
XVI. ÉS XVII. SZÁZADI IRODALMUNK NÉMET 
EREDETŰ MÜVEI. 

(Harmadik közlemény.) 

III. V i l ág i i r o d a l o m . 

A profán irodalomnak a vallásos irodalomhoz mérten alá
rendelt szerepe van régi nyomtatott emlékeink sorában. Ez 
az alárendeltség külsőleg is kifejezésre ju t az emlékek egyen
lőtlen számarányában: a vallásos könyvek tömege mellett 
szinte elenyészik az a néhány profán munka, melyről irodalom
történeteinkben leginkább szó esik. A XVI. és XVII. század 
uralkodó irodalomfölfogása még szembetűnőbben igazolja, hogy 
ebben a vallással eltelt korban az épületes-áhítatos olvas
mánynak nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint a profán 
írással való mulat tatásnak. Hívságos és kétes újdonság számba 
ment az olyan munkák közrebocsátása, melyek az olvasó érdek
lődését nem a vallásos áhítat erősítése végett vagy erkölcsi 
tanítás érdekében keltették fel,' hanem pusztán tetszésre vagy 
művészi sikerre törekedtek. A profán írások közül csupán az 
erkölcsi tanúságokra vezető munkákat tűrték meg — Luther 
maga is fordított a pogány Aesopus meséiből — innen van, 
hogy régi profán, irodalmunk nagyobb részében a didaxis 
körébe tartozó művekből tevődik össze. 

Az írásnak ez a valláserkölcsi, a középkori világnézet
ben gyökerező fölfogása ép a XVI. és XVII. században élte 
á t nagy átalakulásának idejét —- Németországban épúgy, 
mint nálunk — és a magyar irodalom világi emlékéinek 
körében igen jól megfigyelhető, miként hatalmasodik el bennök 
a vallás-erkölcsi célzaton a szórakoztatásra és mulattatásra 
való törekvés. Ennek jele az a néhány tiltakozó hang, mely sem 
a vallásnak.' sem az erkölcsnek nem szolgáló profán költészet 
térfoglalása ellen nálunk ebben a korban először fölszólal. 
«Immár csak mind hazugságnak hallgatására és hívságos mulat
ságra vágyódnak mindennek fülei — írja 1578-ban Bornemissza 
Péter — tisztátalan és fajtalan beszédnek hallgatására, hazug 
és álnok tanácsra, hamis és eretnek tanításra, rágalmazók 
gyalázok, fondorlók sugárlásaira, trágár és peniszes csúfságra 
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bába beszédre, álnokul költött fabulákra, királyfia kis Miklósról, 
poéták óriásairól, Apolloniusról és egyéb hivságról; virág és 
szerelem énekek hallgatására, lant, sip, dob, trombita szóbeli 
hajjá h ujjára és temény ezer csácsogásokra».1 Egyes XVII. 
századi munkákban az írók tudatosan kezdik keresni az erkölcsi 
tanúság határain túl az érdekfeszítő mozzanatokat és a meg
lepő fordulatokat, mind nagyobb részletezéssel kezdik ábrázolni 
a hatásos helyzeteket — sőt egy-két régi népkönyvünkben 
az erkölcsi tanúság már csak fügefalevél a sikamlósságok 
palástolására. 

A profán tárgyú német fordítások száma csekély, mert 
még általában kevés a profán könyv ebben a két században. 
Nagyobb mennyiségű német eredetű világi könyvet azért sem 
kereshetünk régi irodalmunkban, mert a német műveltségen 
belül is idegen eredetű az egész profán irodalom. Az autonom 
művészi értéket nem német földön fedezték föl. A lovagi mű
veltség francia és flamand eredetű tárgyakat és fölfogásokat, 
a renaissance pedig olasz és klasszikus eredetűeket vetett be 
a német irodalomba, ezért a XVI. és XVII. századi német 
világi irodalom épúgy idegen fordításokkal és átvételekkel, 
gyarapodott, mint a magyar. Az alább felsorolt német fordí
tások között következőleg többnyire olyan német munkákat 
fogunk találni — ellentétben az autochton vallásos irodalom
mal — melyek német szempontból sem eredetiek, hanem vala
mely más nyelvből vannak németre fordítva, A magyar írók 
csak kivételesen szorultak rá a német közvetítésre: többnyire 
ők is első kézből vagy ugyanabból a forrásból merítenek, mint 
német társaik. Ezért aránylag kevés közvetlenül németből 
fordított könyvet ismerünk a XVI. és XVII . század világi 
irodalmából; inkább oly magyar munkákat találunk, melyek 
párhuzamosak, azonos eredetűek az egykorú német világi iro
dalom jelenségeivel. Ez a párhuzamosság egyes esetekben 
véletlen találkozás lehet; de mivel az egyezés két század egész 
profán irodalmi termelésére kiterjed és a XVI—XVII. századi 
magyar és német irodalom csaknem valamennyi jelensége között 
fölismerhető, ebből a két irodalomnak nagyfokú közvetlen 
érintkezésére is következtethetünk. A XVI. századi magyar 
irodalomban pl. ugyanazokkal az olasz-latinból fordított szép
históriákkal találkozunk, melyeket a XVI. század végén olaszból 
vagy latinból németre is lefordítottak. 1471-ben jelent meg 
Steinhöwel fordításában Apollonius von Tyrus és a Qriseldis-
népkönyv, 1472-ben Johann Hartlieb fordításában a világbíró 
Nagy Sándorról szóló Alexander-névkönyv, Hans Mayr fordí
tásában a trójai háború (Zerstörung Trojas), Albrecht von Eyb 

1 Negyed része az evangéliumokból és epistolákból való tanúságoknak. 
Sempte, 1578. 758. 1. Idézi már Szilády RMKT. I. 340. 1. 
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fordításában a Gwiscardo und Sigismunda históriája és Arigo 
Boccaccio-fordítása; a következő év (1473) meghozta a bét 
bölcs mester (Die sieben weisen Meister) és Boccaccio De claris 
mulieribus művének német átdolgozását. Ezt követte Stein-
höwel Aesopusa (1475), Niclas von Wyle Eurialus und Lucretia 
históriája, 1487-ben németül is megjelent Salomon und Marcolf 
stb. Azok a népkönyvek, melyek csak a XVI. század folyamán 
jelennek meg először a német irodalomban, mint Fortunatus 
(1509), Magetone (1535), Theagenes und Charihlea (1559), köz
vetlenül a német szöveg alapján jelennek meg magyar fordí
tásban is. 

A széphistóriákban a meseszerű novellától a hosszúlélegzetű 
kalandos regényig az elbeszélés sokféle és sokfajta változatait 
találjuk, de az elbeszélés módjában többé-kevésbbé fölismer
hetjük az íróknak ugyanazt a magatartását, mely már a for
dítás és eredetiség, a szellemi tulajdon és kölcsönzés régi értel
mezésében szemünkbe tűnt. Amint Magyari István nem írt a 
«maga-mutogatásából» az országokban való sok romlások okai
ról, és a különféle épületes könyvek szerzői «a beszédnek 
csinosságával felettébb nem törődve csupán az elme eleibe 
akarnak vastag falatokat szegdelni» — épúgy régi elbeszélőink 
is eltűnnek a tárgy mögött, melyet előadnak. Nem keresik a 
hatáskeltés művészi eszközeit meg a díszítő részletezést, nem 
akarják a maguk egyéniségét belevinni az elbeszélés színezé
sére, hanem cicomátlanul adják a tárgyat, «úgy, mint volt», 
az előadó egyéniségének teljes kitörlésével. Az elbeszélés e 
tárgyias módjában ráismerünk régi irodalmunknak már említett 
névtelenségére, melynek természetes következménye, hogy inkább 
meglátjuk e korban a zárt, egységes irodalmat, mint az írói 
egyéniségeket. Régi elbeszélő irodalmunk anyagszerű és tárgy
szerű — ezért érthető, hogy széphistóriánkkal a tárgytörténeti 
irányú irodalomtörténet foglalkozott legtöbbet. A középkori 
legendák elmondásában szólal meg ily faragatlanul tárgysze
rűen a magyar és német próza, mert akkor még el volt telve 
az elbeszélő az előadandó tárgy iránt való mélységes tiszte
lettel. A XVI. és XVII. századi magyar széphistóriák körében 
igen tanulságosan megfigyelhető, miként vész ki fokozatosan 
az elbeszélőkből az előadott tárgyban való hit és az iránta való 
tisztelet. Mennél inkább távolodunk a középkor szellemi vilá
gától és közeledünk az új kor felé, a nagy átalakulás előre
haladásával -mind kevésbbé veszik komolyan az elbeszélők 
mondanivalóikat: a kalandos regény exotikus eseményeinek 
már nem volt «epikai hitele» sem az írókban, sem az olvasókban. 
Az előadott tárgy hitelének fokozatos leromlásával egyidőben 
az elbeszélők mind jobban keresik a hatáskeltés és érdek
feszítés különböző eszközeit; mennél inkább emelkednek az 
előadott esemény fölé, annál inkább állítják be és készítik ki, 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXXIII. 10 
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hogy kívánatosnak lássék, hitelét vesztett mondanivalójukat. 
A Magelona előszavában már kényszeredett mentegetést olva
sunk a «História szeretők» számára az előadott tárgy miat t : 
«nem-is ok nélkül lőtt ez — mondja a kiadó nyugtalan lelki
ismerete — hogy ez egyképpen tsak nyájas és mulató História 
volna, de inkáb tisztességnek és fzemermetessegnek okáért-is 
fzereztetett». Az előadásnak ez az újabb és művészibb módja 
által az előadónak egyénisége is mindjobban belevegyül a 
tárgyba. Ha szemügyre vesszük azokat a szövegrészeket, 
melyekkel a széphistóriák az újabb átdolgozások alkalmával 
gyarapodtak, találunk bennök bőségesen elemeket az újabb és 
egyénibb költészetből. Példának idézek egy strófát Volte?- és 
Grizeldisbftl: ezt a strófát Istvánfi toldotta be az előadásba 
mint az előadott mesét díszítő reflexiót: 

Ebben haladékot semmit nem kívánunk, 
Mert az idők miként folyóvizek múlnak, 
Az ifjúságnak is virági elhullnak, 
A vénség utána mint egy farkas ballag.1 

Ezt a hangot hiába keresnők középkori legendáinkban: 
az elbeszélésnek ez az egyénibb módja, mellyel az író nem 
dísztelenül adja a tárgyat, hanem saját szemével láttatja, 
amit előad, nálunk a XVI. és XVII . századi elbeszélő költé
szetben alakult ki. 

A széphistóriák mellett külön műfajjá csoportosulnak régi 
irodalmunkban a dialógusok. A párbeszéd az előadásnak művé
szibb és differenciáltabb formája, mint a legtöbb széphistóriában 
végigvonuló egyszerű elmondása a történteknek: a párbeszédben 
az író szereplőinek álarca mögé rejtőzik, a pro és contra állás
pontját szabadon kifejtheti, a nélkül, hogy saját hangjával egy 
szót is szólna. A beszélgetések rendszerint a világ folyásán 
való passzív szemlélődést, vallásos vagy morális reflexiókat 
tartalmaznak és a különféle vélemények megszólaltatása által 
művészibb formában és magasabb fokon valósíthatják meg a 
tárgyilagosságot, mint a tárgy puszta elmondására szorítkozó 
széphistóriák. E dialógusok nem hántanak ki eszméket az 
ellentétes véleményekből, nem a Sokratesnek és Platónnak a 
AÓyo;-ig emelkedő o'iaT.ovKS'u.ós-a fajából valók, hanem Lukianos 
és Cicero fölényes életbölcseségének természetes gondolat
formájában gyökereznek. E klasszikus életművészektől örökölte 
a párbeszédes formát a kétnyelvűségnek és kétszínűségnek 
legnagyobb XVI. századi mestere: Erasmus. Ez az ezer színben 
csillogó keresztény bölcs, aki közömbösen szemlélte a világ 
folyását, a végletek harcát, ki mindent megértett és semmit 
el nem fogadott, kinek relativismusában a bölcs balgának, a 

* 49-52. sor. (RMKT. II. 28. 1.) 
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balga bölcsnek látszik, kinek mindenről van két vagy több 
különféle, egymással ellenkező nézete, de aki bátor, férfias 
•szót sohasem mondott •— ez a «kétnyelvű szimuláns», mint 
Luther nevezte, a maga gondolatvilágából szervesen válasz
totta ki a dialógus formát, mert ez volt világnézetének szerves 
kifejezése. Az ő különféle Colloquiumai meghonosították e kor 
német irodalmában az intellectualismusnak és relativismusnak 
kétélű műfaját, pedig az valójában nem is illik a XVI. század 
szókimondó és hitvalló embereinek ajkára. Luther nem írt dialó
gusokat, legföljebb katechizmust. Erasmus kedvelt gondolat
formája mégis benne él a XVI. századi német irodalomban: 
a, gespräch e kornak egyik legkedveltebb irodalmi műfaja — 
hozzá illő tartalom nélkül. A párbeszédes formához illő henye 
«életbölcseség kiveszett a protestáns prédikátorok és iskola
mesterek tollán. Az Ő párbeszédeik katechizálásokká meg peda
gógiai magyarázatokká lesznek, hol az egyik fél csak kérdez, 
a, másik pedig felel, vagy pedig a hitvitázó prédikátorok arra 
használják föl a párbeszédes formát, hogy az egyik szereplőnek 
álarcából fölismerhetőleg kilépjenek és ellenfeleiket megszé-
gyenítsék. Az ilyen megváltozott tartalom által a párbeszéd 
megszűnik párbeszéd lenni, mert az egyik félnek el kell némul
nia az egyenlőtlen versenyben és a párbeszédes formában 
adott lehetőség a világ folyásának közömbös szemléletére 
kihasználatlan marad.1 

A régi magyar irodalomban néhány sajátosan magyar 
vonatkozású, több idegen eredetű és egy-két német származású 
dialógust találunk. A dialógus régi irodalmunk egyik leg
értékesebb termékeny műfaja. Irodalomtörténeteinklben mégis 
alig esik róla szó, és sehogy sem jut bennök kifejezésre, hogy 
milyen sokféle tartalommal és különféle változatokkal jelenik 
meg XVI. és XVII. századi költészetünkben ez az egykor 
elterjedt, ma csaknem kihalt műforma. Irodalomtörténészeink 
nem látták meg a dialógusokat, mert drámát kerestek régi 
költészetünk emlékei között és a dialógus-irodalom legszebb 
magyar emlékeit nem a maguk szempontjaiból, hanem a későbbi 
drámairodalom szempontjaiból mérlegelték. Régi irodalmunk 
néhány drámának minősített emlékéről előreláthatólag még ki 
fog derülni, hogy német dialógusok magyar származékai. 

Irodalomtörténetünk több XVI. és XVII. századi jelen
ségről, pl. Balassi Bálint egyes verseiről is kimutatta, hogy 
egykorú német példaadás nyomában keletkeztek. Német ere
detű fordítások a következők: 

1 Vö. Hirzel: Der Dialóg. Leipzig, 1895. 2 köt. 
10* 
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„ 4 1 . Sebald Heyden. 
SYLVESTER JÁNOS: Piierilium colloquiorum formulae, Krakkó, 1527. 
Irodalmunk legrégibb nyomtatott magyar nyelvű emléke (Melich János ; 

A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány, B. 1912) Sebald Heyden 
német iskolamester latin és német párbeszédeit egészíti ki magyar fordí
tással magyar tanuló gyermekek számára. Sebald Heyden Nürnbergben 
tanított (életrajzát Dézsi Lajos ismertette IK. 1897). Iskolája Hans Sachs és 
Osiander városában a protestáns humanizmusnak, sőt a görög nyelv oktatá
sának első otthona volt. A magyar szöveg első ismertetője előtt már nyil
vánvalónak látszott, hogy Heyden iskoláskönyve Erasmus német huma
nisztikus hatásába kapcsolódik (Melich János: It. 1912, 289. 1.). Sylvester 
János fordítása az első példát szolgáltatja irodalmunkban annak, miként 
veszti el a dialógusforma azt a szerves tartalmát, amely Erasmus pár
beszédeit betölti. Heyden Golloquiumaáb&n Andreas és Balthasar, Blasius és 
Clemens stb. beszélgetnek egymással, de nincs mondanivalójuk. Nem fej
tenek ki ellentétes — egyformán igaz és hamis, bölcs és balga — vélemé
nyeket, mint Erasmus szereplői: pusztán azért beszélgetnek, hogy rövid 
mondataikból a tanuló gyermekek könnyen elsajátíthassák a latin nyelv 
egyszerűbb fordulatait. Erasmus sohasem vállalkozott arra, hogy akárki 
fiát megtanítsa a latin nyelvre. Előkelő udvari bölcsesége a XVI. század 
folyamán leszállott a protestáns iskolaszobákba és jámbor iskolamesterek 
kezében pedagógiai eszközzé lett a gyermekek humanisztikus nevelésére. 

42. Christoph Armprust . 

ARMPRUST CHRISTOFF : Qonoz azzony embereknek erkelchekroel valló 
Oenek . . . kit oztan egy baratia keressere magyar nielure' fordita (Bécs, év 
nélkül). Vö. RMKTára VI, 22—30 1. Szilády jegyzetével. 

Armbrust Kristóf 1550-ben a birodalmi gyűlés idején I.Ferdinánd kíséreté
ben Augsburgban tartózkodott s ott írta német versét német házigazdája «egy 
kopott ebagné bosszúságára, kit osztán egy barátja kérésére magyar 
nyelvre fordita». A vers eredeti német szövege ismeretlen. 

4 3 . Heinrich Steinhöwel. 

1. HELTAI GÁSPÁR: Sas fabula, mellyeket Esopusból és egyéb innen 
egybe gyűjtet és öszue szőrzet, a fabuláknac ertelméuel egtjetembe; Kolozs
várott, 1566. 

Heltai meséinek eredetét Imre Lajos tisztázta: Heltai Gáspár meséi
nek eredete és nyelve, Kolozsvár, 1885. és Heltai Gáspár Aesopusi Meséi 
(RMK. 4.) 1897. 13—18. 1. Heltai az előszóban azt mondja, hogy «gyütöt-
tem és egybe szettem száz fabulát, régieket és újakat» — Imre Lajos 
összehasonlítása nyilvánvalóvá tette, hogy Heltai mesés könyvének egész 
anyagát hat mesén kívül Steinhöwel Aesopusából merítette. Magyar könyve 
azonban nem nyers fordítása, hanem önáll'J földolgozása a Steinhöwel 
latin-német szövegű Aesopusának (Steinhöwels Äsop. hg. Herrn. Österley. 
Bibi. des literarischen Vereins, Stuttgart 117. k. 1873). 
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2. Magyar Aesopus Az Az; Aesopusnak egész elete es Fabulái; Mellyet 
Görög Nyelvből Deákra, Deákból Németre, és Németből Magyar Nyelvre 
fordítottak. LÖcse, 1673. (RMK. I. 478 L). 

Ez a XVII. századi német eredetű Aesopus-fordítás irodalomtörténe
tünkben még alig szerepelt. A könyv egyetlen kolozsvári példányához most 
nem tudtam hozzáférni. A névtelen munka Steinhöwelnek egy újabb ma
gyar fordítása, mely Aesopus életéről szóló széphistóriát is tartalmazza. 
A cím megfelel Steinhöwel müve kései kiadásainak. 

44. John Maundeville. 
VALKAI AWDRÁS: Cronica mettyben meg irattatic Prister Johannis. 

Kolozsvár, 1573. 
Forrását és eredetét kimutatta Binder Jenő: EPhK. 10. k. 532—553.1. 

A magyar népkönyv John Maundeville-tól való latin szövegnek Német-
orszában elterjedt változatából van fordítva, innen a könyv Prister Jo
hannis címe. 

45. Nikolaus Selneccer. 
SZEGEDI LŐRINC: Theophania, Az-az: Isteni meg ielenes, Wy es igen 

szép Comoedia a mi első Atyainknac allapattyárol es az emberi tiszteknec 
rendeléséről auagy grádicsáról. Debreczen, 1575. 

Heinrich Gusztáv kimutatta (EPhK. 1887, 163), hogy Szegedi könyve 
durván le van fordítva Selneccer latin munkájából; címe: Theophania. 
Comoedia nova, et elegáns, de primorum parentum conditione, et ordinum 
sive graduum in genere humano institutione. Wittenberg, 1560. — Sel
neccer dresdai lutheránus udvari lelkész, később lipcsei superintendens 
volt. Theophania^ a német paradicsomi-játék (Paradiesspiel) hagyományos 
anyagát dolgozta föl humanista Ízléssel és latinsággal. 

46. Johannes Zschorn. 
CZOBOR MIHÁLY: (Heliodorus,Aethiopikájának verses feldolgozása). 

Csonka kézirat, a XVII. század elejéről. 
Forrását kiderítette Rajka László: Heliodorus Aithiopikájának fel

dolgozásai a magyar irodalomban. Kolozsvár 1917. E földolgozásról már 
Laskai János XVII. századi verses levele azí mondja: «Másikat gondolom 
hogy ezt ki szerzetté, Németbül magjarra versekbe rendelte». A német 
Aethiopikát, melyet Czobor magyar «versekbe rendelt», Johann Zschorn irta 
(vö. Richard Benz: Die deutschenVolksbücher, Jena, 1913, életrajzát: Jahrbuch 
für Geschichte Elsass-Lothringens, 21. k. 1905, 161—238. 1.); címe pedig: 
Aethiopica História. Ein schoene vund liebliche Histori von einem gross-
muetigen Helden aus Griechenland, vund einer vberschoenen Junckfralcen... 
Aus dem Griechischen ins Latein, vund yetzund newlich ins Teutsch 
bracht, gantz kurtzweilig vund nutzlich zu lesen. Strassburg, 1559. Czobor 
verses fordításának módjáról bővebben szól: Rajka id. m. 25—83. 1. 

47. — 
Mesés Könyvecske. Melly vyonnan meg ékesített rövid értelmes kérdé

sekkel és feleletekkel Mostan németből magyarra fordétatott. Lőcse, 1629. 
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Á könyv a legrégibb nyomtatott és XVI. században igen elterjedt német 
aenigmagyüjteniényt fordítja magyarra. A német gyűjtemény rendszerint 
Das Ratbüchlein vagy Das Räterisehe Büchlin címet viseli. A legrégibb 
kiadás pontos címe: Wolchem an kurtzweil thet zerrinden, Mag ivoll diß 
büchlein durch grynden. Er findt darin vili klüger ler, Von Rettelsch 
gedieht und vili nüwer mer. Straßburg (berlini kir. kvt.). A magyar for
dítás forrására rámutattam. EPhK. 1917. 187. 1, A német népkönyvet be
hatóan tárgyalja Robert Petsch: Das deutsche Volksrätsel. Straßburg, 1917,. 
48—53. 1.; legrégibb szövegét újból kiadta A. F. Butsch: Straßburger 
Rätselbuch. Die erste zu Straßburg ums Jahr 1505 gedruckte deutsche 
Rätselsammlung. Straßburg, 1876. 

48. — 
GYIRWA WENCZEL: AZ Sybillanak Jövendöléséről és Salamon király

nak böltseségéröl. . . Németből magyarrá fordíttatott. Lőcse, 1649. 
Eredete ismeretlen. 

4 9 . F r i e d r i c h D e d e k i n d . 

TSÁKTORNYAI MÁTyÁs: Grobian Verseinec Magyar Énekbe Való For
dítása, mellyekben az io tifiteséges erkölcsnec regulái, vißßa való érte
lemmel vannae megiratuán. Kolozsvár (XVI. század). 

Eredetijére először Eötvös Lajos mutatott rá (Budapesti Közlöny, 1870, 
48. sz.). Később Heinrich Gusztáv említette a könyvet, hol fordításnak, hol 
átdolgozásnak jelzi a magyar verseket, de a forrásról nem szól (EPhK VIL 
1883. 397—98. 1.). Irodalomtörténetünk azóta alig foglalkozott régi irodal
munknak ezen érdekes termékével. (Újvárosi Szabó Gyula: A magyar 
verses oktató költészet története, Bpest, 1910, 35.) Pedig a könyv tárgya. 
közismert volt nálunk is: a gróbianus, grobianusság átment a XVII. századi 
magyar köznyelvbe és a mérhetetlen^ durvaság megnevezésére szolgált 
(Nyelvtört. Szótár I. 1124). 

Gróbianus alakja egy német moralista képzeletéből pattant ki. A szó-
először Zenninger: Vocabularius theuthonicus szótárában 1482-ben fordul 
elő. Sebastian Brant: Das Narren Schyff (1494) c. szatírájában írja először 
körül Von groben narren c. fejezetében Gróbianus alakját: 

Eyn nuwer heylig heifßt Grobian 
Den will yetzt fyren yedermann 
Vnd eren jnn, an allen ort 
Mit schäntlich wüst werck, wis und wort. 

Brant szatírájának második 1495. kiadásában egy hozzátoldott külön: 
fejezetben (von disches vnzucht) megemlékezik azokról, kik az étkezés 
illemét sértik; könyve végén említi őket, mert nem tartja oly veszedelmes 
hóbortosaknak, mint narrenschiff-jenek többi utasait (vö. Fr. Zarncke: Se
bastian Brants Narrenschiff, Leipzig, 1854, 71. és 109. L). — Brant után 
Thomas Murner: Der Schelmen Zunfft (1512) c. szatírájában az étkezésnél 
illetlenkedőket nevezi grobian-nak. Die faw kronen c. fejezete élén egy 
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malacot ábrázol, melyet megkoronáznak, a hozzátartozó szövegben pedig 
ironikusan buzdítja asztalnál illetlenkedöket: 

Bene ueneritis nobis, her grobian! 
Surfum corda, facht effen an ! 
Ift schon eyn edler do, denn ir 
Des achtend nit, greyfft in das geschirr. 

(V. ö. Thomas Murner: Schelmenzunft, hg. Ernst Matthias. Neudrucke deut
scher Literaturioerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts. 85. Halle, 
1895. 35.1.) A moralisták e népszerű könyveiből Grobiannak fiktiv alakja 
átment a köztudatba. A név túl. csak az étkezésnél illetlenkedökre célzott, 
de Grobian hova-tovább megszemélyesítője lett minden nyerseségnek, durva
ságnak és kicsapongásnak, mely a XVI. század nagy társadalmi és szel
lemi átalakulásainál fölszínre került. A humanisták arisztokrata udvarisága 
megütközött azon a nyerseségen, mely a reformáció küzdelmeiben a német 
nép széles rétegeiből fölszínre került. A XVI. századi német szellemi élet 
demokratikus, egyben nyers és durva oldalának Grobianus lett a meg
testesülése, foglalata a német «barbárságnak», mely erkölcsi érzékében 
azonban magasan fölötte áll a humanista udvaroncok «emberségének». 
Grobianus a moralisták tollán szinte eleven személyiséggé lett. — Lutherben 
is voltak reá emlékeztető vonások — kora erélyének és gyengéjének egyik 
jellegzetes képviselőjének tekintették. Az étkezésnél való durvaságot vele 
kapcsolatban Friderich Dedekind mutatta be {Grobianus. hg. von Aloys 
Böhme — Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahr
hunderts- hg. Max Herrmann 16. Berlin, 1903). Dedekind könyve csakhamar 
megjelent német fordításban; a fordító Fischart mestere, Caspar Scheidt. 
Fischat't kora legjobb rimelőjének nevezi a német Grobianus költőjét: 

Deßgleichen auch Ehr Caspar Scheidt 
Der best Reinist zu vnser Zeit 
Hat er nicht schön im Widerspiel 
Erhebt die Grobianer viel ? 

(Vö. Adolf Hauffen: Caspar Scheidt. Quellen und Forschungen, Straßburg, 
1889.) Scheidt fordítása a XVI. századnak egyik legnépszerűbb német nép
könyve lett (yö. Friedrich Dedekinds Grobianus verdeutscht von Kaspar 
Scheidt. Abdruck der Ausgabe 1551. Neudrucke 34—35. hg. Gustav Milch
sach, Halle, 1882). Dedekind és Scheidt német Gargantuaja virágirodalmi 
vándorútra kelt, de újabb és újabb metamorphosi sokon át tovább élt a német 
irodalomban is, különösen Johann Fischart rettenetes torzképeire hatott 
(vö. Wilhelm Wackernagel: Johann Fischart von Strasshurg und Basels 
Antheil an ihm. Basel, 1870). Először angol nyelvre fordították le: az 
angol fordítás a XVI. századi angol irodalomnak egyik szembetűnő alko
tása (vö. Charles H. Herford; Studies in the literary relation of England 
and Germany in the sinxteenth century, Cambridge, 1886, p. 379—398, 
es Ernst Rühl: Grobianm in England. Palaestra 38. Berlin, 1904). Ehhez 
a kiterjedt irodalmi tradícióhoz sorakozik Tsáktornyai magyar fordítása, 
mely valószínűen a XVI. század .utolsó évtizedében jelent, meg. Tsáktornyai 
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magyar nyelven szólaltatta meg Grobianust minden durvaságával és min
den visszataszító nyerseségével. Ritkán gyűjtött össze magyar könyv oly 
sok undorító vonást a mindennapi életből, mint ez a magyar fordítás. 
XVI. századi irodalmunkban a reformáció hullámzásai épannyi trágárságot 
és durvaságot vetettek fölszínre, mint a korabeli német irodalomban: 
ennek a szennyes árnak hullámai magukkal hozták a grobianizmus ma
gyar szatíráját is. Tsáktornyai a könyvet Dedekind latin szövegéből for
dította magyarra: «Ez erkölcsről irt énekis áll három réflben, Mint meg 
vagyon elrendelvén bölcs verleiben, Frideric Dedekindufnac Grobian. Szerben.» 
A fordítás szempontjából figyelemre méltó, hogy Tsáktornyainak mennyi 
népi trágárság, szólás és közmondás áll rendelkezésére, mikor Grobianust -
magyar olvasóinak bemutatja. 

5 0 C o n r a d H a s e . 

GYIRWA WENCZEL : Christus Urunk Szent Péterrel való beszélgetése. 
•Ez mostani világnak elfordult és gonosz 's veszedelmes állapottyárót • 
Szerzettetett Nyúl Conradus által. Megfordította . . . németből magyarrá az 
újság kevanok kedvekért. Lőcse, 1649. 

A könyv a XVI. század egyik legkedvesebb német szatíráját hozta a 
magyar irodalomnak, azért csudálatraméltó, hogy irodalomtörténeteinkben 
egyáltalán nem szerepel. Eredetije a következő német dialógus: Ein Gesprech 
des HERBEN mit Sanct Petro. Von der jtzigeu Welt lauff, vnd jrem ver
kehrten bösen Wesen. Auffs new vbersehen vnd mit einem hübschen Spruch 
von etlichen stenden der weit, gebessert. Durch Conrad Hasen. Nützlich vnd 
zugleich mit kurtzweil zu lesen. Először h. n. l£60-ban, azután 1561-ben és 
toldalék nélkül 1587-ben jelent meg (vö. Goedeke II. k. 174. 1.). Az utóbbi 
kiadás szövegében újra lenyomatva olvasható Oskar Schade: Satiren "und 
Pasquillen der Reformationszeit, Hannover, 1856. I. k. 154—175. 1. Nem 
véletlen, hogy ez a szatíra dialógus formában van írva: tartalmát a két
nyelvű formának megfelelő, a világ folyását fölényesen szemlélő szellem 
diktálta. A bölcs Erasmusnak egyik követőjére ismerünk a német dialó
gusnak egyébként ismeretlen írójában, csakhogy a német szatirikus szem
pontja nem oly mindent belátó magasságban van, mint Erasmusé ; az ö 
szemében még nem mosódik el minden határvonal a jó és a rossz, a szent 
és a profán, a bölcs és a balga között: ezért e német szatírában a morális 
alaphang erőteljesebben szólal meg, mint Erasmus Colloquiumsaban. A beállí
tást a német író époly kevéssé akarja olvasóival komolyan elhitetni, mint 
Lukianos a maga halottainak szellemes diskurzusát: fölényes, izolált ma
gasságban «Christus Urunk» és Szent Péter beszélgetnek a mostani világ 
elfordult állapotjáról. Szent Péter engedelmet kér az Úrtól, hogy leszáll
hasson a földre és — ha csak hat hétre is — figyelhesse a világ folyását 
(a német forrás szövegéből idézek): 

Obs auch noch séi wie in den jaren, 
Da ich und du da niden waren. 

És Szent Péter a földön járt, szemlélte és figyelte az embereket, de 
már két hét múlva vissza is tér túlvilági otthonába. A földön csak azt 
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látta, hogy az emberek megátalkodottak és rosszak, elfordultak az Úrtól. 
Ezt a bűnös világot csak büntetni és elpusztítani lehet, megjavítani nem, 
•azért kéri az Urat: 

Ich wolt die ganze welt umbkehren, 
Ich bit, Herr Got, wollst mich geweren: 
Gib mir das regiment nur einen tag, 
Auf daß ich die welt strafen mag. 

De az Istea jóságos, bűnbocsátó Isten, nem engedi, hogy Szent Péter 
á világot megbüntesse. Az Úr — mint valami fölényes erazmista bölcs — 
belelát az emberek lelkébe és tudja, hogy alig van átmenet a jó és a rossz 
között: «Es lebt kein mensch der nicht sünde hat.» Most megered Szent Péter 
ajkán a panaszos szó és az Úr előtt számot ad, mi mindent látott a földön : 
a, német író hatalmas szatírában föllebbent! előttünk a XVI. századi német 
protestáns társadalomnak bizarr torzképét. Egyik vallás mellett sem szól, 
hanem közömbösen elreferálja: 

Es sind mancherlei glauben im lant 
Papisten, Luther, Pikarten, Zwingler genannt | 
Welche ich nit alle weiß zu erzelen: 

e szavakon megérzik, hogy az író Erasmus szellemének híve és egyik temp
lomot sem tartja igazi otthonának. 

Denn wer auf der welt die Wahrheit sagt 
Der wird gepenigt und verjagt. 

Szatírája kiterjed az egyéni és társadalmi élet sokféle vonatkozásaira: 
olyan ember lelkéből fakad, ki fölülről tudja szemlélni az élet soka
dalmait és tülekedéseit. Halk irónia vonul végig Szent Péter panaszain, de 
a komikum egy árnyalata rászáll a mennyeknek kapúőrére is, mikor külön
féli földi kalandjait elmeséli. Az Úr — az ő szavaival csendül ki a szatíra 
— igazságot fog tenni a földön: meg fogja verni az eltévedt emberiséget, 
s akkor el fog válni, kik térnek vissza az igazak útja, és kik a menthe
tetlen, javíthatatlan bűnösök a földön. 

• 5 1 . •— 

Az Fortvnatusról való szép história, énec szerént szerezve. (Kolozs
vár, év nélkül.) 

Fortunatusnak ezt az első verses földolgozását később a német nép-
könyv prózafordítása követte. A Fortvnatvsról íratott szép nyájas beszédű 
könyvetske. . . Melly most Németből Magyarra fordíttatott az szép Újsá
gokban gyönyörködőknek kedvekért, Lőcse, 1651 A Fortunatus mese és 
a magyar népkönyv eredetéről szól Lázár Béla: EPhK. II. Pótkötet, 1890; 
Hans Günther: Zur Herkunft des Volksbuches von Fortunatus und seinen 
Söhnen, Freiburg, 1914. Heinrich Gusztáv IK. 1916, Bleyer Jakab EPhK. 
1907. — A német népkönyv Fortunatus címen először Augsburg 1509-ben 
jelent meg. A magyar prózafordítás egy későbbi, változott szövegű kiadás 
alapján készült. 
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52 . Erasmus. 
Szép Beszélgetés két Asszony Ember, Ágota és Borbála között. 

Megfordittatott penig Németből Magyarrá az História Olvafoknak ked
vekért, Lőcse, 1650. 

E könyv a XVI. századi dialógusok archetypusából, Erasmus Col-
loquia familiaria-ból (Uxor MliM '̂irAMOS sive Coniugium) származik. Ez 
az egyetlen régi fordításunk, mely Erasmus világirodalmi könyvéből leg
alább egy fejezetet hozott régi irodalmunkba. E beszélgetésnek Erasmusra 
valló tartalmáról más helyütt fogok szólni: de ez a tartalom, mely a fölé
nyes gondolkodó bölcseségéböl és érett élet művészetéből fakadt, a magyar 
népkönyvben durvává és formátlan anyaggá lett, s Erasmus latinságának 
éleit is a régi magyar nyelv letompította. Ez a metamorphosis, mely a szel
lemi epikureizmusnak ezt a finom termékét vásári népkönyvvé változtatta, 
nemcsak a magyar fordító rovására írandó. Mivel a magyar fordítás cím
lapján jelzi, hogy németből van lefordítva, Erasmus megfelelő Colloquium&i-
nak német fordítása szolgált forrásúi. Erasmus e beszélgetésének két 
német fordítása van. Az egyik Stephan Rodt-tól való: Eyn gesprech zwayer 
Ehelicher weyber, die eine der andern vber den man klagt, von Erasmo 
Boterodamo lateynisch beschriben, allen eheleuten, zu menschlichem nutz 
vnd frommen, gedeutschet. H. n. (Wittemberg), 1524; a másik névtelen Wie 
ein weyb iren man ir freuntlich sol machen, gesprech. Eulalia und Xan-
tippen. Durch herr Erasmum von Roterdam newlich in Latein außgangen,. 
1524 (vö. Goedeke: Grdr. IL, 140 fej.). Minden valószínűség szerint az előbbi 
fordítás szolgált* a magyar népkönyv alapjául. — Erasmus dialógusának 
finom iróniája, fordulatainak szellemessége csaknem elveszett a két
szeri fordításban. Erasmus asszonyai finom intelligenciával és udvari 
előkelőséggel fejezik ki diszkrét gondolataikat: a magyar népkönyvben jó 
polgárasszonyok tereferélnek köznapi nyelven. «En bizony nem tsufollak, 
hanem valóságot szóllok», mondja mindjárt találkozáskor Borbála asszony — 
ez a mondat Erasmus dialógusaiból került a magyar szövegbe, de már 
fölesleges mentegetés a szókimondó Borbála asszony ajkán. Az erasmusi 
tartalom is nehezen illeszkedik a magyar dialógusba: a családi békét leg
inkább finom női diplomáciával, egy kevés színleléssel és tettetéssel lehet 
fenntartani: «ugy tettesd magadat és ugy viseld, mitha tsak ßinte moí't 
kezdenél véle edgyütt gazdaságot viselni» és főleg «szép, nyájas, lágy és 
édes beszédekkel kell elegyíteni» minden intést. Régi szépprózánknak e 
nevezetes termékéről sem irodalomtörténeteinkben, sem philologiai irodal
munkban eddig szó nem esett. 

5 3 . Veit Warbeck. 

TESSENI VEBCZEL: Kedves es Nyájas História Az Szép Magelona-
rol. . . Francziai Nyelvből Nemet nyelvre meg-fordittatott Spalatmi György 
küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Német
ből Magyarra fordította. Lőcse, 1676. 

A magyar széphistória szövegét újból György Lajos adta ki : Szép 
Magelona, Kolozsvár, 1911, és a kiadás kapcsán igazolta, hogy Tesseni 
Venczel a magyar szöveget Veit Warbeck Magellona-könyvének következő 
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kiadásából fordította le : Eine fast kurzweilige História von der schönen 
Magelona eines Königs Tochter von Neaples vnd einem Bitter genandt 
Peter mit den silbern Schlüsseln eines Gräften Sohn aus Provincia- Aus 
Frantzösischer Sprache inn Deutsch verdolmetschet mit einem Sendbrieff 
Georgij Spalatini Durch M. Veiten Warbeck, Leipzig, 1598. 

54. — 
Tgen hasznos es drága nemes receptom (év nélkül). 
A XVI. század második felében készült egyleveles nyomtatvány 

nőgyűlölő szatíra; németből van lefordítva. A rokon német szövegekre 
először Trostler József figyelmeztetett: Hans Sachs : Ein recept vur der 
Weiber Klappersucht, 1551; Hans Weyttenfelder: Ein hüpsch neues Liedty 
wie man den bösen Weybem und Meyden die Klappersucht vertreibet 
(1570 körül) és Johann Sommer: Ethnographia Mundi c könyvében, vö.. 
IK. 23, 385. és EPhK. 44, 347. 1. — Mint egylevelü nyomtatvány a recep
tom a régi német irodalomban is sokat szereper (vö. Joh. Bolté: Bilder
bogen des 16. und 17. Jahrhunderts. 11. Ein Rezept für böse Weiber. 
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 21 k. 1910, 182 1.). A magyar 
receptom forrásául minden valószínűség szerint a következő című német 
egyleveles nyomtatvány szolgált: Offt Probiertes und Bewährtes Mecept 
oder Artzney für die böße Krankheit der vnartigen Weiber. Nürnberg,. 
Fürst, é. n. 

5 5 . — 
Kara Musztafa c. emlegetett töredék (kiadta Dézsi Lajos : Egy ma

gyar nyelvű történeti iskoladráma töredéke IK. 1906, 49—52. 1,). 
E drámának minősített töredékről legújabban Gragger Róbert mutatta 

ki, hogy nem dráma, hanem egyik német dialógusnak fordítása (EPhK. 
1922, 22. 1.). A német párbeszéd címe: Wie die Arbeit, so der Lohn. Ab
bildung, welcher gestalt der Türkische Gross- Vizir Gara Mustapha Bassa 
stranguliret und neben 36. Vornehmen Bässen hingerichtet worden in 
Februario 1684. 

* 

Összefoglalva e könyvegyez te tések eredményét , a töredékes 
adatokból egybei l lesz the t jük X V I . és X V I I . századi í ró ink 
német i rodalmi művel tségének képét , amin t az a m a g y a r for
d í tásokban tükröződik . Az összehasonlítások során a köve tkező 
német í rók neveivel t a lá lkozunk régi fordítási i r o d a l m u n k b a n : 
Armprust, Christof 42. Habermann (Avenarius), Johann 4. 
Beust, Joachim 6. Hafenreffer, Matthias 28. 
Bock, Michael 2, Hase, Konrad 52. 
Dedekind, Friedrich 49. Heyden, Sebald 41. 
Erasmus 12, 52. Hunnius, Aegidius 23. 
Feucht, Jakob 37. Hunnius, Nicolaus 39. 
Fries, Johannes 10. Hutter, Lienhard 34. 
Gerhard, Johann 9. Kegel, Philipp 15. 

\ 
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Mayer, Friedrich 40. 
Meisner, Balthasar 36. 
Moller, Martin 8. 
Musculus, Andreas 16. 
Müller, Heinrich 20. 
Neumann, Kaspar 19. 
Osiander, Andreas 24. 
Pollio, Lucas 27. 
Rhau, Georg 30. 
Scultetus, Abraham 32. 
Selneccer, Nicolaus 45. 

Ez a névsor csalódást okoz, ha azokat az írókat keres
sük benne, kikkel a XVI—XVII. századi német irodalom
történet leginkább szokott foglalkozni. Régi irodalmunkban 
nem találunk Hütten dialógusaiból, Hans Sachs drámáiból, 
Murner szatíráiból vagy Fischart regényeiből egyetlen for
dítást sem. Azok a német írók, kiket magyarra fordítottak, 
alig szerepelnek a német irodalomtörténetben. Sorozatuk nem 
teljes, és könnyen kiegészíthető azok neveivel, kiknek munkáit 
nálunk is kiadták németül {RMK. II), vagy akiknek befolyása 
nem könyvek által fejeződött ki. A XVI—XVII. századi német 
irodalom legismertebb neveivel az ilyen kiegészítések után is 
alig találkoznánk. Régi irodalmunk nyilván töredékesen és 
egyoldalúan fogadta magába a német írás akkori bőséges 
termését, de a német művek ily egyoldalú kiválasztásából 
némi történelmi tanulságot vonhatunk le. 

Az említett művek összeállítása által megvilágosodik 
«lőttünk az a kicsiny XVI. századi német város, mely e kor
ban világtörténelmi események színhelye volt és a magyar 
diákok zarándok helye lett. A fordított könyvek nagy része 
Wittenbergre és az augustinus kolostorból lett wittenbergi egye
temre mutat, hol Luther prédikált és Melanchton tanított. Span-
genberg, Rhau Luther közvetlen környezetéhez tartozott, Haber-
mann, Beust, Gerhard, Sennert, Hunnius, Rodenborch, Hutter, 
Meissner stb. a wittenbergi egyetemen tanított. A magyar for
dítók, többnyire protestáns prédikátorok, leginkább azoknak 
könyveit- adták ki magyarul, akiket közelről, a XVI. századi 
szellemi világ nagy fényforrása közelében láttak meg. A XVII. 
század végén elhalványodott Wittenberg fénye, az egyetem 
Haliéba költözött át. Halléban tanított a pietismus apostola, 
Aug. Hermann Fran eke, és a fölvilágosod ás szószólója, Christian 
Aug. Wolff. A XVIII . század elején a wittenbergi theologia 
helyett már a hallei pietismus és a fölvilágosodás tölti be a 
német eredetű magyar irodalmat. 
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