
történeti szemle

Immáron kilencedik alkalommal üléseznek Ma
gyarországról érkezett jogtörténészek Rothenburg 
ob dér Tauberben.1 Ez szorosan összefügg a rothen- 

burgi Kriminalmuseum regionális szintet meghaladó 
jelentőségével, valamint a nemzetközi kapcsolatok 
terén megmutatkozó törekvéseivel. Azon tény, hogy 
magyar jogtörténészek már tizennyolc éve Rothen- 
burgban találkoznak, a jövőben említésre méltó 
körülmény lesz Rothenburg város Magyarországhoz 
fűződő történelmi kapcsolatainál, és ez felveti a 
kérdést, hogy Magyarország és Rothenburg között 
korábban létezett-e történelmi viszony. A történet- 
tudomány hajlandó lenne erre a kérdésre egyszerűen 
nemmel felelni, hiszen ahhoz, hogy saját, közvetlen, 
Magyarországhoz fűződő politikai viszonyról lehessen 
szót ejteni, Rothenburg birodalmi város -  közel 5000 
lakosa és pontosan 400 m3 területe ellenére -  túlsá
gosan kicsi és jelentéktelen volt, eltérően Regensburg, 
Nümberg, Augsburg vagy Ulm birodalmi városoktól. 
Rothenburg csak ritkán 
adott helyt birodalmi 
gyűléseknek; például a 
III. Frigyes császár által 
1474-ben összehívott és 
Rothenburgban tartott 
birodalmi gyűlésen ne
vezték ki Dánia királyát,
Christiant Holstein her
cegévé. Ekkor bizonyá
ra szóba került a Hu
nyadi Mátyás, Ulászló 
cseh király és a Habs- 
burg-ház közötti konf
liktus is; ez azonban, 
mivel a birodalmi politi
ka körébe tartozott, nem 
volt releváns Rothen
burg szempontjából. A 
városi misszilisek, amelyek Rothenburg kimenő leve
lezését tartalmazzák, a városházát sújtó, 1501-ben 
bekövetkező tűz miatt elpusztultak, ezáltal a késő 
középkori iratok nem állnak rendelkezésre, eltérően 
Nürnberg vagy Nördlingen városától. 1501-től a 
misszilisek semmiféle közvetlen politikai kapcsolatot 
nem tartalmaznak Rothenburg és Magyarország viszo
nyára vonatkozóan, kizárólag csak azon tényt említik, 
hogy a császár háborúkat folytatott Magyarország 
ellen, és a birodalmi városoknak ezekhez természete
sen hozzá kellett járulniuk. I. Miksa (Maximilian) ural
kodása alatt az 1507. évi konstanzi birodalmi gyűlésen, 
valamint 1508-ban, egy schweinfurti városnapon is a 
háború költségeihez való hozzájárulásról tanácskoz
tak: Rothenburgnak 620 guldennel kellett a ma
gyarországi hadjáratot támogatnia, és testvérvárosát, 
Schwábisch Hall birodalmi várost is értesítenie kellett 
erről.2

Politikai-történeti szempontból valójában nem lehet 
semminemű kapcsolatot felfedezni Rothenburg és 
Magyarország között. Azonban a régi európai társadal-
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emberek utaztak, ke
reskedőként, kézmű
vesként, zarándokként 
gyakran hosszú utat tet
tek meg; mindenekelőtt 
a Duna kötötte össze 
Dél-Németországot és 
Magyarországot. De
mográfiai, gazdasági, 
vallási és kulturális te
rületen azonban számos 
kapcsolat létezett Dél- 
Németország és Szent 
István koronájának or
szágai között. Rothen- 
burgot elsődlegesen 
ilyen, nem politikai 
szálak fűzték Magyar- 
országhoz, hasonlóan 

Csehországhoz vagy Vencel koronájának országaihoz.3

Demográfia

Másodlagos források alapján nem ismertek olyan 
rothenburgi személyek, akiket Magyarországon nyil
vántartásba vettek. Természetesen lehetnek elszórt for
rások, azonban ezek értékelését még senki sem végezte 
el, így emiatt ezen adatok nincsenek is rendszerbe 
foglalva. Következésképpen a feladat nem túl egyszerű: 
mintha tűt keresne az ember a szénakazalban. Számos 
rothenburgi diák iratkozott be a bécsi egyetemre, s 
néhányan Budára vagy Pécsre is továbbköltözhettek. 
Besztercebánya, Kassa, valamint Kolozsvár és Nagy
szeben környékén, a német származású kereskedők és 
bányászok között biztosan voltak rothenburgiak is. Az 
alábbiakban csak Rothenburg archívumának hagya
tékát értékelhetjük ki, amely utalásokat tartalmaz azon 
személyekkel kapcsolatban, akik Magyarországra 
mentek, vagy onnan érkeztek. __
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Jog
Az 1480-tól vezetett városi regiszter adatai 1630 és 

1763 között hat olyan polgárról tesznek említést, akik 
Szent István koronájának országaiból származtak; 
elsőként említi az 1630. június 22-én Székesfehérvárról 
érkezett, borbély foglalkozású Hieronymus Schla- 
genhaufot, aki a hanaui gróf uralta elzászi Brumathban 
született, azaz jelen esetben egy Magyarországról 
elvándorolt, hazájába 
újra visszatérő német 
polgárról tanúskodik a 
nyilvántartás. Második 
alkalommal a rothen- 
burgi Szent Jakab-temp- 
lom anyakönyvének 
1628. szeptember 1-jei 
bejegyzése utal a „ko
ronázófehérvári" 
ahogy Székesfehérvárt, 
a magyar királyok ko
ronázó városát máskép
pen nevezték -  Hiero
nymus Schlagenhauf 
házasságára.4 Hasonló
képpen Székesfehérvár
ról érkezett 1633. feb
ruár 3-án a kádármes
terséggel foglalkozó Hans Friedrich Morgenstern/ 
1673. január 27-én a bádogos Heinrich Tannerről tar
talmaz adatot az archívum, aki pozsonyi polgár volt, 
azonban protestáns vallása miatt onnan elköltözni 
kényszerült.6 A Kremnitzből (Chemnitz) Magyar- 
országra elszármazott esztergályos, Johann Peter 
Scheib 1716. október 2-án Rothenburgban házasodott 
össze az esküdtként is tevékenykedő esztergályos
mester. Michael Schneeberger Anna Magdaléna nevű 
lányával; Johann Peter édesapja. Johann Georg Scheib 
nehézlovasként szolgált a császári hadseregben Diinen- 
waldtnál.7 A regiszter szerint 1751. január 20-án a sop
roni Gottlieb Tomas Veit Scheu fésűkészítő mester és 
rothenburgi polgár özvegyét, Maria Margarethét vette 
el,8 továbbá 1763. április 9-én a lakatosmester 
foglalkozású Johann Lorenz Sclechtwagner, aki And- 
reas Schlechtwagner soproni halász- fia volt, Johann 
Joachim Friedrich Dames lakatosmester özvegyét vette 
feleségül Rothenburgban.9 Mindegyikük egyszerű 
ember, kézműves volt, neveik korábban Magyaror
szágra bevándorolt német családokra utalnak, sőt. a 
fennmaradt iratok Hieronymus Schlagenhauf esetében 
egy „visszavándorlóról” tanúskodnak. A visszavándor- 
lás indokát, Magyarország vallási helyzetét később 
részletesebben is elemzem.

A Rothenburg város által kiállított születési és tan
levelek is bizonyítékot szolgáltatnak a Magyarországra 
vándoroltakra. Rothenburg városa 1606-ban születési 
levelet bocsátott ki Georg Beheim számára, aki akkor 
már tizenegy éve Magyarországon élt, és ott is háza
sodott meg. Georg fivére. Hans Beheim cserzővarga 
rothenburgi polgár volt. Szüleik, Veit Beheim dombüh- 
li hivatalnok és Martha Wei6 ekkor már nem éltek.111

1640-ben az oberstetteni, pékként tevékenykedő Hans 
Starck igazolási levélért folyamodott, mivel Magyaror
szágra akart kivándorolni;11 ezt a harmincéves háború 
veszélyeire tekintettel többen is igényelték. 1648-ban 
kapott születési és tanlevelet a Weiler Birkach nevű 
faluból származó Michel Seuffert.12 1671-ben adtak ki 
a szíjgyártó Johann Philipp Braunwald számára tanle

velet, aki akkoriban Besz
tercebányán tartózko
dott; édesapja a wiesen- 
bronni Wolfgang Bra
unwald lelkész volt.13 
1700-ban bocsátottak ki 
születési és tanlevelet a 
magyarországi Oesing 
településen élő és ács
mesterséget űző Hans 
Simon Hochháusemek, 
aki 1666. szeptember 
30-án született a Rot
henburg melletti Wett- 
ringenben. Apja Hans 
Hochháuser ács, anyja 
Susanna, Bartel Grab- 
mann molnár lánya 
volt.14 1714-ben kapott 

születési és tanlevelet az essegi bognár és császári 
fegyvermester. Michael Knöspel, aki 1665. szeptember 
3-án látta meg a napvilágot a bognár foglalkozású 
rothenburgi Georg Adam Knöspel fiaként.1:1

Hasonlóképpen a hagyaték és örökrész rendezésénél 
is előfordult, hogy Magyarországra utazó vagy onnan 
kivándorolt személyek kerültek ilyen jogviszonyokba. 
1535-ben a pozsonyi Hans Hermann a gyámság alatt 
álló lánytestvérének halálakor 60 aranyforintot kapott 
annak apai örökségéből. Ezen kívül Hans Hermann 
fivérével közösen 130 aranyforintért megvásárolt egy 
rothenburgi házat, valamint 15 aranyforintot hagyomá
nyozott Hans Ruprecht rothenburgi polgárra.16 1561- 
ben rendezte Hans Wurm rothenburgi polgár és hitvese, 
Anna Dümler bátyjának és Hans Wurm sógorának, Ge
org Dümlernek, valamint feleségének. Anna Mecker- 
lernek 48 arany forintnyi örökségét, mivel azok régen 
Magyarországra költöztek.1' 1585-ben Pankraz 
Balkenbeck von Waytzendorf Pozsonyban 23 arany
forint hagyaték után számított adót fizetett meg, mivel 
felesége Ulrich Hoffmann feleségétől -  akit Det- 
wangban Mergel anyónak neveztek -  örökölt.18 1592- 
ben a Zendiiből [a horvátországi Zengg?] származó 
Georg Hofmann asztalosinas édesapja 65 aranyforint 
értékű ruckertshofeni hagyatéka miatti élt panasszal.19 
A rothenburgi kántor, Sebastian Styx 1640-ben közben
járó levéllel fordult Pozsony városához, ahol Culen- 
bacher -  feleségének egy közeli rokona -  meghalt, és 
annak hagyatékáról kívánt érdeklődni.20 Amikor 1640- 
ben Leonhard Dümmler Bécsből Pozsonyba utazott 
azon célból, hogy követeléseit behajtsa, a rothenburgi 
tanács számára intercessiót állított ki.21 1654-ben a 
soproni Georg Kühlmann, a rothenburgi Anna Maria
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történeti sietnie

Vogtmann vője tartott igényt a hölgy hátrahagyott 
javainak egy részére.22 Mivel a győri bognár. Georg 
Kümmel meghalt, bátyja, a steigerbachi Valentin 
Kiimmel kérésére 1689-ben a bognár Heinrich Georg, 
az ugyancsak bognár foglalkozású rothenburgi Johann 
Georg fia igazolta a halálesetet. Mivel Heinrich Georg 
két évvel korábban Hans Georg Kümmel mellett dolgo
zott Győrben, így iga
zolni tudta a láz és 
elgyengülés miatt be
következett halált.22 
Mikor 1704-ben a ro
thenburgi Susanna Bar
bara Götz rövid ideig 
tartó bécsi szolgálata 
után Pozsonyban sze
retett volna férjhez 
menni, kért és kapott is 
egy olyan, a rothenbur
gi tanács által kiállított 
okiratot, hogy 1674- 
ben a rothenburgi pol
gár és pék Georg 
Götznek és windsheimi 
származású feleségé
nek, Anna Margarethe 
Müllernek törvényes gyermeke.24 Az egyedülálló 
Elisabeth Fehler Pozsonyban bekövetkező haláláról 
unokafivére, Andreas Reiberwein. nürnbergi polgár és 
cipész tett közzé értesítést. Elisabeth testvére, a 
Tauberscheckenbachban lakó. 72 éves özvegy, Éva 
Reiberwein. valamint fia, Stephan Reiberwein állapo
tos felesége miatt maga nem kívánt elutazni, ezért 
1705-ben felhatalmazták a nürnbergi Andreas 
Reiberweint, hogy a hagyatékról érdeklődjön.2''

1582-ben egy Magyarországról származó bakó I 1b 
98 juttatást kapott.26 A székesfehérvári Hans Georg 
Hermann 1661-ben városi szolgának jelentkezett.27

További magyarországi személyekről tesznek említést 
a bírósági iratok; így például a volt polgármester háza. 
valamint egy városi tanácstag háza előtt történt zavargás 
és garázdaság miatt említik az iratok a szepességi szabót, 
Paul Schmidtet és egy városi szolgát. Néhány pfennig 
megszerzése érdekében még az ajtócsengőt is kitépték, 
és beszakították az ajtót.28 Már 1410-ben állt bíróság 
előtt magyar vádlott. Klaus Kursners szolgája. Stephan 
Goppolt, aki egy határ menti magyar településről szár
mazott.29 A kézművesek és egyszerű emberek elvándor
lása a késő középkorban egyáltalán nem volt szokatlan 
jelenség, azonban magasabb társadalmi csoportoknál, 
így nemesek és kereskedők esetében ez csupán igen ritka 
kivételként mondható el.

Végezetül a fennmaradt iratok tanúskodnak városi 
alamizsna adományozásáról is, amelyet alkalmanként 
veszélyben lévő magyar polgárok kaptak meg. 
Számadatok 1630— 1631 -tői állnak rendelkezésre;20 
Item 5 Ib I d an einem Imiben reichfidalern gébén au f 
bevelch des herrn bitrgermeisters im ampt Sebastian 
Kamhoffern von Glickhnitz aus Österreich und Jóban

Zablonzki aus Crabaten, als zweien vöm Tiircken 
gefangenen mánnern, Iául ihrer urkundt und büchleins 
12. Maii [1630].21 [...] Item 5 Ib 18 d Jacob Lutha von 
dér Wallerthey, so auch vöm Tiircken gefangen und 
ranzionirt worden, lant gleiclfalfi kayfi. und anderen 
urkunden eodem die [14. September 1630]22 3 f i  36 kr 
aus bevelch dér herren altén burgermeister dem wolge-

bornen herrn Georg 
Félix freyherren von 
Hohenstein aus Ungarn, 
au f derer beeden stadt 
Tiirnaw und zue St. 
Georgen vorgewiesene 
attestata, dafi seine 
giieter in anno 1663, 
nebenst seines herren 
vatters undt frauen mut
ter ermordung, von den 
Tiircken totaliter ruinirt 
und verbrandt weren, 
zűr beysteuer gébén den 
25. Augusti anno 
I664.:'} I fi 6 kr se ind 
auf des herren ampts- 
burgermeisters befelch 
zweien französischen 

leutenandten, welche bey dem treffen in Ungarn von 
den Tiircken geschofien worden. und sich in Österreich 
curiren lafen, in dem ruckweeg wegen dér gebettenen 
ritterzehrung verehret worden, den 17. Április anno 
1665.24 [...] 48 kr sitid ex iussu herrn ambtsburger- 
meister Staudtens, Johann Georg Pirnern, eremiten aus 
Ungarn, gesteuert worden, den 25. Februárii 84,25 36 
kr sitid in abwesenheit des herrn mittlern all- 
mosenpflegers einem ungarischen exulanten nahtnens 
Matthaeus Albinus, so einem wohledlen rath ein acros- 
tichon praesentirt, verehrt worden, den 28. Maii 84.26 
[...] zwey reichsthaler aitiem sclavonischen exulanten 
nahtnens Cári Zaruta Lybiezby, welcher ein gemahlt 
glafi mit ainetn sonnenzaiger Einem Woledlen Rath 
praesentirt, [...] den 23. Mártii I685?1. Ezek csupán a 
kezdeti évből, valamint az 1670-1680-as évek nagy 
harcainak idejéből származó bejegyzések, amelyek 
során számos menekülttel kellett számolni. A számadá
sok bejegyzéseinek rendszerezett kiértékelése és 
kiadása érdekes bepillantást nyújthatna a gyökereiket 
vesztett emberek mindennapjaiba, azonban a letele
pedett polgárokhoz és parasztokhoz képest a mozgó 
népesség tanulmányozása kevésbé megragadható.

Gazdaság

Közvetlen kereskedelmi kapcsolat Rothenburg és 
Magyarország között éppoly kevés fedezhető fel, mint 
politikai kapcsolat. Magyarországról jövő vagy ott 
tevékenykedő kereskedők Rothenburgban máig nem 
igazolhatók. Rothenburg a délnémet távolsági keres
kedelemben nem játszott kiemelkedő szerepet, s nem
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hasonlítható össze az északibb városok, így Re- 
gensburg vagy később Nürnberg és Augsburg vásá
raival. A rothenburgi éves vásár kizárólag regionális 
szükségleteket elégített ki, valamint a Tauber menti 
város környékének ellátásáról gondoskodott. Szőlő a 
Tauber völgyének hegyoldalain csak csekély mennyi
ségben és minőségben termett, ezért ez nem tartozott a 
kiviteli termékek közé. A 15-16. században jelentős 
juhtenyésztés nyomai még ma is felfedezhetők; a 
hagyományként továbbélő juhásztánc és az 1475-ben 
felépített „juhászok temploma”, valamint a Klingen- 
tomál található Szt. Wolfgang-templom őrzi a régi idők 
emlékét. A gyapjút Rothenburgból Lombardiába és a 
Sváb Hercegségbe exportálták, az ott előállított posztót 
pedig többek között Magyarországra szállították, azon
ban Rothenburg és Magyarország között ezen reláción 
kívül nem volt kapcsolat.

Magyar vonatkozásokat tekintve nem hagyhatók 
figyelmen kívül a Kárpátok bányászati termékei és az 
Alföldről származó ökrök sem. A bányászat iránt 
elsődlegesen nürnbergi és augsburgi polgárok érdek
lődtek, ezek közé tartozott a Fugger család is, azonban 
meg kell jegyezni, hogy bányászattal egy rothenburgi 
polgár sem foglalkozott. Olyan rothenburgi fémfeldol
gozó, aki nyersanyagot távolról szerzett volna be, és 
kizárólag kivitelre termelt volna, nem ismert. A magyar 
ökröket vágómarhaként nagy számban terelték Észak- 
Itáliába és Dél-Németországba; a hús akkoriban a leg
értékesebb élelmiszernek számított. Hercegek, neme
sek és polgárok tekintélyüket, gazdagságukat nem utol
sósorban ünnepélyes lakomákkal láttatták, ahol magyar 
ökröket szolgáltak fel és fogyasztottak. Észak-Itália 
irányában, Stájerországban. Karintiában és Krajnában 
ökörhajtó utak, csapások, legelők jöttek létre, ahol az 
állatokkal kereskedők saját kápolnákat is létrehoztak, 
így például a stájerországi Radkersburgnál. A dél
németországi ökörhajtó utak kevésbé ismertek.38 
Alkalmanként a rothenburgi tanács mészárost küldött, 
hogy az ökrökről tájékoztatást adjon.39 Amikor a 
rothenburgi mészáros ökröket hozatott. így például 
1555-ben tizenhét darabot, akkor a városi tanácstól 
költségeinek fedezése céljából hozzájárulást kapott.40 
Ezen kapcsolatokat legtöbbször Nürnbergen keresztül 
bonyolították, így nem tisztázott, hogy lengyel vagy 
magyar ökrök érkeztek-e ily módon Rothenburgba. 
Ennek ellenére a magyar marhabőr és magyar szíj, így 
például a csengő nyakba akasztásához használt szíj 
Rothenburgban fogalom volt.41 Georg Wüstnek, a 
mészárosok rothenburgi „felesketett mesterének” 1558- 
ban 80 lb büntetést kellett fizetnie, mivel egy magyar 
marhakereskedővel, aki magyar ökröt kínált a helyi 
mészárosoknak, egyedül kereskedett, és hosszú ideig 
egy ökröt sem vágott le.42 A harmincéves háború ide
jén, 1640-ben a helyi mészárosoknak nyereségük után 
magas adót kellett fizetniük jó minőségű magyar 
marhahúsban 43 Három Rothenburg melletti kis falu, 
Habelsee, Ohrenbach és Steinsfeld parasztjai levágtak 
1563-ban egy magyar ökröt, amely egy idegen 

.mészárosé volt44 és elszabadult.

Egy Johann Stupper nevű salzburgi férfi 1040 
guldent hagyományozott Rothenburg városára, amelyet 
a tanács a spielbachi Szt. Eucharius-kápolna 
felépítésére fordított. Johann Stupper nem volt 
Rothenburg városának polgára, azonban esetében 
szoros kereskedelmi kapcsolatokról beszélhetünk, 
amely alapjául szolgálhatott ily nagy összeg vallási 
célra történő adományozásának. Salzburgban a Stupper 
család a legelőkelőbb famíliák egyikének számított, 
birtokukban volt egy jelentős patríciusház is. A 
Stupperek vagyonukat a Magyarországgal folytatott 
marhakereskedelemnek, valamint bőráru árusításának 
köszönhették, az azonban bizonytalan, hogy Rothen
burgban milyen módon tevékenykedtek. Spielbach 
Rothenburgtól északnyugatra, egy jelentős távolsági út 
mellett fekszik, amely a Rajna-Majna-vidékre vezet, 
így összeköttetést jelentett Frankfurttal. Mainzcal. 
Wormsszal, Speyerrel, illetve Heidelberggel. Lehetsé
ges, hogy Johann Stupper a magyar ökröket a népes 
Rajna-Majna-vidéken értékesítette? A fenti állítás saj
nos nem igazolható, különösen azon ok folytán, hogy 
nemcsak a misszilis, hanem számos bírósági irat is 
megsemmisült a rothenburgi városháza 1501-ben 
bekövetkezett leégésekor. Azon körülmény, hogy a 
városi tanács a hagyományt Spielbachra fordította, nem 
hozható összefüggésbe a falu fekvésével vagy Johann 
Stuppper ügyleteivel; inkább az szolgálhatott a döntés 
alapjául, hogy Spielbach a leuzenbronni plébániához 
tartozott, s a gazdag hagyománynak köszönhetően a 
tanács egy új plébániát hozhatott létre, amelynek lel
készét maga választhatta meg. nem pedig a neumüns- 
teri apátság jelölte ki 43

Vallás

Magyar szentek, például Imre herceg vagy Kálmán 
tisztelete Rothenburgban nem mutatható ki. Templom, 
kápolna, oltár, valamint szobor vagy festmény elne
vezése sem utal magyar szentekre. Azon tény, hogy a 
Rothenburg melleti schweindorfi Tilman szíjgyártó 
műhelyből egy Madonnát 1894-ben Magyarországról 
vásároltak meg, és ma Budapest egyik múzeumában46 
tekinthető meg, a nemzetközi műkincs-kereskedelem
mel hozható összefüggésbe, és nem bír történelmi 
jelentőséggel.

Ezzel szemben kimutatható a pálos rend (Ordo sanc- 
ti Pauli primi eremitae) jelenléte. Kérdésként merül fel, 
hogy a pálos rend a 14. században Lengyelországon 
(Czfstochowa) kívül miért éppen Dél-Németország
ban, különösen pedig a Sváb Hercegségben vetette 
meg a lábát, erre azonban a mai napig nem derült fény. 
A Habsburgokkal való kapcsolatról -  akiknek szár
mazása a Sváb Hercegség területére vezethető vissza, 
és Elő-Ausztriát a 18. század végéig uralták -  a késő 
középkor kevésbé tanúskodik; csak a Habsburgok és 
az Anjouk, valamint magyarországi trónkövetőik 
közötti feszült viszony említhető meg. Valószínűbb, 
hogy a sváb-frank területek lovagjainak vallásos köre
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az idegen és szigorú rendet részesítette előnyben, 
mivel a remetéktől különösen hatékony „közbenjárási 
imákat” reméltek. Ezen okból támogatták a késő 
középkorban a kicsi, ám mégis erős rendeket, amelyek 
nézetei még nem sérültek úgy, mint a nagyobb társasá
gokéi, így például a bencéseken át a ciszterciek, 
domonkosok, ferencesek eszméi; a pálosokhoz hason
ló példaként hozható fel a karthauziak, vagy a cölesz- 
tinusok itáliai vagy franciaországi elterjedése.4' Kraft 
von Hohenlohe özvegye, Anna von Leuchtenberg, 
akinek családja korábban birodalmi zálogként a 
rothenburgi helyi bíróságot birtokolta, 1382-ben egy 
pálos rendi kolostort hozott létre a Waldenburg mellet
ti Goldbachban. Onnan helyezte át 1403-ban Hermann 
von Homburg -  szülei: Barbara von Merkingen és 
Konrad von Bebenburg -  a pálos szerzeteseket a 
Crailsheimtől nem messze található anhauseni remete
lakba; ez a kolostor számos szállal kötődött Ro- 
thenburghoz, így többek között brettheimi földbirtoka 
végett Rothenburg védelméhez is hozzá kellett járul
nia. A reformáció folyamán mindkét konvent elpusz
tult; Goldbach a Hohenlohe család, míg Anhausen az 
őrgróf birtoka lett.48

Rothenburg birodalmi városában 1544-ben kez
dődött a reformáció, s attól kezdve alkalmanként 
adománnyal támogatta a magyarországi evangélikus 
intézményeket. Néhány 17. századi példa is ezt 
támasztja alá: 2 f i  24 kr seind aus E. E. E. Raths befelch 
zue dem evangelisclien kirchen-, pfarr- und schulhaus 
gebauen zue Pilsen, einem dem Tiircken geluddigten 
nuirckflecken zwischen Grain und Offen gelegen, 
welclies die Tartaren in anno 1663 hinweggebrandt 
habén, zűr beysteuer gegeben worden, den 25. Julii 
anno [ I6]65.49 1667-ben 9 aranyforintot küldtek 
Eperjes városának gimnáziuma számára,50 1679-ben 30 
birodalmi tallért a soproni evangélikus templom 
részére.51 Sopronnal kapcsolatban megemlítendő az 
1555 és 1562 között Rothenburgban szuperintendens
ként tevékenykedő, Észak-Ausztriából származó Simon 
Gerengel, akit Burgbernheimban, majd 1562-től 1570- 
ben (1571?) bekövetkező haláláig Sopronban volt 
lelkész.52 Simon Gerengel utasítására kérte Rothenburg 
bécsi követe 1666-ban. hogy Bécs városa, mások példá
ját követve, adományozzon a soproni könyvtár javára.53 
Rothenburg adományaival segítette a törökök okozta 
károk helyreállítását, így két birodalmi tallért juttattak a 
dél-magyarországi Alten-Thurn városának, amelyet a 
törökök égettek fel.54 Adományaival Rothenburg nem
csak menekülteket és rokon felekezeteket támogatott, 
hanem Magyarország újjáépítését is segítette.

Kultúra

Arról a tényről, hogy rothenburgiak Magyarországon 
tanultak, már fentebb említést tettem. Magyarország a 
latin-nyugati világnak nemcsak egyházi, hanem szelle
mi-kulturális szempontból is része volt; a magyar 
szerzők műveit és a magyar nyomdai kiadványokat be

Jog
lehetett szerezni, meg lehetett találni, így a rothenburgi 
könyvgyűjteményekben is fellelhetők ilyen jellegű 
példányok. Rothenburg a 16. század óta tart fenn taná
csi- és konzisztoriális könyvtárat a Szt. Jakab-temető 
melletti Mihály-kápolnában. Ezen könyvtár magyar 
szövegei között legrégibb a Quadragesimale Gemma 
fidei intitulatum dér fratres Hungari ordinis Minorum 
de observantia (Hagenau, 1507), amelyet ma a városi 
archívumban őriznek.55 A Magyarországról szóló leg
jelentékenyebb humanista történelmi munkát, Antonio 
Bonfini Rerum Ungaricarium decades quattuor cum 
dimidia (Frankfurt/Main 1581) című művét Rothen
burgban is be lehetett szerezni.56

A magyar politikai-jogi viszonyok is figyelmet kap
tak: Leonhard Wurflein munkája, a Vier unter- 
schiedliche Relationes, wie dér gegenwiirtige Kaiser, 
auch König zu Ungarn, zu Land und Leulen gekommen 
ist (Nürnberg 1636) is fellelhető Rothenburgban.57 A 
Decrelum Latino-Hungaricum iuris consuetudinarii 
inclyti regni Hungáriáé et Transylvaniae (Lőcse, 1637) 
című. latin-magyar kétnyelvű kiadványt, az első 
könyvtábla hátoldalán található bejegyzés szerint, 
1770. június 15-én ajándékozták Georg Christian 
Helleren keresztül a Mihály-kápolna melletti könyvtár
nak.58 A megjelenési és megszerzési idő közötti eltérés 
jelzi, hogy Rothenburg gyarapítási politikáját nem 
csupán az állomány száma alapján kell megítélni.

A 17. század második felének török háborúi révén 
megnőtt a Magyarország iránti érdeklődés, ezt mutatják 
a megjelent könyvek is, így C. Minsicht Neue und kurze 
Beschreibung des Königreichs Ungarn (Nürnberg 
1664),59 Edward Brown Reisen durch Niederland, 
Deutschland, Ungarn, Serbienusw. (Nürnberg 1686),60 
Christoph Riegel Das ehemals gedriickle Königreich 
Ungarn (Frankfurt 1688),61 valamint a Staat von Öster- 
reich, Ungarn usw. (o. O. u. J. [ 1700 körül]) c. műve is.62

A rothenburgi lutheránusok szolidárisak voltak a 
magyar lutheránusok vonatkozásában: megszerezték és 
megőrizték többek között Luther Katechismus, 
Gebeien, Liber hymnorum, Praedicationes, valamint 
Psalmi Davidis (1732/33) című műveinek Johann 
Sartorius által magyar nyelvre lefordított kiadásait.63

A 18. században a felvilágosodás magával hozta a 
természettudományos érdeklődés felélénkülését is; 
Michel Klein Sammlung merkwiirdiger Naturselten- 
heiten des Königreichs Ungarn (Pozsony és Lipcse 
1778) című könyve tanúskodik erről.64

A Habsburg-porosz rivalizálás -  amelyet 
Rothenburgban is figyelemmel kísértek, és amelynek 
Magyarország is részese volt a Habsburg-uralom révén 
-  adja Ritter von Zimmermann Über Friedrich von 
Grófién und meine Unterredungen mit ihm kurz vor 
seinem Tód (Bécs és Buda, 1788) című könyvének 
témáját.65 Komolyabb munka Ludwig Posselt Belliim 
populi Gallici adversus Hungáriáé Borussiaeque reges 
eorumque socios (Göttingen 1793) című könyve.66

A történelmi kapcsolatok áttekintését összefoglalva 
elmondható, hogy közvetlen kapcsolatok nem voltak 
felfedezhetők, leginkább a kevésbé jelentős szociális __
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okok által indokolt vándorlás és a marhakereskedelem 
miatti földrajzi mobilitás volt domináns Rothenburg és 
Magyarország viszonylatában. Az adományok, vala
mint a tanácsi- és konzisztoriális könyvtár szerzemé
nyei jelzik még a Magyarország felé irányuló érdeklő
dést. Az eltérő vonatkozások alapján összegyűjtött, 
meglehetősen különböző adatok gyűjteménye nem
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