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Következik a magyar irodalom. Itt már aztán ' csakugyan 
eszébe ju t az embernek, a mit Leopardi mondott:

«Pur manifesto si conosce in tutto,
Che di seme tedesco il mondo é frutto.*

Kevés jó adat van e könyvben, mely két levélre terjed, és ez 
jó reszben Scherrnek egyetemes irodalomtörténetéből van kiirva, 
a ferdeségek még jobban elferdítve. Vannak olyan adatai, melyek
ről nem tudhatni, honnan vette; pl. hogy Petőfi Schillerféle 
költeményeket fordított, hogy van egy Kazinczky és egy von 
Kazinczky (mindkettő Franz) nevű irónk és egy Szásy nevű 
műfordítónk, sat. — Fogalma sincs arról, mint hatott a német 
irodalom a magyarra.

Az újgörög irodalom is felette hiányosan van tárgyalva. így 
pl. nem tudja, hogy Kalinurgos 184-2 a Lessing Náthánját «A 
bölcs zsidó* czím alatt lefordította új-görögre, hogy aztán a 
színmű Konstantinápolyban török-görög közönség előtt nagy 
tetszéssel adatott; aztán egy citátumból azt olvassa ,ki, hogy «a 
német nép minden más nép előtt van erőben és bölcseségben,» 
mi esze ágában sem volt annak a jó görögnek, a kiből vette az 
idézetet.

A szerző tehát nagyon csalódott, midőn megelégedéssel tette 
le a tollat s azt hitte, hogy csak itt-ott lesz szükséges művében a 
javító kéz. Gyökeres rendezés, a Németországból kiindúlt irodalmi 
áramlatok előtűntetése, az ízetlen nemzetieskedések elhagyása 
után lehet csak élvezetes és jó mű belőle. Hozzá több súlyt kell 
fektetnie az eszmék hatására és nem megoldottnak tekinteni fel- 
adatát, ha egy csomó fordítást felsorolt.

T a t a .  E r d é l y i  K á r o l y .

Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner altesten Gestalt zum eraten 
male herausgegeben von August Hartmann. Leipzig. 1880.

E könyv figyelemre méltó adalék a dráma történetéhez, szükebb 
értelemben a német egyházi és népies dráma történetéhez; azután első
rangú mnnka abban a nem kis irodalomban, mely az utolsó évtizedek
ben a hires oberammergaui passziójátékra vonatkozólag keletkezett. így 
kettős érdeke van és érdemes vele megismerkednünk.

Sokan és különböző álláspontokon vették szemügyre az oberam
mergaui passziójátékot; megvizsgálták erkölcsi, mivelődéstörténeti 
jelentőségét, szövegét és színpadját jelen alakjában és korszakonkénti 
átalakulásaiban. Csak Devrient, L. Clarus, A. Holland, Lampert és 
Dnbbers műveire utalok. De a legfontosabb kérdések egyikét csak a 
jelen munka fejti meg; ez t. i. kideríti a legrégibb oberammergaui 
passziószöveg forrásait és igazi mivoltát. A bevezetésben megemlíti a 
szerző, hogy ama község 1634-ben az akkor dühöngő dögvész alkalmá
val fogadást tett, hogy azontúl minden tizedik évben elő fogja adni a 
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passziót; így adja ezt a helybeli hagyomány és egy későbbi krónika. 
E fogadást ritka kivétellel meg is tartották e mai napig. De azóta 
nagyon megváltozott a dráma szövege, színpadja és előadása módja.

A legrégibb szöveg 1662-ből való, t. i. akkor írták, de maga kétség 
kívül régibb ; ezt előbb is gyanították már, de csak munkánk szerzője 
vezeti vissza XVI. és XV. századbeli forrásaihoz. Ebben van érdeme.
— A könyv négy részre oszlik. Az első közli a szt.-ulrichi pássziójátékot 
egész terjedelmében, azután jegyzetek következnek, melyek szerint ez a 
fontos egyházi dráma eddig teljesen ismeretlen volt; csak egy pár 
helyen volt említve a kézirat czíme, különben az irodalomtörténetek 
nem tudtak létezéséről; szövegéből egy sor sem látott napvilágot. 
A kézirat a játék előadásának helyéről és idejéről nem ad felvilágosí
tást; az első levél hiányzik, talán ez tartalmazta az ide vágó adatokat. 
Kétségkívül a XV. századból való; megvan a müncheni kir. udvari és 
állami könyvtárban ; a táblán Szt. Ulrich és Afra könyvtári jegye van, 
ott volt letéve a kolostor beszüntetése előtt, innen a neve. Igen való
színű, hogy Ágostában előadták. A nyelv ágostai-sváb jelleget mutat.

A második rész közli Wild Sebestyén passziójátékát, szintén telje
sen. Legrégibb egy 1566. évi nyomtatványa, Ágostából; ez gyűjtemény, 
melyben a passzión kívül Wildnek egyéb drámái és históriái Í6 megvan
nak ; azután van még egy müncheni meg egy cellei kiadás. A szerző 
pontoson adja a kiadások leírását, czímlapjait, leihelyét, idejét; szól 
Wild személyéről, bebizonyítja Gottsched és Tittmaun gyanítását: hogy 
az ágostai mesterdalnok iskolához tartozott, e czélból idézve egy kor- 
és költőtársának dalát. Egy egész sereg adatot állít össze Wildre vonat
kozóan, melyeknek eredménye: hogy Wild ágostai mesterdalnok volt, 
költő, még pedig »Cron» (t. i. egy «ton»-ját megkoszorúzták), szabó, 
majd iskolamester a XVI. század közepén ; írt drámákat, mesterdalo
kat, históriákat, krónikát; tekintélyes állást foglalt el társai közt, 
passziójának nyomait feltalálni messze földön Tirolban és majdnem 
Berlinig, még pedig sok idő múlva is.

A harmadik rész tárgyalja az 1662. évből való oberammergaui 
passziószöveget. — Ennél régibb nem maradt ránk, kiadva eddig nem 
volt, létezéséről és sajátságairól íb keveset tudtak még oly időben is, 
mikor az e passziójátékról szóló munkák már nagyon fölszaporodtak. 
Erre nézve sok tévedés, sok alaptalan gyanítás volt eddig; munkánk 
szerzője kiemeli ezeket. Az oberammergauiak féltik játékkönyveiket 
(Spielbücher), nem igen adják idegenek kezébe, de Hartmannak mégis 
sikerűit megkapni tüzetes tanulmányozásra a legrégibb ott levő 
1662. évi szöveget, azonkívül hozzáfért még valamennyi magán- és köz
birtokban levő kézirathoz. Ezek alapján azon eredményre jutott, hogy 
maga a szöveg — nyelve, stílusa és tartalma szerint régibb, mint as
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1662-ben kelt kézirat, sőt mint a községnek 1634-ben tett fogadása. 
Összehasonlításból kiderül az az eddigelé ismeretlen tény, hogy az 
1662. évi oberammergaui passziószövegnek majdnem fele Wildnek a 
XVI. századból való passziójátékán alapul, másik fele pedig még régibb 
költeményen, mely már egy XV. századbeli kéziratban van meg: a 
szt.-ulrichi és afrai játékon. — A szerző nem közli az egész 1662-iki 
szöveget, hanem csak mutatványt ad, melyet elégségesnek tart eme 
viszony feltüntetésére. És csakugyan meggyőződünk ebból is, hogy 
contaminatióval van dolgunk; majd ebből, majd abból van véve egy- 
egy jelenet, sokszor szóról-szóra, másszor lényegtelen bővítésekkel és 
megszorításokkal; azonkívül csak kevés járult hozzá más honnan. — 
Hogy a minden valószínűséggel Ágostában honos szt.-ulrichi játék 
Oberammergauban is helyet talált, nem nehéz megmagyarázni. Ágosta 
volt és most is annak a püspökségnek középpontja, melyben Oberam- 
mergau fekszik; továbbá Ágostának legfontosabb kereskedelmi útja 
Olaszország felé, a «Rottstras8e», e helységen vezet keresztül. — De két
séges, vájjon közvetlenül történt-e a darab átvitele vagy kerülő utón. 
Azt sem tudjuk, vájjon a Wild-féle passzió beillesztése már előbb vagy 
csak Oberammergauban történt-e; csak az bizonyos, hogy 1662-ben 
már végre volt hajtva.

Már régebben megjegyezték, hogy többnemű változások daczára 
az 1730. évi szövegben az 1662. évi még mindig feltűnően áttetszik. 
Könyvünkben erre is vaunak példák.

Bosner Ferdinánd, Ettal kolostori szerzetes, 1740—1750-ben 
passziót ír t; ez voltaképen csak átdolgozása az 1662. évi Oberammer
gaui passziónak ; a lényegben megegyezik vele ; ez is elkerült Oberam- 
mergauba és befolyt a régi szöveg átalakulására.

Láttuk, hogy a Szt.-Ulrich- és Afra- meg a Wild-féle passzió még 
sokáig tovább éltek az oberammergauiban, de másokban is ; kérdés 
mennyiben alapulnak ezek régibb német színműveken ? — Nagyjában 
tekintve, mindakettőt önálló költeménynek lehet mondanunk ; de nem 
hiányzanak egyes helyek, melyek régebbi hagyományokkal összefüg
gést mutatnak. Különösen a Mária-jelenetekben (szt.-ulrichi játéknál) 
a régi tMarienklagen* tűnnek fel, de a lyrai forma helyébe a drámai 
lépett és haladó cselekvény. — Annak fejtegetésébe, hogy mily viszony
ban áll a szt.-ulrichi játék a régi latin passzió és feltámadási drámák
hoz és ismét ezek az ő alapjukhoz (szt. irási helyek, egyházi ágendák, 
hymnusok, apokryph evangeliomok) — nem bocsátkozik a szerző, de 
ráutal még G. Milchsack kiadására: «Charsamstags- u. Oster-Rituale 
dér Augsburger Diöcese. *

A könyv IV. része Aelbl János passziójával foglalkozik; ezt 
rendesen weilheimi passziójátéknak hivják. — 1660, illetőleg 1615-ből
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való. — Sokan ezt tartották a legrégibb oberammergaui passzió-szöveg 
alapjának ; de Prechtl kimutatta e tévedést, mely abból eredt, hogy a 
weilheimi passzióból 14 levelet beleragasztottak az oberammergauiba; 
azon kívül apró kölcsönvételeket tettek belőle, de későbben. — A szerző 
tovább még tüzetesen foglalkozik e passzióval, csak saját érdekességé
nél fogva, és összehasonlítja négy régebbi passzióval. — Ennyi a könyv 
tartalma. Nem rendszeres, szépen kikerekített munka, hanem többféle 
szöveg közlése, jegyzetekkel és sok adattal kisérve, és ezekből vont 
következtetések. De a jegyzetek nagy részben érdekesek, az adatok 
többnyire újak és megbízhatók, a következtetés meggyőző; az egésznek 
eredménye figyelemre méltó irodalomtörténeti felfedezés.

Az 1062. évi passzió-szöveg legalább szellemi alapjában még a 
jelen időben is érvényben van az erősen viruló oberammergaui játék
ban. Két körülménynél fogva állhatta ki a századoknak annyi viharát. 
Egyik a község tartÓ6 kegyelete, melylyel az elődök hagyományához 
ragaszkodott; másik, hogy magában a helységben és a közel Ettalban 
mindig akadt egy-egy tehetséges ember, ki az örökölt alapon tovább 
építve, a játéknak változott igényekuek is megfelelő alakot teremtett. 
De meg a község is szüntelen azon volt, hogy előadásait tőle kitelhető 
módon tökéletesítse és hogy egy falu szerény eszközeivel a magasztos 
tárgyat méltóan állítsa mindinkább szaporodó néző közönsége elé. Az a 
szöveg, melyet az utolsó évtizedekben előadtak, 1811-ből való, WeisB 
Othmar, odavaló lelkész készítetteez egészen átdolgozta az akkori 
szöveget, mely nagyon el volt romolva, telestele volt allegóriákkal és 
egyéb tekintetekben sem felelt meg a népszinmű követelményeinek : de 
Weise átdolgozásában a népiesnek utolsó elemei is eltűntek, egészen 
modern drámát akart csinálni. Már maga a szándék helytelen, nem is 
sikerült kivitele sem. — Érdekes volna az összes oberammergaui pasz- 
szió-szövegeket időrendben egymás mellé állítani; az összehasonlítás
ból azután látnók, mint fejlődött az ízlés, miként változott a felfogás 
és a czél, miként alakult át a nyelv, mikép és honnan járultak hozzá 
új elemek, minő tényezők szerepelnek egyazon tárgy tetemes módosu
lásaiban. Hogy az oberammergaui passziójáték kezdetében és alapjában 
népszinmű, azon Qartmann munkája után nem lehet többé kételked
nünk. — A "Wild-féle és szt. ulriclii passziók népies drámák ; a nyel
vezet és szerkezet egyszerűsége, a naiv felfogás és az a körülmény, 
hogy kizárólag és szerte szélylyel a nép adta elő, világosan mutatják. 
Különösen a szt.-ulrichi passzió azon népmisteriumok közé tarto
zik, melyek a XIV. és XV. században egész mívelt földrészünkön 
annyira virultak. Már akkor külön voltak válva az egyháztól, hol előbb 
az isteni tiszteletnek kiegészítő, részét tették. Egyik részük sok komi
kus és világi elem felvételével egészen új irányba indult és gyakran
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tápláló anyja, az egyház és papság ellen, fordította vastag humorát; 
másik részük megtartotta eredeti komoly vallásos jellegét, de teteme
sen bővült; ezek tovább is a papság vezetése vagy legalább pártfogása 
alatt állottak, de polgárok, tanulók adták elő, nagy ünnepek alkalmá
val, szabad ég alatt, rögtönzött színpadon vagy középületekben, néha 
még a templomba is visszaengedték. Tárgyuk rendesen Krisztus kín
szenvedése és feltámadása volt; de később nem elégedtek meg ennyi
vel *, tárgyalták Krisztus egész életét és igen sok jelenetet szőttek bele 
az ótestamentomból. — így valóságos szörnyeteg-passziók létesültek; 
különösen az angol színészek, kik akkor tájban leghíresebbeké voltak e 
nemben, szerettek ilyeneket előadni; egy ilyen passzió előadása napo
kat és több száz személyt vett igénybe. Nem drámai cselekvény volt itt 
a főczél, hanem az epikus bibliai történetek szemléltetése; a vallási 
képzeteket akarták megvilágítani és megerősíteni. Hogy a nép szerette 
és az oberammergaui játékban most is szereti, azon nem csodálkoz
hatunk ; belső szükségletét elégíti ki vele. — Mert az oberammergaui 
passziójáték, ez az egyetlen jeles utódja amaz akkor oly virágzó pasz- 
szióknak, megtartotta eredeti jellegének leglényegesebb vonásait. Tár
gya ennek is Krisztus kínszenvedése és föltámadása ; ebbe is bele van
nak szőve, bár mérsékelten, egyes jelenetek az ótestamentomból, de 
mégis némi különbséggel; míg ugyanis a régi passzióknál ezek valósá
gos drámai epizódok, magukban befejezett egészek voltak és a drámai 
cselekvény menetét sokszor megszakították, addig itt csak symbolikus elő
járó képekkel van dolgunk, melyek valami belső vonatkozásban állanak 
a tulajdonképeni passzió illető mozzanataival; néma jelenetek ezek, 
melyeken a nézőnek a fenséges tragoedia egyes jelenetei által mélyen 
megindított lelke időről-időre szívesen megpihen. Passziójátékunk abban 
is megegyezik őseivel, hogy minden a színpadon történik, semmisem 
mögötte. — Maga a színház és a színpad is érdekes ; szabad ég alatt van, 
nagy deszkabódéhoz hasonlít. — Egy tudós azt jegyezte meg, hogy az 
oberammergaui színház megismerése után sokkal tisztábban tudta ma
gának a görög színházat képzelni. Közvetlenül a nézők előtt van a 
zenekar helye ; azután következik egy 80 láb széles és 20 láb mély elő 
színpad, melyen a kar foglal helyet, és melyen a sok személyü jelenetek 
is játszanak ; leghátul van a tulajdonképeni színpad. Itt megtaláljuk a 
régi német színpad sajátságos hármas felosztását, azzal a különbséggel, 
hogy, míg előbb a három osztály : pokol, föld és menyország emeletek
ben egymás fölé volt rakva, melyek közt hátul alkalmazott lajtorják 
eszközölték a közlekedést, addig most az osztályok egymás mellé vannak 
elhelyezve.

A színészek egyszerű falusi emberek. Azt mondják, hogy valósá
gos színművészek tanítják és gyakorolják be őket, mire Bartsch azt
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jegyzi meg, hogy, ha úgy vau, akkor a tanítványok messze túlhaladják 
mestereiket, mert nem tudna színpadot, melyen ilynemű előadást ha
sonló tökélylyel lehetne keresztülvinni. Mindenesetre nagy része van a 
feltűnő sikerben annak a meleg érdeklődésnek, melyet e község lakói 
kora gyermekségüktől fogva a passzió (mint ók mondják «der Passión*) 
iránt táplálnak, és annak a kegyeletes szeretetnek, melylyel tárgyukat 
felkarolják. Főleg azokban az említett néma jelenetekben meglepő a 
plasztikai alakítás művészi tökélye. E jelenség megmagyarázására nem 
alaptalanúl hangsúlyozzák, hogy az oberammergauiak híres faképfara- 
gók 8 így különösen kifejlődhetett bennük a plastikai érzék; azután 
ők évek alatt annyira beleélik magukat szerepükbe, hogy szinte máso
dik természetükké válik, hogy még a mindennapi életben is meg lehet 
különböztetni a Krisztust, Pilátust, sat. — Állandó typusuk van min
den egyes szerepre. Alakításaiknál leginkább Dürer festményei szol
gálnak mintákul. A beszédben egyszerűek és természetesek, nem erői 
ködnek többet adni mint a mennyi természetükből kitelik ; belsejük egy 
részét adják . szini előadásukban, és ennyiben ez a passziójáték nép
szinmű és népi előadás a legszebb értelemben; a nép szelleméből és 
tehetségéből nőtte ki magát, bár a jelen szöveg épen nem népies és 
még hozzá gyarló is. Könnyen elgondolhatni, hogy ez a sajátságos je
lenség az illető népre csak jótékony hatást tehet, úgy vallásosság és 
erkölcsösség, mint értelmi mívelődés tekintetében.

Visszatekintve a felsorolt adatokra, tényekre, nem csodálkozha
tunk többé azon a roppant érdeklődésen, melyet az oberammergaui 
passziójáték iránt Németországban, de ennek határain túl is találunk. 
A hosszú és gondos készülődések befejeztével mindenünnen összetódul 
a néző közönség; tömegesen eljön a bajor és tiroli földmívelő nép, 
zarándokolásnak veszi a hosszú ú ta t; merev áhitatossággal hallgatja 
végig a megrázó drámát, nem egyszer zokogásba tör ki egyik-másik 
buzgó vallású és érzékeny kedélyű nő; nagy számmal vannak ott tudó
sok és műkedvelők, tanúleágot és gyönyörködést keresve egy régen 
elmúlt korszak sajátságos maradványában és egy régi előadás jelessé- 
gében; végre megjelennek kiváncsi utazók, hogy végig nézve e híres 
jelenséget, azon boldogító tudattal távozhassanak, — hogy ők ezt is 
látták!

S c h u b e r  M á t y á s .
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