluss des deutsch-protestantischen Humanismus 
in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts eine Reihe von 
Historikern und historischen Dichtern tätig. Die bedeutendsten 
Vertreter derselben sind die Prosaisten J e re m ia s  O s te r m a y e r ,  
T h o m a s  B o m e l. M ic h a e l W e is s ,  M ic h a e l S ie g le r . C h r is tia n  P o m a 
r iu s  und die Dichter J o h a n n e s  L e b e l und C h r is tia n  S c h e s a e u s .
E) B u c h d ru c k , B u c h h a n d e l u n d  B ü c h e re ien . Auch in der Ein-
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führung der Buchdruckerkunst und des Buchhandels in Ungarn 
hat das Deutschtum unvergängliche Verdienste. Sowohl die 
ersten Druckereien, als auch die ersten Buchhandlungen in 
Ungarn entstanden in den von Deutschen bewohnten Städten. 
Von den Werken der deutsch-ungarischen Schriftsteller wurde 
jedoch im XVI. Jahrhundert der grösste Teil noch in Deutsch
land gedruckt. Der Vorrat der Buchhändler, sowie der Büchereien 
besteht in diesem Zeitabschnitt überwiegend aus protestan
tisch-theologischen Werken.

2. D ie  r e lig iö se  L ite ra tu r  d e s  R e fo r m a tio n s z e ita l te r s .  A )  D ie  
P re d ig te n lite ra tu r . Der grösste Teil der deutschen Literatur Un
garns steht im XVI. Jahrhundert in dem Dienste der Religion. 
Die reichsdeutschen Vorbilder werden auch hier zunächst ein
fach übernommen, andererseits kommen noch immer katholische 
Traditionen stark zur Geltung. Dies zeigt sich insbesondere im 
M e d ia s c h e r  P re d ig tb u c h e . Schon ganz von dem Geiste der Refor
mation erfüllt ist dagegen die stattliche Predigtensammlung des 
Unterwälder (Siebenbürgen) Dechanten D a m a s u s  D ü rr. In Ober
ungarn entwickelt sich unter dem Einfluss der humanistischen 
Dichtung zunächst die Gelegenheitspredigt. Die bedeutendsten 
Vertreter derselben sind: J o h a n n  H e n c k e l, T h o m a s  F rö h lich . 
D a v id  R e u s s iu s ,  C a s p a r  P ilc z ,  S a m u e l  S a u tte r  und E se c h ie l  
H e b s a c h e r . In dem deutschen Gebiete Westungarns sind nur 
die Kanzelreden des Ödenburger Pfarrers S im o n  G e re n g e l im 
Druck erschienen. B) G e is tlic h e  L ie d e r d ic h tu n g . Obwohl die 
meisten deutschen Gemeinden Ungarns Jahrhunderte hindurch 
auf reichsdeutsche Gesangbücher angewiesen waren, findet man 
bereits in den ersten Jahrzehnten der Reformation Ansätze zu 
einer bodenständigen Liederdichtung. Die der K ö n ig in  M a r ia  
zugeschriebenen Lieder, ferner eine Psalmenbearbeitung von 
A g id iu s  F a b e r  haben bloss als Curiosa einige Bedeutung. Die 
ersten Gesangbücher wurden bei den Siebenbürger Sachsen, 
u. zw. von A n d r e a s  M o ld n e r  (1543) und V a le n tin  W a g n e r  (um 
1553) herausgegeben. Von den geistlichen Liederdichtern Ober
ungarns sind M a g d a le n a  H e y m a ir  und S e b a s t ia n  A m b r o s iu s  
(L a m )  hervorzuheben. In Westungarn hat nur die Ödenbu^ger 
Gemeinde ein eigenes Gesangbuch, welches der bereits genannte 
S im o n  G e re n g e l herausgab. Schliesslich ist noch eine hand
schriftliche Liedersammlung der Wiedertäufer zu erwähnen, 
welche in der Bibliothek des Pressburger Domkapitels aufbe
wahrt wird. C) G e b e tb ü c h e r  u n d  E rb a u u n g ssc h r if te n . Ein eigent
liches Gebetbuch besitzt im XVI. Jahrhundert nur die Öden
burger Kirchengemeinde, welches als Anhang zu dem Gesang
buch von Simon Gerengel herausgegeben wurde. Einzelne 
Gebete „wider die Türken und Tattern“ veröffentlichten S e b a s 
tia n  A m b r o s iu s  und P e te r  B o g n e r . Von den Erbauungs
schriften sind insbesondere das T ro s tb ü c h le in  von C a s p a r  
H elth , die fantastischen Weissagungen von C h r is to p h  M a n d e l  
und die Betrachtung des Wesendorfer Pfarrers J o h a n n e s  H a r t
lie b  über das heilige Abendmahl hervorzuheben. Die ersten 
deutschen Bearbeitungen des Lutherschen Katechismus in 
Ungarn rühren von J o h a n n e s  H o n ie ru s , C a s p a r  H e lth  und 
S im o n  G e re n g e l her.
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3. D ie  d o g m a tis c h e  u n d  a p o lo g e t is c h e  L ite ra tu r  d e s  R e fo r 
m a tio n s z e ita l te r s . A) A llg e m e in e  C h a ra k te r is tik  d e r  L ite ra tu r .  
A n tik a th o l is c h e  F lu g sc h r if te n . Die deutsche dogmatische und 
apologetische Literatur des Reformationszeitalters hängt grössten
teils mit der Trennung der einzelnen protestantischen Kirchen 
zusammen. In ihr spielen zunächst die Anhänger Luthers und 
Melanchtons eine Rolle. Antikatholische Flugschriften findet man 
in dieser Literatur nur vereinzelt, wie den angeblichen Brief von 
K ö n ig  J o h a n n e s  (Zápolya) an den Papst und ein Angriffsschrei
ben des Ä g id iu s  F a b e r  gegen den „katholischen Götzendienst“.
B) D e r  S ie g  d e r  A u g s b u r g e r  C o n fe s s io n  b e i d e n  S ie b e n b ü r g e r  
S a c h s e n . Der dogmatische Streit der Siebenbürger Sachsen um 
die Reinheit der Augsburger Confession hinterliess in der deut
schen Literatur Ungarns beinahe gar keine Spuren. Aber dieser 
Kampf gegen die überwiegend ungarischen Reformierten und 
Unitarier ist zugleich eine der bedeutendsten Etappen in der 
Entwicklung der salbständigen sächsischen Kultur; deshalb ver
dient er einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt zu wer
den. C) D ie  L ite ra tu r  d e s  K r y p to k a lv in is m u s  in O b e ru n g a rn . Der 
grösste Teil der deutschen dogmatischen Literatur des Refor
mationszeitalters knüpft sich an den Kampf der Kryptokalvinis- 
ten und der orthodoxen Lutheraner in den deutschen Städten 
Oberungarns. Die bedeutendsten Träger dieses Kampfes sind 
seitens der orthodoxen Lutheraner M e n to  C o g re ff , G e o rg  C re u tze r ,  
A lb e r t  G r o w e r  und S e v e r in  S c u lte ti, seitens der Kryptokalvinisten 
M a tth ia s  T h o r a k o n y m u s  (C a b a te u s ) ,  C a s p a r  P ilc z  und S e b a s t ia n  
A m b r o s iu s  (L a m ).

4. D ie  A n fä n g e  d e s  d e u ts c h e n  D r a m a s  im  R e fo r m a tio n s 
ze ita lte r .  A ) L e o n h a r d  S tö c k e l  u n d  d a s  S c h a u s p ie l  z u  B a r tfe ld .  
Der erste selbständige Pfleger des deutschen Schuldramas in 
Ungarn war L e o n h a r d  S tö c k e l, Schulmeister zu Barlfeld. Seine 
H is to r ia  v o n  S u s a n n a  (Wittenberg, 1559) ging hier mehrmals in 
Szene und lebte als K r e m n i tz e r  S u s a n n a -S p ie l in volkstümlicher 
Form noch im XVII. Jahrhundert weiter. B) S o n s t ig e  S p u re n  
d e r  P f le g e  d e s  S c h u ld r a m a s . Auch in den oberungarischen Berg
städten Schemnitz, Kremnitz und Neusohl fand das protestanti
sche Schuldrama in deutscher Sprache eifrige Pflege. Aus dem 
westungarischen Gebiete dagegen besitzen wir gar keine Angaben 
über dramatische Aufführungen, obwohl der erste grosse Pre
diger von Ödenburg, Simon Gerengel, auch ein geistliches Spiel 
verfasste, in den deutschen Städten Siebenbürgens, in Kron
stadt, Hermannstadt und Bistritz wurde ausschliesslich das 
humanistische Schuldrama in lateinischer Sprache gepflegt.
C) M y s te r ie n  u n d  V o lk s sc h a u sp ie le . Neben dem Schuldrama 
fanden auch die Mysterien, insbesondere die Passionsspiele 
in vielen Städten eifrige Pflege; zunächst sind die Oberuferer 
(Komitat Pressburg), ferner die in den siebenbürgisch-säc.hsischen 
Städten aufgeführten religiösen Spiele hervorzuheben. Auch eine 
dramatische Volksdichtung der Siebenbürger Sachsen, das toten
tanzartige K ö n ig s lie d  verdankt seine Entstehung dem Einfluss 
der protestantischen religiösen Literatur. Am reichsten entwickelte 
sich das Volksschauspiel in Kremnitz, wo auch der literarische * 
Einfluss von Hans Sachs am stärksten zur Geltung kommt.
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5. D ie  p o l it is c h e  u n d  p e r io d is c h e  L ite ra tu r  d e s  R e fo r m a tio n s 
z e ita lte r s . A) D ie  T ü rk e n lite ra tu r . Die mit den ungarländischen 
Türkenkriegen zusammenhängende deutsche Türkenliteratur ist 
zwar ihrem Ursprünge nach grösstenteils reichsdeutsch, nur 
wenige Erzeugnisse derselben rühren von deutsch-ungarischen 
Verfassern her, doch auch diese sind sowohl aus kulturgeschicht
lichem, als auch aus literarischem Gesichtspunkte höchst wert- 
woll. In erster Linie verdienen die B e sc h r e ib u n g  d e r  T ü rk e y  
eines unbekannten Studenten aus Mühlbach (1530), sowie das 
T ü rk e n b ü c h le in  des B a r th o lo m ä u s  G e o rg ie v ic s  (1558) einer Auf
merksamkeit gewürdigt zu werden. Die zahllosen kleineren Flug
schriften befassen sich besonders eingehend mit den Helden
taten des Grafen Nikolaus Zrínyi. B) J u r is tis c h e  u n d  h is to r is c h e  
W e r k e . Infolge der durch den Humanismus neu aufblühenden 
Rechtswissenschaft wurden zwei bedeutende Rechtssammlungen 
der Deutschen in Ungarn neu bearbeitet: das Bergrecht der 
oberungarischen Städte (1565) und das Rechtsbuch der Sieben
bürger Sachsen von M a tth ia s  F ro n iu s . Von den historischen 
Werken dieses Zeitabschnittes sind das Tagebuch des V e it G a ile l  
über die Ereignisse in Siebenbürgen (1551—53), ferner die von 
Phantastik strotzenden genealogischen Schriften des Abenteurers 
P a u l S c a lic h iu s  zu erwähnen. C) K a le n d e r . Die beliebtesten 
Erzeugnisse der periodischen Literatur waren nebst den Neuen 
Z e itu n g e n  die Kalender. Die in Ungarn verbreiteten deutschen 
Kalender rühren aber beinahe ausschliesslich von reichsdeut- 
schen Verfassern her. Der erste Kalender wurde für das Deutsch
tum in Siebenbürgen von J o h a n n  H o n te ru s  in lateinischer 
Sprache herausgegeben, doch nur der Titel desselben ist uns 
erhalten. Erst gegen Ende des Jahrhunderts begegnet man den 
deutschen Kalendern des aus Bartfeld gebürtigen G e o rg  H e n is c h  
(1549— 1618), welche besonders in der Zips sehr verbreitet 
waren.

V. D a s  Z e i ta lte r  d e r  B a ro c k lite ra tu r . (S. 215—378.) 1. A l l 
g e m e in e r  B i ld u n g s s ta n d . A) K u r z e  Ü b e rs ic h t d e r  d e u ts c h e n  
L ite ra tu r . B) D ie  p o lit is c h e  L a g e  d e s  D e u ts c h tu m s  u n d  d ie  G e g e n 
re fo rm a tio n . Die politische und kulturelle Lage des Deutschtums 
ist bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts mit dem Schicksal 
der Reformation unzertrennbar verbunden. Durch die grossarti
gen Erfolge der Gegenreformation, besonders in Westungarn, ent
wickelte sich bereits in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhun
derts eine rasch aufblühende deutsch-katholische Kultur, welche 
eine reich religiöse Literatur zeitigte. Durch die grosszügigen 
Ansiedlungen nach den Befreiungskriegen erhält das Deutsch
tum einen starken Zuwachs, aber dieses neuangesiedelte, katho
lische Deutschtum beteiligt sich an dem literarischen Leben erst 
von dem Aufklärungszeitalter an. C) S c h u lw e s e n  u n d  S c h u lb ü c h e r .  
Auch die Entwicklung des Schulwesens ist mit dem Schicksal 
des Protestantismus eng verbunden. Die deutsch-protestantischen 
Schulen werden geschlossen, die Lehrer vertrieben, an ihre Stelle 
treten die Schulen der Piaristen und Jesuiten. Auf die innere 
Entwicklung des protestantischen Schulwesens war vor allem 
der Pietismus von Einfluss. Die Lehrbücher wurden grössten
teils aus Deutschland importiert, aber zahlreiche Schriften des
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Comenius wurden auch in Ungarn in deutscher Sprache nach
gedruckt und auch Lehrbücher von deutsch-ungarischen Ver
fassern — V a le n tin  G re is s in g  und J o se f  T eu tsch  — wurden in 
einzelnen Schulen gebraucht. Die Hochschulbildung erwarben 
die deutsch-ungarischen Studierenden an reichsdeutschen Uni
versitäten, insbesondere in Wittenberg, Jena, Leipzig, Göttingen, 
Strassburg und Halle. D) B u c h d ru c k  u n d  B u c h h a n d e l. Auch die 
Entwicklung der Buchdruckereien wurde durch die Gegenrefor
mation vielfach gehemmt; trotzdem blühte im XVII. Jahrhun
dert die Buchdruckerkunst, besonders in der Zips, mächtig empor. 
Den Buchhandel ersetzten zunächst unmittelbare Beziehungen 
zu reichsdeutschen Buchhändlern. In den Büchereien der Bürger 
sind auch im XVII. Jahrhundert fast ausschliesslich religiöse 
Werke zu finden.

2. D ie  r e lig iö se  L ite ra tu r . Den grössten Teil der literarischen 
Produktion bilden auch im XVII. Jahrhundert und in der ersten 
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts religiöse Werke. A) P ro te s ta n 
tisch e  P r e d ig e r  in d e r  Z ip s  u n d  in d e n  B e r g s tä d te n . Die reichste 
deutsch-protestantische Kultur ist auch in diesem Zeitabschnitt - 
in der Zips und in<den Bergstädten zu finden. Im Mittelpunkte 
der literarischen Bestrebungen stehen einzelne Predigerfamilien, 
wie die Familie Klesch, Serpilius und Pilarik. a) D ie  F a m ilie  
K le sc h . Der Senior dieser Familie D a n ie l K le s c h  (1620—1697), 
ein Opfer der zügellosen Barockphantasie, leidenschaftlicher 
Anhänger des Chiliasmus, Mitglied der F ru c h tb r in g e n d e n  G e se ll
s c h a f t und der D e u tsc h g e s in n te n  G e se lls c h a ft, ist eine der inter
essantesten Persönlichkeiten in der deutsch ungarischen Geistes
geschichte. In ähnlicher Richtung entwickelte sich sein jüngerer 
Bruder C h r is to p h  K le s c h  (1632— 1706), ein Schüler Hofmans- 
waldaus, ebenfalls Mitglied der D e u tsc h g e s in n te n  G e se lls c h a ft,  
der sich glücklich pries, in der Wort- und Reimkunst unter 
seinen Landsleuten die grösste Vollkommenheit erreicht zu haben. 
Die Leidensgeschichte des Daniel Klesch wurde von seinem 
ältesten Sohne D a n ie l C h r is to p h  K le s c h  beschrieben, b) D ie  
F a m ilie  S e rp il iu s . Das bedeutendste Mitglied dieser Familie ist 
der aus Odenburg gebürtige Georg Serpilius (1668—1723), ein 
leidenschaftlicher Verehrer von Thomasius, der bereits in dem 
Gedankenkreise der Aufklärung lebte und dessen religiöse Er
bauungsschriften mehr die Werke eines Philologen, als die eines 
Schönliteraten sind. Sein jüngerer Bruder, C h r is tia n  S e rp il iu s  
(1672—1714), ist dagegen ein zäher Orthodoxe und leidenschaft
licher Gegner des Pietismus. Das letzte bekannte Mitglied der 
Familie schliesslich, S a m u e l  V /ilh e lm  S e rp iliu s  (1707—1761), ist 
durchaus von der innigen, gefühlsmässigen Religiosität des Pie
tismus erfüllt, c) D ie  F a m ilie  P ila r ik . Diese wurde von den Ver
folgungen der Reformation am schwersten heimgesucht. S te p h a n  
(II.) P ila r ik , der zwei von chiliastischen Visionen erfüllte selbst
biographische Erbauungsschriften verfasste, musste aus seiner 
Heimat fliehen und wurde Prediger zu Neu-Salza. Diese Gemeinde 
wurde 1674 mit Genehmigung des sächsischen Kurfürsten für die 
aus Ungarn vertriebenen Protestanten gegründet. Sein Schicksal 
teilte sein ältester Sohn Stephan (III.) P ila r ik , der in seinen 
Erbauungsschriften statt der fruchtlosen dogmatischen Streitig-
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keiten für eine aktive, innerliche Religiosität im Geiste des Pie
tismus eintritt. Auch S te p h a n  (IV .) P ila r ik , der Freund Ph. J. 
Speners, fasst die Summe seiner zwölfjährigen Predigertätigkeit 
in pietistischem Geiste zusammen, d) G e le g e n h e itsp re d ig te n . Lei
der besteht die literarische Tätigkeit der deutsch-protestantischen 
Prediger in Oberungarn grösstenteils aus bedeutungslosen Ge
legenheitspredigten, in welchen der Einfluss der schlesischen 
Dichterschulen allzusehr zur Geltung kommt. Auch hier findet 
man Predigerfamilien — wie die Familien S e e lm a n n , S in a p iu s  
und Za b e le r  — welche in der Pflege der Gelegenheitspredigt 
eine staunenswerte Fruchtbarkeit entfalteten. In der öden, schwül
stigen Masse dieser Reden verdienen bloss diejenigen Predigten 
eine Aufmerksamkeit, in welchen über die Verfolgung der Pro
testanten geklagt wird. B) P ro te s ta n tis c h e  P r e d ig e r  in  W e s tu n g a r n .  
Die deutsch-protestantische Predigtenliteratur in Westungarn ist 
der in Oberungarn gegenüber auffallend arm ; auch hier über
wiegt die Gelegenheitspredigt. Die bedeutendsten Prediger dieses 
Gebietes sind in Ödenburg zu finden; P a u l S c h u b e r t und M a tth ia s  
L a n g  sind Anhänger der strengsten Orthodoxie, wogegen der 
pietistische Geist zunächst in den Predigtenzyklen von J o h a n n  
A b r a h a m  A v e n a r iu s  und J o h a n n  S ig m u n d  P ilg r a m  zur Geltung 
kommt. Auch die Prediger der deutsch-evangelischen Gemeinde 
zu Pressburg — der aus Augsburg gebürtige J o su a  W e g e lin ,  
D a v id  T itiu s und J o h a n n  W e is s b e c k , ein Meister der Formvir
tuosität des Barocks — halten anfangs streng an der Orthodoxie 
fest, der Einfluss des Pietismus zeigt sich nur in den Predigten 
von J o h a n n  A n d r e a s  R a h a c h e r  (1686—1768). C) P r o te s ta n tis c h e  
P re d ig e r  in S ie b e n b ü rg e n . In der deutschen Predigtenliteratur 
Siebenbürgens fehlt der polemische Zug, die äussere Pracht und 
formelle Raffiniertheit, welche die in engerem Sinne deutsch
ungarische Predigtenliteratur charakterisiert. Die Herrschaft der 
Orthodoxie, welche bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts un
beschränkt ist, erklärt sich zunächst aus dem tiefgehenden Ein
fluss der Wittenberger Professoren Johann Deutschmann und 
Johann Friedrich Mayer. Die bedeutendsten Vertreter der Ortho
doxie sind Isa a k  Z a b a n iu s ,  J a k o b  S c h n itz le r  und M a r k u s  F ro n iu s , 
der grösste Kanzelredner der Sachsen im XVII. Jahrhundert, 
während von den Anhängern des Pietismus besonders M a r k u s  
T a rtle r  und J a k o b  S c h u n n  zu erwähnen sind. D) P ro te s ta n tis c h e s  
K irc h e n lie d . Die geistlichen Liedersammlungen in Ungarn ent
halten grösstenteils textgetreue Abdrucke der Lieder reichs- 
deutscher Gesangsbücher. Am auffallendsten ist die Abhängig
keit von den reichsdeutschen Vorbildern in den Ödenburger 
und Pressburger Gesangbüchern. Reicher entwickelt sich die 
geistliche Liederdichtung in den oberungarischen Städten, wo 
bereits von dem zweiten Jahrzehnte des XVII. Jahrhunderts an 
in einzelnen Flugblättern Lieder deutsch-ungarischer Verfasser 
erschienen. Auch einige mehr oder weniger selbständige Lieder
sammlungen sind uns erhalten, wie das L e ib i tz e r  G e sa n g b u c h  
(1622), die Gesangbücher von T o b ia s  S c h u m b e r g  (1680, 1682) 
und die L e u ts c h a u e r  G e s a n g b ü c h e r  (1686, 1700). Die reichste 
Pflegestätte des protestantischen Kirchenliedes ist jedoch das 
.Siebenbürger Sachsenland. Die bedeutenderen selbständigen



Liederdichter sind : F ra n z  R h e ter , V a le n tin  K le in , der vielseitige 
Königsrichter J o h a n n e s  Z a b a n iu s ,  (S a c h s  v o n  H a r te n e c k ) und die 
Pietisten A n d r e a s  T eu tsch , L u c a s  C h r is tia n  M e la s  und P e te r  
C l o s ; von den Gesangbüchern verdienen die von B e n ja m in  
F ieb ic k , V a le n tin  R a d e c iu s , das H e r m a n n s iä d t is c h e  und K ro n -  
s tä d t is c h e  G e sa n g b u c h  erwähnt zu werden. Die zwischen 1700 
und 1771 erschienenen Gesangbücher stehen alle unter dem 
Einfluss des Pietismus. Auch in Siebenbürgen wurden einzelne 
Gelegenheitslieder in Flugblättern herausgegeben. Schliesslich 
sind die handschriftlichen Liedersammlungen zu erwähnen, 
welche besonders in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts 
in vielen kleineren Kirchengemeinden die gedruckten Gesang
bücher ersetzten. E) G e b e tb ü c h e r , E rb a u u n g ssc h r if te n , re lig iö se  
L e h rb ü c h e r , a) N a c h d r u c k e  v o n  W e r k e n  d e r  re ic h sd e u tsc h e n  
r e lig iö se n  L ite ra tu r . Die deutsche religiöse Literatur Ungarns 
steht im XVII. Jahrhundert zunächst unter dem Einfluss der
jenigen reichsdeutschen Schriftsteller — Josquinus Betuleius, 
Christian Chemnitius, Kaspar Finck, Philipp Kegel, Martin Hyller, 
Heinrich Müller und Johann Habermann (Avenarius) — deren 
Werke auch in den deutschen Druckereien Ungarns nach
gedruckt wurden, b) G e b e tb ü c h e r . Am auffallendsten ist die 
Abhängigkeit von den reichsdeutschen Vorbildern in den Gebet
büchern. Die Anzahl der selbständigen Gebetbücher ist sehr 
gering, da die meisten Gesangbücher zugleich als Gebetbücher 
dienten. Die bedeutenderen Verfasser von Gebetbüchern sind 
M a tth ä u s  S c h w a r tz ,  J o su a  W e g e lin , J o h a n n  G e o rg  L a n g s fe ld ;  
fernei' verdienen noch die religiösen Traktate in Gebetform von 
D a n ie l W ilh e lm  M ö ller , J o a c h im  E ry th ra e u s  und von dem grössten 
ungarischen Pietisten M a tth ia s  B é l erwähnt zu werden. Wie 
die geistlichen Lieder, wurden auch Gebete in zahlreichen 
Flugschriften verbreitet, c) R e lig iö s e  L e h rb ü c h e r  u n d  G e d ic h te .  
Als Leitfaden im Religionsunterricht diente auch in diesem 
Zeitabschnitt Luthers Kathechismus. Er ist auch die Grundlage 
für die Werke der meisten deutsch-ungarischen Schriftsteller, 
zunächst bei den Anhängern der Orthodoxie, wie P e tru s  E is e n 
b e rg , M a r tin  S p ie le n b e rg e r , E lia s  T h o m a e , A n d r e a s  T h a n n  und 
G e o rg  P le c k e r ; der Einfluss Arndts, Heinrich Müllers und der 
Pietisten kommt besonders in den Schriften von T o b ia s  S c h u m 
b erg , A n d r e a s  K irc h w e g e r , A n d r e a s  G ü n th e r , J o h a n n  K ra u s ,  
M ic h a e l K le in , sowie bei dem bedeutendsten Vertreter des Pie
tismus im Siebenbürger Sachsenlande, A n d r e a s  T eu tsch , zur 
Geltung. Auch besitzen wir einige in schwülstigem Barockstil 
abgefasste religiöse Gedichte, von denen die von J o h a n n e s  
H o ffm a n n  und M a rtin  C h la d e n iu s  hervorzuheben sind. F) P ro 
te s ta n tis c h e  S tre itsc h r if te n . Im XVII. Jahrhundert kämpft der 
ganze Protestantismus in einem Lager gegen den Katholizis
mus; der grösste Teil der Streitschriften erscheint jedoch in 
lateinischer Sprache. Die Kontroversschriften wenden sich zu
nächst gegen die Jesuiten. Gegen Jodocus Kedd und Franz 
Costerus kämpfen die bedeutendsten Vertreter der Kontrovers
literatur M a ith ia s  L a n g  und C h r is to p h  B ö h m . Ein beliebtes 
Kampfmittel in den dogmatischen Streitigkeiten war auch die 
Konvertitenpredigt; von diesen verdienen die von M a rtin  S c h im -



s c h a lk ,  M ic h a e l W e l l ig r a n d t  und A n d r e a s  T h a n n  erwähnt zu 
werden. G) D ie  E x u la n te n -L ite ra tu r . Die Verfolgung und Ver
treibung der protestantischen Prediger in den siebziger Jahren 
des XVII. Jahrhunderts rief eine Menge von Flugschriften und 
Büchern, die sogenannte Exulanten-Literatur ins Leben. In die
sen Flugschriften und Büchern erzählen die Prediger zunächst 
ihre eigene Leidensgeschichte, wie M ic h a e l R itth a le r , T o b ia s  
M a s n ic iu s , J o h a n n e s  S im o n id e s ,  G e o rg  F id ic in is  und J o h a n n  
B u r iu s . Ein anderer bedeutender Teil dieser Literatur weist die 
seitens der Katholiken verbreiteten Verleumdungen zurück, z. B. 
die unter dem Decknamen H io b  K r e s t ia n s z k y  erschienenen 
Flugblätter und die Schriften von G e o rg  L a n i. Aber auch die 
Gleichgültigkeit der eigenen Glaubensgenossen, sowie die sitt
lichen Mängel des Predigerstandes werden oft — besonders 
schonungslos von A n d r e a s  G ü n th e r  — dargestellt. Einige Werke 
der Exulanten-Literatur erweitern sich zu ausführlichen histo
risch-philologischen Untersuchungen. Schliesslich sind noch die 
Exulanten-Dichtungen von M a r tin  N o v a c k , J o h a n n e s  H a d ik  und 
G e o rg  F ra n z  S in a i zu erwähnen. H) K a th o l is c h e  L ite ra tu r . Die 
überwiegende Mehrheit der Deutschen in Ungarn schloss sich 
dem Protestantismus an. Die bis 1750 in Ungarn erschienenen 
katholisch-religiösen Werke sind grösstenteils Übersetzungen 
und Bearbeitungen aus der grossen internationalen Literatur des 
Katholizismus, a) P re d ig e r . Unter den geistlichen Rednern ist 
keine bedeutendere Persönlichkeit zu finden. Auch die deutschen 
Redner werden von dem grössten ungarischen Fürstprimas 
P e tru s  P á z m á n y  beeinflusst, während von den deutschen Jesui
tenrednern insbesondere Petrus Canisius als Vorbild diente. 
Noch mehr Nachahmer fanden die reichsdeutschen und öster
reichischen Volksredner, zunächst Florentinus Scherer, Prokop 
von Templin, vor allen aber Abraham a Santa Clara. Eine 
bedeutende Entwicklung zeigen die Predigten der Jesuitenredner 
in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts; ihre literarischen 
Vorbilder waren die klassischen Predigten der grössten fran
zösischen Kanzelredner, b) K irc h e n lie d . Das Kirchenlied ist das 
Stiefkind der katholischen Literatur dieses Zeitabschnittes. Es 
sind uns kaum einige Lieder erhalten und auch diese sind 
keine Originaldichtungen. Von den reichsdeutschen katholischen 
Gesangsbüchern waren in Ungarn besonders das Gesangbuch 
von D. G. Corner und die Psalmenbearbeitungen von Caspar 
Ulenberg und Wilhelm Nakatenus verbreitet, c) G e b e tb ü c h e r  
u n d  E rb a u u n g ssc h r if te n . Die Abhängigkeit von der internatio
nalen katholischen Literatur zeigt sich am auffallendsten in den 
Gebetbüchern. Die beliebtesten Vorbilder sind die Schriften des 
Thomas von Kempen und des heiligen Franz von Sales. Für 
die unteren Volksschichten wurde insbesondere das Gebetbuch 
Martin von Cochems bearbeitet. Wirksame Mittel der Gegen
reformation waren auch die volkstümlichen Legenden und Dar
stellungen über die wundertätige Kraft der Wallfahrtsorte und 
über geheimnisvolle Visionen. Auch die Kathechismen sind fast 
ausnahmslos Nachdrucke und Bearbeitungen. Die beiden be
deutendsten Werke, worauf sich beinahe sämtliche Katechismen 
berufen, sind die S u m m a  d o c tr in a e  C h r is t ia n a e  von Petrus Cani-
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sius und der vom Tridentinum genehmigte C a te c h ism u s  R o m a 
n u s. d) D o g m a tis c h e  S tre itsch rifte n . Die Kontroversliteratur ist 
bereits um die Jahrhundertwende ziemlich reich, hat aber mit 
dem ungarländischen Deutschtum nur sehr lockere Beziehungen. 
Der grösste Teil der Kontroversschriften erscheint anonym; aus 
literarischem Gesichtspunkte ist ihre kernige, volkstümliche 
Sprache hervorzuheben.

3. W e ltl ic h e  E r z ä h lu n g s lite ra tu r  u n d  L y r ik . A) J o h a n n  G o r
g ia s . E rzä h lu n g e n  u n d  d id a k tis c h e  W e rk e . Der Siebenbürger 
Sachse Johann Gorgias, Mitglied des E lb s c h w a n e n o r d e n s  und 
der F ru c h tb r in g e n d e n  G e se lls c h a f t gab von 1663 an eine Reihe 
von satirischen und obszönen Liebesgeschichten heraus, welche 
bald vielfach gelesen wurden. Seine Hauptquellen sind die 
Anekdotensammlungen von Philipp Harsdörffer und Johann 
Wilhelm von Stubenberg. Auch ein anderer Vertreter dieser 
obszönen Erzählungsliteratur fand sich unter den Siebenbürger 
Sachsen: A n d r e a s  P in x n e r . Diesen bedauernswerten Auswüch
sen der Erzählun^sliteratur des Barocks gegenüber zeigen die 
spärlich erhaltenen didaktischen Werke eine strenge sittliche 
Auffassung, so z. B. C h r is to p h  L a c k n e r s  E m b le m a tis c h e r  J u g e n d 
sp ie g e l , oder die Werke von J o h a n n e s  W e b e r . Zu den didak
tischen Werken gehört auch die dem Cato zugeschriebene 
Distichen-Sammlung, welche insbesondere in Siebenbürgen in 
mehreren Ausgaben erschien. B) D ie  G e le g e n h e itsd ic h tu n g . Es 
gibt kaum einige unter den an deutschen Universitäten studier
ten Predigern und Lehrern, welche mit der Gelegenheitsdichtung 
keinen. Versuch machten, a) D ie  G e le g e n h e itsd ic h tu n g  in W e s t 
u n g a rn . Am allerwenigsten wucherte die Gelegenheitsdichtung 
in Westungarn. Die beiden Haupttypen derselben sind das 
Hochzeitslied und das Leichengedicht. Die bedeutenderen Ver
treter der Gelegenheitslyrik sind hier J o se p h  S e g n e r , K a r l  W o lf 
g a n g  A r tn e r , P h ilip p  H eu ch lin  und G e o rg  P re is e g g e r , b) G e le g e n 
h e its d ic h te r  in d e r  Z ip s . Weit reicher entwickelt sich die Ge
legenheitsdichtung in der Zips und in den oberungarischen 
Bergstädten. Auf die Entwicklung derselben waren insbeson
dere die Schule von Hofmannswaldau in Breslau und die des 
aus Menhard (Korn. Zips) gebürtigen P a u l P a te r  (1656—1724), 
von grossem Einfluss, c) D a s  „R o se tu m  F r a n k ia n u m “ u n d  d ie  
s ie b e n b ü r g is c h -s ä c h s is c h e n  G e le g e n h e itsd ic h te r , ln dem Mittel
punkte der siebenbürgisch-sächsischen Gelegenheitsdichtung 
steht das R o se tu m  F ra n k ia n u m , die reiche Sammlung des Königs
richters V a len tin  F ra n k  v o n  F ra n k e n s te in , in welcher teils eigene 
Gedichte, teils die seiner Verehrer zusammengetragen sind. 
Frank ist, ebenso wie der grösste Teil von den Mitarbeitern 
des R o se tu m s  — der bedeutendste unter ihnen ist J o h a n n e s  
Z a b a n iu s  (S a c h s  v o n  H a r te n e c k )  — Schüler Hofmannswaldaus. 
Von den ausserhalb des R o s e tu m s  stehenden Gelegenheitslyri
kern verdient noch P e tru s  M e d e ru s , der erste „poeta laureatus“ 
der Siebenbürger Sachsen erwähnt zu werden. C) D ie  d e u ts c h e n  
G e d ic h te  d e s  L a d is la u s  A m a d é .  Auch der ungarische Lyriker 
L a d is la u s  A m a d é  (1703—1764) verfasste einige Gedichte in 
deutscher Sprache, die ihn als Schüler der galanten Lyrik des 
Barocks zeigen.



4. D r a m a  u n d  T h e a te r . A) D a s  S c h u ld r a m a  d e r  J e su ite n  
u n d  d a s  D e u tsc h tu m  in  U n g a rn . Das aus Wien nach Ungarn 
verpflanzte Jesuitendrama fasste zunächst in Odenburg und 
Pressburg Wurzeln. Als selbständige Pfleger desselben treten 
hier S te p h a n  K o p tik , F r ie d r ich  S e b a s t ia n  S h y n n  und der Kom
ponist J o h a n n  S c h e n a u e r  auf. Ausserdem sind uns Theater
zettel von Jesuitendramen in deutscher Sprache aus Tyrnau, 
Schemnitz und aus den siebenbürgisch-sächsischen Städten er
halten. B) D a s  S c h u ld r a m a  d e r  P ro te s ta n te n . Das protestantische 
Schuldrama vermochte mit dem Jesuitendrama hinsichtlich der 
äusseren Pracht nicht zu wetteifern .aber es hatte in den deutschen 
Städten eine feste Tradition. In Odenburg liess der bereits ge
nannte D a n ie l  K le s c h  mehrere Stücke nach dem Vorbilde des 
Terenz und Plautus aufführen; in Pressburg wurde nur ein 
Stück von C h r is tia n  P ü r in g e r  gespielt. In die Technik des in den 
oberungarischen Städten gepflegten Schuldramas gewährt das 
Stück von P e tru s  E ise n b e rg  über die drei morgenländischen 
Könige einen wertvollen Einblick. Auch die aus der Heimat 
vertriebenen Prediger und Lehrer, wie P a u l M ic h a e lis ,  G e o rg  
L a n i, D a n ie l  S in a p iu s ,  P a u l P a te r  u. a. pflegten das Schuldrama 
in Deutschland weiter. Bis in die Mitte des XVIII. Jahrhunderts 
blüht das Schuldrama in den siebenbürgisch-sächsischen Schu
len, jedoch durchaus im Dienste des lateinischen Sprachunter
richtes. In Schässburg, Hermannstadt und Kronstadt werden 
fast ausschliesslich Stücke von Terenz und Plautus aufgeführt. 
Bei der einzigen Vorstellung in deutscher Sprache, die uns be
kannt ist, spielte man ein Passionsspie] des Kronstädter Gym
nasialdirektors F ra n z  C z a k o  v o n  R o se n fe ld  (1755). C) D ie  An
fä n g e  d e s  w e lt l ic h e n  T h e a te rs . Uber die Tätigkeit berufsmässiger 
Schauspieler in diesem Zeitabschnitte besitzen wir nur aus 
Pressburg, Pest, Ofen, Temesvár und aus den siebenbürgisch- 
sächsischen Städten Angaben. In Pressburg wurde auch die ita
lienische Oper gepflegt, sonst gingen aber meist nur Hof- und 
Staatsaktionen, sowie improvisierte Hanswurstiaden in Szene.

5. W is s e n s c h a f t l ic h e  u n d  p e r io d is c h e  L ite ra tu r . A) H is to r ik e r .  
Der am reichsten vertretene Zweig der wissenschaftlichen Lite
ratur ist die Geschichtsforschung; im Vordergründe derselben 
stehen die Fragen über Herkunft und Urgeschichte des Deutsch
tums in Ungarn. Die bedeutendsten Werke dieser Richtung 
sind D e r  U ra lte  D e u tsc h -U n g a r is c h e  Z ip s e r is c h e  u n d  S ie b e n -  
b ü r g is c h e  L a n d s z m a n n  v o n  D a v id  F rö lich , dessen Ausführungen 
auch von der handschriftlichen Chronik des C a s p a r  H a in  über
nommen wurden. Ein besonders fruchtbares Feld fanden die 
Forschungen Frölichs unter den Siebenbürger Sachsen. Sein 
bedeutendster Nachahmer ist hier J o h a n n e s  T rö ste r , von dem 
wiederum eine Reihe phantasiebegabter Historiker, wie L o r e n z  
T ö p p e lt,  M a tth ia s  M iles , M a r tin  K e lp iu s ,  J o h a n n  G ra ffiu s  und 
A n d r e a s  H e ld m a n n  angeregt wird. Gegen die phantastischen 
Hypothesen der Forschungen zur Urgeschichte erhob als erster 
V a le n tin  F ra n k  v o n  F ra n k e n s te in  sein Wort. Mit dem Beginn 
der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung wenden sich die 
deutschen Historiker mit besonderem Interesse dem Studium 
der Staatskunde und der Gelehrtengeschichte zu ; ihre Meister



591

sind zunächst M a tth ia s  B é l und M a rtin  S c h m e iz e l . Von den 
Schülern Béls ist besonders K a r l  G o ttlie b  W in d is c h ,  M a r tin  
S c h w a r tn e r  und G o ttfr ie d  S to lte r fo th  zu nennen, während die 
bedeutenderen Schüler Schmeizels G o ttfr ied  S c h w a r z ,  M ic h a e l  
G o ttlie b  A g n e th le r  und J o h a n n e s  S e iv e r t sind. B) G r a m m a tik e n  
u n d  W ö r te rb ü c h e r . Die ersten deutschen Grammatiken und 
Wörterbücher in Ungarn hängen mittelbar mit der Tätigkeit der 
deutschen Sprachgesellschaften zusammen. Die ersten Gram
matiken von J o h a n n  B a k o s s ,  C h r is to p h  W a r m e r  und G e o rg  
B u c h h o lz  sind noch ziemlich unbedeutend. Nur die In s titu tio n e s  
L in g u a e  G e rm a n ic a e  (1718) von M a tth ia s  B é l verdient grössere 
Aufmerksamkeit; seine Quellen waren Werke von Schottelius, 
Bödiker und Stieler. Von den in deutscher Sprache verfassten 
ungarischen Grammatiken sind zu erwähnen D e r  u n g a r is c h e  
S p r a c h m e is te r  von M a tth ia s  B é l, welcher in den protestantischen 
Schulen Ungarns ein Jahrhundert hindurch als Lehrbuch diente 
und die A u s fü h r lic h e  u n d  n e u e r lä u te r te  u n g a r is c h e  S p r a c h k u n s t  
von M ic h a e l A t ía m i . Das erste deutsche Wörterbuch eines 
deutsch-ungarischen Verfassers ist die T e u isc h e  S p r a c h  u n d  
W e is s h e i t (1616) von G e o rg  H e n isc h . Die übrigen Wörterbücher 
in diesem Zeitabschnitt sind unbedeutende Lehrbücher, meist 
für siebenbürgisch-sächsische Schulen verfasst. C) A r z te  u n d  
N a tu rfo rsch er . Die Ärzte haben in der Vertiefung der deutsch
ungarischen Kulturbeziehungen ebenso grosse Verdienste, wie 
die Pfleger der Geisteswissenschaften. Besonders in den ober
ungarischen Städten waren Ärzte von vorzüglichem Ruf tätig, 
wie S a m u e l  S p ie le n b e rg e r , C h r is tia n  J o a c h im  S c h w a b , J o h a n n  
M a le ter, J o h a n n  A d a m  H o fs te tte r , S a m u e l  S o n n ta g  und D a n ie l  
F isch er. Von den Ödenburger Ärzten ist besonders der nam
hafte Botaniker K a r l F rie d rich  L ö w  zu nennen. Der in Ofen 
tätige L o re n z  S to c k e r  verfasste populäre Schriften über die Heils
quellen und Naturschönheiten Ofens. Aber auch in den übrigen 
Zweigen der Naturwissenschaften leisteten die deutsch-ungari
schen Gelehrten Verdienstvolles; es sei nur auf die Tätigkeit 
des aus Pressburg gebürtigen, weltberühmten Astronomen M a x  
H ell verwiesen. D) T ü rk en - u n d  K r ie g s lite ra tu r . Das grosse 
Interesse, welches sich im Laufe des XVII. Jahrhunderts Ungarn 
gegenüber zeigt, ist grösstenteils auf die Flugschriften, Berichte 
und historischen Lieder deutsch-ungarischer Verfasser zurück
zuführen. Ein bedeutender Teil der politischen Literatur befasst 
sich mit den Ereignissen der Türkenkriege, wie das Tagebuch 
des Pressburger adeligen Bürgers J o h a n n  F e rd in a n d  A u e r , oder 
die N eu  e rö ffn e te  T ü rk e n sc h u le  von F ra n z  T ra u g o tt. Die Flug
schriften behandeln meist die Heldentaten des jüngeren Grafen . 
Zrínyi, sowie die politische Lage Ungarns nach den Befreiungs
kriegen, ferner die Ereignisse des Türkenkrieges von 1716—1718. 
Ein anderer bedeutender Teil dei politischen Literatur befasst 
sich mit den Kriegen zwischen den Fürsten Siebenbürgens und 
dem Hause Habsburg. E) K a le n d e r  u n d  A lm a n a c h e . Die Kalen
der und Almanache waren im XVII. Jahrhundert die Volks
bücher des Deutschtums in Ungarn. In der Zips waren ins
besondere die Kalender von D a v id  F rö lich  und C h r is to p h  
N e u b a r th  verbreitet. Auch bei den Siebenbürger Sachsen zeigt
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sich die Bestrebung eine selbständige Kalenderliteratur auszu
bilden. Die bedeutendsten Pfleger derselben sind P a u l W o l f f , 
G e o rg  R o h d iu s ,  J a k o b  S c h n itz le r ,  M ic h a e l C la u s e n b u rg e r , A n d r e a s  
S c h a r s iu s , B a l th a s a r  H a n  und C le m e n s  J o se f  B re c h t v o n  B re c h -  
te n b e rg . Aus der katholischem Kalenderliteratur ist der Kaschauer 
und Tyrnauer Kalender zu erwähnen.

Z u s a m m e n fa s s u n g .  D ie  lite ra r isc h e n  B e s tr e b u n g e n  d e s  
D e u ts c h tu m s  i'n d  d ie  u n g a r is c h e  L ite ra tu r .

VI. D a s  Z e ita lte r  d e r  A u fk lä r u n g . (S. 379—448.)1 1. A l lg e 
m e in e  B ild u n g . Mit dem Auftreten von K a r l  G o ttlie b  W in d is c h  
und seines Kreises in Pressburg beginnt in den literarischen 
Bestrebungen des Deutschtums in Ungarn eine neue Epoche: die 
literarischen Bestrebungen werden von nun an bewusst und stecken 
sich bestimmte, durch die Lage des Deutschtums bedingte Ziele. 
A) K u r z e r  Ü b e rb lic k  d e r  d e u ts c h e n  L ite ra tu r . B) D a s  a l te  u n d  
n e u e  D e u tsc h tu m . Das Deutschtum vermochte sich um die Mitte 
des XVIII. Jahrhunderts von dem furchtbaren Elend der inneren 
Kriege, dem Druck der Gegenreformation nur allmählich zu 
erholen. Die Bedeutung des Deutschtums nahm auch durch 
die neuen, überwiegend katholischen Einwanderer z u ; diese 
wurden insbesondere in der Umgebung von Pest und Ofen, 
in den Komitaten Arad, Tolna, Baranya, Bäcs-Bodrog, sowie 
im Temeser Banate angesiedelt. C) D e u tsc h e  S p r a c h k u ltu r  u n d  
d e u ts c h e s  S c h u lw e s e n . Der einzige kulturelle Vorteil, der dem 
Deutschtum aus den Germanisierungsbestrebungen Maria 
Theresias und Josephs II. erwuchs, war das mächtige Aufblühen 
der deutschen Sprachkultur; die Pfleger derselben waren zu- 
nächts die Schulen. D) B ü c h e r , p e r io d is c h e  P re sse , l ite ra r isc h e  
G e se lls c h a fte n . Unter dem Einfluss der Aufklärung blühte auch 
die Presse mächtig empor. Die beutendsten Druckereien sind 
in den Händen deutscher Besitzer und auch die meisten Ver
leger und Buchhändler sind Deutsche. Mit dem Aufblühen der 
Presse erscheinen auch die ersten Zeitungen und Zeitschriften ; 
während erstere aus literarischem Gesichtspunkte vollkommen 
unbedeutend sind, sind die Zeitschriften die bedeutendsten 
Faktoren des literarischen Lebens. Von den Zeitschriften dieses 
Zeitabschnittes verdient insbesondere die von L u d w ig  S c h e d iu s  
herausgegebene Z e itsc h r if t  v o n  u n d  fü r U n g a rn  (1802— 1804) 
erwähnt zu werden. Um die einzelnen Zeitschriften entwickelten 
sich allmählich literarische Gesellschaften, die indes nur von 
lokaler Bedeutung waren. E) D e u ts c h e s  T h e a te r w e s e n . Die mit 
der Aufklärung emporblühende österreichische Schauspielkunst 
erobert bald auch die deutschen Städte Ungarns. An Stelle 
der improvisierten Hanswurstiaden treten langsam „regelrechte,, 
Schauspiele und der Spielplan mancher Wandertruppen steht 
kaum hinter dem der besten deutschen Theater. Die Stationen 
der österreichischen Schauspielergesellschaften in Ungarn sind 
Pressburg, Oedenburg, Pest, Ofen, Kaschau, Temesvár und in 
Siebenbürgen Hermannstadt und Kronstadt. Ausserdem ent
standen einige Liebhabergesellschaften, wie die in Oberufer,

1 Kapitel V I  und V l l  des Werkes waren ursprünglich als selb
ständiger Band geplant und werden hier nur skizzenhaft behandelt.
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wo auch weiterhin Mysterien gespielt wurden, ferner die des 
Palatinal-Theaters zu Schmölnitz. Mit der Einbürgerung des 
deutschen Theaterwesens erscheinen auch einige Theaterzeit
schriften, und Taschenbücher. ! r

2. Wissenschaftliche und politische Literatur. A) Historiker 
und Geographen. Die deutschen Historiker und Geographen 
Ungarns standen um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts unter 
dem Einflüsse von Bél und Schmeizel. Von den Anhängern Béls 
verdienen besonders Matthias Korabinszky und Samuel Bre- 
detzky erwähnt zu werden. Die jüngere Generation gelangt 
indes immer mehr unter den Einfluss der Aufklärungshistoriker 
in Göttingen, Schlözer, Gatterer und Spittler. Der bedeutendste 
Schüler Schlözers unter den deutsch-ungarischen Historikern 
ist Johann Christian Engel. Von den siebenbürgisch-sächsischen 
Historikern seien Georg Jeremias Haner, Freiherr Samuel von 
Bruckenthal, und die Vertreter der als Reaktion gegen den 
Josephinischen^Absolutismus entstandenen populären historisch
politischen Literatur, Jakob Aurel Müller und Georg Michael 
Gottlieb Hermann hervorgehoben. B) Sprachpflege. Die Bestre
bungen zur Ausbildung und Reinigung der deutschen Schrift
sprache fanden auch unter den deutschen Schriftstellern Ungarns 
Widerklang. Ephraim Osterlamm bearbeitete Gottscheds Gramma
tik, Lucas Joseph Marienburg verfasste unter dem Einflüsse 
Adelungs eine deutsche Stilistik und der ungarische Sprach
forscher Joseph Mái'ton verwertete in seinen Werken Adelungs 
Wörterbuch. Auch die Sprachpflege der deutschen Dichter fand 
in Karl Georg Rumy einen begeisterten Anhänger. Allmählich 
erwacht auch das Interesse für die deutschen Mundarten 
Ungarns ; dies zeigt sich insbesondere in den diesbezüglichen 
Aufsätzen von Johann Genersich, Johann Seivert und Johann 
Binder. C) Philosophen und Ästhetiker. Die deutsche philo
sophische Literatur Ungarns steht in diesem Zeitabschnitte vor
wiegend unter dem Einflüsse der Popularphilosophen; dies 
gilt vor allem von Johann Genersich, während Peter Clompe 
und Michael Hissmann Anhänger des Wolfschen Systems, 
Samuel Toppertzer ein begeisterter Schüler Kants ist. Der erste 
deutsche Ästhetiker Ungarns, Johann N. Schauff stützt sich 
grösstenteils auf das Werk Baumgartens. D) Die Flugschriften- 
lileratur der Aufklärung. Die Ideen der Aufklärung wurden erst 
durch die populären Flugschriften zu wirkungsvollen Faktoren 
des ungarländischen Geisteslebens.

3. Die Lyrik. A) Almanache und ihre Mitarbeiter. Die 
Pfleger der Lyrik waren in erster Reihe die Musenalmanache 
und Taschenbücher. Das erste literarische Taschenbuch ist 
der von Johann Michael Tekusch herausgegebene Pressburger 
Musenalmanach auf das Jahr 1785, dessen bedeutendster Mit
arbeiter Johann Seivert war. Tekuschs Schüler, Johann Karl 
Lübeck gab das folgende Taschenbuch, den Almanach einiger 
Freunde Ungarischer Musen für das Jahr 1800 heraus, von 
dessen Mitarbeitern besonders Jakob Glatz zu erwähnen ist. 
Teils dieselben Mitarbeiter, ferner Karl Anton Gruber und 
Karl Daniel Kitsch beteiligen sich an dem Almanach Christoph 
Röslers (1801), während Karl Georg Rumy in seinem Musen-
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almanach (1808) die Schriftsteller sämtlicher Nationalitäten der 
Monarchie vereinigen wollte, jedoch ausser den bisher er
wähnten Dichtern nur die Mitarbeitschaft der KIopstock-Nach- 
ahmer Johann Karl Unger und Lucas Joseph Marienburg 
gewinnen konnte. Den letzten Musenalmanach in diesem Zeit
abschnitte gab Johann Paul Köffinger heraus (1809); er enthält 
grösstenteils die nach dem Vorbilde Klopstocks, Gleims und 
Lessings verfassten Gedichte des Herausgebers. Durch die 
Musenalmanache wurde eine Reihe von Dilettantenpoeten 
angeregt, die es aber kaum über ein Gelegenheitsgedicht 
brachten. B) Therese Artner und ihr Kreis. Angeregt von dem 
Wiener Musenalmanach entwickelt sich auch die Dichtung 
Maria Theresia Artners; ihre Lyrik wurzelt in der deutschen 
und österreichischen Dichtung um 1800. Ihrem Kreise gehörte 
auch Marianne Tiell und Gräfin Marie Zay-Calisch an. C) Sieben- 
bürgisch-sächsische Lyriker. In Siebenbürgen lebten die Schrift
steller von einander viel mehr abgesondert als in Ungarn ; die 
ersten wirklichen Dichter sind demnach geradezu dazu ge
zwungen ihren literarischen Bestrebungen ausserhalb der 
Heimat, in Deutschland Geltung zu verschaffen. In Deutsch
land lebte Paul Rudolf Gottschling, ein Nachahmer Gellerts 
und der Anakreontiker, in Deutschland fand seinen jähen Tod 
Johann Samuel Kessler, ein Schüler Rousseaus und Herders, 
in dessen Gedichten das leidenschaftliche Pathos der Stürmer 
und Dränger wiederklingt. Sonst aber besteht der grösste 
Teil der siebenbürgisch-sächsischen Lyrik noch immer aus 
Gelegenheitsgedichten; besonders die Kriege gegen Napoleon 
regten zahlreiche Gelegenheitslyriker zu patriotischer Lieder
dichtung an.

4. Die Erzählungsliteratur. A) Roman und Erzählung. Die 
zwei beliebtesten Gattungen der Erzählungsliteratur sind in 
diesem Zeitabschnitte die Anekdotensammlung und der 
Räuber- oder Ritterroman. Ihr Einfluss zeigt sich auch in den 
selbständigen Werken der deutsch-ungarischen Erzählungs
literatur, wie in dem Roman des Siebenbürger Sachsen Michael 
Lebrecht, Das unerkannte Verbrechen oder die Merkwürdig
keiten Samuel Hirtendorns, und in der Robinsonade des aus Press
burg gebürt gen Karl Jetting. Auch der sentimentale Roman 
von Geliert und Richardson, sowie Goethes Werther werden 
von Karl Herdt, Johann Friedei und Karl Anton Gruber 
nachgeahmt. B) Der deutsche Roman von Bessenyei. Auch 
der Begründer der neuen ungarischen Literatur verfasste 
im Dienste der Aufklärungsideen einen Roman in deutscher 
Sprache, Die Amerikaner betitelt. C) Jugendschriftsteller. Die 
bedeutendste Gattung der Erzählungsliteratur ist in diesem 
Zeitabschnitte die Jugenderzählung. Die Pfleger derselben sind 
grösstenteils Söhne der Zips und stehen unter dem unmittel
baren Einflüsse des Philantropinismus und Neohumanismus. 
Johann Genersich verfasste ausser zahlreichen pädagogischen 
Schriften auch einen an Voss Luise erinnernden Erziehungs
roman, Emma. Sein Schüler, Jakob Glatz, der neben Salz
mann zu Schnepfental als Erzieher tätig war, steht als Jugend
schriftsteller unter dem Einflüsse Gellerts, Lessings und Fr.
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H. Jacobis. Von Genersich und Glatz angeregt veröffentlichen 
auch Johann Karl Unger und Martin Johann Liedemann einige 
Jugendschriften, während Michael Kunits seine Vorbilder in der 
österreichischen Jugendliteratur findet.

5. Das Drama. A) Das literarische Drama. Die Bühnen
reform Gottscheds fand in Ungarn zunächst in Karl Gottlieb 
Kindisch  einen eifrigen Anhänger. Von den „regelmässigen“ 
Stücken regte anfangs insbesondere das bürgerliche Schauspiel 
zu selbständiger Tätigkeit an. Die Pfleger desselben sind 
Johann Andreas Wieland, Franz Gallauner und Johann Jung. 
Noch beliebter ist das Ritterdrama, dessen Nachwirkungen die 
Dramen Simon Peter Webers und das siebenbürgisch-sächsische 
Einwanderungsdrama eines unbekannten Verfassers (1804) 
zeigen. Die zwei entwicklungsfähigen dramatischen Begabungen 
dieses Zeitabschnittes sind Karl Anton Gruber, dessen dra
matische Tätigkeit in dem Sturm und Drang, sowie in dem 
deutschen Klassizismus wurzelt, und Therese Artner, deren 
Dramen die Moralphilosophie der Aufklärung verkünden, und 
in der Form unter dem Einflüsse Schillers und Grillparzers 
stehen. B) Die dramatische Literatur der deutschen Bühnen in 
Ungarn. Die bedeutendsten Erzeugnisse der Bühnenliteratur 
sind die Dramen und Schauspiele im engeren Sinne. Ein oft 
gebrauchtes Mittel zur Erreichung des Erfolges war die Bearbei
tung ungarischer Stoffe ; dies zeigen die Stücke von Franz Xaver 
Girzik, zahlreiche Ballette, Stücke des Kreutzer-Theaters und 
Nachahmungen der Wiener Zauberposse. Einige schriftstellernde 
Schauspieler, wie der aus Temesvár gebürtige Johann Friedei 
versuchen in Deutschland einen Erfolg zu erreichen. Von den 
Bühnenbearbeitungen verdient insbesondere die vön Shake
speares Macbeth hervorgehoben zu werden. Die in engerem 
Sinne genommenen dramatischen Werke wurden in den beiden 
letzten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts durch die Oper 
und das Ballett stark verdrängt. Auch hier musste der Spielplan 
nach dem Geschmack des heimischen Publikums ergänzt 
werden. Joseph Schmallögger verfasste z. B. ein tragisches 
Ballett Der junge Werther. Schliesslich entfalteten die schrift- 
stellernden Schauspieler auch an Gelegenheitsstücken eine 
staunenswerte Fruchtbarkeit; diese Erzeugnisse jedoch sind 
ausnahmslos unbedeutende Massenprodukte.

VII. Das Zeitalter der Romantik (S. 449—523). 1. Allge
meine Bildung. In diesen Zeitabschnitt fällt die Blüte und 
der Verfall des deutschen Geisteslebens in Ungarn. Die 
deutsch-ungarische Literatur schliesst sich unmittelbar an die 
österreichische Literatur, insbesondere an die Kultur Wiens 
an. Der Verfall derselben hängt mit dem grossartigen Auf
schwung des ungarischen Geisteslebens zusammen. A) Die 
deutsche und österreichische Literatur. B) Das Deutschtum und 
die nationale Wiedergeburt Ungarns. Schulwesen. Die in den 
zwanziger Jahren hervortretenden nationalen Reibungen teilen 
das Deutschtum in zwei Parteien. Die Intelligenz schliesst sich 
grösstenteils dem Ungartum a n ; dieser Anschluss kommt ins
besondere in der Stellungnahme bei den Ereignissen in 1848 
zum Ausdruck. Auch die grösstenteils konfessionellen Schulen
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der deutschen Städte büssen nach Einführung der staatlichen 
Reformen ihren deutschen Charakter ein. C) Bücher, Zeitungen 
und Zeitschriften. Das deutsche Buch und die deutsche perio
dische Presse bleiben trotz der raschen Entwickelung der 
ungarischen Literatur auch in der ersten Hälfte des XIX. Jahr
hunderts bedeutende Faktoren des ungarländischen Geistes
lebens. Die Anzahl der Zeitungen nimmt insbesondere in den 
Provinzstädten auffallend zu. Auch das Niveau der Zeit
schriften zeigt dem der in dem vorhergehenden Zeitabschnitte 
erschienenen gegenüber eine auffallende Entwickelung, Die 
bedeutendsten Zeitschriften sind in Pest die Pannonia, der 
Spiegel, die reichste Zeitschrift in den dreissiger Jahren, in 
Ofen die Iris, die in Leipzig herausgegebene Viertelsjahrschrift 
aus und für Ungarn, schliesslich die Aehrenlese, ein Beiblatt 
der Pressburger Zeitung. In den siebenbürgisch-sächsischen 
Zeitschriften werden mehr Fachwissenschaften, zunächst die 
Geschichtsforschung, denn schöne Literatur gepflegt. D) Theater- 

' wesen. Die zweite Blüte des Wiener Bühnenwesens zeigt ihre 
Auswirkungen auch in dem deutschen Theaterleben Ungarns. 
Im Mittelpunkte desselben steht das grosse deutsche Theater 
in Pest, mit dem bis 1823 auch das Ofner Theater vereinigt 
war. Die deutschen Bühnen Westungarns (Pressburg, Oeden- 
burg, Raab, Steinamanger) sind Filialen der Wiener Theater, 
während die in Nord- und Südungarn (Kaschau, Arad, Temes
vár. Fünfkirchen, Nagybecskerek) eigentlich Zufluchtsorte der 
in Pest zu Grunde gegangenen Theaterleiter sind. In Pressburg, 
Steinamanger, Raab und Oedenburg war bekanntlich auch 
Ferdinand Raimund als Schauspieler tätig. Den Charakter der 
Theater bestimmte der Einfluss der Wiener Vorstadtbühnen. 
An das Theaterleben knüpft sich eine ungeheure Masse von 
Theaterschriften, von denen insbesondere die auch an belle
tristischem Inhalt stets reicheren Taschenbücher Aufmerksam
keit verdienen.

2. Wissenschaftliche Literatur. A) Ignaz Aurel Fessler. Der 
einzige grosszügige Vertreter der Geschichtswissenschaft in enge
rem Sinne ist Ignaz Aurel Fessler, dessen Tätigkeit die modern
sten westeuropäischen, zunächst deutschen Geistesströmungen 
für das Ungartum vermittelte. B) Wissenschaftliche Vermittler. 
Unter dem Einflüsse der Brüder Grimm tritt eine Reihe von 
Übersetzern, Sammlern und Forschern auf, welche die reiche 
Vergangenheit der ungarischen Kultur der deutschen Wissen
schaft erschliessen wollten. Ein Schüler der Brüder Grimm war 
Georg von Gaal, der Entdecker der ungarischen Märchenwelt; 
seine Arbeit wurde von Graf Johann Majláth, dem ersten Ver
fasser einer kritischen Skizze der ungarischen Literaturgeschichte 
fortgesetzt. Majláth war auch auf die erste zusammenfassende 
ungarische Literaturgeschichte, auf das in deutscher Sprache 
erschienene Handbuch des Franz Toldy von grossem Einfluss. 
Freiherr Alois von Mednyánszky sammelte die Sagen des Wag
tales, Jakob Melczer die der Zips. Tobias Gottfried Schröer er
schloss in seinen zahlreichen Anthologien der deutschen Lese
welt Ungarns die Gedichte der bedeutendsten deutschen Dichter; 
Gustav Wilhelm Steinacker dagegen ist einer der tätigsten Über-
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setzer, der sich um die Verbreitung der ungarischen Literatur 
grosse Verdienste erwarb. Johann Csaplovics schliesslich war auf 
dem Gebiete der Volkskunde tätig. Die siebenbürgisch-sächsi- 
schen Schriftsteller sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt; 
der grosse Volkserzieher Stephan Ludwig Roth, ein Schüler 
Pestalozzis erweckt das Interesse für allgemeine Bildungsfragen, 
während sich die Geschichtsforscher gleichzeitig mit der Be
gründung des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde um 
Johann Karl Schuller sammeln. C) Philosophen und Ästhetiker. 
Der Einfluss der reichen philosophischen Literatur der deutschen 
Romantik zeigt sich nur in einigen Werken. Das naturphiloso
phische System Schellings wurde durch Joseph Krieger popula
risiert; auch Michael Petöcz geht in seinen Abhandlungen von 
den Lehren Schellings aus, während in dem einzigen philoso
phischen Werke von Johann Friedrich Geltch bereits eine An
näherung zu Hegel wahrzunehmen ist. Auch das zunehmende 
Interesse für Fragen der Ästhetik kommt mehr in zahlreichen 
Aufsätzen — z. B. in denen von Karl Georg Rumy — als in 
selbständigen Werken zum Ausdruck. Das System von Ludwig 
Schedius war zunächst auf die ungarische Literatur von Einfluss, 
Paul Klobusitzky aber popularisierte bloss die Ausführungen der 
bedeutendsten deutschen Ästhetiker.

3. Die Lyrik. A) Romantische Stilepigonen. Der Inhalt 
des im Jahre 1821 erschienenen Vaterländischen Almanachs für 
Ungarn jst zugleich für den grössten Teil der deutschen Dichtung 
Ungarns charakteristisch. Die Dichter halten unerschütterf an den 
Klassikern fest und folgen der deutschen und österreichischen 
Romantik nur in dekorativen Äusserlichkeiten. Dies bezieht 
sich zunächst auf die wissenschaftlichen Vermittler, die meist 
auch dichterisch tätig waren. Georg von Gaal ist noch ganz 
Schüler Goethes und Schillers. Das weltliterarische Interesse 
der Romantik kommt am stärksten in der Lyrik von Leopold 
Petz zum Ausdruck. Die Gedichte Johann Majláths zeigen seine 
Begeisterung für die mittelhochdeutsche Lyrik, während in den 
Dichtungen von Alois Mednyánszky die Nachwirkung der Wiener 
Romantik hervortritt. Der Einfluss Schillers und der österreichi
schen Balladendichter ist auch in der Lyrik von Samuel Ludvigh 
und Gustav Bernath zu verfolgen. Die ersten bedeutenden 
Schüler Uhlands und der schwäbischen Schule sind Gustav 
Steinacker und Tobias Gottfried Schröer. Die Zipser Lyriker schliess
lich — Jakob Melczer. Johann Samuel Bene, Johann Wittchen 
und Ernst 7 homas Theodor Krieger — halten mehr an der 
lokalen Eigenart ihrer engeren Heimat fest. B) Lyriker der perio
dischen Presse, a) Saphir und das Hervortreten des Judentums 
in der deutsch-ungarischen Literatur. Von den zwanziger Jahren 
an tritt in der deutschen Literatur Ungarns ein neuer Typus 
hervor: der gewandte, stets aktuelle jüdische Journalist. Der 
begabteste Bannerträger in dem Hervordringen der jüdischen 
Journalistik war Moritz Gottlieb Saphir. Seine Lyrik entwickelt 
sich zwar erst in den Wiener Jahren unter Heines Einfluss, 
seine beispiellosen Erfolge jedoch lockten auch in Ungarn eine 
Reihe seiner schriftstellernden Glaubensgenossen — Moritz Viktor 
Kornfeld, Simon Feuchtmann, Philipp Weil und Max Emanuel
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Stern — vor die Öffentlichkeit, b) Lenau und die deutsche 
Literatur in Ungarn. Karl Beck. Die Vorliebe der deutschen 
und österreichischen Dichter für ungarische Stoffe im zweiten 
Viertel des XIX. Jahrhunderts ist grösstenteils auf den Einfluss 
Lenaus zurückzuführen. Lenau ist zwar seiner Geburt, Abstam
mung und Erziehung nach ein Sohn des Deutschtums in Ungarn, 
seine Dichtung jedoch hat in der deutschen Literatur Ungarns 
keine Wurzeln, auch spielte er in derselben keine aktive Rolle, 
und hat auch auf ihre weitere Entwickelung keinen Einfluss 
ausgeübt. Auch sein einziger Schüler in Ungarn, der Kosmo
polit Karl Beck ist zunächst politischer Lyriker, und ist in der 
Kenntnis des ungarischen Volkslebens seinem Meister ent
schieden überlegen, c)Siebenbürgisch-sächsische Lyriker. Obwohl 
die Siebenbürger Sachsen für die Lyrik keinen besonderen Sinn 
hatten, entwickelt sich bei ihnen die Lyrik doch reicher und 
vielfältiger als in den andern deutschen Landschaften Ungarns. 
Die Vertreter der Gelegenheitspoesie im alten Stil sind Christian 
Heyser, Michael Traugott Josephi und Andreas Brecht von 
Brechtenberg. Auch die Mundartendichtung wird durch Viktor 
Kästner und Johann Karl Schuller gepflegt. Schliesslich bildete 
sich in den vierziger Jahren auch die politische Lyrik au s; 
Joseph Marlin, Johann Friedrich Geltch und Johann Karl Kirchner 
treten in ihren Gedichten für die politische Unabhängigkeit und 
kulturelle Freiheit des Sachsenvolkes ein.

4. Die Erzählungsliteratur. A) Johann Ladislaus Pyrker. 
Pyrker gehört, aus dem Gesichtspunkte des ungarländischeri 
Geisteslebens betrachtet, in die Reihe der grossen Epiker, welche 
mit den Klassikern der „latinischen Schule“ beginnt und in dem 
Romantiker Vörösmarty ihren Höhepunkt erreicht. Diese Grund
schichte seiner Bildung wurde jedoch später durch die An
regungen des Hormayrschen Kreises und das Studium der 
Werke Klopstocks beinahe vollkommen verdrängt. B) Roman 
und Novelle. Die eigentliche Erzählungsliteratur vermag in diesem 
Zeitabschnitt kaum ein selbständiges Werk aufzuweisen. Dies 
erklärt sich daraus, dass das Publikum durch die Verleger mit 
moderner französischer und englischer Unterhaltungslektüre allzu 
wohlversorgt war. Nur für das Tagesbedürfnis arbeiternde Journa
listen findet man unter den Pflegern der Erzählungsliteratur, 
Anton Benkert, Leopold Horouitz und Julian Theodor Chownitz, 
die ihre Erfolge auch nur den bewährten Effektmitteln der 
französischen Schauerromanschriftsteller verdanken konnten. 
Diesen Massenprodukten gegenüber erschliessen die Novellen 
der Gräfin Marie Zay-Calisch eine Welt von konservativerem, 
jedoch unvergleichbar edlerem Geschmack. C) Siebenbürgisch- 
sächsische Romanschriftsteller. Auch in Siebenbürgen waren die 
französischen und englischen Romanschriftsteller ungleich mehr 
beliebt, als die deutschen. Dies zeigt inbesondere die in Kron
stadt herausgegebene Sammlung Stundenblumen der Gegenwart, 
in welcher vorwiegend französische Unterhaltungslektüre ver
öffentlicht wird. Auch die ersten, hiei erschienenen Erzählungen 
von Daniel Roth, des grössten siebenbürgisch-sächsischen Roman
schriftstellers in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts zeigen 
noch ganz die Nachwirkung der französischen Schauerromane,
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während seine reifen Werke mehr auf Walter Scotts Einfluss 
hinweisen. Der jugendliche Mitbewerber Roths, Joseph Marlin 
wird gleichfalls von dem französischen Roman und der E. Th. A. 
Hoffmann folgenden deutschen phantastischen Erzählungsliteratur
angeregt.

5. Das Drama. A) Karl Hugo. Die einzige dramatische 
Begabung dieses Zeitabschnittes ist Karl Hugo, der in drei 
Sprachen schriftstellernde Kosmopolit, der jedoch mit dem 
ungarländischen Deutschtum kaum in Beziehung zu bringen 
ist. B) Übersetzer, Nachdichter, Bühnenschriftsteller, ln keinem 
deutschen Theater Ungarns mangelte es an schriftstellernden 
Schauspielern, sowie an komponierenden Kapellmeistern ; die 
so entstandenen Bühnenwerke haben aber mit der Literatur 
kaum etwas zu tun ; ihre allgemein anerkannten Vorbilder sind 
Kotzebue und die Wiener Vorstadtposse. C) Das Drama der 
Siebenbürger Sachsen. Die dramatischen Werke der sieben- 
bürgisch-sächiischen Schriftsteller in der ersten Hälfte des
XIX. Jahrhunderts sind grösstenteils nur handschriftlich erhalten ; 
sie blieben auch unaufgeführt, weil es an einem organisch 
entwickelten Theaterleben mangelte. In den meisten Stücken 
werden Stoffe aus der Geschichte Siebenbürgens bearbeitet. 
Die bedeutendsten Dramatiker dieses Zeitabschnittes sind 
Daniel Roth und Joseph Marlin, die beide sichtlich unter dem 
Einfluss Schillers stehen, ausser ihnen verdienen noch Christian 
Heyser und Andreas Brecht von Brechtenberg erwähnt zu 
werden.

Schluss. Die deutsch-ungarische Literatur und das ungarische 
Geistesleben.

-______________________________________
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