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Opitz Márton Erdélyben,

Opitz Márton, kit a német költészet atyjának és újkora 
megalapítójának neveznek, s kinek szelleme e téren a 30 éves há
borútól Klopstock fellépéséig uralkodott, reánk nézve különösen 
azért érdekes, mert élete egyik legnevezetesebb évét Erdélyben 
töltötte.

A kor, a mely Opitzot követte, költészete kritikátlan dicsőí
tésében volt elfogúlva; a későbbi idő pedig, a melynek valódi 
lángszellemek megmutatták a helyes irányt, Opitz irodalmi mű
ködése meg- és elítélésével volt elfoglalva — s talán ez is oka, 
hogy számos értékes monographia és egyéb készület mellett is 
a költő külső élete története nincs még kellően megírva.

Opitz élete homályosabb szakaszaihoz tartozik Erdélyben 
töltött éve is; hazámba!, a kik erről írtak, felderítésére nem 
sokat tettek. Ez indított engem arra, hogy az e tárgyra vonat
kozó adatokat összegyüjtsem és Opitz erdélyi élete vázlatát 
nyújtani megkísértsem. 1)

Opitz Márton Sléziában, a Bober '-) folyó mellett fekvő 
Bunzlau nevű kisvárosban született az 1597-dikévi decemberhó 
23-ik napján, középmodú polgári szülőktől. Tanúlását szülő váro
sában kezdette, 1614—16-ban a bor őszi ói Magclalenaeumban 
folytatta. Az utóbbi évben adta ki első latin verseit »Strenarum 
libellus« cím alatt. 1817-ben a beutheni gymnasiumban volt; itt 
adta ki néhány latin versét és »Aristarchus« című latin szó
zatát a német nyelv ügyében. 1618-ban az Odera melletti Frank
furtba ment egyetemre; 1619-ben Heidelbergben van a híres 
egyetemen. Itt ír latin oratiót Frigyes választó fejedelemhez cseh 
királylyá koronázása alkalmából, (kiadva Boroszlóban, 1619.) itt 
fordítja Heinsius Dániel hollánd költő hymnusát »Lobgesang 
Jesu Christi« (kiadva Bunzlauban, 1621. végén.) A Spinola alatti
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spanyol had a Pfalzba nyomúlván, a heidolbergi egyetem tanárai 
és tanúlói nagy része elhagyja a várost, köztük Opitz (162U. 
október) és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem öcscse, Bethlen 
Miklós, kísérőjével, Géléi Katona Istvánnal.3)

Heidelbergből Opitz barátjával, a dán Hamiltonnal Hol
landiába utazott, különösön a Leydenben lakó Heinsius D. láto
gatására. Innen Hamiltont jütlaudi jószágára kísérte s itt volt 
az 1621. év nyaráig. A jütlaudi élet — mint később az erdélyi 
— épen nem tetszett neki; űnalmában egészen a költészetre 
adta magát, s így keletkeztek ott mint itt legjelesebb müvei. 
Jütlandban írta új évi versezetét: »Auf den Anfang des 1621. 
Jahres«, mely forduló pontot jelöl költészetében, és legnagyobb 
költői müvét : »Trostgedichte in Widerwertigkeit des Krieges« 
(kiadva 1633-ban).

Hazájába térve Opitz Bunzlauban és Liegnitzben tartóz
kodott. (Itt jelent meg 1622. februárban Heinsius után: »Lobge
sang Bacchi«). Állandó hivatala nem volt, de Bunzlauban 
atyja és Georg Rudolf liegnitzi herceg udvaránál élt Opitz leg
jobb barátja Nüssler tekintélyes állásban s még számos jóaka
rója, köztük a fiatal herceg maga, ki a tehetséges, tudós, ügyes, 
használható és magát kellető költőt kedvelte. E viszonyok foly
tán jött Opitz összekötésbe a liegnitzi herceg bátyjával, Johan 
Christian briegi herceggel.

Mig Opitz Némethonban költői hírét kezdé megalapítani, 
addig Erdély dicső fejedelme, a nagy Bethlen Gábor diadalmas 
hadjáratok után teremtő szellemét a hazai közművelődés, kivált 
a magasabb tudományosság emelésére irányzá. Az 1622. év máj. 
havában a rendek a fejedelem szabad választására bízták, hogy 
Kolos várt vagy Gy.-Fehérvárt collegiumot alapítson.4)

Bethlen G. egyelőre a Fehérvárt már rég virágzó iskola 
emelését tűzte célúi. Ezt először is gymnasiummá alakította 
azzal a szándékkal, hogy minél elébb akadémiává emelje.δ) A fe
jedelem az új intézet számára a hazai tanerőkön kívül német 
tudósokat is kívánt megnyerni és ez ügyben Sléziára fordította
figyelmét.

Bethlen ugyanis a 162%dki nikolsburgi békekötés szerént
a felső-sléziai Oppeln és Ratibor hercegségeket kapta, ez úton 
a sléziai rendekhez tartozott s ez által hivatalos viszonyban
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állott II. Ferdinand császár sléziai helytartójával, Johan Chris
tian hriegi herceggel; ezt azonban a sléziaiknak részvevőse a 
cseh felkelésben nagyon compr ommittálta, minek folytán kényte
len volt hivatalát még 1621-ben öcscsének G eorg Rudolf lieg- 
nitzi hercegnek átadni. Be Bethlen még mindig connexióban 
maradt a volt kormányzóval, és az 1622. év tavaszán elrez kül
dötte Magdeburger Joachim nevű külön követét, egyedül csak 
azzal a kéréssel, hogy neki iskolája számára tanárokat ajánljon.

A herceg e kérést nagyon szívesen teljesíti és 1622. máj. 
4-én kelt levelében ti) aj álja a fejedelemnek Exner Boldizsárt,7) 
Kirchner Gáspárt8), Opitz Mártont, Kopisch Jánost9) és Or- 
ganus Jánost.

Ezek közül csak Opitz és Kopisch fogadták el a meghí
vást, mely különösön a hivatal nélkül pártolói kegyéből élő ka
landos, nyugtalan Opitzra nézve nagyon megtisztelő, kecsegtető 
és főleg alkalomszerű lehetett. Neki talán már voltak is ismerősei 
Erdélyben, mert a heidelbergi egyetemen együtt tanulván Beth
len Miklóssal10), nagyon valószínű, hogy a nagyok kegyét min
dig hajh ászé és már jó hírű német költő megismerkedett a nagy
nevű és hatalmas fejedelem vér rokonával, a jeles magyar úrfiv.al 
és kísérőjével, a tudós Géléivel.

A könnyelmű Opitz gyorsan határozta el magát és még 
ugyanaz év májusában, Bartsch M. barátja lakadalma előtt11), 
útnak indúl; azonban kedve hamar lelohad és Kassán írt latin 
verséből12) csüggedés és megbánás elégikus hangja szól. A szám
űzött Ovidiushoz hasonlítja magát, kinek búdalaiból és pontusi 
leveleiből nem egy reminiscentiát találunk Opitz Erdélyben írt 
latin verseiben.

Gyulafehérvárra valószínűleg junius hó vége felé érkezett 
Opitz, talán együtt azokkal a követekkel, a kik Bethlen Gábor 
neje, Károlyi Zsuzsámul temetésére jöttek. Első verse Erdély
ben a fejedelemhez intézett latin gyászköltemény az elhunyt
ról13), melyben az özvegyet vigasztalja és az elhaltat boldognak 
mondja.

Jóval Opitz után, csak julius hóban indúl Erdélybe Ko
pisch Jakab, kinek e közben a fehérvári tanárságra nézve társa 
akadt Pauli Frigyesben. Johan Christian herceg juh 4-én leve
let ad nekik, melyben okét a fejedelemnek melegen aj álja és Ко*
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pischt alkalmasnak mondja nevelőül a fejedelem unokaöcscse 
mellé.14)

De Kopisch nagyon rövid ideig volt Erdélyben. Az isme
retlen okból távozóhoz bucsükölteményt intéz Opitz, melyben sa
ját sorsáról panaszkodik s a hazatérőnek meghagyja, mit mond
jon azoknak, kik utána kérdezősködnek. És ekkor elmondja élete 
módját és foglalkozását. l5)

Kopisch tehát elment, Pauli ha be is érkezett, mire nincs 
bizonyíték, szintén nem maradt soká, különben tudnánk róla va
lamit, s így a hazájabeliek közül Opitz egyedül maradott itten. 
A fehérvári gymnasiumbau tanártársai voltak: Keresztúri Pál, 
a híres paedagogus, ki a fehérvári iskolában már rég tanít vala, 
Géléi Katona István, akkor a fejedelem udvari papja, kit Opitz 
alkalmasint már Heidelbergből ismert, — s talán Ilosvai Bene
dek, ki valószínűleg Bethlen Gábor tanítója volt már 1590. kö
rül. 16) Opitz philologiát tanított, különösön Cicerót és Horatiust 
magyarázta. A fejedelmet is nagy buzgósággal oktatta, talán né
met nyelvre. 17)

Opitz meglehetős kényelemben élhetett Fehérvárt. Az 
anyagiaknak bizonyosan nem volt híjával, de a szellemiekben 
sem volt hiány Bethlen G. udvarában, 18)-ki »palotájában kelet 
és nyűgöt fényét, pompáját, műkincseit egyesítette. — Nyűgöt 
civilisatiójának utolsó pontja volt ez udvar, melyet még a keleti 
napnak sugarai ragyogtattak.« 19) A fejedelem becsülte Opitzot, 
szívesen társalgóit vele és gyakran hítta asztalához is,20) a költő 
viszont Moecenasának néhány latin dícskölteményt szentelt és őt 
különben is a legnagyobb tisztelettel említi. 21)

Tanárkodása nem sok időt vett igénybe, szabad ideje elég 
volt. Ennek jó részét kirándulásokra fordította, melyek alkalmat 
adtak neki régészeti tanülmányokra és hazánk természeti szép
ségei szemlélésére. Ezeket több költeményében dicséri is, 22) de 
magasabb fokú élvezetökhez hiányzott nála a közvetetlen érzék 
és a kedély finomabb fogékonysága. Különös kedvvel Zalathnát 
látogatta, a Fehérvárhoz közel eső bányahelyet, melynek Lissa
bon nevű bányanagyja Opitz jó barátja volt. Itt írta Opitz az 
1622-ki őszön »Zlatna, oder von Ruhe des Gemüths« című leíró 
tankölteményét, legjobb nagyobb költeményét, melyet hazájába



9

visszatérte után azonnal kiadott Liegnitzben, Stange tanácsos
nak ajálva. 23)

Már a Zlatnában 24) ígéri Opitz »De Dacia antiqua« mü
vét. Erre a Fehérvárt és vidékén szélűben található római régi
ségek adtak ösztönt és adatokat a régészettel már előbb foglal
kozó Opitznak, s e munkán állítólag egész életén át dolgozott és 
befejezve is hagyta hátra; de én azt hiszem, hogy nem sokra 
ment vele.25)

Opitz՜ nagyon visszavonultan élt Fehérvárt.2ti) Elhagyott- 
ságában kedvese nyújtott némi vigasztalást, kivel sok időt töl
tött »megengedett« élvezetekben. E nőt Vandalának nevezi;27) 
véleményem szerént ez is álnév, mint Opitz többi kedveseinek ne
vei. S ez értelemben igaza van Opitznak, ha ezeket illetőleg azt 
állítja, hogy puszta nevek, hogy tulajdonosai nem léteztek soha.2ii) 
Még Colerus sem igyekszik megdönteni azon tényt, hogy ez ál
nevek alatt valóságos lényeket kell gondolnunk. 29)

Hogy Opitznak Lissabonon kívül is voltak barátja! Fehér
várt, maga mondja, midőn egy helyt tőlük búcsúzik,30) máshol 
pedig bevallja, hogy Erdélyben nem volt híjával a tisztelet, pár
tolás, barátságnak s mind annak, mire szüksége volt, s hogy 
nagyobbrészt a honvágy vonzotta innen haza.31)

E nyilatkozat első részét maga Opitz cáfolja versei, aján
lásai és levelei erre vonatkozó helyein, melyek szerént a fejede
lem kegye és a maga kényelmes helyzete dacára állapotával és 
környezetével a legnagyobb mértékben elégedetlen ; semmi sincs 
ínyére, állása, az égalj, az emberek ellenkeznek természetével. 
Éhez járult még, hogy Opitz az 1^22-ki őszön beteg lett és hi
deglelésben s lázban sínlődött egészen hazatérte utánig.32)

Ily körülmények között nem csoda, ha Opitz oly sovárogva 
kívánkozik haza. 33) Hogy ennek egyedüli oka valódi, tiszta hon
vágy volt volna, nem kell feltennünk Opitzról, ki az »ubi bene, 
ibi patria« ellen nem adott bizonyságot, mert mindig csak akkor 
szállotta meg a honvágy, ha valamiképen roszúl ment dolga.

De most ezen kívül is volt, mi felébreszsze honvágyát — s 
ez ambitiója volt. Hiúsága itt nem nyert kellő kielégítést, Meg
lehet, hogy nélkülözte az otthon már megszokott tömjénezőket; 
hogy voltak ellenei, kik a talán különcködő, fenhéjázó és a ma
gyarokkal nem rokonszenvező 34) idegen poétát nem kedvelték,
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s nem igun törekedtek, hogy életét kellemessé tegyék és önérze
tét emeljék. Hazájával Opitz bajosan és ritkán közlekedhetett, 
többnyire csak diplomatiai küldések alkalmával, s igy szelleme 
meglehetősen elhagyatva erezhette magát. írói hírét is veszélyez
tetve gondolta, Mert — noha Bethlen Gábornak szép és nagy 
könyvtára volt, melyet Opitz bizonyosan kedve szerint használ
hatott és használt is — tudományos munkálatai kidolgozására 
mégis hiányoztak az irodalmi segédeszközök, melyeket az időben 
a költő sem nélkülözhetett, a mennyiben a kor ízlése szerénti 
költeményhez roppant tudós apparatus — egész könyvtár — volt 
szükséges. Másrészt pedig Opitz attól tartott, hogy öt távollété
ben otthon nélkülözhetőnek találhatnák, sőt elfelejthetnék. Bán
totta a tudat, hogy a németek nélküle is megélhetnének. Féltette 
otthon már szerzett befolyását és még szerzendő tekintélyét. Mint 
Cicero hajdan Rómába, úgy vágyódot ő hazájába. Csak itt volt 
tere hatni, teljesíteni azt, minek programmját már az »Arist a r- 
chus«-ban adta, érvényesíteni magát és valósítani ifjúsága nagy- 
ratörö terveit. Jobb állapot óhajtása mellett tehát Opitznál nagy
részt dícsvágy volt a honvágy. 35)

Folytatom Opitz erdélyi verseinek egyenkint bemutatását.
Valószínűleg Erdélyben, az 1622-ki ősz felé irta Opitz la

tin versét Kirchner barátjához,36) melyben boldognak mondja 
azt, kinek nem kell dőzsölő, nyers nép közt vesztegetnie idejét, 
ki otthon élhet, a társaság és természet örömeit nyugodtan él
vezve. Ezt kívánja ő magának is.

Télfelé, midőn az ősz derekán beállott láz már szűnni kez
dett, Cunrádhoz — Domini est salus — jelmondására irt meg
adással teljes latin költeményében 37) e jelmondatot magasztalja 
Opitz, ennek tulajdonítván, hogy a nehéz sínlésből üdülni kezd.

Ez évi karácsunkul՛ fog hozzá Opitz: »Lobgesang über den 
freudenreichen Geburtstag unsers Herren und Heylandes Jesu 
Christi« című költeményéhez; 3ίί) ezen a jövő évben is dolgozik 
és csak hazájában fejezi be. Bevezetésül latin elegi át intéz Nüss- 
lerhez,39) melyben költeménye tárgyát magasztalja és betegsé
géről panaszkodik. A tudákos hymnus maga 292 sorból áll, benne 
keresztény fogalmak és pogány mythologiai vonatkozások visszás 
keveréket képeznek. Reánk nézve érdekes a költemény kezdete, 
hol Opitz elégedetlensége erősen tör ki. E vad helyen, azt mondja,
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nem is lehet dalolni; nincs itt templom, melyben az ő nyelvén di
csérnék az urat; teste lankadt s a láz még nem hagyta el.

Az 1623-iki januárhóban, midőn Bethlen Gábor Magyar- 
országba indúl, Opitz hosszú költeményt ír a fejedelemhez,1 °) 
melyben ezt minden dicsérettel elhalmazza. Megszólítja verseit, 
csak jelennének meg bátran a fejedelem előtt, ennek harcias 
lelke a múzsáknak is nagy barátja. Felhozza a költészet dicsőítő 
hatalmát; meghagyja verseinek, kérjék az égieket, hogy Bethlen 
útja akadálytalan, vállalata sikeres legyen. Kívánja, hogy útjá
ban szívének is kielégítést szerezhessen az özvegy fejedelem s 
nősülve térjen vissza; a távolban is gondoljon az itthon mara
dottakra. A hős neve élni fog a tudomány számára alapított in
tézetekben — s így Bethlen, ki hadi erényben már is vetélytársa 
a császárnak, az lesz a béke müveiben is. (Az összevetés 11. Fer- 
dinánddal különben nem igen hízeleg Bethlen Gábornak.

Talán az 1623. év tavaszán készítette Opitz a 1U latin fel
iratot a fejedelem hálószobáját ékesítő képekre.՛11) Bib'iai tárgyú 
4 soros epigrammák, van bennük szellem s néhányban humor is, 
de minket érdeklő vonatkozás egyikben sincs.

Bethlen Gábor május elején ismét a hazában van. A meg- 
érkezőt Opitz latin költeménynyel üdvözli,12) melyben a nála 
szokásos módon az egész természetnek részt kell venni az alka
lomszeréiül hangúlatban. Itt a természet, mely Bethlen távozása
kor a tél gyászát viselte, most visszajöttén a tavasz díszével örül.

Opitz a fejedelemtől ez időben kérte elbocsátását. Ezt 
talán már májusban megnyervén, útra készülődött. Ha Erdély
ben, akkor most írta ama csinos német versét, mely szerént csak 
a szerelem tartja még, midőn hazájába térhet. 13)

Indúlásakor, talán junius elején irt német versében búcsú
zik Erdélytől.11) Isten liozzád-ot mond a helyeknek, hol üdülést 
talált; az emberek nyers erkölcsei elűzik, pedig terve volt innen 
a szomszédos Görögországot meglátogatni, (ennek nagy embe
rekre emlékeztető classicus helyeit hosszasan sorolja el,) de be
tegsége akadályozta. Búcsúzik barátjaitól és Vandalától, végre 
megszólítja hazája táját, fogadná öt ismét magába, itt akar ő 
ezután élni, nyugodtan, bekében.

Opitznak még egy versét említem meg, mely ugyan hazá
jában, talán Bunzlauban, az 1626-ki tavasz végén kelt, de Er-
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délyre vonatkozik. Ebben Bethlen Gábor neje, Brandenburgi 
Katalin nénjét, Anna Sophia hercegnőt üdvözli, midőn ez húga 
lakadalmáról jön haza Erdélyből.45) E költemény eleje és vége 
hasonlít Opitz többi üdvözlő verseihez, különösön megegyezik a 
Bethlen Gábor hazatértére írottal.4 6) A költemény többi, nagy 
részében Opitz jártasságát mutatja hazánk geographiájában, 
midőn felsorolja Bethlen országa nevezetes városait.

Opitz az 1623-iki nyáron hazájában van, mielőtt Bethlen 
ismét Ferdinánd ellen indúlt volna. A »Zlatna« kiadása aján
lását Parchwitzban írta augusztus 9-én, 4 ՛) tehát bizonyosan még 
júliusban otthon volt. Ott egyedieg ismét a hercegek kegyéből 
élt — többnyire Liegnitz, Parchwitz és Bunzlauban.

Opitz élete ezután! folyamát nem követem. Csak még azt 
említem, hogy az 1626. év tavaszán, midőn az élet gondjaival 
kellett küzdenie, szándéka volt Erdélybe visszajönni, honnan 
egykor oly epedve vágyódott el. Még az évi tél felé sem tett le e 
tervéről, melyet nem teljesített soha. О maga azt állítja, hogy 
régészeti tanulmányai folytatása céljából kíván ismét eljönni, de 
én ezt hiszem, nem ez volt első oka. Valószínűleg megünta a kó
borlást imádott hazájában, melyben még nem kapott zsíros hi
vatalt és ezért kívánkozik vissza Erdélybe — Egyiptom húsos 
fazekaihoz !48)

Az eddig felsorolt verseken kívül nagyon ritkán említi 
Opitz hazánkat.49)

Opitz ugyan betegséget vitt haza Erdélyből, de nagy szel
lemi előnyöket is. Az itt töltött év irodalmi eredményei quanti
tas és qualitasra nézve egyaránt jelentékenyek; itt keletkezett 
nagyobb költeményei legjobbika, a »Zlatna«, mely korát elra
gadta; Opitz itt vetette meg alapját »De Dacia antiqua« müvé
nek, s e soha meg nem írt munka puszta nevének köszönheti 
Opitz híre nagy részét. Sőt az én meggyőződésem szerént 
Opitz Erdélyben jött tisztába a modern német metrika törvé
nyével, melylyel az 1624-ben kiadott »Buch von der teutschen 
Poeterey-«ban megalapítja a német költészet új korát.50)



Jegyzete к.
։) A szükséges forrásokhoz nem könnyen férhetni : némelyikét nél

külöznöm kellett. Az erdélyi és fővárosi könyv- és levéltárak nagyon keve
set nyújtanak, Erdély egykorú krónikásainál alig találhatni valamit e tárgy
ról. Saját irodalmi segédeszközeim mellett/ különösön dr. Meltzl tanár fő
könyveit és jegyzeteit és dr. Heinrich tanár úr könyvtárát használtam. Fo
gadja mindkettő őszinte köszönetemet !

Opitz német verseiből az idézetek az 1645—46-ki amsterdami kia
dásra vonatkoznak, latin verseiből pedig az 1631-iki frankfurti kiadásra. 
Mindkettő nagyon hiányos.

-) Ettől vette Opitz »a Boberfeld« praedieatumát, midőn II. Ferdi- 
nánd császártól (1627. végén vagy 1628. elején) nemességet nyert. Ő maga 
ezt többször említi és 1628. máj. 4-én Venatorhoz intézett levelében így 
írja alá magát: »Martinus Opitius, de Boberfeld, (sum enim Caesare ita vo
lente eques üvitttíoc et nobilis sine rusticis.) (1. A Tscheming : Schreib- und 
Sprachkunst) De Köhler (Colerus, az ismeretes »laudatio«-ban, Opitz élete 
első leírásában) nem szól semmit e nemességről és a boroszlói Maria-Mag- 
dol na-gymnasium derék tanára, dr. Palm Hermann, ki Opitz élete leghomá
lyosabb pontjai felderítése körűi nagy érdemeket szerzett m igának (1. H. 
Palm : M. Opitz, 2 Beiträge 1862. és Neue Beiträge, 1871.) és Opitz Erdély
ben időzéséről is számos fontos adatot nyújtott — a f. év nyarán megjelenő 
értekezésében bebizonyítani törekedik, hogy Opitz nemességét és címerét 
nem a császártól nyerte, hanem maga ajándékozta magának.

3) Bőd Péter, Smirnai Szt. Polikárpus stb. »az ötsével gr. Bethlen 
Istvánnal el-küldött ismét az'Heidelbergai Akadémiára- 1619. észt. De igen 
sokáig ott ülni nem lehetett, mivel a Spanyolok a Palatinatusba beütvén 
kezdettenek vala pusztítani,'féltvén a rá bízott Urfit, jött onnan — — Po- 
sonba a Fejedelemhez.« (t. i. Géléi Katona István.)

4) Appr. Const. I. r. X. t. 1. 2. 3. c.
5) A 6. jegyzetben közölt levélben »Gymnasium aliquod elegantio- 

ris literaturae, deinceps quoque Academia«, a 7. j.-ben közölt töredék
ben »in formando firmandoque Gymnasio Vestro« és Opitz latin ver-



selben (32. 1.) »Sic st udus, queis jam quasi f u n d a m e n t. a locavit.« (Լ még 
a lß. jegyzetet.)

β) Ε levél eredetije Boroszlóban,- a tartományi levéltárban van. Má
solatomat a már említett Palm H. tanár úrnak köszönöm. Mivel e levél 
sem külföldön sem itthon közölve nincsen, egész terjedelmében ide iktatom:

Serenissime Princeps, Domine amice et Vicine observandissime. Prae
missa cum salutis precatione tum nuncupatione amicitiae nostrae atque offici
orum : Facere non possumus, quin, quod res est, palam fateamur: allo
quium Serenitatis Vestrae tam per benevolas 1 iteras quam Virum ornatis
simum, Joacbimum Magdeburgerum, Internuntium volupe nobis non esse 
non potuisse. Extollit enim Serenitas Vestra illustre signum sui in Deiun 
zeli erga Ecclesiam pietatis : parat in ipsam patriam, in inventntem. in 
universam denique posteritatem, si quae futura est grata, vere magnificae 
liberalitatis monumentum : postea quam id agit, ut in Transylvania Gym
nasium aliquod elegantioris 1 iteraturae, deinceps quoque Academia sumptu 
necessario condi, honorifico dotari possit. Dulce nimirum Deo hominibus
que amabile erit spectaculum; in iis regionibus tandem aliquando mitissi
mas Musas, mutuo Gratiis amplexu i unctas delitiari: ubi olim furialis 
Bellona campum suum Martium habuit. Jure igitur meritoque Sera ni tat i 
Vestrae gratulamur de tam laudabili instituto : quod Deus, cuius in hoc 
orbe terrarum dispensatores sumus, Favonio suae gratiae provehat: ea que 
ipse suppeditet adminicula, quibus Serenitas Vestra fastigium voti sui 
contingere valeat. Nam quod a nobis petiit, ut accuratione nostra excitare
mus tres quatuorve eruditos, probos, orthodoxos viros, illud laeti lubentes- 
que in nos recepimus; partim ne videremur deesse voluntati Seren.t!s Vrat 
et pio studio : partim ut nostrae ipsius naturae obsequeremur. Quippe more 
et exemplo maiorum nostrorum, qui et sumptu egregio et suscessu haud 
poenitendo scholas condiderunt, purae religionis doctrinaeque officinas: 
non minus ipsi de conservanda cultus divini et lit,erarum munditie solliciti 
fuimus. Quocirca non tantum nominavimus Magdeburgero ; sed per 1 iteras 
quoque admoneri curavimus, adductis in rem praesentem argumentis ad 
persuadendum aptis ; ut ne dubitarent in Transylvaniam, praeclaro adeo 
nomine, proficisci; viros iuvenesque orthodoxa pietate et morum dignitate 
et, literaram omnis generis amoenitate, et docendi peritia nobis praedicatos, 
quos proinde Seren. fi Vae diligenter commendamus; Balthasarem Exue
ram, Gymnasi Bethaniens is Professorem, Gasparem Kirchnerum, scholae 
Boleslaviensis collegam, Jacobum Copium, Baronum Schwambergiorum 
Ephorum ; Martinum Opitium ex Academia Heidelbergensi pridem, Bel
gio item ac peregrinatione Danica reducem ; et Jeannem Origanum, Davi- 
dis Origani, mathematicorum nostra tempestate per Germaniam-facile prin
cipis, nepotem. Quos vero animos singuli prae se ferant, obeundi provin
cias, nostra sibi Suada destinatos ipse Magdeburgerus pro industria sua 
fideque abunde exponet: in cuius renuneiatione, speramus, Seren. tas Vra 
acquiescat. Erit nihilo minus nostrum; si porro Seren. t! Vra՛ Vel hoc tali, 
vel quovis alio negotio quidquam aut suave praestare, aut utibile possimus

'4֊
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opinioni <ie nobis conceptae officioque nostro deesse minime. Sic Deus opt. 
max. Seren.-tem Vram omnibus secundae fortunae numeris, bono Ecclesiae 
ac Eeipubl. sospitet.

Datum ex urbe nostra Bregensi, pridie Pentecostes (14 Mai) an.
MDCXXII.

(Joannes Christianus D. G. Dux Silesiae, Ligni censis et Bregensis) 
Seren, fi Vraé

amicus et vicinus observantissimus 
Joannes Christianus.

Serenissimo Principi, Domino Ga
brieli, Sacri Eom-i Imp-i Transylvaniae- 
que Principi, Duci Silesiae Opoliensi et 
Batib oriens i, partium Hungaricarum Do
mino, Siculorum Comiti, Domino Amico 
et Vicino nobis observatissime.

Ez okiratból következtetni lehet, hogy Opitz református volt, vagy 
annak mondta magát. Strehlke F. (M. O. Eine Monographie 1856. 178.1.) 
lutheránusnak tartja.

7) Az Odera melletti Beuthenben a Schünaich-féle gymnasium tanára, 
azelőtt a teseheni hercegek nevelője ; meghalt 1624-ben Boroszlóban.

8) Opitz rokona s szülővárosában Bunzlauban tanár, majd liegnitzi 
és később császári tanácsos ; meghalt 1627-ben. (A 7. és 8. jegyzetre nézve 
L Henelius : Silesiographia renovata).

9) l.a 14. és 15. jegyzetet.
10) La .8. jegyzetet.
4) Erre vonatkozik Opitz latin költeménye : Ad M. Bartschium (O. 

1, V. 101. L), melyben arról panaszkodik, hogy neki mindig barátjai násza 
előtt kell elutaznia.

0. At nos extremum procul hinc migramus ad Istrum,
Visuri an Musas Dacia fortis amet.

Az utolsó előtti sorból :
13. Quippe domum nobis elapsa aestate reversis, 

úgy látszik, hogy már ekkor szándéka volt, nem sokára visszatérni. Ha itt 
azaes t a s közönséges értelemben van véve, már ugyanazon év őszén akart 
visszamenni, ha pedig e szó évet jelent (mint Vitruviusnál stb.), akkor visz- 
szatérése idejét épen jól jósolta.

l2) Ad Michaelem Bartschium. Gassoviae perscriptum. (0. 1. v. 70. 1.)

3. Quid charam, superos rogo per omnes,
Me rellinquere patriam coegit,
Cum nuper quasi conscius malorum.
Aut prorsus capitis reus, citato 
Usque ad Dacica tenderem arva cursu Ղ
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Quamvis Musa meos venusta sensus 
Nasonis rapiat, tamen profecto 
Nil dignun exilio ejus patravi.
Si recte n emini, nec atra egestas 

Huc me, curtaque compulit supellex, 
Dis sit gratia----- <-

19. Nos patrem tamen — — 
22. — — — et piam puellam 

Plane sprevimus, ut solent novarum 
Quos ardet facilis cupido rerum.
Sed nunc alea prima jacta ferme est, 
Victa Pannonia-------

87. Dic, quam mallet Opitius negatam 
Hanc tentare sibi viam, — —

40. Qui nunc Danubium colens ferocem,
Scit quid liquerit lieic, boni quid illic,
Postbac inveniet malique nescit.

13) Ad Principem Transsilvaniae. (0. 1. v. 30.1.)
6. At te ft.ta — — — —

Instaurare jubent charae devota maritae 
Funera et ad moestos spargere dona rogos.

37. Me quoque, quem patria Numen celeste relicta 
Has voluit terras, bos habitare lares.
Me quoque non accepta juvat, sub limine primo 
Ingressus, moestae fila movere lyrae.
Salve foeta parens laetarum Dacia frugum — —

(A 60 sorból álló költemény nem igen különbözik O. egyéb epitapliiusaitól.)

A fejedelemmé május 11-én halt meg, temetése napját nem találtam, 
de julius elejére teszem. Bethlen István gubernátor ugyanis Gy.-Fehérvár
ról 1622. jun. 5-én a szász universitáshoz intézett levelében felszólítja a 
szászokat, hogy a temetésre jövő vendégek eltartására élelmet szállítsanak 
Fehérvárra junius 24-ikére. (F. Magyarorsz. Minerva, 1828. okt) Opitz a 
temetés előtt kevéssel érkezett meg.

14) E levél eredetije is Boroszlóban, az állami levéltárban van. Máso
latát szintén Palm H. tanár úr szívességének köszönöm. Idetartozó részét 
közlöm :

»ut operas suas locent in formando firmandoque Gymnasio Ve
stro Jacobus Copius et M. Friedericus Pauli, quorum non modo nobis 
eruditio ac docendi dexteritas, sed pietas quoque, religio orthodoxa 
ad normam confessionis Helveticae, morum juxta probitas honestas
que multis modis commendata fuit. Alterum quoque Jacobum Co
pium et idoneum nobis praedicant et dignum, qui Seren-tis V-rae 
Illustr. nepoti studiorum vitaeque Ephorus adjungatur.«

E levélben Opitz nincs említve (1. a 15. j.)
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1й) Helyén való ez érdekes verset egészen közölni. (О. 1. v. 52. 1.)

Ad Jacobum Copium.

Ipse quidem mallem, juvenum doctissime, tecum 
Ad patrii rursus tendere rura soli,

Quae nimis infreno relliqui pectore, dispar 
Fortuna, sed par credulitate tibi.

At nunc fata negant, mihi semper iniqua : sequamur, 
Si melior forsan proximus annus erit.

Interea noti parvo tibi tempore vatis,
Non tamen ingrati, ceu puto, nomen habe.

Et eum quis, quid agam, quef vivam, inquiret amicus, 
Paucula, si libet, haec me monitore refer.

Mane suis Tulli suadam, ut valet, explicat Hunnis, 
Pransus musa canat quid Venusina monet.

Postulat haud totam sibi Princeps optimus horam : 
Hunc quoque, qua par est, sedulitate docet.

Cetera cuncta suae dat, nullo inhibente, quieti,
Et procul a vulgi conditione sedet.

Paucos ille libros, sed quos aut Graecia tellus,
Aut Poma in lucem protulit alma, legit.

Hos vita et scriptis imitatur, quodque Catones 
Intonsos oleat, nobile fingit opus.

Est tamen et concessa bonis et honesta voluptas,
Cui posita interdum tetricitate vacat.

Hanc facit et multam lucis pari tér que laborum 
Partem infractorum Vandala g.ata metit.

Quod si forte placet laribus prodire relictis,
Tunc quoque mens animi queis recreetur, habet.

Inter stramineis extructa mapalia tectis,
Et desolatas quas habet Alba casas,

Plurima Romanae pellustrat marmora gentis,
Tot quae post annos nunc quoque salva manent.

Adde feras gentes, Tureas, G aecosque bibaces,
Et quos a priscis credimus esse Getis.

Horum simplicitas illum sermoque morantur,
Et varii celebrant queis sua sacra modi.

Non nunquam volucri saltus circumdare gyro, 
Quadrupedisque fuga membra fovere juvat.

Haec inter, quod adest animo, componere discit 
Erecto, et patria posse carere sua.

His nos exigimus juveniles legibus annos,
Prompti fatorum fortia jussa sequi.

Tu pariter confise Deo, quae contigit horam 
Arripe, teque tuo redde, Jacobe, solo.

10.

20.

30.

40.

2
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Nec te 'pOeiíiteat Dacos lustrasse remotos :
His etiam rebus non levis usus inest :

Nam qui alias vidit non absque laboribus uras,
Post multo melius discit amare suas.

A 7. sor szel ént Kopisch rövid ideig volt Fehérvárt, ti költemény az 
1622. év őszén keletkezett, mielőtt Opitz beteg lett volna.

,b) ti vázlat szűk kerete nem enged polémiákba bocsátkoznom és a 
hibás és hiányos adatokat egyenkint cáfolnom és helyreigazítanom. — De 
különösön P. Szatlnnáry Károlyijai szemben — kinek ide tartozó és kü
lönben nagyérdekű és becsű művében (A Bethlen főtanoda története. N.- 
tinyed 1868.) majdnem minden téves, a mi Opitzra vonatkozik — megjegy- 
zek annyit, hogy Opitz nem lehetett a fehérvári A c a d e m i a tanára, hogy 
évenkint 1000 tallér fizetése sem volt, s hogy — a miből a tévedések nagy 
része keletkezett — Alsted, Bisterfeld és Piscator nem voltak Opitz tanár
társai. Nem tekintve azt, hogy ama három tudós a külföldi források egy
hangú tanúsága szerént csak 1629-ben jött be, hazai íróink vonatkozásai is 
fentebbi állításaim mellett szólnak. Az egykorú krónikások jó része (p. Nagy 
Szabó, Toldalagi, Segesvári stb.) nem nyujtnak adatot, a többi pedig a gy.- 
feliérvári Academiár ó 1 szólván, csak Alsted, Bisterfeld és Piscatort 
említi, Opitzot nem. így Kemény János, (Szalay, történ, emi. I.) és Szalárdi 
(siralmas magy. krónika II. k. I. rész). Almásy F. enyedi tanító (A bölcs fe
jedelem emléke N.-Enyed 1832.) Opitzot nem említi, de az 1000 tallérra be
hívott három német tudós bejöttét és ezzel az Academia megnyíltát Bákó- 
cy Gy. fejedelemsége kezdetére teszi. Salamon József (De statu eccl. ev. ref. 
etc.) a fehérvári »scóla« tanítóiként Ilosvait, Geleit és Opitzot említi, »na
tales tamen Gymnasii academici collegii dicti« az 1630. évre teszi, midőn a 
többször említettem három tudós jön be. Benkő is (Transsilvania, 1. IV. c. 
XVIII.) két phasist különböztet meg, csakhogy ő az elsőt 1621-re teszi, 
mint tanárokat Keresztúrit, Opitzot és Csulait említvén,— és szerénte Beth
len már 1622-ben »collegii seu gymnasii academic! fundamenta jecit ampli
ora« az »interea« 1000 tallérra jött Alsted, Bisterfeld és Piscatorial. (1. még 
az 5. j.) Kővári L. is (Erdély története, IV.) az Academia megnyíltát a fe
jedelem élete utolsó évére teszi, de tévesen említi Ilosvait, Geleit és Opitzot.

Opitz utódja a tanárságban valószínűleg Csulai György volt. Benkő 
(az i. h.) : »Georgius Tsulai ei (t. i. Opitio) successor fuit« — és Bőd P. (Sm. 
szt. Pol. 91. 1.) »Tsulai György papságra szenteltetett 1623-ban ; annak előt
te volt kevés ideig a Fejérvári oskolában tanító.«

,7) L. a lő. j. 11 — 14. sorát. Coieras a (XXIV. fej.) Senecát említi 
Horatius mellett, és utána Opitz élete többi írói mind. (1. Lindner : Um
ständliche Nachricht von M. Opitz stb. Hirschberg 1740 — 41,1. r. 69 — 71.1.)

I8) Midőn Barthold (Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft 
stb. 149. 1.) ezt mondja : »Darum ergriff er denn die Gelegenheit eines äusze- 
ren Berufes, welche ihm ein ferner, halbbarbarischer Fürst bot. Bethlen Gá
bor, der calvinische Herrscher von Siebenbürgen . . . suchte Bildner für 
seine rohen Ungarn, nicht für die einheimischen Sachsen« — nem tudja, 
hogy Bethlen Gábor felvilágosodottabb, humánusabb uralkodó volt és a
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civilisatio javára többet tett, mint akkorában akármely egészen civi
lizált német fejedelem, — a Palmenorden szerzőjét sem véve ki — s hogy 
udvarában magyar tudós akárhány volt nagyobb, mint a charlatan Opitz. 
(1. Colerus az i. li. és a 20. j.)

19) Szilágyi Sándor : Erdély helyzete a separatio után.
20) Colerus (a 17. j. id. h.): »Opitius apud Principem (Bethlen) recti 

censorem aequissimum benevolentiam ac patrocinium, qui ipsum saepe in 
aulam ad colloquium et mensam doctis viris plenam vocari juberet, apud 
alios incultos et barbaros invidiam meruit.« Majdnem szóról szóra ezt 
mondja Opitzról Trausch is erdélyi krónikájában, csak hogy Bethlen helyett 
tévesen Eákócyt említi.

J1) Opitz Bethlen Gáborhoz három költeményt intézett, (l.a 13., 40.
és 42. j.)

2s) 1. 15. j. 35 — 36. sort, 44. j. 7 — 8. sort, a Zlatna ajánlását és magát 
e költeményt. Opitz költészete viszonyáról a természethez 1. Beilhack (M. 
Opitz, Aschaffenburg, 1864. 16 — 17. 1.)

23) A »Zlatna« és »De Dacia antiqua«-ról itt nem szólok bővebben. 
Ezekről máshelyt külön vázlatot adok.

-*) A 21. sorhoz írt megjegyzésben. (0. n. v. I. 147.1.)
25) 1. a 22. j.
26) 1. a 15. j. 16. vers.
27) 1. a. 15. j. 21 — 24. vers. a 44. j. 40—41. vers. és 0. n. v. II. 186. I. 

(An Nüsslern) :
Dann hat mich endlich auch in Dacien gefangen 
Die lange Vandala — —

Meglehet, hogy а 43. jegyzetben említett költemény is Vandalára
vonatkozik.

2s) Költeményei 1625-iki kiadása bevezető szavaiban : »Wie denn 
Asterie, Flavia, Vandala u. dgi. mehr in diesen meinen büchern fast nichts 
als namen sind.«

29) Colerus, XIX. fej. (Lindner I. 65.)
30) 1. 44. j. 39. vers.
31) A »Buch von der teutschen Poeterey« vezérszavában (Opitz német 

versei Triller-féle kiadása I. kötetében) : »Ich musz nur bekennen, dasz ich 
nicht unlängst aus weit abgelegenen Orten, da es mir an Ehre, Förderung, 
Freundschafft, und alle dem, was ich bedurffend, nicht gemangelt 
hätte, mich inelirentheils darum zurücke gemacht, und meinen Zustand in 
Ungewiszheit gesetzet, dasz ich das Verlangen, daheime und bei den Mehli
gen die Zeit zu verschliessen, nicht länger ertragen können.« Talán e cél- 
zatos vallomás gyenge alapján áll Kurz : »wo er in durchaus glücklichen 
und seinen Wünschen entsprechenden Verhältnissen lebte« (Geschah d. Lit. II.)

32) 1. a »Zlatna« ajánlását (Ο. η. v. I. 126.): »dasz keines Menschen 
Zustand so widerwärtig und böse sey, dasz er nicht bisweylen sich umb etwas 
erholen und ergetzen könne, habe ich selbst erfahren. Dann ob mir wol ver- 
wichenes Jahr, als ich in Siebenbürgen wolmete, Lufft, Wasser und alles,

2*
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wessen unsere Dürftigkeit nicht entbehren kan, zu wider seyn schienen, 
ja auch desz Volkes daselbsten Sitten, Sprachen, Beden und Gedanken mei
ner Natur ganz entgegen waren------ Ezenkívül 1. még a 37. j. 11 —12 és
17 — 25. verset, a 38. és 39. j., a 44. j. 9 — 11. és 35—37. verssorát, és a 48. j. 
(Gruterhoz írt levél.)

A fejedelemhez írt verseiben Opitz nem panaszkodik rósz állapotá
ról ; de kincseit említvén emlékezteti őt a maga szegénységére — és a költé
szet nagy hatalmára, mely egyedül nyújthat halhatatlanságot a hősöknek. 
Értett Opitz a magasabb kolduláshoz ! (1. 40. j. 15—20. v.)

33) Az előbbi jegyzetben említetteken kívül 1. még »Zlatna« 515 — 6, 
(О. и. v. I. 145.) és a »Buch v. d. t. Poeterey« bevezetését.

34) Bist János az Opitzra irt »Lob-, Trauer- und Klaggedicht« (Ham
burg 1640,) 195—97. verseiben azt mondja ugyan, hogy Opitz magyarul is 
tudott, de nekem alapos okom van, ebben kételkedni.

35) 1. Tittmann bevezetését Opitz M. válogatott versei kiadásához. 
(Lipcse, 1869. XXIV. 1.)

3t>) Ad Gasp. Kirchnerum (0. 1. v. 51. 1.)
Felix, qui patriis aevum traducit in umbris,

Et laeto notis pectore vivit agris.
Illum non misero plebs importuna boatu 

Terruit, et vanos jussit inire dies.
Illum non nimium grandes ursere cululli,

Ebria nec medio mens natat uda mero.
31) In scitum Casparis Cunradi: Domini est Salus. (O. 1. v. 24. 1.)

11. A vobis procul, anxium sinistrae 
Fortunae didici timere fulmen — —

16. Imprimis gracilenta non torosos
Cum nuper febris hos trahebat artus,
Nec quicquam mihi (tanta solitudo 
In terra minime mala bonorum est)
Veri consilii pateret usquam,
Hanc solam petii Deum salutem ;
Et vires animique, corporisque,
Id quod nec medicus, nec herba posset,
Omni spe citius redire sensi.
Sint longe mihi patria et parentes,
Sint chari (grave dictu id est) amici,
Et quodcumque juvat domi morantes ;
Non sum solus, ubi Salus Jehovae est.

A költemény végén áll kelte : »Albae Juliae, anno MDCXXII.«
38) E költeményt Opitz az 1624-iki januárban adta ki Liegnietzben. 

A Nüsslerhez intézett latin ajánló levelet (0. n. v. III. 179. 1.) így kezdi :
adhuc in Dacia, ubi calamum ei primum admovi, 

hunc hymnum fuisse, adjecta sub ejus initium conscripta illic elegia (1. a 39.
»Destinatum tibi
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j.) , ostendit.« — Ezután magasztatja Nüsslert és mentegeti a költe
ményt a maga rósz állapotával : »Quae mea tum scribentis conditio fuerit, 
quam gravissimus me morbus invaserit, quibus curis involutus haeserim, non 
semel audivisti« stb. végre a mi becse van a műnek, a tárgy érdeme.

A »Lobgesang« minket érdéllu versei: (0. n. v. III. 184. 1.)
— — — — A eh ! aber ich bin kommen 

Wo fast mir aller Fug zu singen ist benommen,
In diesem wilden Ort, da niemals keine Gunst 
Gewesen, noch sevn wird zu einer freyen Kunst:

Da alle Liebe liegt, die Stimme zu erheben------
25. Kein Tempel ist hier nicht in dem ich könte hören,

In meiner Sprachen zwar, disz dein Geburtsfest ehren — —
29. So hab ich auch biszher nicht wenig abgenommen,

Bin einen groszen Theil von meinen Kräfften kommen
Durch Krankheit, welche mich noch jetzt nicht gänzlich lest: 
Was sonsten mehr hier ist, ist grimmer Frost u. Pest.«

(Pedig О. hazájában hidegebb van és akkorában a pestis nagyon so
káig dühöngött. Ő maga dögvészben halt meg,Danzigban, 1639. aug.20-án.)

39) Ad Beruh. Guil. Nusslerum etc de hymno suo germanico in Chris
tum (0. 1. у. 25. 1.-n. V. III. 181.)

37. Huc magnae steterat qua prisca Colonia Romae,
Non licet hoc etenim corpore, mente veni —

41. Nam me languor edax, et membra exercita morbis 
Vix digitos, taceo plura, movere sinunt.
Hora tamen clemens, post tot discrimina rerum,
In patria rursum te mihi junget humo.
Interea, nam sola fere mihi vota supersunt,
Vive, et me melius, dulcis amice, vale !

40) Ad Principem Transsilvaniae. (O. 1. v. 104. 1.)
1. Dum Jani festae gemini rediere calendae-------
7. Judice me, nemo est usquam dementior illo,

Et qui plus doctos gestet in ore viros.
11. Non minus et nostro tamen indulgere labori 

Interdum, posito Martis amore, solet.
15. Non alias;mihi divitias Fortuna reliquit:

Ipsius immensas arca recondit opes.
Est tamen et nostris sua gloria versibus, istis 

Quae plebem capiunt anteferenda bonis.
Quidquid ubique auri est, nec vitae proroget horam —

33. At quoniam Dacis abitum meditatur ab oris,
Laetaque Pannoniae jam petit arva suae —

61. Me quoque, si modo fata volunt, quae jure sequemur,
Non alius quisquam carmine major erit. *

69. Sic Studiis, queis jam quasi fundamenta locavit.
Illius dempto fine virescet honos,-------

* < ·

17.



* Opitz megérte Bethlen G. visszajöttót, tie akkor nem igen tett ki 
magáért poesis dolgában. (1. a 42. j.)

4l) Inscriptiones cubiculi Principis Transsilvaniae. Ad imagines ejus
dem argumenti. (О. 1. v. 123. 1.) Címeik: 1. Creatio. 2. Adam. 3. Eva. 4. 
Pomum. 5. Exilium. 6. Miseria. 7. Abel. 8. Arca. 9. Diluvium. 10. Mise
ricordia.

4B) Ad Principem Transsilvaniae. (0. 1. v. 104. 1.)
1. Bis tribus excrevit vaga Cynthia cornibus, ex quo 

A Dacis ibas, Dux generose, tuis. — —
Bethlen nem volt egész félévig távol.

*3) Az »Oden oder Gesänge« egyik legszebb verse. (0. n. v.
II. 210.)

XVI.
Ich kann mich zwar zu dir begeben

Jetzt wann ich wil, mein Vatterland,
Nun ich befreyt bin von dem Leben

Bey dem kein Glück ist und Bestand :
Doch lielt mich noch der Liebe Band,

Der ich zu schwach zu widerstreben.
Ezelőtt a hazába vágyódott, a hajnal, források, virágok, erdő-mező, 

szóval a természetért rajongott, most mindezeket kedvese pótolja. A költe
mény 5 hatsoros versszakaszból áll.

*4) Als er ausz Siebenbürgen sich zurück anheim begab. (0. n. v.
II. 45. 1.)

1. Du schöner Apulus — —
5. Gehabe dich nun wol, sampt dem und jenem Quelle,

Die reich von Golde sind, — — —
— — — mein Sinn steht anderweit.

Der rauen Menschen Art die jetzund bei dir wohnen 
Die aller Tugend Feind, und ihr mit Hasse lohnen,
Die zwingt mich dasz ich dir musz geben gute Nacht, 
Und auff mein Vatterland bin widerumb bedacht.
Ich hatte wol vermeynt, auch schon mir vorgenommen, 
Zu dir, 0 Grecien, in kurtzer Zeit zu kommen,
Du werthe Naclibarinn : ich dachte ganz auf dich,
Und wolte nun dahin — — — —

8.

--------------- — mein Siech seyn aber macht,
Dasz ich mir alles nun musz schlagen ausz der acht.
Die Kranckheit lest mich nit, desz Febers Kalt und Hitze : 
Drumb ist es nur an dem dasz ich zu Bosse sitze,
Auff Teutschland wider zu, ihr Freunde, gute Nacht,
Und du, 0 Vandala, mit der ich auch verbracht 
Ein Theil der langen Zeit. — — —

35.
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Opitz a legjobb egyetértésben vált meg a fejedelemtől, ki őt dúsan 
megajándékozva bocsátja el. Colerus (Lindner, I. 72.) erről így ír : vper
missu idulgentissimi Principis, in signum principalis clementiae ab ipso 
muneribus auctus paulo ante secundum Transsy 1 vanicum bellum contra 
Austrian! motum, tempestatem illam effugit.« — — —

4S) Auf Ihr. Fürst!. Durch). Annen Sophien, Herzogin zu Braunschweig 
und Lünenburg, Zurückkunft ausz Siebenbürgen. (0. n. v. II. 8. 1.)

17 Wie lange hast du uns vermeynet auffzuziehen,
Zuhalten diesen Schatz, den wir dir nur geliehen,
Du reiches Dacien, nun Siebenbürger Landt ?
О JMarosch hat auch dich disz edle Bild erkandt ?
Ihr Sachsen, die ihr nun des Orthes gantz vergessen 
Der euch erzeuget hat, und hier seyd angesessen,
Wo Decebal durch Born, Born durch der Gothen Schar 
Gedämpffet worden ist; ihr Sachsen, nehmet wahr 
Wannher ihr kommen seyd ; erkennt an einem Weibe,
Was eueir Teutscliland sey —------ —

64. Komm du, о Weiss nburg, der edlen Heldin Buh,
Wo ihre Schwester bl eil t, die Fürstin derer Lande 
Die uns nun sind verknüpft mit diesem go.dnen Bande —

Fehérváron kívül még Kassát, Selmecet, Tokajt, Bánást (melyet Tril
ler — II. к. 262. 1. — Nacas-ra corrigál !)Debrecent, Nagyváradot, Kolosvárt, 
Tordát, N.-Enyedet, N.-Szebent, Brassót, Szászvárost, Segesvárt, Besztercét, 
Vincét, Medgyest, Szászsebest említi és néhány folyót és vidéket, mindenik- 
hez valamely jellemző vonását csatolván.

A szászokat most semmikép sem érheti a vád, hogy megfeledkeztek 
volna — wannher ihr kommen seyd ! No, de a nagy és hatalmas Bethlen 
Gábor idejében máskép állottak a dolgok !

A szóban forgó hercegnőről írja Kemény János (Szalay, t. eml. I. 88.) 
»egy nénje is a fejedelemasszonynak, brunsvigi hercegné elkísíré.«

4ti) Az utolsó sor majdnem szószerint megegyezik, ott:

22. Vix remur verni temporis esse, tuum est.
itt:

92. Wird durch dein’ Ankunfit mehr als durch die Zeit gemacht.

*?) Parchwitz, den 9. Tag Augusti desz 1623. Jahres. (Ο. η. v. I. 1 29.)
4íi) Hogy ismét. Erdélybe akar jönni, már az 1626. év tavaszán írhatta 

Buchner A. barátjának. Ez ugyanis 1626. junius 17-ki levelében ezeket írja 
Opitznak : »De itinere tuo Dacico iterum te moneo, ut caute illud suscipias 
et cum accuratissima cura salutis tuae. Itaque te, per quidquid tibi sanctum 
ac carum est oro, quaesoque, ut tui rationem habeas, et maneas potius, si 
quid timendum fuerit, quam incertis periculorum te committas. Pereat 
omnis Dacia, modo Opi tins noster nobis superet « (1. Jaski, epistolae ad Opi- 
tium et՛·. 8 9.1)
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1626. ιιυν. 20-án Gruterushuz a iláciai régiségek ügyében íti levelé
ben ezeket mondja Opitz : ֊ In Dacia nihil habui, qnod amarem, praeter 
ipsam, et illius loci genius moresque hominum non sunt ad gustum cuiusvis. 
Non tamen omnem animum eo perlustrationis melioris gratia redeundi 
abjeci,cum praesertim Princeps satis benigne me invitet. Sed jam bella ve
tant, et infesta latrociniis itinera.----------- Est v. ea gentis barbaries, ut
pulcherrima quaeque saxa, statuas, gemmas, nummos ne tanti quidem
faciant.«------ Bethlen Opitzot talán ismét a gymnasiumhoz hítta tanárnak,
de meglehet az is, hogy csak látogatóba. A meghívást valószínűleg azok 
vitték, kik Anna Zsófia hercegnőt kísérték haza. (1. 45. j.)

49) Az »Oden oder Gesänge« 10-ikében. (Ο. η. v. II. 203.)
»Sehn wir in der Schale springen,
Ungern, deinen klaren Wein.«

а > Schäfterey von der Nymfen Hercinie«-ben. (O. n. v. II. 291.)
»das habe ich, fieng ich an, in Zips an etlichen Brunnen mit meinen 

Augen gesehen. Doch ist mir noch seltzsamer fürkommen die Pfütze oder 
das See bei Thorda in Siebenbürgen, welches, ob es zwar von unglaublicher 
Tieffe ist, dennoch keinen Menschen untersineken lest, er kan schwimmen 
oder nicht.« — és a zsoltárok fordításához írt vezérszavában, midőn azok
nak fordítóiról szól: »In Ungern Albrecht Molnár.« (Triller IV. 409.)

30) A mennyiben a rendelkezésem e álló kiadásokból lehet, összeállí
tom Opitznak Erdélyre vonatkozó verseit chronologikus rendben valószínű 
keltükkel.

1622. május. 
» junius.

1. Ad M. Bartschium
2. » » » (Cassoviae)
3. Ad Principem Transsilvaniae
4. Zlatna
5. Ap Jacobum Copium 
fi. Ad Casp. Kirchnerum
7. In scitum C. Cunradi (Albae Juliae)
8. Lobgesang
9. Ad Nusslerum

10. Ad Principem Transsilvaniae
11. Inscriptiones
12. Ad Principem Transs.
13. Ich kan mich zwar ....
14. Als er ausz Siebenbürgen.........
15. Auff. Ihr. Fürst. Durchl. Annen Sophien

» augusztus.
» szeptember.

» november. 
» december. 

1023. január.

» március. 
» május.

» junius. 
Ifi2fi. május?
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