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BUCHHOLTZ GYÖRGY (1688-1737) ÉS AZ ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁS 

A XVII -XVIII. századforduló évtizedeiben Felső-Magyarország művelődési, vallási (elsősorban az 
evangélikus egyház vonatkozásában) állapotát, tudományos életét, de társadalmi és politikai viszonyait 
is jól tükrözi a Buchholtz család két generációjának, id. Buchholtz Györgynek (1643-1724) és két 
fiának, a hasonnevű Györgynek (1688-1737) és Jakabnak (1696-1755) életpályája, egyházi és világi, 
tudományos és egyéb irodalmi működése. 

Hármuk közül az apának volt a legnehezebb életsora. A vagyonos cipszer családból származó, 
kisszebeni születésű, Wittenberget megjárt ifjú polgár eleinte a felvidéki német városok iskoláiban 
tanított. Ö is áldozatává vált azonban az egyre erősödő vallásüldözéseknek. Minthogy hitét nem 
tagadta meg, bebörtönözték, majd két évi fogság után száműzték. Csak 1681-ben jöhetett haza. 
1682-től batizfalvi, 1688-tól késmárki, 1705-től lomnici evangélikus lelkészként (és egyben szenior
ként) működött. 1709-ben azonban, megszűnvén gyülekezetében a szabad vallásgyakorlat, hivatal 
nélkül maradt. 1711-ben Késmárkon lett szlovák segédlelkész (diaconus), de csak pár hónapot töltött 
itt. Lomnicra telepedett, ahol titokban lelkészkedett, míg 1716-ban ettől végleg el nem tiltották. 
Lelkészi (1705-1716 közt a szepesi 24 királyi városi evangélikus egyházmegye esperese volt; részt vett 
az 1707-i rozsnyói zsinaton), egyházi irodalmi1 ténykedésénél azonban jobban értékeljük tudományos 
munkásságát. Szerette a természetet, már fiatalon feljegyzéseket készített a természeti jelenségekről, 
botanizált. A turisztika és a természettudományok szolgálatában írott műveinél2 is még többre tartjuk 
ma családi krónikáját, melyet később fia, Jakab folytatott.3 

Egyébként ő apjánál is nagyobb vonzalmat mutatott a Tátra, a természettudományok, legfőbb
képpen az ércek, ásványok iránt.4 Mária Terézia elismerte, jutalmazta munkásságát, Ferenc császár 
pedig, aki nagyon kedvelte az ásványokat, megbízta az ország ércbányáinak az átkutatásával. 

Az ifj. Buchholtz György Magyarországon jóval csendesebb korban élte viszontagságoktól mentes 
életét, mint az apja. Tudományos munkásságával nem aratott olyan elismerést, mint az öccse. írásai 
azonban mindkettőjükéinél nagyobb számúak, változatosabbak, jelentősebb kordokumentumok, és 
összességükben értékesebbek. Csak már feledésbe merültek, illetőleg egy részüket nem ismerték és 

'Egyházi jellegű műveit említi SZINNYEI, Magyar írók. Bp. 1891. I. 1373. - ZOVÁNYI, 
Egyháztört. Lexicon. Bp2 .1977. 98. 

2Das weit und breit erschollene Ziepser-Schnee-Gebürg... Mit einer biographischen Einleitung und 
Texterklärung. Hrsg. von Rudolf WEBER. Lőcse 1898. - WEBER, Samuel Die Familie Bucholtz im 
Dienste der Turistik und der Naturwissenschaft, in Jahrbuch des Ung. Karpathen-Vereins XXXII. 
(1905)11-19. 

3Historischer Geschlechtsbericht (Familienchronik) von Georg Buchholtz den altern, nebst einem 
Auszuge aus dem Tagebuch seines Sohnes Jacob Buchholtz . . . Veröffentlicht durch Rudolf WEBER. 
Bp. 1904. 

4 Lásd a 2. és 3. sz. alatt említetteken felül -.Abermalige Reise auf die Karpatischen Gebirge und die 
angrenzenden Gespanschaften, beschrieben von Jacob Buchholtz. UngMag 1787. 34-58 . , 256 -291 . -
Beschreibung des wundervollen Karpatischen Schneegebirges, geschrieben von Jacob Buchholtz. 1752. 
(Vorrede:) Th. POSEVITZ. (Késmárk 1904.) 
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ma sem ismerik. A régiek úgy-ahogy mégis számon tartották munkáit. Horányi,5 Veszprémi,6 Klein,7 

Genersich8 könyveiből címszerűleg összeáll kilenc munkája, azon kívül a tizennégy dolgozatán kívül, 
mely annak idején a boroszlói évkönyvekben a legkülönbözőbb témákról, mint pL a Szepes megyei 
földrengésről, a Venus üstökösről, a villámcsapásról, a lazachalászatról, az 1724-i árvízről, kárpáti 
utazásairól stb. napvilágot látott. Emlegették a régiek egy-két kéziratban lévő írását, köztük hatalmas 
tömegű diáriumát.9 

Magyar nyelven sem róla, sem munkáiról nem jelent meg egyetlen cikk sem. Legújabban nagy 
összefoglaló irodalomtörténetünk említi meg a késmárki iskolaigazgatót mint „híres ásvány- és érem
gyűjtőt" Bél Mátyás munkatársai között.1 ° 

A jelen dolgozat célja, hogy felhívja a figyelmet Buchholtz Györgyre, közel 3000 oldalas latin 
nyelvű diáriumára, a benne található művelődés-, iskola-, egyház-, társadalom-, tudomány- és irodalom
történeti vonatkozású anyag gazdagságára. Természetes, hogy részletesen minderről nem szólhatunk; 
Buchholtznak elsősorban az irodalomtörténetbe tartozó írói ténykedésével, ezen belül is az iskolai 
színjátszás terén kifejtett működésével kívánunk behatóbban foglalkozni. Feljegyzései ezen a téren 
nyújtják a legtöbbször egészen újfajta, meglepő, részletes tájékoztatást. 

Buchholtz naplója jelenleg a szlovákiai Martinban, a Matica slovenska levéltárában található III. 
skupina C. 11—12. jelzet alatt. A naplót a róla készült mikrofilmen tanulmányoztuk, mely az MTA 
mikrofilmtárában van 1989-1991 szám alatt. Sajnos, a felvétel helyenként nehezen betűzhető ki, 
illetőleg olvashatatlan. 

Idegen kéz írásával olvasható a kézirat címe: Itinerarium Bucholtzianum cum Diario. Jelenlegi 
állapotában a kézirat az elején csonka. Az 1709. május 9-i bejegyzéssel kezdődik, amikor Buchholtz 
Lengyelországon keresztül a pomerániai Greifswald város egyetemére tartott. Ettől a naptól kezdve az 
1737. július 25-én elkezdett, de be nem fejezett írásáig nap mint nap, hol részletesen, hol rövidebben 
feljegyezte, mit csinált, mi történt vele és környezetében; kivel találkozott, kitől kapott és kinek írt 
levelet; mit tanult (majd később tanított), milyen munkát, mikor kezdett el olvasni, és mikor fejezte 
azt be; milyen célból, kinek írt verseket, beszédeket, sokféle témáról különböző írásokat; mikor, 
milyen templomban orgonált, hallgatott prédikációt és kitől, (majd később mikor, milyen nyelven és 
miről tartott ő maga beszédet); kinél ebédelt, vacsorázott, (majd később, kit látott vendégül). Számot 
ad halálesetekről, temetésekről, lakodalmakról, születésekről, egyházi, iskolai ünnepségekről, össze
jövetelekről, gyűlésekről; utazásairól, kirándulásairól; nevezetességek, könyvtárak látogatásáról stb. 
Beszámol a hallott vagy olvasott hírekről. 

Buchholtz György diáriuma személyes (ebből következőleg családi) napló. Miközben azonban 
feljegyzi a vele kapcsolatban megesett dolgokat, széles körű érdeklődése folytán rengeteg más vonat
kozású tájékoztatást is nyújt, mely sokszor nem érdektelen számunkra. 

Több mint 400 oldalon számol be pl. első külföldi tanulmányútjáról. A diáriumnak a Greifswald -
ban készült része (1709. augusztus 29-e és 1711. szeptember 15-e közt volt ott) eddigi ismereteink 
szerint a legrészletesebb tudósítás az akadémiai oktatás módjáról, anyagáról, a hallgatóknak életéről, 
egymás közti és a professzorokkal való kapcsolatokról. Ez a két esztendő a Rákóczi-féle szabadságharc 
utolsó szakasza is volt egyben. Érdekes, hogyan tükröződik ez Buchholtz naplójában, amikor a 
külföldi újságokból, általában a hamburgi novellákból, a Magyarországból kapott levelekből és hír
hallomásokból áll össze a kép Késmárknak a császáriaktól történt elfoglalásáról, ottani vérengzéséről 
(1709. december 13.), Ocskay kivégzéséről (1710. január 3.), a romhányi csatáról (1710. január 22.), 

sHORÁNYI, Alexius, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Vol. 1-3. 
Viennae-Posonii 1*775-1777.1. 369. - Vő.:Nova memoria. Pars 1. Pestini 1792. 611. sköv. 

6 VESZPRÉMI, Stephanus, Svcrínta Medicorvm Hvngariae et Transybaniae biographia. Centvria 
Altera. Pars Prior. Wiennae 1778. Art. X. 36. sköv. 

'KLEIN, Johan. Sam., Nachrichten von den Lebensumstanden und Schriften evangelischer Prediger 
in allen Gemeinden des Königreichs Ungarn. 1-2. Bp. Leipzig-Ofen 1789. 75. sköv. 

8 GENERSICH, Cristian, Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn, am 
Fusze der Carpathen. 1-2. Bp. Gaschau 1804. 2k. 303. sköv. 

9 „vastissimae molis" - HORÁNYI,Mem. nova I. 619. 
1 °A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Bp. 1964. 469. 
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Lőcse, Eperjes ostromáról, majd feladásáról, Kassa, Sárospatak, Eger megvételéről, a pestis garázdál
kodásáról stb. Buchholtz együttérzéssel jegyzi fel a „dolendi", „infelices actus"-okat. 

Nagy érdeklődéssel hallgatja és kivonatolja naplójában Palthenius professzornak Lipót császárról 
tartott történelmi előadásait,1' amikor is II. Rákóczi György bukása, Erdély pusztulása, Várad eleste, 
Zrínyi Miklós halála, a Wesselényi-összeesküvés főúri részvevőinek kivégzése, Thököly háborúja, Bécs 
ostroma és felszabadítása, Munkács ostroma, a felszabadító törökellenes háború tűnnek az őt leg
inkább érdeklő mozzanatoknak. A magyar történelem előadását azonban megszakítja, befejezi 
Paltheniusnak váratlan halála. Buchholtz megindultan parentálja el.1 2 

A greifswaldi évekből megemlítendő még Buchholtznak a zene iránt való szeretete. Gyakran 
orgonál a templomban, egyházi zenét, éneket komponál.13 És sok latin nyelvű verset szerez, több
nyire barátai kérésére. Ezeket általában naplójába is beírja. Zömmel alkalmi verselmények újévre, 
ismerősök köszöntésére, halálesetre. Főleg az apróbb műfaj képviselői, mint pl. a Pomerania névből 
csinált száz anagramma. Van köztük hosszabb lélegzetű is, echós vers is. Német nyelvű igen kevés. 

1708. július 20-án indult külföldi útjára, és 1711. október 31-én ért vissza Késmárkra. Életének új 
szakasza veszi ezzel kezdetét, mely 1713 júliusáig tart, amikor újra peregrinációba megy. Ebből az 
időközből másfél évet Lányi Pálnak, II. Rákóczi Ferenc volt hívének 1711-1714-ben Gömör megye 
alispánjának házában tölt Rozsnyón.14 János nevű fiát instruálja, és segít az alispán levelezésének 
intézésében. Minthogy 1711-ben Rozsnyón az evangélikusoktól elvették a templomot, és az evangé
likusok vallási élete a szomszédos Berzetére szorult ki, Buchholtz is odajár patrónusának családjával. 
Többször concionál is. Sűrű levelezést folytat a különböző evangélikus lelkészekkel, tanítókkal, 
kántorokkal, akikkel gyakran látogatják egymást. Az ilyen találkozásokon sokszor csendül fel a 
muzsika. 

Második külföldi útja rövid ideig tartott. Boroszlón keresztül érkezik Drezdába. Halle, Jena, Witten
berg, majd újra Halle rövid tartózkodásának állomásai.15 Október 15-én már Késmárkon van. Csak két 
napot tölt otthon, aztán visszamegy Rozsnyóra Lányiékhoz. Ugyanazt az életet folytatja, mint 
szászországi útja előtt. Verseket is ír. Köszöntőt Lányi Pálné nevenapjára (németül!). Több gúnyos 
hangú epigrammát, egy paszkvillust, néhány epitáfiumot, anagrammát. Valamennyit latin nyelven. 
1714. március 31-én kapja meg apjának, meg Bohus György késmárki iskolamesternek a levelét a 
nagypalugyai tanítóság tárgyában. Április 21-én érkezik meg Nagypalugyára. Ünnepélyes introductiója 
május 10-én megy végbe. De már előtte, Palugyára való megérkezése után mindjárt munkához lát. 

1714. áprüis 21-től 1723. április 10-ig a Liptó megyei Nagypalugyán, utána 1737. július 25-ig 
Késmárkon folytatja Buchholtz életének napló formában való leírását.1 6 Ebből a 2030 lap terjedelmű 
anyagból a továbbiakban csak néhány témakörrel foglalkozunk. 

Iskolatörténeti szempontból tanulságos mindaz, amit Buchholtz a két iskolában végzett munkájáról 
ír. Minden tanítási napon feljegyzi, mit tanított. Nagypalugyán az evangélikusoknak kisiskolájuk volt, 
úgynevezett falusi iskola. Minden osztályát Buchholtz tanította. Meglepően magas szinten. A „lectio 
sacra" körén belül nem elégedett meg pl. az evangéliumok, a biblia magyarázatával. Elmélyültebben 
oktatott, olyan kérdéseket fejtegetve, hogy Krisztus teste valóban jelen van-e az úrvacsorában; a két 
szín alatt való áldozásról szóló tézisekben az azt védelmezők és támadók érveit egyformán tárgyalta 
stb.17 A szintakszison, poézisen kívül tanított szónoklattant, sőt logikát is. Magyarország történetével 

111710. május 20-án ezt írja naplójába: „Professor Palthenius continuavit gratissimo mihi auditu 
acta praecipue Hungarorum Concernantia Leopoldi." (I. 204.) (A továbbiakban Naplójának két 
kötetére I. és II. jelzettel hivatkozunk.) 

1 2I . 213-214. 
1 3I . 425: 1711. május 2.: „composui pro templo Jacobi, ubi lusi musicam". - I. 433:1711. május 

25.: „Áriam pro fidelibus et cantum feci in templo Jacobi, ubi fuimus musicam facientes." 
141704-től a salétrom- és puskaporgyártás hadbiztosa volt; 1711. aug. 15-én búcsúzott el 

Lengyelországban Rákóczitól és hazatért. (KŐPECZI Béla-R. VÁRKONYI Ágnes, //. Rákóczi Ferenc. 
Bp2,1976.179,362,518.) 

15Vö. PENKERT, Herbert, Das Jena-Erlebnis des Georg Buchholtz im Jahre 1713. in Wissen
schaftliche Zeitschrift der Fried-Schiller-Univer. Jena 1957/8. 71-76. 

161737. Julius 25-én halt meg. Vö. testvérének feljegyzésével a 3. sz. alatt említett 
kiadványban. (375.) 

171.766. 
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ismételten foglalkozott, de Európa más országai is sorra kerültek. 1717-ben aJanuat csaknem négy 
hónapon át magyarázta. De ismerkedtek Ovidiusszal, Ciceróval; Terentius Eunuchusít 1719-ben egy 
hónapon át olvasták, s utána még több mint két hónapig foglalkoztak a rómaiak nagy vígjáték
írójával.1 * Bevezette tanítványait a latin verselés mesterségébe is, ismételten fejtegetve nékik a stílus 
lapidarist.19 Eló'adott reáltárgyakat is, fizikát, ásványtant, földrajzot.20 

A kor szokása szerint évente többször is kántálni, köszönteni küldte tanítványait a patrónusokhoz, 
a falu lakosaihoz, de a szomszédos falvakba is. Ezekre az alkalmakra ő írt számukra verseket. A 
kicsiknek magyarul, a nagyobbaknak latinul. Egyforma könnyedséggel verselt mindkét nyelven. 
Karácsonyra, húsvétra, pünkösdre mindig készített 2-3, néha több ünnepköszöntó't, rövidebb-hosszabb 
terjedelemben. Naplójába feljegyzi teljes szövegüket. Az alkalom eleve meghatározta a tartalmat. 
Általában azonos gondolatok, érzések nyernek kifejezést bennük, szinte fordításoknak tetszenek.2! 

Először latinul fogalmaz, aztán magyarra teszi át a kész verset. De megtörténik a fordítottja is. 
Kifogástalanul tudott magyarul. Néha vasárnaponként rövid prédikációfélét is tartott.2 2 

Az alkalmi költészet egyéb műfajait is művelte. Névnapi köszöntőket, lakodalmi verseket, halotti 
énekeket. A temetésekre készült verseket különböző nevekkel illeti: versus pro funere, carmina 
funebralia, epitaphium. Az első kettő hosszabb terjedelmű búcsúztató vagy emlékvers lehetett. Ilyen 
megnevezéssel 1717-ben Kubinyi Ádám halálára több napon át írja szerzeményét, tanítványainak 
elmagyarázza, deklamálását velük elpróbálja, s a temetés napján három tanítványa előadja.2 3 A 
következő napokban pedig levél kíséretében küld belőle néhány személynek, rokonnak, Árva megye 
alispánjának. Másfajta carmenekat is ír azonban. Feltehetőleg istenes énekeket, minthogy lelkészek 
vizsgálják meg őket. Nyomtatásra méltónak találván, egész éjjel csiszolgatja őket, hogy nyomdába 
küldhesse.24 Nyomtatásban előbb is jelenhetett már meg egyházi éneke. Enélkül nehéz megérteni, 
hogy 1719 húsvét vasárnapján a templomban énekét közreadták vagy kifüggesztették.2 5 

Nagypalugyától 1723. április 10-én búcsúzik el 9 évi szolgálat után. Késmárkra az evangélikus 
egyházközség ötosztályos iskolájának igazgatójaként kerül, akinek felügyelete alatt a II-V. osztályo
kat a conrector-subrector-, cantor-, orgonista-kolléga tanítja. Feladatát teljes komolysággal, szigorral 

. 

' • I . 1211. sköv. 
19 A lapidáris stílus sajátos barokk verselési forma, melyben a hosszabb-rövidebb sorok a függőleges 

középtengelytől jobbra-balra szimmetrikusan helyezkednek el. 
2"Bemutatjuk három tanítási napnak a programját. 1722. január 14.: „Lectio sacra de Angelis 

finita. Manductio ad Stylum lapidarem. Dictatio et explicatio Metaphysicae." Január 29.: „Dictatio et 
explicatio Metaphysicae. Ars Lulliana demonstrata. Rhetorica. Cicerón. Offic. História. Geographica 
Galliae." Január 13.: „Dictatio Metaphysicae. Finis Rhetoricae. Inchoatio Horatius. Geographia 
finitur." 

211715. decemberében az egyik latin-magyar vers eleje így hangzik: „Rhytmos feci pro Donatistis 
majoribus sequentes: 

O quam felix et quam faustum, O melly kedves, kellemetes, 
Bonitate inexhaustum Édes hirek hirdettettek 

Feró mondó nun ti um. Angyaloktol az menyekből; 
Jesum Christum incarnatum, Hogy a Kristus, kisded Jézus 
In salutem esse dátum Születetett, Világra lőtt 
Vobis pangó gaudium. Stb. Tiszta szüztül,Mariatul. Stb. 

2 21716. okt.4.: „Dominico die Hungaris Euangelium brevissime explicavi." - 1716. okt. 10.: „Post 
Sacra Constructio ad Hungaros." 

231.1064-1067. 
241719. de c i . : „Ego ad Dominos Reverendos pro revisione Carminum perrexi equos 

Nagyolaszinum, ubi meum et latinum et germanicum laborem laudatum, typis concluserunt 
mandandum, Slavicum non." 

2 s 1719. ápr. 9. (húsvét vasárnapja): „Cantio mea promulgata." 
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látja el. Rendszeresen ellenőrzi tanítótársainak az osztályait, 1727-től évente vizsgákat tartat. 
Ügyel a fegyelemre.2 * 1724 farsangján a tanulóknak megtiltja a táncolást, máskor érte büntetést szab 
rájuk.2 7 

Az előadott tárgyak Késmárkon a magasabb szintű iskola jellegéhez alkalmazkodnak. Itt is 
többször sort kerít Magyarország történetének tanítására, 1728-ban pl. több mint fél esztendőt szentel 
rá. Jogi ismereteket tanít. A szokott klasszikus írókon kívül Epiktétoszt, Curtiust olvastatja, 
mitológiát magyaráz. Katonai építészet is szerepel tanrendjén. 
, A késmárki tanulók is járnak családokhoz, a közeli és távoli helységekbe adománygyűjtésre, 
cantatióra. Ezekről a jövedelmekről, a behozott ostyapénzekről Buchholtz éppoly pontos számadást 
vezet, mint Nagypalugyan tette; itt is szabályos időközökben történik a jövedelem felosztása a 
növendékek között. A tanulók ünnepi köszöntőverseit azonban már nem ő szerzi, bizonyára az alsóbb 
osztályok tanítói írták őket. 

Az alkalmi költészet egyéb műfajait Késmárkon is műveli. De már nem magyarul költ, hanem a 
latin mellett német nyelven, meg szlovákul. Az utóbbi nyelven írottak vallásos tárgyúak lehettek. 
1726. október 18-án, 26-án ilyen carmeneket küldhetett Brewer Jánosnak Lőcsére kinyomtatás végett, 
és ilyeneket oszthatott szét a templomban 1727 húsvét vasárnapján.28 Ez természetes, hiszen az 
iskolaigazgatóság mellett, mint egykor az apja, ő is a szlovákok lelkésze volt.2' 

Kinyomtatott carmenek lehetnek azok is, melyeket Brewer 1727. július 27-i levelével együtt 
küldött neki. 1731-ben újabb énekeket nyomtat ki. Hasonló célból csiszolgathatta carmenjeit 1734. 
szeptember 1-én is.3 ° 

Buchholtz György egész életében írt verseket. Legtöbbet latinul, de magyarul is, valamint anya
nyelvén és szlovákul. Négynyelvű hungarus volt. Az iskolában (Vilmány, Rozsnyó) tanulta meg az 
ország nyelvét, és használta ott és annyiszor, ahogyan életkörülményei megkívánták. Véglegesen 
Késmárkon telepedvén meg, a magyar nyelv helyét a német és a szlovák foglalta el. A latin azonban 
mindvégig a Hungáriában hivatalos nyelv maradt számára. 

Ezen a nyelven levelezett rengeteg emberrel. Sohasem szakadtak meg külföldi kapcsolatai; 
professzoraival, a külső akadémiákon megismert barátaival egész életén át ápolta a levélbeli érintkezést. 
Megszámlálhatatlan magyarországi személlyel állt összeköttetésben. Az evangélikus egyház világi patró-
nusaival, a Felvidék nemesi családjaival, lelkészekkel és mindenfajta értelmiségivel. Szinte minden 
nap kapott és írt levelet, néha tucatszám. Késő éjszakába nyúló órákig képes volt leveleket szerkesz
teni.3 ' 

A vele sűrűn korreszpondálók közül csupán Bél Mátyást emeljük ki. A korszaknak ez a nagy tudósa 
és Buchholtz gyakran keresték fel egymást leveleikkel, többször hozzájuk csatolva írásaikat. Bélnek 
sikerült őt munkatársául megnyernie. Buchholtz is több munkáját küldi el hozzá. így pl. 1719. 
november 7-én Hradek (Liptóújvár) delineatióját; 1720. november 6-án archeológiai leleteket; 1721. 
április 4-én a Deménfalvi völgy leírását.32 Bélnek ismernie kellett ilyen nemű legnagyobb munkáját, 

26Vö. alább a Késmárkon 1721. máj. 3-i színjáték utáni lázongásokkal kapcsolatos intézkedéseivel! 
271730. szept. 20.: „Multati Studiosi pro excessu saltus." - 1736. jan. 26.: „Saltantes in Schola 

castigati." 
2 81727. ápr. 27. (húsvét vasárnap). „Carmina impressa revidi, postea in Templo distribui curavi." 
2'Ebben a minőségben 1723. máj. 6-án prédikált először: „Laus Deo, prima vice Slavice 

concionatus sum." 
30II. 522 „Accepi literas a Domino Johanne Breuero cum carminibus, II; 857.: „Misi Carmina ad 

impressendum Leutschaviae." II. 1143.: „Laboravi domi in carminibus expoliendis." 
311719. szept. 14-én írja: „Scripsi litteras usque ad horam matutinam 3." 
3 2 „Missa relatione peragratae vallis Deminfalvensis." Ez a relatio nem azonos azzal a 

rézmetszettel, mely Bél Mátyásnak a Hungáriáé novae et antiquae prodromusa-biLn (Nürnberg, 1723.) a 
150. és 151. lapok közt megjelent „Antra Deminfalvensia admiranda In Comitatv Liptoviensi Georgivs 
Bucholtz Iunior adiit ac fideliter delineavit. Anno MDCCXIX. d. III. Iulii." címkével. Művei közt ilyen 
címmel említik az 5-8. számú jegyzetben megnevezett szerzők, valamint SZINNYEI isc {Magyar írók. I. 
1374.) A barlang delineatiójának fenti dátuma 1719. Bélnek pedig 1721-beh küldte el a deménfalvi 
völgy leírását. 
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Liptó megye leírását (Buchholtz szavával: „descriptio"-ját, ,,delineatio"-ját), melyet több mint egy évi 
folyamatos munka után 1720. június 1-én fejezett be.33 

Családi hagyománynak, örökségnek nevezhetjük Buchholtz Györgynél a természetszeretetet, a 
turistáskodast. Tanítványait évente négyszer, ötször egész napos kirándulásra küldi az erdőbe. Néha 
több napos kirándulásokat tesz velük a Tátra hegyeibe, 1725-ben velük együtt mássza meg a közel 
2500 méter magas Nagyszalóki csúcsot.34 Télen, nyáron egyaránt hosszabb-rövidebb utakat tesz a 
hegyekbe egyedül vagy társakkal. Nemcsak a hegyvonulatok, völgyek, hegycsúcsok, szakadékok 
természeti szépsége, a táj külső" képe érdekli, hanem azok földtani múltja, kőzetei, ásványai, geológiája. 
ö rajzolja meg az első Tátra-térképet,3 5 de ő gyújti össze korának leggazdagabb ásványtárát. A 
gyűjtésről, velük való foglalkozásokról, a különböző kőzetek rendezéséről naplójának számos helyén 
beszél. 

Igen jelentős, tanulságos tájékoztatást nyernénk, ha naplója alapján összeállítanánk azoknak a 
könyveknek, kéziratos munkáknak a lajstromát, melyeket élete során elolvasott. A legkülönbözőbb 
tárgyú külföldi és hazai művek százai kerülnének a listára. Külön érdekessége naplójának, hogy sok 
esetben arról is beszámol, mikor fogott hozzá egy-egy könyv elolvasásához, és mikor fejezte be. Ebből 
a témakörből is csak néhány címet, nevet említünk, elsősorban a magyar vonatkozásúakat emelve ki 
közülük. 

Még nem telt el egy hét, hogy Greifswaldból hazaérkezett, s már Czvittinger Specimen Hungáriáé 
Literatae c. művét tanulmányozza.36 Három napon át foglalkozik vele. 1714 novemberében Kisviczay 
Péter küldi meg neki Kassáról az előző esztendőben Bártfán nyomtatásban megjelent latin-magyar 
nyelvű közmondásgyűjteményét, aSelectiora adagiá'iat.3 7 1719. április 13-án fejezte be Bél Mátyásnak 
a Grammatica Latinadét, másnap elkezdi olvasni a tőle küldött De vetera litteratura hunno-scythica 
exercitatiot. Ez év június 9-én olvasta el Rezik János: Programmá ad Examen)ét. 1722 szeptemberében 
pedig a Gymnasologiá]&\&\ foglalkozik.38 Ez év júliusában olvassa a jezsuita Szentiványi Márton 
Lutheranicumát.3 9 Sokkal nagyobb számban olvas azonban nem magyar vonatkozású, nem magyar
országi eredetű műveket, köztük igen sokat német nyelven. Tárgyukat tekintve vannak köztük 
teológiai, természettudományos, történelmi, filozófiai témájúak, de szépirodalmiak is. Az 1721-es 
amszterdami kiadásban olvassa pl. a Robinson Crusoe-t. 1723. szeptember 17-től november 4-ig 
Moliére komédiái vannak soron.4 ° 

Szenvedélyesen szerette és művelte Buchholtz a muzsikát. Fentebb említettük, hogy egyetemi évei 
alatt orgonált, tagja volt a templomi zenekarnak, egyházi zenét, dallamot, énekeket szerzett. Jellemző 
rá, hogy mikor hazajön Magyarországba, és felmerül annak gondolata, hogy rektornak menjen vagy 
instructor legyen Lányi Pálnál vagy másnál, ő kántori állást vállal.4' Ez a vállalkozása azonban nem 
tart sokáig; orgonálgat, karácsonyra a templomban ünnepi muzsikát szervez, de végül is házitanító lesz. 
A zene, az orgonálás azonban végigkíséri egész életén. Szoros barátságban van a kántorokkal, mikor 
meglátogatja őket, vagy azok jönnek el hozzá, zenélnek is. Több oratóriumot szerez és ünnepi 
muzsikát játszik a templomban. Ha Rozsnyóról, Nagypalugyáról vagy Késmárkról nemesi családokhoz, 
prédikátorokhoz megy látogatóba, rendszerint muzsikára is sor kerül. De otthon nála is felcsendül a 
zene.42 

331720. jún. 1-én értesít a befejezéséről. (Vö. I. 1188., 1206., 1208., 1252., 1266. lapokkal!) 
Buchholtz 1727. aug. 5-én jegyzi fel, hogy átnézte Bélnek Liptó megyéről szóló leírását. Bizonyára 
támaszkodott benne Buchholtz munkájára. A Notitia Hungáriáé második kötetének Liptó megyéről 
szóló részében Bél azonban mindössze kétszer említi meg a nevét. (522., 540.) 

34II. 323. 
**l. 1357. Samuel WEBER szerint (1. a 2. sz. jegyzetben!) 1905-ben a Kárpátegylet poprádi 

múzeumában volt. (19.) 
" I . 510. 
371.791. 
381.1199.; II. 61. 
39II. 46. 
4 0II. 154-167. 
4 1 1 . 517sköv. 
421722. jan. 15.: „Domi Musica." Vö. I. 524., 586., 691., 717., 1205., II. 32., 678. stb. 

217 



Buchholtz diariumanak fenti vázlatos ismertetése korántsem ad teljes képet írójának sok irányú 
tevékenységéről. Rotarides Mihály a kéziratban maradt Auctorum et Scriptorum Hungáriáé praeci-
puorum Catalogus alphabeticusa-ban „polyhistor exquisitissimusnak" nevezte.43 Buchholtz egész 
életpályáját ismerve igazat adhatunk neki. Hiszen legalább négy nyelven tökéletpsen beszélt és írt. 
Iskolamester, hitszónok; hangszerekhez, zeneszerzéshez, tánchoz értő ember; rajzol, fest, térképet 
készít. Turistáskodik, sziklákat mászik meg, barlangokat kutat át. Botanikus, geológus, archeológus. 
Jártas a földrajzban, fizikában, matematikában, az orvostudományban. Foglalkozik a csillagászattal, 
meteorológiával. Szenvedélyes ásványgyűjtő és numizmatikus.44 Nemcsak a föld története érdekli, 
hanem az ember távolabbi múltja és jelene is.4S A sokoldalú szellemi munka mellett ügyes mester
ember. Napórákat szerel, toronyórákat javít, fürdó'kamrát épít, színpadot ácsol, színfalakat állít. 
Színelőadásokat rendez, iskolajátékokat ír. 

A versírás mesterségével együtt4 6 bizonyára az utóbbiakkal is még rozsnyói tanuló korában barát
kozott meg. 1704 decemberében került Rozsnyóra.47 Itt Missovits Mihály volt az újjászervezett 
evangélikus iskola igazgatója. „Kitűnő iskolaszervező és pedagógus volt és egyben érdemes munkása a 
magyar művelődésnek. Diákjai következetes, erős kezű mesternek ismerték őt. A szigorúság azonban 
csak egyik oldala volt erős hatású nevelő egyéniségének. Jobban jellemezte őt az a képesség, hogy meg 
tudta mozgatni diákjait, foglalkoztatta és önálló tevékenységre nevelte őket, elő tudta hozni a bennük 
levő képességeket."4 8 Buchholtz György fényes bizonyíték szolgáltatja ennek az igazságnak. 

A rozsnyói iskola a város német és magyar evangélikus egyházának közös intézményeként mű
ködött. Missovits a német gyülekezet praeceptoraként került oda. Nemzetiségi elzárkózásra való 
törekvés azonban nem volt benne, s bár a német gyülekezet pártján állott, „legbensőbb meggyőződése 
szerint magyar ember volt, s iskolai és irodalmi tevékenységével a magyar művelődést szolgálta".4 9 

Buchholtz éppen azokban az években került Rozsnyóra, amikor a város magyarrá válása egyre 
érezhetőbbé vált. Mikor Rákóczi „vallásügyi biztosai 1705-ben számba vették a város lakosságát, 
többsége a magyar evangélikus egyházhoz tartozónak vallotta magát".s0 Mint annyi német evangé
likus, Buchholtz is itt tökéletesítette magyar nyelvtudását. Hogy otthonosan érezhette magát, az is 
mutatja, hogy mind a két peregrinációja után ide tért vissza. A kuruc küzdelmek idején erősen 
magyarosodó német város sajátos légköréből Greifswaldba is magával vitte a magyar történelem iránti 
érdeklődést, Nagypalugyára pedig a magyar nyelv megbecsülését, tanítványai lelkébe való plántálásá-
nak szándékát. 

Buchholtz a Rozsnyón töltött tanulóéveiben Missovitsnak három latin nyelvű színjátékát látta. 
1705 nyarán a Fata Ungariae-X, 1706-ban az Europa Comico-Tragica-X, 1707-ben a Palladium Sa-
crum-oX. Az 1708-ban játszott CyrusA. már nem látta. A többi darab bemutatásának idejéből következ
tetve, ezt is a nyári vizsgák alkalmával adhatták elő, amikor ő már nem volt Rozsnyón. 1708. április 
26-áról kelt a bizonyítványa, mely szerint 4 éven keresztül példás tanulója volt az iskolának.503 

Buchholtz ez év július 20-án külföldi akadémiákra indult. Viszont mind az első három darabban ját
szott ő is. 

4 3 Rotarides (t 1747) kéziratának mikrofilmje a MTAK A 1107/11. jelzet alatt. 
4 4 Veszprémi, Horányi írja, hogy értékes ásvány- és numizmatikai gyűjteményét fia, Pál eladta, 

nagyobbrészt Kubinyi Gáspárnak. (L. az 5. és 6. sz. jegyzetet.!) 
4 s Rotarides birtokában voltak többek közt Késmárk történetére, a magyarországi iskolákra 

vonatkozó feljegyzései (L. a 43. sz. jegyzetet!) 
4 6 Legkorábbról ránk maradt versét az 1706. aug. 20-i kakaslomnici tűzről szólót kiadta WEBER, 

Rudolf a 3. sz. jegyzetben említett könyv 286-7. lapjain. 
4 7 „Anno 1704 eodem die 14. Decembris Filius meus Georgius Buchholtz iunior Kesmarkino 

Rosnaviam ad studia migravit." L. a 3. sz. alatt a 276. lapon. 
4 8 ESZE Tamás, A kurucok Mátyás-drámája. ItK 1958. 8. Missovitsról vö. még uő., Missovitz 

Cyrus-drámája. ItK 1964. 54-59. 
4 9 I . m. ItK 1958. uo. 
s0Uo. 5. 
s oaMatica Slovenska Martin. Collectio Laucekiana. Epist. tom. XI. 285. 
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1705-ben a poétái osztály tagjaként Waindorffius szerepét alakította. A ránk maradt programból5' 
semmit sem lehet megállapítani arról, jelentó's személy volt-e a darabban. A puszta névbó'l következ
tetve a Hunyadiak, a nemzeti törekvések ellentáborához tartozott. 

A következő' esztendőben a rétorok közül övé a főszerep. Ö személyesíti meg Európát, akit az 
Enyém és a Tiéd nemtó'i gyötörnek, aki az elmúlt közeli időszak belső veszedelmei és a dühöngő Mars 
halálos kártevései miatt gyötrődik.5 2 

Hogy „Banchanus Palatin"-ként mi volt a szerepe 1707-ben az orator Buchholtznak & Palladium 
Sacrum-ban, nem olvasható ki a ránk maradt nyomtatott programból.5 3 

A protestáns iskolai színjátszásban az evangélikusok mindig az élen jártak, messze megelőzték a 
reformátusokat, unitáriusokat. Különösen virágzott ez a hagyomány a XVII. század utolsó évtizedei
ben Eperjesen.54 Nem ismerünk azonban senkit, akinek működésében az iskolai színjátszás olyan 
gazdagon dokumentálható lenne, mint Buchholtz Györgynél. Sajnos, ez ideig egyetlen darabjának a 
szövege sem került elő, csak keletkezésük és előadásuk körülményeiről tájékoztatnak naplójegyze
tei.543 Számbevételük azonban így is tanulságos. In nascendo látjuk a játékokat, hogyan merült fel 
annak gondolata, hogyan készült, formálódott, hogyan ment végbe annak színre vitele. Hányszor pró
báltak egy-egy darabot. Hogyan készült az előadás színtere, a színpad; a templom szentélyében vagy a 
szabadban. Hogyan folyt le az előadás, milyen erkölcsi és anyagi sikerrel. 

Buchholz színjátékírói és színjátszói tevékenysége két helységhez fűződik, a Liptó megyei Nagy-
palugyához és Késmárk szabad királyi városához. 

1714. április 21-én érkezett meg Nagypalugyára. Egy hét múlva már az iskolamesternek segít a 
színpad építésében, a színjáték próbálásában.5 5 De a külső technikai munka mellett része van a játék 
szövegének megszerkesztésében. Ö írja meg a prológust, az epilógust és három közjátékot. Ismerjük a 
darab címét: Filius perditus, de csak két közjátéknak a témáját látszik jeleznie: a parasztok jelenetét az 
orvossal és egy másikét, melyben négy angyal szerepelt.56 Az előadás május 1-én ment végbe. Rezik 
szerint a palugyai rektorságban Petuvitzius Zachariás volt Buchholtz elődje. Az előadás bizonyára az ő 
gondolata volt, talán a darabot is ő írta. Buchholtz pedig, ahogyan azt Rozsnyón látta Missovits 
iskoladrámáiban, megtoldótta»bevezető és befejező résszel, kibővítette közjátékokkal. 

Ezt követőleg három esztendeig a naplóban nem esik szó színjátszásról, legalábbis kézzelfoghatóan, 
bizonyítható módon nincs szó iskolai produkcióról. 1717-ben több ilyesféléről is számot ad. 

Január és február folyamán egy oratóriumot szerez. Február 5-én befejezi és el is magyarázza — 
bizonyára diákjainak.5 7 Ezek azonban nem voltak elég érettek, hogy velük próbálja előadatni orató
riumát. Ez teszi érthetővé, hogy a késmárki tanulók mutatták be.58 Az ottani iskolaigazgató, Bohus 
György, jó barátja volt, sűrűn leveleztek, kölcsönösen látogatták egymást. 

Bohus Késmárkon szintén adott elő iskoladrámákat. Nem tudjuk annak a darabnak a címét, melyet 
1717 júliusában a vizsgák alkalmával adhatott elő. ö lehetett a szerzője is, mert e hónap 7-éről való 
feljegyzése Bohus actusáról beszél.59 A következő nap éjszakáján is még a darab közjátékait írta.60 

Másnap azután elküldte neki Késmárkra. 

5 'RMKII. 2230. 
52 RMK II. 2252. 
53 RMK II. 2287. 
54 ESZE Tamás, i. m. ItK 1958. 4. - Szlovákiában a mártoni Matica Slovenska kézirattárában 

597. sz. alatt van egy latin nyelvű drámagyűjtemény, mely több mint 20 eperjesi drámát tartalmaz a 
XVII. század második feléből. 

Időközben Terray Barna hívta fel figyelmemet az Evangélikus Országos Levéltár (AGE) I. e. 11. 
c. jelzetű kolligátumára, melyben Buchholtz több alkalmi versén kívül megvan az 1727. július 25-én 
Késmárkon előadott oratóriuma. 

5 s I. 746.: „Juvavi Dnum Rectorem in construendo Theatro. Examinavi pueros Angelos." 
5 6I . 746. „Actus celebratus de Filio Perdito cujus ego Prologum et Epilogum, 3 Interscenia -

Rustici cum Doctore et quattuor angelorum direxi, a me cuncta composita." 
5 71.1032.: „oratórium explicavi finiens illám." 
S 8I . 1037.: 1717. mára 24.: „Advenere Kesmarkienses oratoriam quibus exhibui." 
5 9 I . 1071.: „Incepi elaborare pro Dni Bohus Actu Interscenia." 
6 ° Uo. „Laboravi tota nocte in elaborationem . . . intersceniorum." 
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Előzményekről, a játék tárgyáról, írásának idejéről semmit sem nyilatkozva, 1717. október 16-án, 
Gál napján, azt jegyzi be diáriumába, hogy délelőtt drámapróba volt („Próba Dramatis instituta ante 
meridiem"); a gyerekek Szmrecsányi Péterhez mentek az elég távol fekvő Szmrecsányba.6' Lehet
séges, hogy a délelőtt próbált játékkal, valamilyen Gál napi produkcióval. Szent Gál napját a 
Felvidéken nevezetes napnak tartották, megünnepelték. Ekkor jöttek le ugyanis a pásztorok nyájaikkal 
a hegyekből. Az iskolában szünetelt a tanítás. 

Lehetséges, hogy a „próba instituta" ablativusos szerkezet, s nem a Szmrecsányba menő tanulók 
játékára vonatkozik, hanem a Nagypalugyán október 21-én a téren előadott Actulus aviumia.62 Ez 
lehetett Palugyán a Gál napi ünnepség, amikor is a sast a madarak királyává koronázták. 

Buchholtz György minden esztendőben - Nagypalugyán éppúgy, mint később Késmárkon -
pontosan beszámol a nagyheti passió- és lamentáció-éneklésekről. Alkalmanként még az éneklők nevét 
is feljegyzi. Bár diákok énekelhették őket, ezeket mint a templomi szertartás részeit nem tekintjük 
iskolai színjátszó-produkcióknak. Arra kell azonban gondolnunk, hogy 1721-ben Buchholtz maga 
szerzett passiót. Úgy ír, mint ahogyan az iskolajátékokról szokott máskor beszélni. Április 6-án 
hozzáfog a passió történetéhez; 11-én az iskolában gondosan megvizsgálja, próbát tart. Többes szám 
első személyben beszél arról, hogy nagypénteken elénekelték. Felsorolja a szereplőket is. Hogy más 
évek passióitól az ez évi különbözött, ezt erősíti meg az a híradása, hogy húsvét másnapján reggelin 
vendégül látta a tanulókat - gondoljuk, nem valamennyit, hanem a szereplőket.63 Ilyesmi máskor 
sohasem történt. 

1721 májusában újra Bohus György vígjátékához ír intersceniumokat. 7-én a szentírás 7 okos és 7 
balga szűzéről.64 Mikor 13-án elküldi Bohusnak a „besegítést", prológust is említ, és nem világos 
fogalmazásban, bizonyára egy másik közjáték tárgyát jelöli meg az erényekben.6 5 

Ugyanabban az idő tájban, amikor Bohusnak szerez interludiumot, maga is hozzálát egy komolyabb 
produkció kivitelezéséhez. Címként a május 27-i bejegyzésben Actus Historicusi ír. Május és június 
folyamán írja a darabot. Június végén kiosztja a szerepeket. Júliusban több ízben próbál. 17-én kezd 
hozzá a színtér előkészítéséhez. A templomban szándékozik eljátszatni. A magas szentélyt ál
mennyezettel kisebbíti meg. Maga készíti gerendákból a színpadot, a jelenetek közti színfalakat. 24-én 
a kész színpadon utolsó próbát tartanak. Másnap volt az előadás az elsötétített templomszentélyben 
gyertyavilágítás mellett. Délelőtt tíz órától két óráig tartott. 12 rénus forint volt a bevétel. Hálát ad 
Istennek, hogy minden jól sikerült, semmi zavar nem volt.66 

Nem tudjuk mi lehetett a történeti tárgyú dráma cselekménye. Annak ellenére nem tudjuk azt 
rekonstruálni, hogy felsorolja a szereplőket. „Personae Actus fuere: Prológus. Epilógus 2. Historicus. 
Chhor[? ] General. Geograph. Antiquarius 5. Philosophus. Herodotus. Xenophon. Mercurius. Astro-

6 '1.1090. 
6 2I. 1091.: „Pioductm Actulus Avium solenniter cum coronatione Aquilae Regis in Area." 
6 3 I . 1354.: „Passionis história inchoata." - I. 1356.: „Recensui Passionem Dni in Schola. 

Cecinimus Passionem." - I. 1357.: „Studiosis exhibui prandium." 
6 4 I . 1362.: 1721. máj. 5.: „Feciinterscenium 14 Virginumpro Comaedia Dni Bohus." 
6 s I. 1363.: „Misi pro Actu Prologum et Virtutes." 
66A naplónak erre a színjátékra vonatkozó valamennyi adatát közöljük. I. 1363.: 1721. máj. 27.: 

„Feci dispositionem Actus Historici." - Uo. máj. 28.: „Inchoavi scribere Actum." - I. 1367.: máj. 
31.: „Laboravi in Actus continuationem." - I. 1368.:jún. 2.: „Continuavi Actum." - I. 1369.:jún. 6.: 
„Actum continuavi." - I. 1371.: jún. 17.: „Feci interscenium Geniorum." - I. 1372.: jún. 21.: 
„Continuavi Actum elaborare." - I. 1373.: jún. 23.: „Personae coepta distributio." - Uo. jún. 25.: 
„Personae scriptae." - 1375.: júl. 3.: „Próba puerorum." - Uo. júl. 4.: „Scripsi Dno Fischero, qui 
rescripsit, donatis coloribus pro Actu." - I. 1376.: júl. 5.: „Actus totus probatus. Distribui 
Alphabetum. . .cum pro Actu." - Uo. júl. 9.: „Probatio Actus mane." - I. 1377.: júl. 12.: „Meridie 
Actus probatus." - I. 1378.: júl. 17.: „Actus totus probatus . . . Templi Sanctuarium tegi coeptum 
Laborari pro Actu." - Uo. júl. 21.: „Probatio Actus." - I. 1379.: Uo. júl. 22.: „Theatrum erexi et 
asseribus contexi." - Uo. júl. 23.: „Erexi scenas novas factis duabus." - I. 1380.: júl. 24.: „Theatrum 
consummatum et próba in Theatro constituta." - Uo. júl. 25.: „Actus inchoatus 10. durans ad hor. 2. 
Examen a 2. ad quartam. Fenestrae Templi obstructae et ad Candelas Actus productus optime, sine 
ulla confusione. Acquisivi ex adstatione Rhrenos 12. O Deus, cujus benedictio Actionibus his ardius 
praesens erat, gratias tibi ago pro hacce gratia. Serva juventutem in Laudem tuam Amen." 
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nomus 5. Monarch . . . Calendariographus tus. Luminator. Interpretator 4. Caelebs Conjugatus. 
Johannesko Andreasko 4. Matthias Jovius. Schola[sticus], Consiliarius. Apparitor 5. Beanus. Servus 2. 
Dux vitiorum. Alphabetista. Abrae 25. Symbolographus cum Symbolis 25. Genii 12. Aetas cum 
septem aetatibus Scriptorum la 8." Ez több, mint száz szereplő! Nehéz elképzelni, milyen 
cselekmény fűződhetett a történeti személyekhez. A Dux vitiorum, a Symbolographus, a Geniusok a 
darab allegorikus-szimbolikus jellegére mutatnak. Fellépnek a játékban az iskolai élet figurái. De 
milyen szerepe lehetett pl. Calendariographusnak, Antiquariusnak? Buchholtz bizonyára az evangé
likus iskoladrámák konvenciói szerint szerkesztette össze darabját, ahogyan pl. a XVII. század utolsó 
évtizedeiben az eperjesi drámagyűjtemény szerzői vagy Missovits tette Rozsnyón. Buchholtz egyik
másik alakjával (Consiliarius, Apparitor, Mercurius) Missovitsnál is találkozunk. A dráma szerkezeti 
felépítése is olyan, mint a Missovits-féléké; van prológus, epilógus, interscenium.6 7 Az előadás össze 
volt kapcsolva a nyári vizsgával. Még több személy lépett színre, mint ez Rozsnyón szokásos volt. 

Úgy látszik, a siker fellelkesítette Buchholtzot. Még ugyanebben az évben egy másik darabot is 
eljátszat. Október 13-án tudósít róla, hogy Gál napjára az elkergetett lustaságról és megkoronázott 
szorgalmatosságról ír vígjátékot.68 Másnap már be is fejezi, kiosztja a szerepeket. 15-én az actust 
próbálják, 16-án előadják. A rendezvényt a szabadban bonyolították le. Voltak lovasok zászlókkal, 
dobokkal. Buchholtz maga is ott lovagolt a 44 szereplő között.6 9 

A következő évben megint egy actust szerez Gál napra.70 Október 10-én fog hozzá, három nap 
alatt készül el vele. 14-én tartják az első próbát. A darabhoz utólag intersceniumot is ír, ezzel 15-én 
készül el. Ezen a napon a hibbei prédikátor jelenlétében a téren eljátsszák a darabot. De ez csak olyan 
főpróba. Gál napjára tekintettel az iskolában szünetel a tanítás. Királyválasztással, zászlós, dobos 
felvonulással ünnepel az ifjúság. Másnap továbbfolytatják az actus eljátszására való készülődést. 18-án 
megy végbe az előadás. A szereplők száma a darabban 77 személy. 

Nagypalugyán ez volt Buchholtznak az utolsó rendezvénye. 1723. február 24-én, Bohus György 
halála után, megválasztották Késmárkon iskolaigazgatónak s a szlovák evangélikusok diakónusának.7' 
Vége szakadt közel kilenc éves palugyai tanítóskodásának. Április 10-én hagyta ott régi iskoláját.7 2 

Zökkenő nélkül illeszkedik bele az új környezetbe. 15-én már tanít. Május 6-án pedig először 
concionál szlovákul. 

Közeledvén Gál napja, október 8-án Sphinx címmel komédiát kezd írni. A következő két napon 
folytatja, 11-én meg már a szereposztást tervezi. De meggondolja a dolgot, a szüret miatt az előadás 
nem látszik megvalósíthatónak.7 3 Nincs nyoma annak, hogy az actus valaha is előadásra került volna. 
Annak sem, hogy a következő években Késmárkon Gál napjára játékot rendezett volna. 

1723 őszén, még azelőtt, hogy a Sphinx írásához kezdett volna, egy bibliai tárgyú darab ki
dolgozásához fogott.74 A címe Tóbiás. Szeptemberben több napon át dolgozott rajta. Mintha azonban 

6 7L. az I. 1372. lapon a jún. 17-i bejegyzést! 
6 8I. 1404.: „Drama profligatae Pigritiae et coronatae Diligentiae feci pro festő Galli." 
6 91. 1405.: „Ego etiam illuc equitavi et Actui interfui, sero domum veniens." 
70II. 67.: okt. 10.: „Actum pro festő Galli scribere coepi." 
7 ' L. a 3. sz. alatt a 370. lapon! 
72II. 120. „Valedixi cunctis comitatusque ä Juventute cum cantu, vexillis et tympano, discessi in 

nomine Jesu Nagy Palugyä." 
73H. 160.: „Inchoavi Actum Galli formare sub nomine Sphinx." - II. 161. okt. 9.: „In Actu 

nuncupato occupabar." - 161. okt. 10.: „Ego tota die occupabar Actus compositione." - Uo. okt. 11. 
„Actum distributurus jam eram, sed eo quod ad Vindemiam plurimi pergunt, rem distuli." 

74A naplónak erre a színjátékra vonatkozó valamennyi adatát közöljük. II. 154.: szept. 16.: 
„Continuare coepi Actum Tobiae." - Uo.: szept. 18.: „Scenam meam feci." - II. 155.: szept. 21.: 
„Scenam elaboravi." - Uo. szept. 23.: „Continuavi actum Tobiae." - II. 157.: szept. 26.: „Tobiae 
Actus continuatus." - II. 207.: ápr. 2.: „Actum continuavi." - Uo. ápr. 4.: „Continuatus est Actus." 
- II. 208.: ápr. 10.: „Post meridiem funus et revisio Actus." - II. 209.: ápr. 11.: „Perlectio Actus 2." 
- II. 210.: ápr. 16.: „Mane personarum inter pueros divisio." - Uo. ápr. 21.: „Aliquot personarum 
exhibitio et próba." - II. 211.: ápr. 22.: „Curavi fulcimenta Theatri fieri per Molitorem. Toto die in 
Schola remansi." - Uo. ápr. 23.: „In Schola Actus 1. probatus." - II. 212.: ápr. 25. „In Schola 
praefato Rndo Lány instituta próba. Post meridiem Molitor in theatro erigendo laboravit. Istum diem 
in Schola consumpsi impransus." - Uo. II. 212.: ápr. 26. „Istum diem in Schola exegi. Heri vesperi 
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a Gál napi játékterv kudarca elvette volna a kedvét. Csak 1724. április 2-án veszi újra elő, hogy 
folytassa az írást. 10-én be is fejezi, s újraolvassa a darabot. 15-én kiosztja a szerepeket, s kezdetüket 
veszik a próbák. Lázas munkában telnek el a következő napok. Gerendákat kell szereznie. Egy 
építőmester készíti a színpadot, de ő is ott van mellette, több napon át haza sem megy az iskolából. 
Nem a templomban készülnek az actus előadására, a szabadban állítják fel a teátrumot. Közben a 
próbák során kiderül, hogy a darabon is igazítani kell; új szerepeket beállítani. 29-én megtartják az 
utolsó próbát, a sátort is felhúzzák. A következő napon azonban a szél az egészet tönkreteszi. 
Elérkezik végre május l-e, az előadás napja. Ez is bővelkedik izgalmakban. A szeles, esős, viharos 
éjszakán Buchholtz aludni sem tud. Míg a templomban folyik az istentisztelet, ő a sátorban izgul, 
rendezkedik. Végül is azonban az előadás rendben megtörténik. Az 5 órán át tartó játéknak nagy sikere 
van. Olyan nagy volt az érdeklődők tömege, hogy mindenki nem is tudta megtekinteni a darabot. 
Buchholtz már hozzáfog a színtér szétszedéséhez, amikor a patrónusok arra kérik, ismételje meg az 
előadást. Május 3-án ez meg is történik. Az első előadásnak 39 rhenus forint 64 dénár, a másodiknak 
17 forint, 26 dénár volt a bevétele. De a tanácstól is kapott pénzt a játékért. 

Az előadással járó sok fáradságot, törődést azonban egyéb kellemetlen „színjáték" követte. A 
tanulók pénzt követeltek maguknak a táncért. (A darabban ezek szerint táncoltak is!) Buchholz két és 
fél rhenus forintot adott nekik, de ezzel nem elégedtek meg. Egyesek még az iskolát is ott akarták 
hagyni, annyira elégedetlenek voltak. Buchholtz, az iskolaigazgató, egyiküket carcerbe vetette, 
ügyüket a curatorok elé vitte. Itt azt a döntést hozták, hármukat zárják carcerbe. A többi diák 
bocsánatot kért, s így kegyelemben részesült.7 5 

Bizonyára ez a zendülés hozzájárult ahhoz, hogy a következő esztendőben nem olvasunk szín
játszásról. Még 1726-ban sem beszél ilyesféléről a diárium. 

Pedig a drámai műfaj foglalkoztatta Buchholtzot. Az egyik savanyúvíz forráshoz tett útját 1726. 
szeptember 12-én komédiaformán írta meg.7* Egyetlen személyes vonatkozású, világi tárgyú munkája 
ez Buchholtznak, kár, hogy nem tudunk róla többet. 

Sem a tárgya, sem a műfaja nem tűnik ki világosan az 1727 júliusában előadott produkciónak.77 

Mikor az írásához hozzáfog, „dráma orationis"-ként említi. Az egy hét múlva kezdődő próbán 
drámának mondja, éppen úgy, mint a július 24-i próbán. Július 25-én, Jakab napján a templomban 
adták elő díszes zenével.7 8 Ebből oratóriumra következtethetünk. 

1728. június 29-én egy Mária Magdolna ünnepnapján előadandó oratórium írását kezdi el.79 Kis 
actusnak nevezi, holott 66 diák szerepel benne. Július 19-én és 20-án osztja ki a szerepeket. 21-én a 

apud Nicasium, per integrum diem in Theatro laboratum." - Uo. ápr. 27.: „Próba instituta per totum 
diem. . . . Adhuc personas confeci aliquot." - Uo. ápr. 28.: „Próba instituta adhuc sub die." - Uo. 
ápr. 29.: „Tentoriis tectum est Theatrum. Próba ultima instituta. Ad vesperam impransus propter 
continuas occupationes." - Uo. ápr. 30.: „Ventus urbis Theatrum destruxit, quod Dnus Daniel 
Cornides rectificavit." - II. 213.: máj. 1.: „Nox turbulenta, ventosa, pluviosa, mihi ob curas nimias 
insomnis. Mane surgens tristis incessi. Parietes Hispanicos adaptavi pro theatro interiori. Concionatus 
in Slavico Benczúr, ego in theatro exorando sollicitus eram. In maximo concursu Actus Tobiae feliciter 
cum Applausu productus, ob copiam spectatorum nonnulli discessere. Intererat Vigiliarum Praefectus 
cum Domina. Duravit ab hóra media prima ad mediam sextam. Acquisivi Rhs 39, ds 64. . . . Theatrum 
destruxi, rogatus sed sum ä Dnis Patronis repetendum Actum." - Uo. máj. 2.: „Rectificando theatro 
intentus eram puerisque ordinandis." - II. 214.: máj. 3.: „Actus denuo productus a 3/4 ad 1 usque ad 
5, satis laudabiliter. Acquisivi ex adstatione Rhs 17, ds 26. Tapetes desumpsimus et Scenas cum 
iconibus. Nihil specialis deperditum est in Actu." - Uo. máj, 4.: „Tapetes et tentoria domum misi. In 
sylvam abiit Schola, ubi tubicines." - Uo. máj. 5.: „Affares domum referri curavi ex theatro." - Uo. 
máj. 6.: „Accepi ä Magistratu pro Actu aureum." 

7 »II. 214-215. 
76II. 439.: „Feci joculam itineris ad acidulas descriptionem modum Comoediae." 
7 7II. 522.: júl.l6.: „Composui Drama orationis de Bibliotheca, item nonnihil germanice." 
78II. 525.: „Finita concione, post Aram habitae perorationes cum eleganti Musica. Laudabiliter 

sese omnesgesserunt." 
79II. 613.: „Exorsus facere Actum exiguum Oratorium in Festő Mariae Magdalenae 

producendum."1 
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templomban próbálnak. Az „actus scholasticus oratorius" bemutatása július 22-én megy végbe számos 
érdeklődő'jelenlétében. Dicsérőleg emlékezik meg most is az ékes muzsikáról.80 

Buchholtz minden eddig említett darabját latin nyelven írta. 1730-ban azonban németül szerzett 
drámát. Témáját a bibliából vette. A címe História Josephi. Elkészítésének üteméről, a próbákról, az 
előadást megelőző sok fáradozásról, a bemutatásról éppoly részletesen tájékoztat naplójában, ahogy 
ezt a nagypalugyai Actus Historicusníl, illetőleg a Késmárkon játszott Tóbiásnál láthattuk. 

Ápriüs 19-én kezdi írni.81 Diáriuma szerint április 30-án, május 17-én, 31-én, június 1-én, 7-én, 
14-én folytatja. A patrónusok június 15-i összejövetelén döntenek arról, hogy a darabot előadják.8 2 

Bár még ezen a napon kiosztja a szerepeket, a következő napokban a próbák során a darabon javít, a 
szereposztáson változtat. A próbák mellett sok gondot okoz neki a színpad elkészítése. Ennél a 
munkánál ő maga is segédkezik, színfalakat fest. Most is előfordul, hogy az egész napot az iskolában 
kell töltenie. Sok kellemetlenséget okoz a mostoha időjárás. És éppen az előadás napján június 27-én 
esik az eső. A közönség azonban állhatatosan kitart.8 3 Jelen van a megye alispánja, sok nemes és a 
podolini piaristák közül is néhányan. 

Az előadást követő napon a színpad szétszedéséről intézkedne, de mint a Tóbiás előadásakor 
történt, most is azt határozzák, meg kell ismételni a játékot. Erre csak július 3-án kerül sor. Az idő 
most sem kedvezőbb. Az eső ellenére azonban megkezdik az előadást, mely most hat és fél órát vesz 
igénybe, pedig közben az eső is elállt.8 4 A 30 forint bevételből conrector kollégájának 5 forintot 
juttatott. De a festő is kapott 10 forintot, és még elégedett sem volt vele.8 5 

Ez után a bibüai dráma után Buchholtz diáriumában nem akadtunk további iskolai színjátékokra. 
Szó esik azután is a húsvéti passió-, lamentáció-éneklésről, az éwégi vizsgákról, muzsikálásról, énekek 
írásáról, conciók tartásáról, egyre többször rosszullétről, betegségről szóló megjegyzésekről, szín
játszásról azonban nem. A napi feljegyzések egyre rövidebbekké, kevésbé részletezőkké válnak az előző 
évekéihez viszonyítva. 

összesítve Buchholtznak 1730-ig terjedő, tizenhét év alatt kifejtett, fentebb ismertetett iskolai 
színjátékírói munkásságát, a következő műfajok jelenlétét állapíthatjuk meg. 

Három oratóriumot szerzett. Valamennyit a késmárki diákok adták elő a templomban. Ezeket az 
egyházi jellegű, zenés, énekes produkciókat oratórium, dráma orationis, actus scholasticus oratorius 
néven említi. Az actus oratorius műfajilag cselekményesebb produkciónak tetszik a többinél, 66 
szereplő lépett fel benne. 

Szorosan fűződött az istentisztelethez, a templomi szertartáshoz a passió, a história Domini 
passionis. A műfaji megjelölésben szereplő história szó arra mutathat, hogy az ének mellett cselek
ményt, narrációt, megjelenítést is tartalmazott Buchholtz műve. 

Két bibliai játék is kikerült Buchholtz tollából, az actus Tobiae és a História Josephi. Az elsőbe 
táncot is beiktatott; a második darab, melyet szintén az actus névvel illetett, németül szólt. 

A nyájaknak a hegyekből való hazatérése alkalmára, Gál-napra - ha eltekintünk a nagypalugyai 
diákoknak bizonytalan célzattal történt látogatásától - négy actust szerzett. Ebből hármat Nagy-
palugyán bemutattak, a negyediket nem adták elő. A három eljátszott dráma népünnepségszámba 
menő mutatvány volt királyválasztással, koronázással, lovas felvonulással, számos szereplővel. 

80II. 620.: „Produxi in Templo Actum Scholasticum Oratorium post preces praesentibus copiosis 
himnibus. Scholares fuere in Actione 66. et Musica elegáns in Chori." 

8 * II. 787.: „Inchoavi laborem actus germanici Históriáé Josephi." 
8 2II. 802.: „Patroni conjugati fuere, ubi de Actu producendo resolutum. Personae distributae." 
83II. 804.: „Praeter omnem expectationem propter pluvias usque ad meridiem porro Actum 

produxi, 2da hóra inchoatum et usque ad tertiam quadrantem horam ortam durantem. Laudes sint 
Deo, qui pluviam jam inpedimento in Actione ipsa esse incipientem feliciter impedüt. Spectatores per 
exiguum tempus umbram sustinerunt, non tarnen fugierunt." 

84II. 807.: „Mane nimium pluebat, deinde porro resolutum est, ut Actus denuo producatur. . . . 
Pluebat circa Actum I. Scenam 2., attamen porro persevererunt, namque Deus commodiorem largitus 
est ternpestatem. Properatum est, nimium attamen per horas 6 1/2 duravit. Theatrum curavi 
denudere." 

8 s II. Uo. júl. 4.: „Computatione facta ex Actibus accepi Rhs 30. Sumptibus factis, Leglero 
Conrectori exhibui Rhns 5." - Uo. júl. 10.: „pictor tribuit super Rhns 10." 
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(1721-ben 44, 1722-ben 77!) Műfaji megjelölésként &dramaSb az actus szavakat használja a szerző. Az 
egyik drámát actulusnak is mondja, a „Drama profligatae Pigritiae et coronatae Diligentiae", címéből 
ítélve,allegorikus játék volt. 

írt egy allegorikus-szimbolikus-mitologikus jellegű actus historicusX közjátékkal, a vizsganapon való 
eljátszásra. Ennek volt a legtöbb szereplője, több mint száz. 

Valószínűleg csak külső formájában dráma az egyetlen személyes vonatkozású dráma alakban írt 
munkája, az egyik útjáról, kirándulásáról szerzett tréfás leírás.8 7 

Három másvalakitől származó actushoz írt Buchholtz közjátékokat, melyeket interscenia nevezettel 
illetett. Közülük egyet úgy is említett, hogy komédia. Kettőhöz prológust, egyhez epilógust is 
készített. 

Tizenkét actust, drámát tehát teljes egészében Buchholtz szerzett, három máshoz közjátékokat, 
kiegészítő, bevezető, befejező részeket írt. 

Naplójában azonban vannak még olyan feljegyzések, melyek szintén valamilyen iskolai produk
cióra, színjátszásra utalnak. Ilyennek tekintettük, de nem egészen kielégítő „adatolás" híján az előbbi 
összesítésbe nem számítottuk bele az 1717. október 16-i szmrecsányi kimenetelt. Ilyesféle lehetett az 
1716-os Gál napján említett „festum erat" kifejezés mögött is.8 8 Nem közönséges temetése volt 1717. 
június 11-én Kubinyi Ádámnak, hiszen az azt megelőző napokban declamatio-próbát tartottak, a 
temetésen pedig három nemesi rendből való ifjú „carmina perorarunt".89 Bizonyára iskolai játékra 
vonatkozik az 1729. júüus 12-ről származó bejegyzés: „Cum minimis (? nimius? ) modica actio." 

A szakirodalom sokszor az iskolai színjátszás körébe vonja a disputációkat, az exercitia oratoriakat. 
Ilyenekről sokszor ír Buchholtz. Ha ezek iskolai zárt környezetben mentek végbe, aligha sorolhatók 
oda. De talán beletartoznak a kisebb-nagyobb nyüvánosság előtt történtek, mint pl. az 1732. július 
10-i, mert megemlíti a patrónusokat: „In Schola exercitatio oratoria coram Patronatu."9 ° 

Buchholtz György diáriuma kétségtelenül bizonyítja, hogy a XVIII. század második, harmadik 
évtizedében Nagypalugyán és Késmárkon az evangélikusok iskolájában folyamatos volt az iskolai 
színjátszás. A feljegyzésekből az eljátszott darabokra vonatkozólag kevés tájékoztatást nyerünk azok
nak belső, tartalmi jegyeiről. Annál többet külső történetükről, keletkezésükről, színre vitelükről, 
előadásuk körülményeiről. Ezekről Buchholtz minden eddigi forrásnál bővebb, színesebb fel-
vüágositással szolgál. 

Annyi mégis megállapítható, hogy a szóban forgó 15 iskolajáték inkább az evangélikus iskolákban 
régebben kialakult hagyományokat folytatja. Némileg újságot jelentenek az oratóriumok, még inkább 
a Gál napi ünnepségek. 

Túlzás azonban az az értékelés, hogy Buchholtznak lehet köszönni, hogy Késmárkon az ő ottani 
működése idején élénk színházi és zenei élet keletkezett. Nem állja meg a helyét az az állítás, hogy 
1723 után ott minden évben előadást rendezett Szent Gál napján. Egyetlenegyszer írt erre az 
alkalomra Késmárkon darabot, de azt sem játszották el. És naplójából egyáltalán nem tűnik ki, hogy 
idegen nyelvű drámákat fordított volna németre.9' 

8 6 Megjegyezzük, hogy Páriz Pápai Ferencnek Buchholtz darabjaival csaknem egykorú szótára a 
dráma egyetlen jelentéseként a komédiái játékot tartalmazza. 

8 7L. a 76. számú jegyzetet! 
88II. 986. 
8 »1.1067. 
90II. 988. 
9 • „Vd'aka jemu rozvinul sa v Kezmarku culy divadelny aj hudobny zivot Kcd' roku 1723 

presiel do Kezmarku . . . kazdorocne usporaduval divadeiné predstavenia na jescn na sviatok sv. 
Havla.... no preberal aj cudzie a prekladal ich do nemciny." - írja Müena 
CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ aKapitoly z dejín slovenského divadla. Bratislava 1967. 90. lapon. 
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