
AZ ERDÉLYI SZÁSZ TÖRTÉNETÍRÁS.

II.

Az a szász társadalmi kép, mely a 19. században közkeletű volt 
és annyira elütött az erdélyi magyarság- és románságétól, igazában a 
18. században jött létre, abban az erdélyi fejedelemségben, majd nagy
fejedelemségben, melynek Habsburg-uralkodóját a szászok a loyális 
alattvalói hódolatnak egészen szokatlan mértékével vették körül. Ez 
az abszolút tisztelete a Bécsben élő császárnak ugyanazon kornak a 
terméke, mely a szász társadalom végleges leegyszerűsödéséhez is ve
zetett, s úgylátszik, a két folyamat között az egyidejűségen kívül 
talán más, szervesebb kapcsok is fel volnának fedezhetők alaposabb 
és őszintébb vizsgálat árán. Itt szinte szimbolikus jelentősége van az 
1689 évi tavaszi brassói lázadásnak, melyet a brassói varga-céh rende
zett a «Herrn Omnes*, a köznép élén, a városi hatóság, papság és patrí
ciusok ellenében, akik a város kapuit meg akarták nyitni Carafa csa
patainak. A  hivatalnoki és egyházi arisztokrácia azonban, mely a mai 
értelmiségi rétegnek felelt meg, akkor még nem volt elég erős : a susz- 
teiok lecsukták a bíiót és a tanácsot, megszervezték az ellenállást, 
s Carafa kénytelen volt Veterani tábornokot nehéz ágyúkkal küldeni 
a város ellen. A lázadás vezetőit kivégezték, a többi nép térden állva 
esküdött hűséget a «római császárnak», s ezt a hűséget a szászság 
hosszú időn át csorbítatlanul meg is őrizte.

Az igaz, hogy vargák és szűcsök és más mesteremberek nem is 
jutottak többé szóhoz a nép vezetésében. Az ipar és kereskedelem álta
lában lehanyatlott a török kiűzését követöleg, hiszen a nyugat-keleti 
kereskedelemnek nem kellett többé Kassa— Kolozsvár— Brassó felé 
kerülő útakon járnia, mióta Buda és Pest is felszabadult ; az elha- 
nyatló városok elszegényedő népessége szaporodás dolgában is akkor 
kezdett visszaesni, Szeben és Brassó kis osztrák vagy felsőmagyarországi 
német-tót városkákhoz kezd hasonlítani, s ezek a városkák csöndesen, 
feltűnés nélkül haladnak a társadalmi megmerevedés fele. A  vezető- 
réteg mind kompaktabbá válik ; nincsenek többé gyors átmenetek, 
hirtelen családi felemelkedések, aminők a 16. és 17. században a szász
ság erejét és ellenálló képességét biztosították, falusi parasztok és ipa
rosok felemelkedése a városi hivatalokba ; a vezetőréteg a már hata
lomban levő patrícius-családokon kívül a tanultak soraiból egészül ki. 
a vidéki hivatalnokok és lelkészek családjaiból. A  szász városokban 
állomásozó császári, többnyire német nemzetiségű tisztek nyugdíjba 
lépve gyakran ott maradnak a szász városokban, s maguk és családjuk
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beolvad a vezetőrétegbe. Mária Terézia katholizáló szándékai szerint 
katholikus vallású nyugdíjas tisztek is letelepednek és megtörik a Hon- 
terus óta állandó kizárólagosságát az ágostai evangélikus vallásgyakor
latnak, ezzel sok heves panaszra és botránkozásra adva alkalmat, anél
kül azonban, hogy a vezetőrétegbe külön színt tudnának behozni. Az 
ilykép némileg új forrásokból is táplált vezetóréteg mindinkább hiva
talnoki, bürokratikus jelleget ölt, s a küzdelembe, melyet hivatalnok
családok folytatnak az állásokért és hatalomért, már a lelkészek is alig 
tudnak többé beleszólni. Vegyük ehhez, hogy a Habsburg-uralomra 
annyira jellemző központi kormányszékek is megnyílnak a szászok előtt : 
Erdélyben a gubernium, a thesaurariatus, a tartományi biztosság, Bécs- 
ben az erdélyi kancellária, s azok, akik ezekben a hivatalokban szol
gálnak, nemességet, báróságot kapnak, s így mindinkább eltávolodnak 
az ősi paraszti és a városi iparos-gyökerektől. Huet Albert büszke mon
dása a szűcsök, szabók, vargák népéről ekkor már anakronizmus lett 
volna : az univerzitást és a városokat ez a gyakran egymásközt ma
rakodó és szász tanúságok szerint is erősen korrumpálódó bürokrata- 
réteg vezette, a kisvárosok kisemberei és a falukon élő földművelő pa
rasztság hosszú időn át elmellőzhetö tényezővé vált az uralkodó réteg 
szemében. A későbbi szász történetírás a belső hanyatlás mindezen 
tényeit szereti a bevándorolt, nem ősi szász hivatalnokokkal kapcsolatba 
hozni, s tényleg a brassói katholikus CIoss von Cronenthal János szász 
comes működése eléggé bizonyíthatja ezt a szász tételt, valamint az 
is, hogy testvére Mihály, mint Brassó egyik főhivatalnoka zsarolásért 
fegyelmi vizsgálat alá fogva azzal védekezett, hogy hiszen Oláhország* 
bán is ez a szo kás... De a régi családokból származó hivatalnokok 
sem jobbak, miként ez a század itt következő hivatalnok-történészeinek 
előadásából látható ; legyen szabad most csak a két Froniusnak, a bíró
nak és az orátornak századvégi brassói uralmára és annak eszközeire 
utalnom.

Ennek az elbürokiatizált szász életnek hűséges krónikása Georg 
Michael Gottlieb von Herrmann hatalmas művével, melyet «a regi és 
új Brassóról* írt.1 A szerző maga is hivatalnok volt, szolgálatát a nagy 
port vert Seeberg-féle bizottságban kezdte, harcolt a Closs-család kor
rupciója ellen, kétszer is bíróvá választották Brassóban, de a meg
erősítést nem tudta elnyerni ; végül is szabálytalanságok vádja miatt 
felfüggesztették, s ebben az elkeseredett hangulatában írta meg két 
év alatt a század végén nagy munkáját. Hivatali üldöztetése folytán 
idegbeteg lett, s így halt meg 1807-ben, hogy a felsőbb hatóság fel
mentő ítélete és rehabilitálása halála után érkezzék meg. Mint látható, 
valóban bürokrata élet volt ez ; Herrmann, de az egész szász nép sem 
vonatkoztatható el ebben a korszakban a hivatalnoki élettől. Munkája 
történet akar lenni, de gyakran átcsap a szerzőhöz közelebb álló hiva
talos akta műformájába. Főfejezeteit uralkodók szerint tagolja, a ré
gebbi dolgokat külön papi és polgári történet keretében mondja el, így

1 Dasalte und neue Kronstadt, cd. Oscarv. Meltel, Nagyszeben, 1883, 1887. 
Két kötetben, —  sajnos, az 1688-ig terjedő első részt nem adták ki.
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a kuruc és török háborúk korszakát, de később már egészen közigaz
gatási témakörök szerint csoportosítja anyagát : külön fejezeteket ír 
a pestisről, a sáskajárásról, s az utóbbiban igen tanulságosan részletezi 
a guberniumtól alkalmazott sáskairtási módszereket. Brassó és egész 
Erdély politikai, egyházi, gazdasági viszonyai rajzában statisztikai ta
bellákkal dolgozik : születés, halálozás, adózás, a város bevételei, a hi
vatalnoki fizetések mind statisztikai anyaggal illusztráltatnak, akár az 
akkori német történetírás államismereti iskolájának, akár egyszerűen 
Schlözer népszerű kiadványainak hatására, de esetleg csak a tabellák 
közt megöregedett hivatalnok megszokott gesztusával. Az aktaszerűség 
benyomását még teljesebbé teszi, hogy családi vagy személyi dolgokra 
alig terjeszkedik ki, magáról is harmadik személyben beszél, hideg 
hivatalnoki stílusa soha sem melegszik fel, de egy mégis megfigyel
hető : senkit sem szeret az ö szász népén kívül. Bármennyire óvatos 
is minden felsŐbbséggel szemben, nem tudja elrejteni antipathiáját a 
császári tisztekkel, sőt az erdélyi főparancsnokkal szemben sem ; a ma
gyarokat sem szereti és ellensége Erdély és Magyarország szorosabb 
kapcsolatának. Igaz, hogy Erdély hozzátartozik a magyar koronához, 
de ezt Habsburg-uralkodók hordozzák fejükön, akik egyúttal egy na
gyobb egységnek, Ausztriának is élén állanak. Herrmann is, mint a 
század átlagos szász embere, elsősorban osztrák alattvalónak tartja 
magát, s mint jó osztrák polgár, csak az ausztriai monarchia kebelében 
lát népe számára biztonságot : csak a Habsburg császártól fentartott 
béke teszi lehetővé szerinte az ipar, kereskedelem és tudomány műve
lését, melyeknek kizárólagos értékében a fel világosodott polgár áhítatá
val hisz. Állam és nemzet akkor tölti be feladatát, ha ezt az anyagi 
és szellemi közboldogságot biztosítja, —  ezen a célon túl nemzeti gon
dolkodást hiába keresnénk nála ; látóhatárán még nem jelent meg Német
ország, német nemzeti érzésnek sincsenek még nyomai sem munkájában. 
A háborús idők sok panaszra indítják : részletesen feltárja a háború 
káros hatását az egyes kereseti osztályokra, persze különösen a hiva
talnokokra, s annyira megy a panaszkodásban, hogy bár népét senki 
sem bántja, mégis szinte állandó sértődöttségben él, —  talán legelső 
előképe annak az örökösen panaszkodó, pityergő érzékenységnek, mely 
a 19. században szinte állandó jellemvonása lett a szász irodalmi meg
nyilatkozásoknak. Munkájának legértékesebb részei a brassói társa
dalmi viszonyokkal foglalkoznak: «benszülöttek és idegenek» harca 
címen konvertita szászok, katholikus tisztek, hatalmaskodó hivatal
nokok dolgait, görög kereskedők terjeszkedését, közbeszéd tárgyát tevő 
pöröket nagy részletességgel, a panaszkodás önkielégülésével hagyja 
ránk, érdektelenebb utókorra.

Melegebb, barátságosabb természetű hivatalnok-történetíró Hey- 
dendorfi Conrad Mihály (az irodalomban gyakran csak nemesi elő- 
nevén, Heydendorf néven szerepel), az 1821-ben, több mint kilencven 
esztendős korában elhúnyt medgyesi polgármester. Munkája az erdélyi 
szászság, sőt egész Erdély történetévé kiszélesedő önéletrajz, melyet 
születésétől kezdett, s 1776-tól egész haláláig évenkénti beosztással írt 
meg, kevesebb merevséggel, s az élet nagyobb tarkaságával, mint a
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tiszta bürokrata Herrmann.1 Érzületben valódi szász, hevesen harcol 
II. József korában a szász univerzitás fennállásáért, hü fia a szász nem
zeti, lutheránus egyháznak, akárcsak nációjának, mégis azt kell mon
danunk, hogy a szász legmagasabb értelmiségnek azt a válfaját kép
viseli, mely a 18. század hosszú békés életében a magyarokkal való 
állandó hivatali érintkezés közben fejlődött ki, s amely a magyar- 
barátság dolgában kezdett visszatalálni a korábbi századoknak náció
közi békéjéhez. Jellemző, hogy ennek a magyarbarátságnak velejárója 
volt a Birodalomtól való teljes elkülönződés : Conrad már nem tanult 
külföldön, iskoláit Medgyesen, Marosvásárhelyen, Enyeden és Szeben- 
ben végezte, s a német egyetemekre járásról igen elitélőleg nyilatkozik 
müvében. Nézete szerint a szász diákok birodalmi német egyetemen 
kicsapongásokba merülnek, s vagy elpusztulnak, vagy betegen érkeznek 
haza, vagy pedig ott maradnak és soha sem térnek vissza a szász életbe. 
Ómaga csak egy lelkészt ismert, aki tisztességgel ért haza, s így öreg 
korában is igazat kellett adnia a Brukenthaloknak és anyai rokonai
nak, a Bausznernoknak, akik óvták őt a német egyetemektől. Ehhez 
képest még nagyító üveggel sem találhatunk benne német nemzeti érzést, 
vagy bárminő vonzódást a Birodalomhoz, még 18. századi értelemben 
sem. Annál több kapcsolata volt az erdélyi magyarokkal. Hosszú hiva
tali pályáján, mely a szász hatóságokon kívül a guberniumon és tarto
mányi föbiztonságon is átvezette, sok rokonszenves magyarra talált az 
erdélyi arisztokrácia soraiban. Nemcsak arról van szó, sőt talán egy
általában nem arról van szó, hogy a «polgár» szász hivatalnoknak im
ponált a magyar <túr», aki a guberniumban kollegájává fogadta és be- 
bocsátotta társas élete zárt korlátái közé. Ne keverjük össze a korokat 
és embereket : Conrad nem Zillich, aki szász «sorsregényében» az első 
világháború után egyetlenegy szimpatikus magyart rajzol, s az is gróf! . . .  
Conrad is gavallérnak ismerte magyar hivatalnoktársait, köztük első 
sorban főnökét, gróf Korniss Antal tartományi főbiztost, akinek asz
talánál étkezett s tudta róla, hogy vendégszeretetével tönkreteszi ön
magát. Azt is tudta, hogy ezek a szeretetreméltó gubcrniumi tanácsosok 
bőkezű költekezésük fedezésére a tartományi kasszából vesznek kamat
nélküli kölcsönöket. Nem a parvenu szemével nézte tehát őket, a finom 
társasági műveltségen túl valódi lelki műveltség és emberség bizonyságai 
nyerték meg a magyaroknak. Már iskoláit végezve, otthon Medgyesen 
báró Szilágyi házában ismerkedett meg a magyar kultúrával, melyről 
késői szász utódai a 19. és 20. században annyi rosszat beszélnek. Szilágyi 
szalonjában hallgatott először «collegium musicum»-ot, s könyvtárából 
kapta az első Voltaire és Rousseau-köteteket. (Az igaz, hogy erre né
melyek azt mondhatnák, hogy Szilágyi házában nem lehetett magyar, 
csak német, bécsi műveltség, mert ő Bécsben udvari ágens hivatalt 
viselt, s könyvtárának francia könyveit bizonyára a bécsi könyvkeres
kedőkön keresztül kapta meg. Amihez mi még azt is hozzátehetjük, 
hogy a francia könyvek Párizsból sokszáz kilométeren keresztül német 
postakocsikon utaztak.)

1 Kiadva Archív des Veroins f. sieb. Landcskunde 1876— 83. évfolyamokban.
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Hitelesség dolgában ahhoz a sok száz portréhoz, melyet Conrad 
rajzolt meg terjedelmes müvében, nem férhet kétség : akiket ö szeretetre
méltóknak rajzol, azok is voltak. A magyarokat is mind egyénítve lépteti 
fel, s a sok kedves modorú erdélyi arisztokratától ugyancsak elüt egy 
magyarországi kisnemes főhivatalnok, akit éppen az erdélyi grófok köny- 
nyelmű gazdálkodásának jóvátételére küldtek Erdélybe. Ez a magyar 
pedig, Bogáti Pál, pokrócgoromba, s emellett piszkosan zsugori volt, 
annyira, hogy nem volt díszruhája, otthon alsóruhában dolgozott, s 
ha előkelőbb látogatója jött, ágyba bújt, hogy ne kelljen fogadnia. 
Ezt a Bogáti Pált nem is becsüli Conrad, de annál inkább a Csernátoni, 
Cserei, Túri nevű táblai protonotariusokat, akik az ő kitűnő, művelt 
barátai voltak. Nagyszebeni szolgálatára is azért gondolt vissza mint 
élete legszebb korszakára, mert ott a Brukenthalok, Betlilenek, Kemé
nyek társaságában lehetett, s a magyar guberniális tanácsosok közt szív
béli jóbarátai (Herzensfreunde), voltak. Viszont nem egyszer szégyen
kezett szász hivatalnoktársai durvasága és keménysége miatt. Általá
ban távol áll a szász élet azon idealizálásától, melybe a 19. századi szász 
történetírás, mint romantikus verembe beleesett; a Seeberg-féle és egyéb, 
a szász városi bürokrácia ellen kiküldött vizsgálatokról is úgy tudja, 
hogy velük a központi hatóságok nem a szászok elleni rosszindulatukat 
akarták kimutatni, hanem a szász népet a tényleges korrupciótól meg
menteni. Etekintetben annyira nincsenek illúziói, hogy saját atyja 
működését is felhozza a szász belső viszonyok beteg voltának bizonyí
tására. Atyja is medgyesi polgármester volt, és sokat kellett küzködnie 
a másik medgyesi patricius-család, a Hannenheimok konkurenciájá
val ; ebben a versengésben mindkét előkelő család «aljas» hízelgéssel 
kereste a nép kegyeit, annak ellenére, hogy maguk gőgös patríciusok 
voltak ; a végén már annyira megalázkodtak a plebs előtt, hogy ez 
megvetette őket és feljelentette a gubemiumnál, amiből kellemetlen, 
pénzügyi vonatkozású vizsgálatok származtak, s a Hannenheimok és 
Coniadok számára az a késői tanulság, hogy okosabban jártak volna 
el, ha összefognak a közös ellenség, a nép ellenében. De persze ez az éles 
társadalmi kritika nem akadályozza Conradot a politikai nációjához 
és népéhez való ragaszkodásban. Életének két legfőbb eseménye volt 
saját bevallása szerint : az egyik, amikor 1773-ban II. Józsefet a med
gyesi határon át lovon kalauzolhatta, s a császárral népe érdekében 
igen okosan és ildomosán beszélgethetett, a másik 1783-ban, a császár 
második látogatásakor, amikor a gubernium díszebédet adott, de a szász 
urak egyrésze ugyanakkor titkos tanácskozást tartott, hogy mit és 
hogyan kérjenek az uralkodótól a náció számára ; Conrad ekkor kínos 
dilemmában volt, félve, hogy a tanácskozást vagy az ebédet elmulasztja, 
de Isten megsegítette, még idejében odaért a tanácsból az ebédre, ahol 
életének legfényesebb látványa tárult eléje : a császár tiszteletére az 
egész erdélyi arisztokrácia asszonyaival együtt, a dikaszteriumok, a 
katonaság, s mindennek látását betetézte az öröm, hogy az audien
cián is jelen lehetett, ahol a szászok univerzitásuk és vallásuk szabad
ságáért esedeztek.

Tudjuk, hogy mindez nem hatotta meg a császárt, aki Magyar-
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ország és Erdély egyesítésével, s a kisebb önkormányzatok, köztük a 
szász önállóság megszüntetésével évszázados nyugalmi állapotot zavart 
meg, s népei életében új korszakot nyitott. A szász közélet Mária Terézia 
korában már tényleg nyugalmi helyzetet mutatott, s bár a szász hiva
talos irományok akkor is sokat panaszkodtak az adófelosztás, a magya
roktól sürgetett, de soha meg nem valósult koncivilitas, meg a papi 
tizedek dolgában, a három nemzet vezetői akkor már majd egy századon 
keresztül ugyanazon hivatalokban, ugyanazon fegyelem alatt dolgozva, 
végkép egymáshoz szoktak, s a szász értelmiség tagjai, első sorban a 
világiak ugyanazon asszimilációs folyamat sodrába kerültek, mint a 
középkor vége felé a vidéki hivatalnok-birtokosok, a grébek családjai, 
akik részben át is állottak a magyar nemességhez. A szász urak a 18 
század vége felé loyálisak voltak Bécshez, akárcsak a magyarok ; racio
nalisták és felvilágosodottak ugyanazon franciás szellemben, mint az 
erdélyi arisztokraták, s végül a rendi gondolkodáshoz, Erdély évszázados 
közjogához, a három náció uralmához is egyformán ragaszkodtak. 
Conrad önéletrajza mutatja, hogy ez a sok szellemi és érdekbeli meg
egyezés már sűrűbb szálakat vont magyar és szász között, mint bár
mikor előbb, —  ezt a fejlődést szakította meg a Józseftől alkalmazott 
erőszak, felkeltve szásznál és magyarnál egyképpen a nemzeti reakciót 

Nem kell csodálkoznunk az együttélés ismeretében, hogy a reakció 
is eleinte egységes volt a császár rendeletéivel szemben. Magyar és szász 
együtt tiltakozott, s együtt örült a császár halála után a visszaszerzett 
szabadságnak. Conrad is közli művében Nógrád vármegye felterjeszté
sét, mely a többi magyar vármegye mellett a szászokra is nagy hatás
sal volt. Egyébként azonban arra a közjogi küzdelemre, melyet a ha
gyományokat és ősi alkotmányokat gyilkoló császár intézkedései ellen, 
s utóbb a régi berendezkedések megerősítésére a szászok folytattak 
1790 előtt és után, maguk is kitünően fel voltak készülve, még pedig 
történettudományuknak speciális iránya folytán, amelyet most, mielőtt 
az 1790-es fordulatra áttérnénk, még meg kell említenem.

A szász értelmiség már régóta valóságos szenvedéllyel gyűjtött 
okleveleket, aktákat, mindennemű történeti, s gyakran történetileg tel
jességgel értéktelen szövegeket és kéziratokat. Láttuk ezt már a 17. 
századi íróknál első sorban mint a barokk szellem gyüjtődivatjának 
hatását, mely egyszerű szász polgároknál múzeumok, képtárak, termé
szeti és mechanikai ritkaság-kabinetek alapítása helyett idézetgyüjte- 
ményck és válogatás nélkül lemásolt kéziratok gyűjtésében és felhalmo
zásában nyilvánult meg. Ez a barokk divat tovább élt a következő 
században is, amikor azonban már gyakorlatibb szempontok is meg
figyelhetők érvényesülésében. A kis szász közösség élete különösen az 
önálló erdélyi fejedelemség hanyatlásától, majd a századvégi nagy vál
tozásoktól kezdve sokszoros pörösködésben, jogi vitákban telt cl a kor
mányhatalom, a fiskus, a másik két náció törekvéseivel szemben, kóz- 
és magánjogi, egyházi és világi vonatkozásokban egyaránt. A szász egy
házat ekkor már gyakran ostromolták a németországi egyetemekről át
csapó szekta-mozgalmak, köztük a pietizmus orthodoxiaellenes vallá
sossága ; anyagilag a szász egyházi vagyon, főként a papi tizedek kér-

880



dése volt állandóan vita tárgya ; a Habsburg-uralom alatt, a katholiciz- 
musnak a szász hivatalnoki karban való terjedésével a világi és egyházi 
«univerzitás»-nak százados ugyanazonossága is veszélyeket rejtett magá
ban, aminthogy ennek felismerése hozta létre 1753-ban Georg Jeremiás 
Haner püspök munkájából a szebeni első evangélikus konzisztoriumot, 
mely már annyiban elvált a világi univerzitástól, hogy csak az evan
gélikus vallású főtisztviselők tartozhattak hozzája. Mindezen kisebb- 
nagyobb szervezeti kérdések és állandó pörösködések előtérbe helyezték 
az okleveleket, mint a jog és birtoklás bizonyítékait. Már a középkori 
és rendi ember is ismerte az oklevelek fontosságát s ez a régi tudat most 
gyakorlati, hasznossági szempontjaival együtt újra kivirágzott jó
formán minden szász lelkészben, akinek lehetősége nyílt oklevelek lemáso
lására. Innen a 17. század végétől kezdve ez a folyvást növekvő gyűj
tése az egyházi, egyházjogi és birtoktörténeti vonatkozású iratoknak. 
Nagy kéziratos gyűjtemények állnak e lő ; Dávid Hermáim Annales 
ecclesiastici-je, Adami, Pancratius és Georg Haner püspököknek még 
17. századbeli gyűjteménye. Ugyanilyen természetű, adathalmaz és nem 
feldolgozás ugyanezen idősebb Hanernak még wittenbergi diák kólá
ban íit, 1694-ben kiadott első szász egyháztörténete.1 De hasonló gya
korlati haszon fűződött a világi természetű iratokhoz, a szász univer
zitás szabadsága és fennállása okleveles dokumentumaihoz, elkezdve 
az Andreanumon, az egyes privilégiumokon keresztül a legújabb oiszág- 
gyűlési iratokig és a kormánnyal, meg a másik két nemzettel folytatott 
tárgyalásokig. A már említett fő disputa-tárgyak, az adórendszer és a 
nemesek polgárjoga a szász városokban, nagyban élesítették azon szász 
főhivatalnokok történeti érzékét, akiknek hivatalból kellett foglalkoz- 
niok a kívülről jövő követelések visszautasításával. A szász politikai 
és alkotmánytörténet első kutatóit közöttük kell keresnünk akkor is, 
ha vizsgálataik csak jogi, nem pedig történeti céllal készültek és csak 
hivatalos aktákban csapódtak le, nyomtatásban akkor nem is jelentek 
meg. Közöttük legyen elég Erdélyország szász gubernátorát, báró Bru- 
kenthal Sámuelt említenem, akinek egy 1773-ban II. József erdélyi 
utazása alkalmával készült memoranduma az erdélyi háromnemzet 
alkotmányáról, s mindegyik keretében a külön közigazgatási szervezet 
felépítéséről talán a legvilágosabb történeti előadás, melyet ezen, azóta 
annyit tárgyalt témáról olvashatunk. Hasonlóképpen kitűnik adat- 
gazdagságával és szakértelmével 1784-ből való beadványa az erdélyi 
adózás történetéről; a koncivilitás dolgában pedig a Korniss gróf ja
vaslatát elutasító beadványa azért is érdekes, mert őszintén elárulja 
ennek a gyakorlati szempontból való historizálásnak veszedelmét, a 
történeti adatoknak saját érdekből való elhajlítását. Brukenthal itt 
azzal akarja mindörökre elvágni magyaroknak szász városokba való 
beköltözési lehetőségét, hogy a szász polgárjogot «német eredetű sza
badok! számára rezerválja a múltban és a jövőben. Oláhoknak szász 
területen jelenlétét csak mellékesen említi meg, s természetesen a német

1 V. ö. Friedr. Teulsch, Gesch. dér Siebenbürgcr Sachsen, 2, 186, 182. 11., 
h. az, Gesch. dér ev. Kirchc in Siebcnbiirgen 1, 542 stb. 11.
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származás megkövetelésével ezeket is végkép kizárhatta volna a polgárjog
ból, ha akkor még egyáltalán szóba jöhetett volna az oláhok polgárjoga.1

Barokk megszokás, egyházi és közjogi gyakorlati cél mellett kétség
telenül a tudomány s a hazai történet szeretete is vezette azokat a gyűj
tőket, akik fizetett másolók által, de gyakrabban egyéni körmöléssel 
kéziratos kötetek egész sorát szedték össze, amely kötetek szász intéz
mények vagy magyar gyűjtemények birtokában (a mi Nemzeti Mú
zeumunkban is több ilyen található) az erdélyi szász és magyar történet
nek még eléggé ki nem aknázott kincsesbányái. Csak néhányat említek 
meg e 18. századi nagy gyűjtök közül : Agnethler Mihály Gottlieb 
(f 1752), orvos és régiségtudós, botanikai, éremtani és lexikális adatok 
gyűjtője ; Albrich János (f 1749) brassói orvos, a pestis történetének 
kutatója, a brassói és barcasági történeti müvek nagy gyüjtögetője ; 
Bachmann János Mihály (f 1804), tanárember, aki a szokványos törté
neti kéziratok gyűjtésén kívül a felvilágosodás szellemében már statisz
tikai és földrajzi adatokra is kiterjesztette figyelmét ; Felmer Márton 
(f 1767) szebeni lelkész, aki könyvekből, kéziratokból és oklevelekből lis
tákat állított össze a vajdák, erdélyi püspökök, királybírók, szebeni 
plébánosok és lelkészek, bírók és mindennemű hivatalnokok sorozatairól, 
statisztikai adatokat gyűjtött, foglalkozott az eredet kérdésével és meg
írta latin nyelven Erdély történetét az ó-, közép- és újkorban. Filstich 
János (f 1743) brassói rektor a római, oláh, moldvai adatok specialistája 
volt, gyűjtött az erdélyi polgári és egyháztörténetre is. Fronius Márk 
(t I7I3) brassói és erdélyi annaleseket gyűjtött, Fronius Mihály (t 1799) 
erdélyi guberniális tanácsos, brassói bíró, jogi vonatkozású oklevelekkel 
foglalkozott. Gunesch András (f 1703) a Miles-féle Würgengel folyta
tásaként kompilálta össze az erdélyi történetet, többek között a magya
roknak velükszületett nyugtalanságával és állhatatlanságával tette ért
hetővé Magyarország romlását. A két Haner, apa és fiú, mindkettő 
püspök, az öregebb (f 1740), theológiai, héber és oláh, meg egyháztörté
neti dolgok iránt érdeklődött, a fiú (f 1777) magyar és szász írók és tör
ténetírók, oklevelek és mindennemű történeti kéziratok egyik legnagyobb 
gyűjtője volt, s ez az érdeklődése adatta ki vele Bécsben 1774-ben a ma
gyar és erdélyi írókról és művészekről szóló bibliográfiái munkáját. Herr- 
mannak, a már említett brassói történésznek 21 kéziratos műve maradt 
fenn, közte több kötetes gyűjtemények is. Friedenburgi Kinder (f 1740) 
szebeni polgármester és Lconhard János András (f 1791) ugyancsak 
szebeni szenátor főként jogi érdeklődéssel gyűjtött okleveleket és ira
tokat. Marienburg Lukács József ( f  1821) lelkész már szélesebb érdek
lődéssel bírt : történeti, heraldikai, hadtörténeti, hivataltörténeti s 
egyéb régi kéziratok nagy gyűjtője volt. Schmeizel Márton, a brassói 
születésű történettanár Halléban (f 1747) nagyszámú nyomtatott mun
kája mellett kéziratokat is írt és gyűjtött, Erdély földrajzi, történeti, 
politikai Notitiáját, magyar írók kéziratait. Seivert János ( f  1785) lel-

1 Brukenthal ezen hivatalos iratait kiadta Joh. Georg Schaser, Denkwürdig- 
keiten aus dem Lében dcs Freih. Sámuel v. Brukenthal. Hermannstadt 1848, 
az utóbbi részlet az új lapszámozású Anhang 48. lapján.
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kész már nyomtatásba is adta szorgalmának némely gyümölcseit, így a 
dáciai római feliratokat, a szebeni szász városi lelkészek névsorát ; ki
adta a már előbb említett Lebel-féle humanista költeménytTalmács 
történetéről; főmunkájának, a ((Nachrichten von Siebenbürgischen Ge- 
lehrten und ihrer Schriften* megjelenését már nem érte meg, pedig ezzel 
a komoly bibliográfiái munkájával vetette meg a szász irodalom és histo
riográfia történetének alapjait. Soterius György (11728) lelkész géta, 
oláh, római történeti gyűjtő volt,.az oláh «dux»-ok jegyzékét állította 
össze, meg földrajzi és statisztikai adatokat, erdélyi neveket, földrajzi 
elnevezéseket, továbbá magyar és erdélyi történeti műveket. A két 
Tartler, Márk (1757) brassói városi lelkész és Tamás (f 1770) tartlaui 
lelkész, nagy kompilátor volt ; főként Márk, aki egész tömeg egyházi 
és polgári vonatkozású másolatot hagyott hátra. Elérte öt, ha felül nem 
múlta, Teutsch József (1770) szintén lelkész, brassói vonatkozású müvek 
gyűjtője. Végül említsük meg Weidenfelder Lörincet (f 1755), aki mint 
lelkész egyháztörténeti és irodalmi vonatkozású okleveleket és kéz
iratokat gyűjtött.1

Ez a könnyen bővíthető névsor csupa hangyaszorgalmú ember 
nevét foglalja magában, aki súlyos hivatali, egyházi, tanügyi vagy büro
kratikus megterhelése mellett is lelkesen dolgozott, hogy történeti érdek
lődését saját másolatok megszerzésével kielégítse. Kétségtelen, hogy 
elsősorban a szász dolgok érdekelték őket, de ez a kis felsorolás is bizo
nyítja, hogy jóformán egyikük sem korlátozta magát a szász történetre, 
hanem érdeklődését az egész erdélyi és az egész magyar történetre is 
kiterjesztette. Újabban ugyan, Friedrich Teutsch és mások részéről 
kísérletek történtek arra, hogy ezen munkák egyes antikvárius vonat
kozásúhelyeit úttörőknek nyilvánítsák a szász-német birodalmi soisközös- 
ség felismerésében, meg a tudatos néptörténeti kutatásban (pl. amikor 
szójárási adatokat jegyeznek fel, vagy hely- és egyéb neveket hason
lítanak barokk tudománytalansággal németországi nevekhez) —  a való
ságban ezt a sok szorgalmas embert még egyáltalán nem érintette a 
Németbirodalom vonzása, s amennyiben magukat büszkén németeknek 
vallják, ez minden hasonlítás nélkül önmagukra áll, mert németségükben 
látják a legbiztosabb eszközt, mellyel szellemi és anyagi birtokállomá
ny ukat megvédhetik a magyarok ellenében. De viszont ezen köz- és 
magánjogi védekező mozdulaton túl a magyarokkal sem fordulnak 
szembe, a magyar írók kéziratait éppoly ájtatosan gyűjtik, mint a szá
szokéit, amit annál inkább megtehetnek, mert magyar és szász pörös- 
ködés fölött ott áll elérhetetlen magasságban a Habsburg-uralkodó, 
akinek jóindulatában, egész II. Józsefig, soha sem csalódtak. Biztos, 
zavartalan életet élő emberek otiumának gyümölcsei ezek a kéziratgyüj- 
temények, tudományos szempontból már akkor is meghaladott állás
pontot képviselve, de egyúttal bizonyítékai az akkori szász értelmiség 
komoly szellemi szükségleteinek, s egyébként szétszóródásra vagy meg
semmisülésre ítélt történeti szövegeknek megóvói, —  amiért valóban 
hálásak lehetünk rég elporladt szerzőiknek.

1 Részletesebb adatokat 1. Trausch, Schriftstcllerlexikon illető helyein.
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A reformok, melyekkel II. József felzavarta népeinek hagyományos 
konzervatív életét, a szászokra még sokkal végzetesebbek voltak, mint 
a magyarokra. A három nemzet és területe megsemmisítésével, egész 
Erdélyt tizenegy vármegyére osztotta, a szászok földjének nagy részét 
a szebeni megyébe, a többit magyar és román többséghez csapta, így 
Brassót Háromszékhez. A vármegyei kongregációk választása továbbra 
is a nemesek joga lévén, a szászok egészen kiestek volna a megyei igaz
gatásból, amin a császár azzal vélt segíteni, ha a régi szász családokat 
nemesíti. Medicina peior morbo : ilymódon az egységes szász társa
dalom széttörött volna s a nemességre emelkedő vékony réteggel szem
ben a nagy tömeg lesüllyedt volna a magyar és román jobbágy alacsony 
színvonalára. A császár egyébként is keményen érvényesítette a fiskális 
felfogást, mely szerint a szászok nem igazi szabadok, hanem csak korona
jobbágyok, a fiskus alattvalói. Ennek anyagilag is igen súlyos hátrányai 
származtak, így a Mártonnapi adó dolgában, melyet a fiskussal való 
hosszú pörösködés után II. József a szászok kárára döntött el, nagy hát
ralékok megfizetésére ítélve őket. A felső nyomás végül a szászság belső 
egységét is bomlasztani kezdte : az új szebeni főispán, Rosenfeld guber- 
niális tanácsos, mikor az új megyei tisztikarral a gubernátornál tiszte
legni volt, magyar beszédet tartott. De a gubernátor akkor báró Bru- 
kenthal volt, a jozefinus rombolás nagy ellensége, s ö a magyarul beszélő 
szásznak szász nyelven válaszolt, viszont a magyar többségű megyék 
üdvözletét magyar nyelven köszönte meg.

József támadására tehát a szászok is épp úgy nekiállnak a «consti- 
tutió* védelmének, mint a magyarok, ő k  is felkutatják szabad életük 
ősi történeti formáit, s azokat a jogokat és privilégiumokat, melyek 
védelme alatt éltek századokon keresztül. Mivel pedig a szász önállóság 
jogalapja egészen más gyökerekkel bírt, mint a másik két nációé, ezért 
is válik szét kezdeti együtthaladás után a magyar és szász védekezés. 
A meggyűlölt császár halálát szászok és magyarok még együtt ünnep
ük utcákon és országutakon boroskancsók koccintásával, de már a leg
első történelmi értekezések, melyek a szászok jogait bizonyítgatják, 
egyúttal messze eltávolodnak az örök szomszédtól, még messzebb, mint 
az előző barokk korszakban.

A döntő eltérés, melyből a többi mind következik, most is az eredet, 
a beköltözés kérdését illeti. Az egyik ily tanulmány1, melyet szerzője 
♦ az ő kedves nációjának* ajánl, több okot is sorol fel, melyek a magyar 
királyokat a szász ősök behívására indították : behívták őket bátor
ságuk miatt, hogy a kelet előtt bástyát alkossanak, erős keresztény hitük 
miatt, hiszen a magyarok akkor még gyöngék voltak a hitben, behívták 
mesterségekben és kereskedelemben jártasságuk miatt, s végül hogy a 
lakatlan területeket benépesítsék. Betelepülésük azonban nem magyar 
jog szerint történt ; a szerző a királyi privilégiumok jogi kifejezéseiben 
a német hűbéri jog alkalmazását látja s ezért a «jure feudali* idetelepí
tett szászoktól még a magyar királyok sem vehetik el földjüket, a ♦ fundus

1 Dér Veríassungszustand dér sáchs. Kation in Siebcnbürgcn, aus bewáhrten 
Urkunden, Nagyszeben. 1790.
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regiust* addig, míg azok megmaradnak a hűségben, melynek fejében 
kapták a földet és jogaikat. A szászföld tehát feudum, nem pedig korona
jószág, tulajdonosai nem jobbágyok, hanem egyedül hűségre kötelezett 
szabadok, akiknek tulajdonképpen nincs is más kötelességük, mint 
hűségükről hadi szolgálattal tanúságot tenni. Helyzetük ugyanaz tehát, 
mint a német birodalmi rendeké a császárral szemben : ők a magyar 
király vazallusai, aminek megállapítása persze azonnal kiemeli őket 
nemcsak a jobbágyok, hanem a magyar nemesek közül is. Ne felejtsük 
el : német birodalmi rendek akkor egyházi és világi fejedelmek, lovagok 
és birodalmi városok voltak. Ezekkel egyenrangúvá teszi a szerző az ő 
népét. Ezekre a Habsburgoktól hirtelen, reakcióként eltávolodó német 
hangulatokra jellemző egy másik ily «népirat» az erdélyi szászokról, 
mely legelső tudnivalónak tartja : «az erdélyi szászok németek ; nyel
vük, erkölcseik és szokásaik alapján ez kétségtelen.*1

Egyéb ily alkalmi müvek közül messze kiemelkedik Eder tabbénak», 
bevándorolt családból született brassói fiúnak, a nagyszebeni katholikus 
iskola rektorának könyve:Deinitiis juribusque primaevisSaxonum Trans- 
sylvanorum Commentatio,2 mely már nemcsak a jozefinus alkotmány- 
sértésre, hanem az oláhok támadására is válasz —  a «Supplex libellus 
Valachorum*-ot is Eder adta ki és cáfolta már egy évvel előbb. A  szász 
beköltözést és különállást végre ö bizonyítja be hiteles oklevelekkel, 
megvizsgálva az Andreanum szövegét és átírásait, valamint a szász 
univerzitás régi pecsétjeit is. Ez a kritikai érzék, melyet a szász törté
netre alkalmaz, nem tűri el többé a gót vagy Nagy Károly korabeli 
eredet meséit ; szerinte Hermann nürnbergi lovag, Hermannstadt 
alapítója jött be elsőnek Szent István korában —  ezzel a bevándorlással 
kapcsolatban Eder már hivatkozik a Intelmek híressé vált mondatára 
az egynyelvű ország gyöngeségéről. Az igazi bevándorlás azonban csak 
II. Géza hívására ment végbe, s ezt még a szelíd, finomlelkü s emellett 
magyarbarát Eder sem tudja másként elképzelni, mint hogy a magyar 
király semmire sem tudott menni magyarjaival : még vadak voltak, 
aminőknek Freisingi Ottó püspök leírta őket, nem értettek a hadvise
léshez sem, emellett megbízhatatlanok, rebellis természetűek, úgy hogy 
Géza király irigységgel nézett át Germániába, a rend, nyugalom, művelt 
békesség honába, s elhozta onnan a szászokat, akik egyedül voltak 
alkalmasak arra, hogy az ő és családja uralmát, meg országa rendjét 
biztosítsák. Eder azonban sokkal jobban ismerte a magyar történetet, 
semhogy a szászok helyzetét a német feudális jogból vezette volna le, 
ehelyett a magyar királyi donatiós gyakorlatot vette tekintetbe, egyedül 
csak az egyenlők és szabadok bíráskodásában vélt hűbérjogi hatást 
felfedezni.

Ezeket a főként politikai célból készült munkákat a legnagyobb 
szász, az öreg Brukenthal báró még nem találta alkalmasaknak a szász

1 A füzetet G. D. Teutsch szerint (Vereinsarchiv 1893, 414 stb. 11.) Jákob 
Aurelius Müller, a későbbi püspök írta : Teutsch rámutat e röpiratok társadalmi 
gyökereire.

* Jós. Caroli Eder . . ., Bécs 1792.
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jogok biztos megalapozására, szükségesnek látta, hogy eredményeik 
végkép összefoglaltassanak s erre a munkára nem kisebb embert, mint a 
német felvilágosodási kor nagy történészét, August Ludwig Schlözert 
szemelte ki. Ez vállalta a munkát s meg is írta, miután a szászoktól 
nyomtatott és kéziratos anyagot kapott ; munkája kéziratát Brukenthal 
javítás céljából szász szakembereknek adta ki s így jött létre, szinte 
kollektív munkaként, de a valóságban Schlözer egyik legegyénibb alko
tásaként «A németek története Erdélyben)), alcíme szerint : «ehhez való 
kritikai gyűjtemény*, Göttingában, 1795-ben. A  honorárium kifizetésé
nél utóbb némi bonyodalmak álltak elő, a hevesvérű tudós megfenye
gette szász barátait, hogy az ügyet nyilvánosságra hozza, de ennek elejét 
veendő, a pénzösszeg kifizetését is Brukenthal vállalta magára, akinek 
finom politikai érzékét dicséri, hogy ezt a könyvet megiratta.1

Az Európa keletére tolt német Voltaire ebben az időben majdnem 
oly híres volt, mint példaképe a történetírásban, emberek és kormányok 
befolyásolásában, azzal a különbséggel, hogy Voltaire Párizs és Nagy 
Frigyes Berlinje közt mozgott, Schlözer pedig Göttinga és II. Katalin 
orosz udvara közt. Persze sem szellemben, sem a kritikai érzék úttörő 
voltában, még kevésbbé írói tehetségben nem érhette el Voltairet, a 
valóságban száraz tudományosságot nyárspolgári felvilágosodottsággal 
egyesített magában, egyformán távol a világos kompozíciótól és a tiszta 
stílustól. Nagy kötetei is csak haragos és lelkes újságcikkeknek és száiaz 
statisztika-államtörténeti megjegyzéseknek raktári helyei, gyakran 
tarkítva közönséges kifejezésekkel és szidalmakkal. De az úgynevezett 
♦ éjszaki* és keleti történet kútfőinek nagy tömegeit fedezte fel és Göttin- 
gából mint központból akkor csodálatosan széles horizontot tekintett át 
és illesztett bele az emberiség történetébe. Izlandon kezdve félkörben 
kelet felé az orosz történeten át, Nestor kievi krónikája kiadásáig min
denütt új szempontokat hozott ki az új anyagból s ennek a körszemlé
letnek legszélső dékeleti láncszemeként írta meg a szászok kívánságára 
az ő történetüket.

Reménységüket, melyet ebbe a könyvbe fektettek, mindjárt az 
első lapok igazolták. A  harapós német professzor összeszidván minden
kit, saját őseit és népét is, egészen elérzékenyülve tért át témájára, az 
erdélyi szászokra. Nekünk németeknek, így szól, épp oly kevés okunk 
van őseinkkel büszkélkednünk, mint akár más népeknek. De hát lehet-e 
egyáltalában büszke lenni ősökre! Hisz a legjobb, amit róluk mond
hatunk, hogy nem voltak emberevők. A kivándorolt németekre, a 
kolonista ősökre sem lehetünk büszkék ; ezek vend és porosz földön, 
Kur- és Livlandban egyformán viselkedtek : az öslakókat, kiket ott 
találtak, kirabolták, rabszolgává tették, kiirtották, s a fejedelmek ellen, 
akiknek behívásukat köszönhették, fellázadtak. Egyetlen dicső kivétel 
van a németek közt, a néhányezer főnyi szász nép, mely nem rablás-

• Geschichtc dér Deutschcn in Sicbcnbiirgen. Kritischc Sammlungen zu 
derselbcn. A könyv létrejöttére 1. Schlözer levelezését, kiadta Fr. Teulsch, Vercins- 
archiv 1896, a bevezetésben kiemeli Schlözer munkájának szász jelentőségét ; 
legújabban Ernst Weisenfeld, Dic Geschichtc dér politischcn Publizistik bei den 
Siebenbürger Sachsen. 1939. a munka végén.
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vágyból és nem éhségtől hajtva, hanem hívásra jött egy akkor még mü- 
veletlensége miatt rosszhírü nép közé, hogy ott a civilizációt terjessze, 
a sivatag vadont megművelje, s közben fegyverrel védje az országot a 
rabló betörések ellenében. Eltekintve Opitz következés nélkül maradt 
dicséretétől, ez az első nagyhatású nyilatkozat, mely a szászokat be
foglalja a nagy német közösségbe s nekik ott megkülönböztetett helyet 
jelöl ki dédelgető szeretettel.

Ezen az érzelmi színezeten túl Schlözer abban is megelőzte korát, 
hogy a szász történetet, mint a keleteurópai német gyarmatosítás egyik 
helyi jelenségét fogta fel s ezzel felbonthatatlanul összekapcsolta a nagy 
német történettel. Megpróbálta az Európában végbement összes gyar
matosításokat leírni, s belőlük általános szabályokat levonni, melyek 
minden kolonizáció történetében megtalálhatók. Egymástól távol álló 
dolgokat a «populár» felvilágosodás sivár racionalizmusával kapcsolt 
össze s megállapította a minden gyarmatosításra érvényes schémát : 
vadonból lakott hely lesz, a formátlan népből állam, benne királyi és 
magántulajdon, végül pedig a terület a colonus magántulajdonává lesz. 
Ennyire központilag s ennyire uniformizálva és realitásoktól szabadon 
csak a legújabb publicisztika láthatta együtt, synoptikusan a «Volk 
oline Grénzen* sloganja segélyével az északi, keleti és déli kivándorlást. 
De az erdélyi szászoknak a rideg racionalista struktúrából is ki kellett 
érezniök, hogy nincsenek többé egyedül, még sorsuk és történetük sem 
egyetlen, hanem csak része egy hatalmas, világnép történetének, ami 
évszázados egyedüllétükben szokatlan megnyugvást és bizalmat adha
tott nekik.

Persze a szász múlt pozitív leírásában Schlözer inkább felvilágoso
dott konstrukciókat mutat be, semmint a reális múltat. Áll ez mind 
szász, mind pedig magyar történeti vonatkozásban. A  bevándorlás 
korabeli szászokat mint valami francia forradalom utáni fel világosodott 
polgárságot, tiers état-t tünteti fel, s így nem csodálja, hogy Géza és 
utódai oly mohón nyúltak utánuk és hozták be barbár népeik közé. 
A behívott szászok célja nem kevesebb volt, minthogy szabad és boldog 
emberekként bölcs kormány alatt önerejüket kifejthessék s ezért olyan 
municipális igazgatást kötöttek ki maguknak, mely az akkori «felvilá- 
gosodott Európának# legnagyobb vívmánya volt —  a német és észak
olasz városi szabadságokat érti —  s amely lehetővé tette nekik német 
erényeik gyakorlását, a vitézséget, hadi műveltséget, kultúrát és ipart, 
szabadságvágyot és egyenlőségérzetet, a nemesség gyűlöletét és a király 
tiszteletét. Mindez együttvéve különös keveréke a felvilágosodott német 
nyárspolgár és a radikális elvi forradalmár vágyálmainak, melyek most 
szabadon kivetíttetnek egy távoli néptörzs ismeretlenségébe. Néha 
úgy érzi az olvasó, hogy Schlözer a szászokra a «vadember», az Ingénu 
mintaszerű erényeit aggatja fel. A  szász szabadság a municipális alkot
mányok közé tartozik : mindegyik egyformán fejlődik ki abból az álla
potból, amikor még néhány hatalmas ember védelmezte a tömeget, 
de ebből szabály szerint elnyomás származott, míg a rabszolgasorsba 
taszított nép rá nem jött, hogy neki is van agyveleje és ökle, lecsapott 
tehát az elnyomóra, kiharcolta magának a városi szabadságot, elérte a
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«tiers état* fokát, ahol a polgárerények táplálják a művészetet és mester
ségeket. A szász szabadság tehát kicsiben a legszebb német szabadság, 
a szászföld helyesen Üj-Németország, amint Amerikában New-England 
példázza az angol szabadságot ; a szász történet, végső lendületben, 
nem egyéb, mint a «német szabad állam története Erdélyben.*1

Persze itt felmerülhet esek élj' agyvelejű idegenek előtt is az a kér
dés, hogy vájjon miként élhetett egy ily mintaszerű német szabadság 
oly durva nép közt, minő a magyar volt. Schlözer nem marad adós a 
felelettel, melynek lényege az, hogy más a magyar nép és megint más 
a régi magyar királyok. A  magyarok, e «durva ázsiai horda* későn érkez
tek ide, akkor már Németország, sőt Lengyel-, Oroszország és az északi 
államok is szilárdan állottak s ez volt az ő szerencséjük : ők már köny- 
nyen elvégezhették a minden népre kötelező átalakulást, melynek során 
vad nyájból, hordából emberek és nép áll elő. A  hunok, avarok, türk 
népek nem tudtak ilykép átalakulni ; el is pusztultak. A magyar, hogy 
megmaradt, az szinte rejtély, hiszen kisszámú horda volt, a németek 
Augsburgnál borzasztón tönkreverték s attól kezdve elvesztették bátor
ságukat, még a besenyőktől is remegtek. De megmentették őket a feje
delmeik, akik a bölcs politikában Dzsingisz khánt követték, —  s itt 
megjegyezhetjük, hogy a göttingái polgártanár nem hiába segített az 
orosz cárnőnek Oroszország szellemi felépítésében, nagy csodálója volt 
a zsarnokoknak, ázsiai szultánoknak s így különösen Dzsingisz khán- 
nak, s mint ilyen egyik őse azon tudósoknak, akik csak nagy népeket 
tartanak életképeseknek (közéjük tartozott Treitschke is). Elég az 
hozzá, hogy ezek a magj'ar khánok épp jókor fedezték fel a német szom
szédban a kultúrát és államvczetési lehetőségeket, behívták tehát őket, 
*ad íetinendam coronam* a saját műveletlen és ráncbaszedhetctlen 
alattvalóik megszelídítésére. Ebből ugyan az következett, hogy a magya
rok a németeket meggyűlölték és mindazt, amit ez magával hozott, 
viszont a magyar királyok annál jobban megszerették és megvédték a 
szászokat, hiszen reájuk voltak utalva saját népükkel szemben. Végül 
is persze ezeknek a vad magyaroknak lett hasznuk a dologból, mert a 
szászok az ő erkölcseiket is megszelídítették, s így váltak ők is, ellentétben 
hűn és avar elődeikkel, hatalmas, kulturált európai nemzetté, amit a 
németeknek köszönhetnek, s Schlözer nem is mulasztja el, hogy hálára 
ne tanítsa őket : «magyarok, ne felejtsétek el, ez a németek műve, 
legyetek érte hálásak vendégeitek, a hospites iránt, akár hívtátok őket, 
akár hívatlanul jöttek be, de ti németek is legyetek büszkék* arra, amit 
a magyarokkal tettetek.

Ezek az alapgondolatok szépen bele vannak ágyazva adatok százai
ból készült, meghökkentő fordulatokkal ékes történeti előadásba, mely 
északnémet, hollandi, bessenyő, kun, palóc, bolgár, izmaelita, zsidó 
dolgokat magyaráz abszolút fölénynj'el, s ha nem tudnók, mily nagy 
és komoly tudós volt Schlözer, azt is mondhatnék, hogy vásári kikiáltó
ként, mindent mindenkinél jobban tudva. Emellett Schlözer kiadta a

1 Gcschichte dcs deutschen Freistaatcs in Siebenbürgen.
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szász történet legfontosabb okleveleit, az akkori diplomatika magaslatán, 
azokat értelmes magyarázatokkal látta el, a szász alkotmány kifejlő
dését is oklevelek alapján írta le, de egyúttal az erőviszonyok reális 
mérlegelésével. A  koncivilitás kérdéséről pl. őszintén megmondta, hogy 
ennek megakadályozása a szászok legfőbb létfeltétele : a magyarok és 
románok beköltözésével a szászság lesülyedne a fél barbárságba, s Ferenc 
császár ha egykor majd, 1850-ben uralkodói jubileumot tartana, mély
séges fájdalommal láthatná, hogy a szászok és németek helyén valachizált, 
«altmagyarizált*, szlovakizált néptöredékek élnek birodalmában. Végső 
óhaja : Isten óvja meg Magyarországot Spanyolország sorsától, a né
metek kiűzése vagy megsemmisítése ugyanoly végzetes lenne itt, mint 
ott a mórok kiűzése volt.

Hatalmas, nagy nép fia jelent meg, s leírhatalan gőggel nézve le 
a kis országban uralkodó népre, kezét nyújtotta az elszakadt szegény 
rokonoknak, akiket felemelt és bevezetett, ha egyébbe még nem, Ger- 
mánia történeti és szellemi örökségébe. A 90-es évek államkrízise elmúlt 
ugyan, a Habsburg-uralom újból megerősödött immár töiténeti foimái- 
ban, a három náción alapuló nagyfejedelemségben, magyarok és szászok 
továbbra is békésen éltek egymás mellett, a szász urak továbbra is 
jártak magyar iskolákba és a központi hivatalokban élvezték a ma
gyar nemesi és főnemesi életformákat, de többé nem forogtak abban a 
veszedelemben, hogy a közös élet eltávolítsa őket népi hagyományaik
tól, s ha másutt nem, legalább a legmagasabb szász rétegben a magyar
sággal valamiféle szellemi egyesülés jöjjön létre. Ettől kétségtelenül 
Schlözer félre nem érthető tanítása mentette meg őket, hiszen most 
már mindnyájan tudhatták, hogy ők németek, s mint ilyenek, szel
lemben, hatalomban és hivatásban messze megelőzik a magyarokat. 
Schlözer brutális rhetorikája, mely annyira lenézte a kis népeket és 
hódolt a nagyoknak, nagy szolgálatot tett éppen az új század első 
évtizedeiben, amikor az új német szellemiség nagy áramlatai, klasszi
cizmus és romantika még alig hatottak a szászok körében.

Eltekintve a Schlözertől közvetített erős német öntudattól, a szász 
műveltség egész a 19. század negyedik évtizedéig jóformán a barokk
kor patriarchalis hagyományaiból élt, azon a fokon, amelyre a monarchia 
németségét Ferenc császár bécsi bürokráciája leszorította. A  90-es 
évek politikai nekilendülése itt is átmenetinek bizonyúlt, s ehhez képest 
a történettel foglalkozó munkák szinte törés nélkül folytatják a II. 
József előtti vonalat, melyet Erdély kereteiben a Habsburg-loyalitás 
jellemez leginkább. A már említett nagy gyűjtő, Felmer Márton szebeni 
rektor Mária Terézia idejében írt egy latin nyelvű erdélyi történetet, 
s ezt még 1803-ban is érdemesnek tartja a tudós Eder abbé nyomtatásba 
adni, holott Felmer történeti felfogása már végkép elavult : a világ 
1657. évében bekövetkezett özönvíznél kezdi a történetet, a seythákon 
folytatja, a szászokat Szent István, majd II. Géza alatt vándoroltatja 
be, az Intelmeknek a jövevényekre vonatkozó szavait kiemeli, s egyéb
ként Erdély történetét inkább magyar kútfők alapján mondja el, szász 
érzelmei alig nyilatkoznak meg. Hasonlóképpen régi irányú Lukas Jós. 
Marienburg brassói rektor munkássága. A «nép számára esti szórako-
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zásul* írt Erdély történetében1 * akkori divatos franciás és magyar hatá
sok fedezhetők fel túltengő német barokk lexikális tudás mellett. Egy 
szász úr vitatkozik szalonjában vendégeivel, egy magyar nemes úrral 
és annak bécsi származású feleségével, aki a szászokat faragatlan nép
nek tartja, s ezt a véleményét a háziúr egyrészt azzal cáfolja, hogy 
az ausztriai ház békés uralma alatt sokat fejlődött a szász nép, más
részt huszonkét estén át előadást tart neki a szász történetről a világ 
teremtésétől kezdve egyelőre a Krisztus utáni io. századig. Előkerül 
itt az akkori ((tudományosság* minden ízléstelensége, a gót, gepida, hún, 
dák, longobard történet, 52 teuton isten, 22 római császár, 7 hún és 
11 longobard király, végül még Anonymus is szóhoz jut. A jámbor 

szerző abban a reményben írta könyvét, hogy téli estéken a szász fiúk 
nagy élvezettel fogják olvasni a bátor Deccbal, az ocsmány Attila, a 
jámbor k íván  és László cselekedeteit, a szász lányok pedig épülni 
fognak a szerencsétlen Mária királyné, Bánk grófné, Gertrud királyné, 
Krisztina és Katalin fejedelemasszony tanulságos történetein. Még csak 
tévedésből sem említett közöttük egyetlen szász férfit vagy nőt sem! 
Több mint két évtized múltával újra megírván Erdély történetét," 
Marienburg már sokat átvesz Schlözer felfogásából, már tudja, hogy 
Géza király a <mémet bátorság és német művészet* miatt hívta be a 
szászokat, de még mindig érzi, hogy a szászság beletartozik Magyar- 
ország és Erdély egységébe, s ehhez képest például Erdély nagy mecé
násairól beszél, Batthyány Ignác és Mártonffy József püspökről, Bruken- 
thal Sámuelről és Teleki Sámuelről.

Kétségtelen, hogy ezek a magyar kapcsolatok mindinkább háttérbe 
szorulnak az új században, s helyüket az ausztriaiak foglalják el. így 
különösen a kor divatjának megfelelő földrajzi-statisztikai-államirati 
munkákban (a régebbiek Marienburg és Lcbrecht tollából), melyek 
ugyan Erdély különállásából indulnak ki, de a nagy egységet, melybe 
e kis ország tartozik, az ausztriai monarchiában látják. így  aztán nem 
is igen mutatkozik igazi erdélyi patriotizmus, egyetlen kivétel Eder 
József Károly, aki nemcsak mint tudós és író, de mint tudatos erdélyi 
hazafi is messze megelőzi az öszász kollégáit. Statisztikai, földrajzi művét 
magyarul írta meg ,3s benne Erdély földjét és népeit egyforma melegséggel 
és szeretettel öleli magához. A természet szívformára rajzolta ezt az orszá
got és minden kincsével megajándékozta, a határokon pedig roppant bás
tyákként felállított hegységekkel védte meg idegen támadásoktól; völ
gyei teli virágokkal, csak azon sajnálkozik a kedves abbé, hogy ősszel ke
vés a virág Erdélyben, s ezért a Szeben körül található sáfrányvirágnak 
általánosabb termesztését ajánlja. Népei közt nagyon dicséri a magya
rokat, akik vidám, tüzes, pompás, vendégszerető, egyenes szívű, nyájas 
nép, tudományra és mesterségre egykép alkalmas ; a székelyekről a

1 Dic Gcschichte von Siebenbiirgen in Abenduntcrhaltungen für das Volk, 
Heimannstadt 1784. Dialógusok nélkül ugyanez : Gcschichte dei aboiiginen daci- 
schen Völkcr, 1791.

1 Kleinc sicbenbüigische Geschichte zui Untcihaltung und Bclehrung, 
Pest, 1806.

* Eidélyoiszág isméi tetésének zsengéje. Szeben 1796.
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régi íróknak, Szamosközynek, Forgáchnak, Bethlen Farkasnak rossz 
véleményét idézi, nem szereti őket ; a szász munkás, takarékos, szelíd, 
lágy (Eder még nem ismerte a teuton romantika kemény kliséit), lassú, 
emberséges, idegenhez bizalmatlan, még a pórszász is udvarias, a pa
rasztgyerekek is járnak iskolába. Sajnos, az oláhok, akik legnagyobb 
részt késői bevándorlók, tudatlanok, babona áldozatai, de ezeken is 
segíteni fognak az 1791. országgyűlés törvényei. Ennek a mosolygó 
erdélyi tájképnek a szerzője mint történész sem zárkózott be a szász 
falak közé : magyar vállalatban adta ki Schcsaeus történeti eposzát és 
Somogyi Ambrus történetírói munkáját. Felmernek már említett mun
káját kiadva1 hozzá írt fejezeteiben és exkurzusaiban a szász, magyar 
és oláh történet lényeges fejezeteit tisztázza pontos levéltári kutatások 
és azokból vont józan következtetések segítségével. Az oláh bevándor
lás, a vajdai hatalom, a szászok és a három nemzet régi kongregációi, 
a szász település 15. századbeli tényleges állapota, az erdélyi paraszt
lázadás, a szász egyházi viszonyok, köztük a tizedkérdés : mindezt ö 
írja körül először tudományos színvonalon, nagyzolás nélkül követve 
Schlözerben azt, ami követésre érdemes : az oklevelek használatát s a 
reális kritikai érzéket. Történetírói tehetségét legmagasabb fokon Má
tyás uralkodásának rajzával mutatta be : teljes töiténeti tablót nyújt 
róla, katonai, politikai, igazságszolgáltatási, közigazgatási működésé
ről, az ellene támadt főúri és egyéb mozgalmakról, az irodalmi és vallási 
viszonyokról. Hasonló széles látókörű történeti munkát a szász irodalom
ban Georg Dániel Teutsch-ig, a magyarban Jászai-ig és Horváthig sehol 
sem találunk. Edéi családjának nem-szász eredete annyiban meglátszik 
működésén, hogy nem sajnálta tehetségét és munkáját nem-szász tár
gyakra pazarolni, de egyébként egyetlen szász sem múlhatta felül a 
népéhez vajó hűségben ; halála után megjelent kis m unkája2 a leg
világosabb összefoglalása a szászok középkori közjogi helyzetének, 
amikor mint a «magyar monarchia országos rendje* egyedül a királytól 
függőitek, s a magyar országgyűlésen intézték a saját és az ország ügyeit.

Az új század első évtizedeiben, melyek egyébként a szász történet- 
írásnak épp oly eseménytelen évtizedei, akárcsak a magyarnak, a magyar 
kapcsolatok teljes elhalványulásával egyelőre tovább él az egész Erdély 
iránti érdeklődés —  tovább készülnek az Erdéllyel, nem pedig a szász- 
sággal foglalkozó történeti és statisztikai munkák, melyeknek szerzőit 
most már inkább csak a hivatalnokok soraiban kereshetjük. Az erdélyi 
és habsburgi tudat, mely ezeket a műveket élteti, legmélyebbre a nagy
fejedelemség hazai és bécsi központi hatóságaiban bocsátotta le gyöke
reit. A  századvéget az új korszakkal összekapcsoló egyéniség, Josef 
Benigni v. Mildenberg is a bécsi haditanácsnak és az erdélyi főparancs
nokságnak volt bécsi születésű tisztviselője, Szebenben letelepedve már 
a 30-as években részt vett sikertelen kísérletekben a szász történeti 
tudat újraélesztésére, mint újságíró szolgálta a szász ügyet a magyar

1 Obscivationes criticae et pragmaticae ad históriám Transilvaniac . . .  
Szebcn 1803.

* Politischer Zustand dér Siebenbürger Sachsen . . ., Vereinsarchiv 1843.

22 Magyarságtudomány. 0 , ,?v41
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nyelvkérdést kísérő heves vitákban, az új «Verein für siebenbürgische 
Landeskunde* titkára lett, s mint ilyen nemcsak a szász öntudat új 
magatartásában vett részt, hanem abban is, hogy ezt az új szász tudatot 
iparkodott végkép elvágni a régi magyar és erdélyi gyökerektől. Benigni 
abban tévedt, hogy az új szász tudatot nem a nagynémet szellemmel, 
hanem az ausztriai császársággal kapcsolatban képzelte el : a szászokat 
nem azért választá el a magyaroktól és Erdélytől, hogy visszavezesse 
az ^anyaországba*, honnan egykor kivándoroltak, ehelyett megállott 
feleúton, Bécs kapujánál. . .  Az erdélyi nagyfejedelemség rövid törté
netében 1 eléggé nem becsülhető szerencsének tartja, hogy a középkor 
végén már belsőleg is megromlott magyar királyságból Ausztriához került 
át Erdély, s utóbb, mikor néhány jobb szándékú erdélyi fejedelem 
után Báthory Zsigmond és II. Rákóczi György léhasága miatt Erdély 
a bukás szélére jutott, végül is sikerült a császári ház enyhe jogara alá 
beeveznic. A  régi jólét csak osztrák uralom alatt nyerhető vissza, s min
den erdélyi, aki értelmesen szereti hazáját, csak végtelen hálát, rendít
hetetlen hűséget hordhat szívében a felséges osztrák ház iránt. Ezen 
az érzelmi alapon Benigni történeti és statisztikai m üvei2 gyatra tör
téneti adatokat, rossz szépirodalmi frázisokat, de igen jó közigazgatási 
és közgazdasági adatokat tartalmaznak. Szerzőjük Bem serege elöl me
nekülve, egy eltévedt golyó áldozata lett. Utána ezt az Erdély iránti 
statisztikai tárgyilagosságot, Habsburg-loyalitással egybekötve már 
csak az igen magas hivatalokat viselt scharbergi báró Bedcus Józsefnél 
találjuk meg, aki abban is kitűnő hivatalnok volt, hogy alkalom adtán 
a magyar álláspontot is tudta méltányolni, így 1841-ben a nyelvi vitá
ban nem helyeselte a szászoknak magyarellenes merevségét.3 Amikor 
48-ban, majd 1867-ben végkép megszűntek az erdélyi központi kor
mányszékek, ezzel annak a lehetősége is abbamaradt, hogy kiváló szász 
férfiak az ő saját körükből kiemelkedve magasabb vártáról tekinthessék 
át Erdély és Magyarország bonyolúlt kérdéseit, s magyarokkal együtt
szolgálva továbbra is képviselhessék a közvetítés és kölcsönös megértés 
szempontjait. A 67 utáni magyar nemzedékek azzal is tanúságot tehet
tek volna politikai tehetségükről, ha ilyen lehetőségekről a magasabb 
állami igazgatás köreiben gondoskodtak volna, —  újabb Heydendorffok 
és újabb Bedeusok a kiegyezés korszakában is hasznosak lehettek volna 
szászoknak és magyaroknak egyaránt.

1 Kurze Geschichtc des Grossfürstentums Sicbcnbürgen, a népnek és a taní
tóknak, 1840.

* Handbuch dér Statistik u. Gcographie des Grossf. Siebenbiirgcn 1837, 
Statist. Skizze dér siebcnbg. Militárgrcnze 1846, Unterhaltungen aus dér Gesch. 
Siebenbürgcns, 2 kötet 1840, csak V. Lászlóig, nem jobb Maricnburg hasonló 
munkájánál.

* Dic Verfassung des Grossf. Siebenbürgcns 1844. Legtanulságosabb mos
toha fiától, Eugen Fricdenfclstöl, Joscph Bedcus v. Scharberg, 2 kötet, 1876.
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Az 48-at megelőző két évtized volt tudvalevőleg az az időszak, 
melyben a magyarországi németség legnagyobb része elmulasztotta az 
akkor időszerű nemzeti öntudatosulást, s ehelyett vezető,városi rétegei
ben csatlakozott az ugyancsak időszerű szabadságelvet hangoztató 
magyarsághoz. Ennek lön a következése a városi németség, a polgár
ság elmagyarosodása, a sváb falvaknak pedig politikailag öntudatlan, 
nemzetileg vegetatív élete. Kivétel egyedül az erdélyi szászság v o lt; 
ezeket ettől a sorstól nem számuk, nem is többé-kevésbbé zárt tele
pülési rendjük mentett meg, hanem százados történeti és közjogi külön
állásuk, s emellett vezető rétegüknek a nagy német birodalmi szellemi 
mozgalmakba való bekapcsolódása. A  szászok közt sem hiányoztak 
hangok, 48 előtt és 48-ban sem, melyek az ifjúi magyar szabadság- 
mozgalomban látták a mintát és a hozzákapcsolódásban a szász jövőt, 
de hogy ezek a hangok végül is visszhang nélkül, tragikus egyedül- 
valóságban haltak el, ez alapjában véve Schiller, s a német romantika 
hatása volt. Ezek a hatalmas szellemi és erkölcsi erők lökték meg a 
90-es évek óta mindinkább megmerevedő szász életet és hoztak létre 
új mozgalmakat, melyek során, még mindig nem könnyen, nem egy
értelműen a szászság végkép elvált a magyar és bécsi szellemtől és 
részévé lett a nagy német nemzetnek.

Kezdetei ennek a processzusnak már a napóleoni időkben meg
figyelhetők. A  Napóleon ellen harcoló szász vadászszázad harci indulója 
már német vért akar felforralni :

«Auf Sachse! teutschen Bluts 
Und tcutscher Tapferkeit. . .
Wir sinds! im Auge Feuerflamm :
Wir sprossen aus Thuiskons Stamm.*

Persze a szent szövetség idejében ezek a hangok a távoli Erdélyben 
is elhallgattak, a nép élete a korábbi rendi és nációbeli keretekben ment 
tovább nagyobb zavarok nélkül egész a harmincas évekig, amikor aztán 
a pozsonyi országgyűlések reformmozgalmai, s azok első, Erdélybe 
csapódó hullámaként a magyar hivatalos nyelv kérdése itt is meg
mozdít á a nyugodt, sima felületet. A  szász univerzitás tudvalevőleg 
nemcsak egy terület autonóm igazgatása volt, hanem felfelé benyúlt 
a kormányba is, minélfogva az államnyelv, a kormányhat óságok nyel
vének megmagyarosítása a szászokat még akkor is közelről érdekelte, 
ha a magyarság hajlandó volt is a német hivatalos nyelvet meghagyni 
az autonóm igazgatásban. A nyelvkérdés ilyképen újból felvetette a 
náció és az állam közti viszony dolgát, Schlözer és Eder eredményei új
ból gyakorlati érdekre tettek szert. Az a két évszázadon át lappangó 
antikvári érdeklődés, mely annyi szász pappal és tanítóval gyüjtette, 
másoltatta a múlt írásos emlékeit, most egyszerre égető szükségletévé 
lett az egész szász népnek, mely a nyelvhasználaton túl egész jogi be
rendezését és anyagi jólétét is joggal félthette a júliusi forradalom óta
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egész Európában győzelmesen előnyomuló liberális, demokratikus al
kotmányos ideáktól.

A nép szellemi vezetői megértették a kor szükségletét. Korábbi 
kísérletek után a szebeni gimnázium tanára, Johann Cári Schuller 1841- 
ben megindította a hazai, szász föld- és népismeret és történetkutatás 
számára az «Archiv für die Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit und 
Gegenwart* c. folyóiratot, melyet már 1843-ban a «Vereinsarchiv» vál
tott fel, az újonnan alakult «Verein für siebenbürgische Landeskunde* 
hivatalos folyóirataként. Az új egyesület és orgánuma erdélyinek nevezte 
magát, érdeklődését a szász földön túli Erdélyié is kiterjesztette, amint
hogy jó viszonyt tartott fenn a magyar tudomány embereivel, gróf 
Kemény Józseffel, gróf Mikó Imrével, s ezektől alkalmilag cikkeket is 
közölt. A valóságban a «Véreim a szászság zárt szellemi szervezete volt, 
s az évi közgyűlések pünkösd után a szász föld különböző helyein vál
takozva gyűjtötték össze társadalmi különbség nélkül a nemzet tagjait, 
élesztették bennük az összetartozás, a zárt szász öntudat érzelmeit. 
Ezek a közgyűlések csak a német diákság azon korbeli nagy ünnepségei
hez hasonlíthatók lángoló német érzés dolgában azzal a különbséggel, 
hogy a közgyűléseken a szászság hivatalos képviselete is mindenkor 
résztvett, s így a gyűlések szónokai egyúttal hivatalos irányítói is voltak. 
a szász nemzeti életnek. Azzal pedig, hogy a súly az irodalomra, 
tudományos dolgokra esett, lassankint kialakult a minden szászt 
magában foglaló új szellemi közösség, mely néhány évtized múlva a 
náció és univerzitás hatósági jellegének megszűntével —  a szász evan
gélikus egyház mellett —  egyetlen hatalmas képviselője lett a szászok 
egységének.

A jelen szükségletei és a múlt hatalma egyként a történettudomány 
jelentőségére utaltak. De ez a történettudomány, melyre a kornak 
szüksége volt, már nem maradhatott meg a Schlözertől és Edertől vont 
szűkebb, első sorban jogtörténeti határok közt. Közben a német roman
tika erősen kibővítette és elmélyítette a történet iránti érdeklődést, 
s a súlypontot a «népi» elemekre helyezve a történetkutatás körét és 
feladatait sokszorosan megnövelte. Ez az új történeti érdeklődés vezeti 
a most említett Johann Cári Schullert, aki talán a legtehetségesebb szász 
történetíró volt a 19. században, bár nagyobb összefoglaló vagy elbeszélő 
munkát nem hagyott maga után. A 16. századbeli szász történet anya
gát a bécsi udvari levéltár felhasználásával bővítette; a középkori ko- 
lonizáció problémáit épp oly világosan, aktaszerű kiitikával tárgyalta, 
mint a 18. századéit. Először kísérelte meg a német romantika nyel
vészeti és néprajzi érdeklődéséhez híven a nyelvészet és ethnographia 
adataival történeti kérdéseket oldani meg ; maga is tudatában volt 
annak, hogy az addigi kutatás a szászság jogvédelméből indulva ki, 
a nép belső életét, a «Volkstum»-ot elhanyagolta. Posztumus kis munká
jában 1 ma is tanulságos kísérletet végzett arra nézve, mennyiben lehet 
a szász őshaza megállapításánál a szász nyelvi idiotizmusokat, köz
mondásokat, népmeséket, népdalokat felhasználni. Józanságát dicséri,

' Zűr Fragc iiber die Herkunít elér Sachscn in Siebenbiirgcn. Prag 1866. 
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hogy az összehasonlító szellemi néprajz akkori gyermekkorában sem 
vesztette el fejét és a legtöbb kérdésben korainak tartja a megoldást. 
Mint a bécsi abszolutizmus hivatalnoka, főként a 16. századra vonat
kozó tanulmányaiban 1 rendkívüli Habsburg-loyalitásról tett tanú
ságot, s ezzel is előfutára lett a Teutsch-féle ideológiának.

A  német romantikának megfelelő ideális kutatásforma, a történeti, 
népi és néprajzi vizsgálatok szintézise természetesen már a tudományok 
differenciálódása miatt sem volt fenntartható, egyedül J. C. Schuller sze
retetreméltó költői és írói egyénisége valósíthatta meg. A népi kutatás 
különvált a történetitől, de mindkettő egyformán német romantikus 
hatások alatt maradt. Jellemző erre a hatásra 1845-ben a lipcsei egye
temen tanuló szász hallgatók szövetkezése : Haltrich József, a későbbi 
püspök Müller Frigyes, Mátz János, a költő és drámaíró Albert János, 
végül Schuster Vilmos a két Grimm tanainak inspirálására felosztot
ták egymás között a romantikus népi emlékek gyűjtését.2 A fiatalok 
hívek maradtak ehhez a fellengzö fogadáshoz, mely az akkori «Fiatal 
Németországában nem lehetett korszerű és ha szélesebb körökben válik 
ismeretessé, alighanem mosoly és gúny tárgyává lett volna. A fiatal 
szászok a 40-es és 50-cs években a század kezdetének romantikáját 
vették át, irónia és realizmus még távol állt tőlük. Mindent komolyan 
vettek, legkomolyabban azt, hogy amit tanulnak, azzal igazságukat és 
vele németségüket vértezzék fel a század felvonuló viharfelhői ellené
ben. A német népmesék kiadásában Haltrich világosan megmondja : 
gyűjtő és kiadó munkájának nem tisztán tudományos a célja, a német 
«Volkstum» a szász népben veszedelemben van, fizikai és szellemi ki
fáradás fenyegeti a falvakban, a városok polgári családjai pedig a 
«materiális korszellemnek»kezdenek hódolni; gyűjteményét a gyermekek 
és felnőttek kezébe adva reméli, hogy a pusztulást megállíthatja a nép 
örök értékű, romolhatatlan kincseivel, melyeknek másik hivatásuk, hogy 
a távoli anyaországgal is megértessék, hogy a nagy német tölgyfának 
távol Keletre ültetett ága erőteljes faként éli az ő örök lényegétől meg
szabott életét. A  másik gyűjtő, Schuster Vilmos, a szász népdalok ki
adásában3 a régi népdalok alapján kimondja, hogy ezek a gyarmato
sok «a leghűségesebbek, akik valaha is kiszakadtak a német népböl», 
s ehhez képest a maga és Haltrich gyűjtésében mindegyre ösgermán 
mythologikus elemeket fedez fel, a «legfiatalabb Eddát*, ezzel is hang
súlyozva, hogy a szászok ősi germán eredetűek és ezt az eredetüket 
tisztábban tartották meg, mint bármely más német törzs. Az igaz, hogy 
ez nem akadályozza abban, hogy már a reformáció hatását károsnak 
ne tartsa az ősi szász nyelvre. A históriai énekek majdnem teljes hiányát 
viszont azzal magyarázza, hogy a szászoknak hiányzott a nemzeti állam
életük, s «ami nagy volt, az nem volt nemzeti, s ami nemzeti volt, az 
nem lehetett nagy», mert még virágzó korszakokban is egész erejüket

1 Főként : Georg Reicherstorffer u. seine Zeit (Archiv í. Kunde őst. Ge- 
schichtsqucllen 21. 1859).

* Jós. Haltrich, Deutsche Volksmárchcn aus dem Sachsenlande in Sieben- 
btirgen, Berlin 1856, a bevezetésben.

* Fricdr. Wiíh. Schuster, Sicbenb. sáchs. Volkslicder, Hcrmannstadt 1865.
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az élet puszta fenntartására, az ellenség visszaverésére kellett fordíta
niuk. A török századokban pedig annyi nyomorúság érte őket, hogy 
egyszerűen nem maradt idejük a költészetre, —  a török veszély egyetlen 
népi maradványa a szülök ijesztgető szava rossz gyermekeiknek : jön 
a tatár, vagy elvisz a török. Mint ebből is látható, ez a rnépi# kutatás 
nem tudott mit kezdeni a történettel, aminthogy a harmadik szerződő 
ifjú, Müller Frigyes is erdélyi mondáinak kiadásában 1 a régi pogány 
népi hit emlékeit fedezi fel, de a történet századain keresztül nem tudja 
összekötni az ösgermán elemeket a szász történettel. Főcélja kimutatni 
azt a germán mythologikus elemet, melyet a szász bevándorlók ős
hazájukból hoztak magukkal, s amelyből ugyan a helyváltoztatás követ
keztében kiestek a házat, földet, erdőt, vizet megjelölő nevek, de ame
lyeket valami módon, szegényesen és ritkán, de mégis sikerült elhelyezni 
az új földön. Müller gyűjtését egész Erdélyre kiterjesztő, s így alkalma 
nyílt a magyar, székely, román, sőt még géta és dák elemek alapján 
ezeknek a népeknek jellemét is megrajzolnia, az akkor még kételyektől 
nem kínzott néprajz és népmesekutatás segélyével. A néptudománynak 
ezek az ágai utóbb a nyelvészet és néprajz tudományos fejlődésével le
vetették illúzióikat, de a történettel közelebbi kapcsolatba a szászok
nál sem kerültek, még manapság is alig.

Az új szász szellemi közösség a germán őstörténet mgovanya helyett 
a történelem biztosabb talaján épült fel, ott emelte a segesvári iskola 
vezetője a későbbi püspök, Georg Dániel Teutsch.2 0  a 19. század szász 
népének kétségkívül legnagyobbalakja, s ha történetírói tehetség dolgá
ban talán nem érte is el egészen J.C. Schullert, de történetírói munkásságát 
és eredményeit tekintve bizonyára a legnagyobb szász történetíró volt. 
G. D. Teutsch régi segesvári szász családból származott, atyja szappan
főző volt s így ö maga még erősebb népi gyökerekkel bírt, mint az utána 
következő nemzedék s benne fia, Friedrich, a szászok másik nagy tör
ténetírója. A  szászságnak mint nagy paraszti és polgári közösségnek 
felfogását G. D. Teutsch gyökereztette meg népében, de ő maga inkább 
tartozott a parasztsághoz ; a polgárság annak nyugati szabadabb értel
mében mindvégig idegen maradt tőle, polgárság alatt inkább csak 
a német kisvárosok nyárspolgári életét értette. Bár Rottecket már 
gimnázista korában lelkesen olvasta és utóbb személyesen is meg
ismerkedett vele, s bár 48-ban ö is híve volt a világ szabadelvű át
alakulásának, a liberális-demokratikus nézetekhez az életben alig csat
lakozott, demokráciája, melyet bevitt a szász történet századaiba, nem 
a gyakorlatból, hanem a romantika ideális homályából kelt elő. Ami 
természetes is, hisz a 19. század demokráciája egyetlen nép társadalmi 
és gazdasági helyzetére sem lehetett károsabb, mint a szász népére s ezt 
ki tudhatta volna jobban G. D. Ieutschnél! A fiatal theológus a berlini 
egyetemen Ranke és Ritter előadásait hallgatta, szépirodalommal is 
foglalkozott, verseket írt s emellett gyűjtötte a szász történetre vonat-

1 Fr. Müller, Sicbenbürgischc Ságén, Kronstadt, 1857.
2 Munkáin kívül 1. fiától írt objektív, sok napló- és levélrészleteket kozló 

életrajzát : Fr. Teutsch, Georg Dániel Teutsch, Hermannstadt 1909.
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kozó okleveleket és aktákat. Dahlmann Politikáját pontosan feldolgozta 
magának, de az ott tanult módszert kizárólag a szász nép, a «Volks- 
tum» fenntartására szándékozott felhasználni. 48-ban volt tanárával. 
Cári Goossal együtt a Magyarországgal való unió mellett szavazott, mert 
azt hitte, hogy azt a császár és az oláhok is elfogadták már, s hogy ha 
egyedül a szászok fordulnak ellene, ez polgárháborút, a szász «Volkstum* 
veszélyeztetését jelentette volna. Az oláh ellenállás, a császári és orosz 
erők felvonulása idején azonban elfordult az uniótól, melyben akkor már 
a magyarok elnyomó törekvését látta, fegyvert fogott a császáriak olda
lán s az oroszokkal együtt kivonult Bem elől oláh földre. A  szabadság- 
harc végével visszatért a segesvári iskolába, melyet a történetileg meg
alapozott új szász szellem középpontjává tett. A  «Verein* már megala
kulása óta szükségesnek látta szász oklevéltár és szász történet meg
írását ; mindkettőre Teutsch volt legalkalmasabb, amióta megszaba
dult a politikától.

A üVéréin* mindjárt megalakulása után díjat tűzött ki «az erdélyi 
szászok történetére a nép számára*. Teutsch díjnyertes munkájának, 
melyet népe egyszerűen «Sachsengeschichte*-nek nevezett el, első füzete 
1851-ben jelent meg, az egész az azóta megismerhető kútfők és irodalom 
alapján kibővítve 1874-ben jött ki második kiadásban. A «Véréin* a pálya
díj kiírásakor Zschokke svájci történetét jelölte meg minta gyanánt - 
azét a svájci sokoldalú politikusét, aki regényeket, közhasznú gazda
sági munkákat, vallásos műveket írt népe számára —  irodalmi hagyatéi 
kából ma a «Stunden dér Andacht* az egyetlen mü, melyre emlékezn, 
szokás —  végül a svájci történetet is elmondta népének. Nem mond
hat nók, hogy magas és előkelő minta lett volna, de a «Verein» jól ismerte 
népe helyzetét és szükségleteit. Zschokke nemzeti politikát és szinte 
felekezet nélküli keresztény morált egyesített előadásában ; a nép, a 
haza és szülőföld szeretete szigorú morális ítélkezéssel kapcsolatban 
ütött ki munkájának minden lapján. Mindez régi szász hagyomány is 
volt s fenntartása és megerősítése a «Verein» és minden müveit szász 
ember célja. G. D. Teutsch ehhez még hozzávette a tudományos célt: mint 
tanult historikus a kútfők alapján és a nagy történeti összefüggésbe 
beállítva akarta megírni népe történetét, —  utóbb, mikor ö, sőt fia is 
mindegyre hangsúlyozzák, hogy a «Sachsengeschichte» nemcsak népi 
könyv, mit egy egész nép apraja-nagyja lelki táplálékként vesz magához, 
hanem komoly tudományos munka is, ez az utólagos hangsúlyozás 
szinte tiltakozás a nagy népszerűségnek a tudományos jelleget letörló 
hatása ellen.

G. D. Teutsch csakugyan tudományos munkát végzett. Utóbb a 
Teutsch-uralommal elégedetlenkedők szemére vetették, hogy nem vég
zett kiterjedt levéltári kutatásokat, még a keze ügyében levő segesvári 
levéltárat se használta fel eléggé; a valóságban az irodalom mellett a 
szerző sok kéziratos és levéltári forrást is megnyitott s a történelem- 
kutatói munkát a kor követelményeinek megfelelően elvégezte. Nagy
ságát azonbanazalakítás, az egységben látás tehetsége adta meg. Elődjei, 
Schlözer, Eder, J. C. Schuller nyomán még senki sem alakíthatott ki 
magának összefüggő képet a szászok történeti életéről, minden korból
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csak töredékek álltak rendelkezésre és hiányzott a rendező elv mely 
e szétszórt darabkákat egységbe foglalhatta volna. A  szászok története 
először a segesvári rektor és pap fejében született meg, aminthogy 
ugyanez a folyamat ment végbe a század nagy francia és német történet- 
íróinál : sok-sok adatból mindegyik maga konstruálta meg az elet- 
folvamot. melyet müvében — a francia forradalomba jelenkori Francia- 
ország kialakulása, a római köztársaság és császárság, a 19. századi 
Németország történetében azután, adatok ezreitől támogatva, de min
dig mint saját vízióját, még pedig a témául szolgaló folyamat első nagy 
vízióját írta meg. Ilyen első víziója volt a szász történetről G. D leutsch- 
nak aki abban sem méltatlan társa e nagyoknak hogy vízióját hozzájuk 
hasonlóan nemzedékeket lenyűgöző erővel tudta kifejezni Legalább 
két generációnak kellett elmúlnia, míg a kételkedés és ellenmondás 
hangjai megszólalhattak az ő abszolút meggyőző s nem utolsó sorban 
egyszerűségével és világosságával meggyőző előadásával szemben.

Mint minden nemzeti történet, Teutsché is célzatosan készült s ezt 
a célzatosságot nem is leplezte. Célja a szász népi j é g n e k  fenntar
tása volt, s ezt két eszközzel vélte leginkább elérni. Az egyik, hogy 
a szász történet századain keresztül ezt az egységet mutatta be, mmt 
a melv változatlan, örökké működő erő gyanánt adta meg minden kor
ban minden egyes szásznak az életlehetőségeket A "á c sn á lizm in a k  
mindenütt érvényesülő alaptanítása ez : a nemzetnek orok változatlan 
élete van és minden nemzedéknek hasonlítania kell az előzőkhöz és foly
tatni a munkát, melyet utódainak is át kell adnia. Nálunk m aparokná! 
a költő kötötte ezt a nemzedékek lelkére a eHazádnak rendűi ej lenül* ma 
kasztos soraiban, s nekünk nem adatott meg, hogy Teutsch müvéhez 
hasonlóan ebben a romantikus korban a történetszemlélet is a nemzeti 
kategorikus parancs szolgálatába állíttassak. Teutsch megmu at 
történetében, milyen erői és erényei tartottak fenn népét ott a kelet- 
európai elhagyatottságban s ezzel mintát szabott, utat jelolt kl 
szász nemzedék számára —  tudatosan, a történeti stílusba bclevegyitc 11
szépirodalmi elemeket sem vetve meg.

1 Másik eszköze szintén magától adódott a szazad első félének német 
romantikus nacionalizmusából, mely a  saját nemzetben valami maga
sabb életet látott, mely nemcsak megkülönbözteti de ki 1. 
emeli öt a többi népek sorából, azok fölé. A  mindig szukkóru életet 
élt szász népnek ez önmagát nézve alig sikerülhetett volnaf de annal 
inkább abban a pillanatban, mikor rájött, hogy nem külön nép hant 
a német nemzet egyik leszakadt ága, melyet a m ű velő d j eszközeivel 
vissza lehet vinni az őshaza, az anyanép kebelebe. Teutsch ebben Schloze 
kezdeményét követte, de neki most mar az érzelmi és tárgyi eszközök 
milyen kiterjedt körét, minő gazdagságai bocsátotta rendelkezfeéic 
a német romantika! Schiller Telijétől elkezdve a német ^cionahzm ust 
^rndt Uhland, Schenkendorf, Rückert a költészet színeibe öltöztették 
s ez a’ német nacionalizmus az, melynek magas emberi színvonalúra 
emeli fel szász népét a szerző, nem utolsó sorban az egyes fe3^ctek 
élére tűzött jelmondat versekkel. Fia tanúsága szerint baratai próbálták 
rábeszélni, hagyja cl az új kiadásokból ezeket az elavult mottókat, -
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nem hagyta el s ebben igaza volt : a jelmondatok őszintén és találóan 
fejezték ki alapgondolatait. A legtöbb Schillerből, azután a romantikus 
költőkből, néhány Goethéből és egykorú szász versekből vétetett, s igaz, 
hogy különösen a szomorú korszakokat moralizáló versekkel jelölte 
meg, de a legtöbbször a német nép, a paraszt és a polgár dicséretét zengi 
e kölcsönvett szavakban. A  schenkendorfi sorok

«Das ist die deutsche Treue,
Das ist dér deutsche Fleiss,
Dér sonder Wank und Reue 
Sein Werk zu treiben weiss*

a középkor második felének ipari és kereskedelmi viszonyának rajzát 
vezetik be. A  német hűség és német szorgalom mellett a német szabad
ságszeretet is lángoló színekben vezeti be az egyes fejezeteket, legtöbb
ször a német polgár szabadságszeretetére vonatkoztatva. így a szintén 
schenkendorfi sorok :

«So wurde klug errichtet 
Dér Freiheit Danim und Wehr,
Gar manchen Síréit geschlichtet 
Hat kleines Bürgerheer»,

a polgárok szerszámot és kai dót egyaránt jól forgatva, legyőzték a lova
gok rablóvárait és megvédték —  önmagukban —  a magasabb emberi
kultúrát. /;

Soha találóbban nem válogatták meg a mottókat, mint Teutsch, 
akinek fejezetei tényleg ezeknek a verseknek szelleméhez igazodnak. 
Az ő szász népe a katonai és polgári erények egységes öltözékében jelent 
meg itt II. Géza király hívására, fegyverével megvédte, munkájával 
gazdaggá tette a magyar királyt, kinek hűséget fogadott s ezt mindig 
meg is tartotta (a gyakori szász lázadási kísérleteken oly mesterien siklik 
át a szerző, hogy bizonyára nem szándékosan bagatellizálta azokat, hanem 
tényleg sem hitte képesnek az ő német népét komoly hűtlenségre). A be
költözés pillanatától kezdve ők, a szászok a tisztesség, emberiesség, 
munka és műveltség képviselői, miként ez német törzsnél természetes is, 
a környező szedett-vedett., cigányszerü erkölcsökkel bíró népek között. 
Ennek legnagyobb bizonyítéka,hogy egyedül ők éltek polgárként városok 
kőházaiban, falak között, templomerödökben, sőt még a mezőgazdasági 
népesség, a parasztok is a «parasztvárókétól biztosított magasabb polgári 
életformát fejlesztették ki maguknak. Itt nem arról a nyárspolgári lenézés
ről van szó, mellyel a német felvilágosodásnak 1 itérátus utazói Nico- 
laitól kezdve illették a magyar nemesi és falusi életformákat, Teutsch 
szemében a polgárság nem egyszerűen magasabb kultúra dolga, hanem 
magasabb erkölcsé is, abban az értelemben, ahogyan annak fogalmát a 
romantikus költők a század első évtizedeiben megszépítették. Amint
hogy ez a német nemzeti, paraszti és polgári romantika Teutsch meg
fogalmazásában gyakran azt a hitet kelti az emberben, hogy történeti 
munka helyett a «Des Knaben Wunderhorn^-ban lapoz és annak naiv-c>i- 
nált népiességének engedi át magát.
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A szászok periferikus népei, köztük mi magyarok, örülhetnénk, ha 
tényleg ily magasabb rendű polgárok és parasztok mutatták volna őseink
nek századokon át a civilizáció útját. De mint történészek —  hélas! —  
tudjuk, hogy ily magasabb lények errefelé nem léteztek, — annál inkább 
kell csodálnunk a művészetet, mellyel Teutsch mégis elhitette egy ily 
magasabb rendű nép évszázados történetét —  magával és olvasóival. 
A középkorra nézve a szász felsöbbrendü életet nemcsak a németség 
erényeiből eredezteti, hanem szerencsés intuitióval s emellett Schlözer 
szoros követésével a magyar királyok jóindulatából is. Élesen megkülön
bözteti a magyaroktól a magyar királyokat, lettek légyen azok magyar 
vagy idegen eredetűek. A  magyarok sohasem törekedtek egyébre, mint 
a szászok támadására, különállásuk megsemmisítésére, gazdagságuk 
elrablására, kőfalaik közé beköltözésre ; —  a rablólovag és a becsületes 
polgár jól ismert banális ellentéte ez. De szeiencséie itt voltak a kiiá- 
lyok, akik ismerték szász vendégeik értékét és hasznos voltát s ezéit 
minden alkalommal megvédték őket magyar alattvalóik önkényétől. 
A német hűség itt a magyar királyok hűségével találkozott, —  «ad 
retinendam coronam* jöttek be a szászok s így a királyok önmagukat 
védték bennük Az egész elmélet ebből a régi pecsét fel iratból kerül elő, 
mint egy kemény kalapból a bűvészpálca érintésére galamb és virág
csokor és színes pántlikák. Tényleg elbűvölő ez az ideális viszony király 
és szász nép közt! A magyar királyok még magyar többségre szert tett 
helyeknek sem engedték meg a szász univerzitásból kilépni, Mátyás 
király pedig egyszerűen felégetett olyan oláh falut, mely a királyföldre 
mert telepedni. «A magyar uralkodóknak a szászok javára tanúsított 
nemes és valóban királyi érzületére szász atyáink a szabadság szellemé
ben és azzal az elhatározottsággal válaszoltak, mely semminémü jog
sérelmet nem tűrt el.*1 Ami érthető is, hiszen minél sértetlenebbek vol
tak a szász jogok, annál biztosabb volt a korona a király fején. Köz
tudomás szerint tényleg létrejött időnként, így Mátyás alatt is a király 
és a városok érdekközössége a nemességgel szemben, de Teutschnél 
nem érdekről, nem történeti folyamatról, hanem morális erők termé
szetes szövetkezéséről van szó —  a Gonosszal szemben. A háttérben 
itt is megjelenik a német öntudat : a magyar királyok tulajdonképpen 
az ő hűséges szászaik «német népiségét* védelmezték : «ők ugyanis 
felismerték, minő jelentőséggel bír korona és ország számára a vegyítetlen 
német törzs magasabb műveltsége, s minő szerencsétlen visszaesés 
volna, ha annak helyébe durva népkeverék lépne.*2 Felvilágosodási, 
romantikus és biedermeier-polgári elemeket egyként sejthetünk ilyetén 
felfogás mögött, de annyi bizonyos, hogy ezzel a nemzeti felfogással 
nem lehetett megközelíteni a történeti realitásokat. Teutsch például 
maga is mond el eseteket, amikor magyar urak maguktól, nem is királyi 
parancsra, védelmezték a szász privilégiumokat, de ez nem ejti meg öt 
és nem csábítja el erős hitétől, mely szerint a nemes mindig irígye volt 
a magasabb szellemi és anyagi javakkal rendelkező szász polgárnak.

A szellemi javak között pedig legelső volt a szabadság, melyet a

1 III. kiadás, 146. 1. * U. itt 150. 1.
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királytól —  nem ingyen, hasonló értékű szolgálatokért —  nyertek, s ez a 
szabadság egy és ugyanaz volt minden szász számára. Alapjában véve 
Schiller Teli-drámájának svájci egyenlőségével és demokráciájával van 
dolgunk, melyet Teutsch tiszta szívvel beleképzel őseinek évszázadaiba. 
Erős, kemény, büszke német parasztok, világjárt okos kereskedők az ö 
ősei, akik Erdély földjén soha se tűrtek maguk fölött Gesslereket, —  
történetük tehát egyszerűen a német szabadság története ezen a távoli 
területen. Természetes, hogy a magyar nemest nem ereszthették be 
falaik közé, mert az megtörte volna praktikáival, hatalmi ösztönével ezt 
a német demokráciát. Viszont érthető, hogy azok a tények, melyek a 
szász történetet épp oly kevéssé demokratikusnak tüntetik fel, mint 
más népek történetét a régi századokban, háttérbe szorulnak, így például 
a patrícius-családok és a városi köznép nem mindig zavartalan viszonya, 
a szász falvak védekezése a főbb helyek elnyomásával szemben, a szász 
jobbágykérdés, benne az oláhok kérdése. Teutsch oly romantikus szere
tettel nézi népét, hogy az oláhok bevándorlását a török pusztítások 
nyomán a mérnetek érző szívének# tulajdonítja, az igaz, hogy másod
sorban hozzáteszi : az oláhok beeresztésével a szászok adója is meg- 
könnyebbedett.1 A  székelyek «demokratikus» berendezése bizonyára 
zavarhatta volna nagy lelkesedését a szászok egyenlőségén, de a széke
lveket javíthatatlan rabló ösztönökkel bíró, műveletlen népnek tartja 
a középkor folyamán s ezért eszébe sem jut, hogy a szász demokrácia 
talán mégsem volt egyedüli Erdélyben. A  korabeli szász értelmiségnek 
műveltségtiszteletét minden lelkifurdalás nélkül visszavetíti a múltba, 
igen egyszerű gondolattársítással : a szászok kevesen voltak, —  a maga
sabb német műveltség tartotta őket fenn —  ez a műveltség adott nekik 
szelíd erkölcsöket és a jog tiszteletét, ami persze a magyaroknak mind 
hiányzott.2 Tiszta irodalmi eszközökkel rajzolja meg ennek az ideali
zált szásznak ellenlábasát a jogtalanságot cselekvő magyarban, —  a 
német «Raubrittertum» középkorvégi összes bűneit ráolvassa a magyarok 
fejére.

A 16. és 17. században az aktorok alig változnak, inkább csak a 
sceneria. Az első Habsburg-király, I. Ferdinánd, tovább folytatja 
a szászokat védő királyi politikát, de ehhez újabb, igen nyomós oka is 
van : ő is német s így a német nemzetiségű kis népet különösen is párt
fogásába veszi. Teutsch a középkori magyar királyokban inkább csak 
szerződő feleket látott, a Habsburg-királyokhoz azonban már alattvalói 
loyalitással közeledik s a szászoknak Zápolyai János elleni harcát is ily 
alattvalói hűségből és német érzésből eredezteti. Zápolyai János és 
Báthory Gábor hódító politikáját visszautasítva a szászok a legnagyobb 
áldozatokat hozták a szabadságért, a nemzeti és polgári egyenlőségért és 
demokráciáért. Viszont a békét helyreállító Bethlen Gábort szívesen 
üdvözli, a melegségnek azonban nem azzal a mértékével, mely egyedül 
a német származású Habsburgoknak jár ki, az ö «Landesfürst#-je, Ferenc 
József császár őseinek. Minél forróbb szeretettel beszél a német kultú
ráról és minél loyálisabban, sőt alázattal is a Hanburgokról, annál több

y u . o tt 149. 1. * u . ott 181. 1.
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ólt enged meg magának a magyarokkal szemben, akik iránt mélységes 
bizalmatlansággal viseltetik, pontosan azzal a bizalmatlansággal, mely 
a német romantikus rajzokban a becsületes polgárt választja el az úton
álló frank lovagtól. Bár Teutsch személyesen is ismerte Gustav Frey- 
tagot, ennek történetszemlélete nem hatott munkájára, mely Freytag 
történeti müvei előtt keletkezett, —  Teutschnek a népek változatlan 
jelleméről való felfogása még a korábbi romantikából származik, s így 
is kell felfognunk, mint irodalmi, nem pedig történeti jelenséget.

Az itt elmondottak nézetünk szerint eléggé megalapozták azt a 
felfogásunkat, hogy Teutsch munkája a 19. század történet irodalmának 
igen magasra értékelendő jelensége és hogy ő népét olyan tiszta szándékú 
nemzeti történettel ajándékozta meg, aminöre más nép is büszke lehetne. 
A hangsúly itt a tiszta szándékon van. Nacionalista egyoldalúsággal, 
a saját nép dicsőítésével és a szomszéd Jeszólásával azóta is fölös szám
mal írtak minden nyelven történeti könyveket, de keveset oly őszinte, 
mondhatnók ártatlan hittel, a rossz szándéknak, a tudatos színezésnek 
és hamisításnak még nyoma nélkül is, mint Teutsch munkája. Igaz, 
hogy folyvást moralizál, még pedig saját népe javára, de minden mon
datából kiérzik, hogy magas erkölcsiségű ember beszél, akinek jóhiszemű
sége kétségen felül van. S végül is történetet ír, s a történeti tények meg
kötik kezét, a történeti kritika pedig, melyet mindvégig komolyan 
vesz, sok oly túlzástól óvja meg, amilyenbe elődjei vagy utódjai is 
beleesnek. Emlékszünk, hogy elődjei közt nem egy akadt, aki a szász 
történeti jelenségeket német birodalmi, hűbérjogi fogalmakkal próbálta 
magyarázni, —  Teutsch sokkal képzettebb és sokkal jóhiszeműbb, sem
hogy ezt a példát követné ; a szász intézmények és szokások germán 
eredetének vizsgálatába sem bocsátkozik, kezdettől fogva Erdély és 
ennek keretében a magyar jogi és alkotmányos élet határai között 
mozog és annak fogalmait alkalmazza. Utódaitól is előnyösen külön
bözik abban, hogy Erdély őstörténetébe sem bocsátkozik s őszintén 
ráhelyezkedve a II. Géza korabeli bevándorlás alapjára, sem nyelvészeti, 
sem népiség kutatási eszközöket nem vesz igénybe —  pedig láttuk, hogy 
már voltak akkor is ilyen eszközök, — hogy a németség életét a magyarok 
bevándorlása előtti korszakokra meghosszabbítsa. Józan mérséklet jel
lemzi kritikáját, aminthogy józanság, emberiesség és erkölcs áll azon 
teóriái mögött is, melyeket itt megrajzoltunk anélkül, hogy oszthatnék 
őket. Annyi azonban bizonyos, hogy nemzeti érzése még régcsrégi, a 19. 
század első feléből származó, amikor még a nacionalizmus ismerte az 
emberiség és a keresztény erkölcs korlátáit.

Hatása érthető, hogy népére igen nagy volt és szinte korszakot jelöl
hetünk munkájával. A  század nagy változásai, 48 és 67 következtében 
az erdélyi szászság élete úgylátszott, hogy hasonlóvá lesz a házát vesztett 
csigáéhoz ; a három nációrendszerének, majd a 70-cs években az uni
verzitás politikai és közigazgatási jellegének eltörlésével addigi életének 
ősi védbástyái omlottak le, s a körötte új nemzeti érzésben feltámadó 
szomszédokhoz hasonlóan neki is szert kellett tennie önvédelmi céljaira 
modernebb nacionalizmusra. Ezt nyújtotta neki Teutsch a szabadság, 
társadalmi egyenlőség és demokrácia nagy ideáit felmutató szász történet -
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rajzában, mögötte a nagy német térséggel, melynek egyik nem érdem
telen részévé tette a szászság Erdélynek tőle lakott részét. Ebbe 
az új nacionalizmusba helyezkedve megint védett helyről várhatta a 
viharokat, aminthogy a kiegyezési korszak évtizedeiben minden poli
tikai harc és minden cirkumspekíus óvatosság közben is ez a Teutsch- 
féle patriotizmus, az ö német színeiben kötötte össze a szászokat egy
mással. A század második felének szellemi áramlatai persze a szász 
földet sem kerülték el ; realizmus, materializmus, vallástalanság a szász 
értelmiségen épp úgy végig szántott, akárcsak a magyaron, de nép- és 
nemzetről ugyanaz a felfogás maradt általános : az, amit Teutsch fog
lalt össze szinte tízparancsolatként. Ezt a felfogást terjeszti a szép- 
irodalom, s benne a költészet is. M. Albert történeti színmüvében, Die 
Flandrer am Alt» (1883) a bevándorló ősöket a Teutsch-szabta kosztü
mökben szerepelteti; különös figyelemmel hajtja végre azt a tanítást, 
hogy az ősök szabad polgárok, nem pedig léha nemesek voltak. A vezér, 
Hermann, valamikor gróf volt ugyan, de stílszerűen letette nemességét, 
s paraszttá, illetőleg ami ebben a frazeológiában szinte egyre megy, pol
gárrá alakult át :

«Kein Edling lebt in diesem Volke mehr,
Denn edel ist dér freie Bürger nur.»

A sok szász alak mellett, akik mind példányai a bátorságnak, hősiesség
nek, szorgalomnak, a nők a német női erényeknek, mindössze két gonosz 
karakter találtatik : az egyik a ravasz, hűtlen magyar úr, a másik eg\ 
léha német nemes. A kúnok, akiktől kell a szászoknak országukat meg- 
hódítaniok, már nem is egészen emberek, részben állatok, részben a 
természet sötét erőinek megszemélyesítői. A  szász közösség zárt voltát, 
s az egyén kötelességét, hogy magát a nagy nemzeti céloknak aláren
delje, egy másik költő, Traugott Teutsch rajzolta meg Georg Hccht 
regényében. Egyik szomorújátékában a vérpadra lépő Sachs von Har- 
tencck, a szász comes megtisztulva látja a a «Glanz dér Freiheít»-et és 
a «Deutsches Land»-ot, testamentumba hagyva népének, hogy mindig 
egynek érezze magát a német szellemmel: «Der Geist dér dcutschen 
Bildung im Bewusstsein des deutschen Volksthums!» Ma azt tartják, 
hogy a német «Volkstum» megbecsülése és kutatása W. H. Richl mun
kája nyomán terjedt el ; a valóságban igaz, hogy Tr .Teutsch— úgy lát
szik —  idősebb korában személyesen isismerte Riehlt, de a «népiség» 
értékelését nem tőle tanulta, a kis szász törzs százados együttélésének 
szelleme és újabb életigényei tanították öt arra.

A oSachsengeschichteo a történetirodalom fajtái között még leg
inkább a kultúrtörténet nevével illethető. Szerzője egyéb műveiben 
nagyrészt aktapublikálónak, egyháztörténésznek és halotti beszédek 
formájában szász tudós portrék rajzolójának mutatkozott be. Kiadta 
a bécsi Akadémia egyik sorozatában a szászokra vonatkozó régi ok
leveleket 1300-ig, s ezzel megnyitotta a szász Codex diplomatieus kiadá
sát, mely ma is folyik. Egyháztörténeti, zsinati iratokat is kiadott, 
a szász egyháztörténet néhány fontos kérdését külön is megvilágította.
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Egészben véve, a «Sachsengeschichte»-től eltekintve a német provinciális 
kutatók közé sói ózhatjuk, közöttük is kitűnik lelkiismeretességgel és 
hogy a tudomány pozitív eredményeit iparkodott munkásságában 
hasznosítani. Talán nem túlzás, ha az ö harminc éven át zavartalan 
tekintélyének és példájának tulajdonítjuk azt a feltűnő jelenséget, hogy 
a szász történetírásban a kompiláció soha nem terjedt el, s bár a 
♦ Vereinsarchiv* köteteiben sok dilettánstól származó értekezés van, 
ezek a dilettánsok is mindenütt pozitív kútfői alapokon írták müveiket. 
Kivétel közöttük Fr. Schuler v. Libloy, aki jogtörténeti munkáiban 
sok érdekes adatot hozott össze, sok félreeső iratot publikált, de mint 
történész alig emelkedik ki a kompilátorok közül,1 ő egyébként is, mint 
általában azok a szász tudósok és írók, akik idegenben vállaltak állást 
(csemovici egyetemi tanár lett), elidegenedett a szász élettől és kiesett
annak fejlődéséből. .

Ez a fejlődés új korszakba lépett a század utolsó évtizedeiben, 
amikor G. D. Teutsch halálával fia, Friedrich Teutsch vette át a szel
lemi vezetést. Mint csaknem minden szász lelkész, Fr. Teutsch is Német
országban tanult, s ott tökéletesen elsajátította a kútfőkezelés és érté
kelés mesterségét, azonban a hetvenes és nyolcvanas évek, melyekben 
történetírói egyénisége kialakult, nem a legszerencsésebbek voltak a 
német történettudományban. Egész életéic mély benyomást szerzett 
az ú. n. pozitivista -történetről, s az új törekvéseket, melyek a század 
utolsó évtizedeiben az alkotmány-, gazdaság- és társadalomtörténeti 
mezőn jelentkeztek, első sorban Lamprecht, Below, Schmoller, Rachfahl 
vitáiban, már nem tudta átvenni. Hasonlóképen hatás nélkül maradt 
rá a hosszú élete alatt (fi933) kifejlődött német szellemtörténeti mód
szer, Diltheyn kezdve Troeltschön keresztül. A  pozitivizmus és a ter
mészettudományos módszer sivárságától megóvta öt az atyjától egyként 
örökölt vallásos gondolkodás és a szász-német nemzeti érzés. Atyja 
munkáját folytatva a «Sachsengeschichte» három újabb kötetében2 
1919-ig levezette a szász történetet, a fejezetek éléről elhagyva atyja 
kedvelt verses jelmondatait, de mindegyik kötet elejére három-három 
ily mottót téve : Cicero, Plinius egy-egy mondását, Ranke, Treitschke, 
Dietrich Scháfer, Hamack, G. D. Teutschből egy-egy idézetet, s mint
egy stílustalan korát önkénytelenül is jellemezve, ezek közé a súlyos 
idézetek közé írta v. Willemcr kisasszonynak, Goethe barátjának egy 
egészen tartalmatlan aforizmáját. Valóban Fr. leutsch nem tért el kor
társaitól : ő sem tudott magának a történelemhez méltó stílust kiala
kítani. Nagy müvének első részében még láthatólag atyja hatása alatt 
áll, annak romantikus stílusát utánozza, később pedig “szigorúan világos 
és cicomátlan elbeszélést nyújt anélkül, hogy egyénekről és tényekről 
mélyebb benyomást tudna olvasóinak közvetíteni. Már egy nagytekin-

» AusderFürstcn-und Jcsuitcnzcit, Berlin 1877 (Ranke-utánzat); Siebenbg 
Rcchtsgeschichtc I— III. Hermannstadt 1867 ; Merkwiirdigc Municipal-Consti 
tutionen der Sícbcnbürgcr Sckler u. Sachscn, u. ott 1862.

* Megjelentek 1907, 1910, 1926-ban, az utolsó kötet a dualizmus korát 
(1867— ior9) tárgyalja.
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télyű szász bírálója, G. A. Schuller észrevette,1 hogy «atyja stílusa ma 
már majdnem pathetikusnak látszó népi hang*, ezen Fr. Teutsch vál
toztatott, de nem annyira, hogy a második kötet is ne számíthatna 
valódi népkönyvnek. Tartalmilag Schuller szerint a fiú műve ugyanazon 
értékeket mutatja fel, mint-az atyáé : «a szász nép történetében a mű
ködő, alakító erőt e gyarmatosnépnek külön szellemiségében, a szász 
néplélekben ismeri fel. Ennek a német néptöredéknek lényege kezdettől 
fogva megmutatkozik, s mindig erőteljesebben lép elő, összetéve soha 
nem fáradó kultúrtörekvésböl, önállóságra törekvő polgári gondolkodás
ból, egyre öntudatosabbá váló német nemzeti érzésből és a vallási
szellemi önálló lét heves kívánságából.* Kitűnő jellemzés, egyként illik 
apára és fiúra, amint a fiú tényleg az atyjától megrajzolt szász népi 
jellemet mutatja fel a későbbi századokban is, épp úgy hősi époszt írva 
népéről, akárcsak atyja. A  népiélek változatlan feltételezése, szász pol
gári jelleg, örök műveltségszomj és vallási-szellemi értékek folytonos 
megvalósítása : ezt az optimista sorozatot már ismeijük az atya művé
ből, s nem szükséges most iészleteznünk. Csak annyit emelhetünk ki, 
hogy míg ezek a rekvizitumok G. D. Teutschnek, a szászok közt a 
romantikus nemzedék fiának jól álltak, addig a századforduló érdektelen 
emberei már többé-kevésbbé ócskavasnak kellett, hogy tekintsék Fr. 
Teutsch művének ezt a szellemi vázát.

Felfogás és stílus kissé avatag voltát elfelejteti azonban az igen 
nagy és érdekes új anyag, melyet Fr. Teutsch a rendelkezésére álló iro
dalomból szinte teljesen összegyűjtött. S amint atyja először konstruálta 
meg az 1699-ig terjedő szász történetet, ugyanily úttörő érdeme van 
neki a későbbi századok történeti megfogalmazásában. Különösen a 
19. század, s ennek is a második fele ma is egyedül Teutsch könyvé
ből ismerhető meg. Politikailag atyja ítéleteit követi, sőt ha lehet, 
még szigorúbban, kizárólagosabban fogalmazza meg. A  Habsburg- 
uralkodó iránti loyalitása még nagyobb, s hasonlóképp még nagyobb a 
ridegsége és elutasító hangulata velünk magyarokkal szemben. Az ő 
idejében már napirenden volt a testvérharc a szászok között a magya
rokhoz közeledés dolgában, s hosszú éveken át a szászság parlamenti 
képviselete kormány támogató párt volt, aminek előnyeit gazdasági 
téren, sőt időnként a nemzetiségi politikában is élvezhették. Teutsch 
azonban, a püspök és népének legnagyobb tekintélye ragaszkodott a 
népe számára készített munkában a régi koncepcióhoz : a magyarokban 
nem lehet bízni, s ezenfelül a szászság múltja, jelene és jövője a német
séggel való belső együttélés, minélfogva a magyarokhoz közeledés —  
politikai fogásokon túl —  úgyis tárgytalan. Azt azonban elismerhetjük, 
hogy Fr. Teutschnél nem találunk oly nyíltan lenéző szavakat rólunk, 
mint atyjánál. Antipathiája alkalmilag erősebben nyilvánul meg atyjá
ról írt hatalmas életrajzában,2 különösen a 48-as események, azután a

1 Korrcspondenzblatt des Vercins, 190$, Dér zweitc I3and der Sachsen- 
geschichte.

* G. D. Teutsch. Gcschichtc scincs Lcbens von Fr. Teutsch, Hermann- 
stadt 1909.
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kiegyezés és azt követő évek tárgyalásában. Jellemző erre pl. Eötvös 
József alakjának megítélése : atyjának érthető bizalmatlansága alapján 
Eötvös erdélyi útját és a nemzetiségekhez közeledését egyszerűen rossz
hiszemű kortesfogásnak tartja. Az atyjánál is megnyilvánuló szász 
érzékenykedést és panaszkodást még magasabb fokon tenyészti ki magá
ban : alig van év vagy esemény, melyben ne látna valami pokoli szán
dékot a szászok anyagi és szellemi megrövidítésére, vagy kifosztására.

Hatása ugyanoly nagy volt népére, mint atyjáé. Ami érthető is, 
hiszen a fiú épp oly tiszteletet parancsoló megtestesülése volt az egész
séges szász szellemnek,samit kifejezett, éppúgy következett a szász 
szükségletekből, mint atyja idejében. Mindketten megegyeztek abban 
is, hogy a körülményektől követelt engedményekre mindvégig haj
landók voltak, akceptálták, bár szeretet nélkül a magyar államban 
léteit és bármennyire németnek érezték is magukat, a szász népi egyé
niség változatlan fenntartásában látták az egyetlen lehetőséget. Ezt a 
népi egyéniséget egyformán támogatták kifejlésében, a történetírói 
munkásság mellett elsősorban az egyházban, azután a «Vereim-ban és 
a szász társadalmi élet minden megnyilvánulásában. Ritkán adatott 
meg histórikusnak, hogy annyira középpontjában élhessen nemzetének, 
mint ennek a két szász írónak.

Említsük még meg, hogy a fiú látóköre természet szerint sokkal 
szélesebb volt, márcsak a történeti élet folytonos bővülése, s emellett 
a szász történeti kútfők növekvő ismerete következtében is. Különösen 
gazdag anyagot hozott munkáiban az egyház-, irodalom-, hivatal- és 
műtörténetet illetőleg. A szász evangélikus egyház történetét két nagy 
kötetben külön is kiadta,1 ahol a szokványos egyházszervezeti és tan- 
kérdéseken túl a vallásos élet kútfőit is részletesen felhasználta, anélkül 
azonban, hogy modern egyháztörténetet sikerült volna írnia. A 20. 
század követelményeinek már nem tudott eleget tenni, s bár mint egyéni
ségnek volt akkora formátuma, mint atyjának, egész munkásságán 
mégis lehetetlen észre nem venni az epigont eláruló sápadt arcszínt. 
Emellett atyja szellemi koncepcióját a szász néplelket illetőleg híven 
követvén, múlhatatlan volt, hogy itt-ott olyan hangulatokat ne fessen, 
amilyenek sem benne, sem olvasóiban nem éltek többé. G. D. Teutsch 
a «Sachsengeschichte* második kiadásában örömmel említi, hogy a szász 
művészettörténetnek újabb eredményeit is felhasználhatja, hozzátéve : 
«A mi ősi váraink és templomaink újra megszólalnak tehát és a régi 
erkölcsöt és mondát az eleven szó átadja a csodálkozva hallgató mai 
nemzedéknek.» G. D. Teutsch nemzedéke még valóban csodálkozva 
hallgatta a történetet, Fr. Teutschnek azonban mindinkább hiányoztak 
a csodálkozó hallgatók ; a naiv éposz még ha történelmi mű formájában 
jelent is meg, mind kevesebb embernek kellett. S a nép mégis úgy fo
gadta, mintha álmélkodnék hívő módjára, mert úgy tudta, hogy saját 
fenntartásának egyik hatékony eszköze a «Sachsengeschichte». így került 
Fr. Teutsch saját hibáján kívül, az idők fel nem tartóztatható folyamán

1 Geschichtc der ev. Kirchc" in Siebenbürgcn. 1150 —  1917, Hcrmann- 
stadt 1919.
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ferde helyzetbe, mert a látszólagos és a tényleges hatás közti hasadás 
a szerzőt legalább is ferde helyzetbe hozza minden esetben.

A változás nyomai a «Sachsengeschichte» megítélésében a 20. század 
első évtizedében figyelhetők meg (akárcsak nálunk az új történeti irá
nyok megjelenésében). Addig a szász történetírás is boldogan élvezte 
a fellendülést, mely a pozitivista anyaggyűjtés és publikálás nyomán 
egész Európában megnyilatkozott, sőt a régi felfogás ez uralma egész 
az első világháború végéig fennmaradt, nem utolsó sorban Fr. Teutsch 
nagy tekintélye folytán. Nincs itt helyünk ezen munkás emberöltő min
den szász történetkutatójának méltatására, —  igen sokan voltak, a 
szász nép kis számához viszonyítva sokkal többen foglalkoztak értékes 
módon a múlt kutatásával, mint akár nálunk magyaroknál, akár más, 
nagyobb népeknél. A  történettudomány akkor divatos mindegyik ága 
megtalálta a maga munkásait. A G. D. Teutschtól megkezdett szász 
oklevéltár kötetei lassan, de biztosan szaporodtak, minden egyes kötet 
a modern oklevélkiadás legmagasabb fokán készült ; megkezdték a 
városi számadások kiadásait; a brassói krónikák szövegkiadása, egy 
brassói tudós tanárkor, benne Seraphin, Netoliczka, Gross szorgalmából 
olyan nagyszerű modern munka lett, hogy a magyar tudományos körök 
is mintának vehették volna. A «Vereinsarchiv» évröl-évre növelte a 
szász kútfők ismeretét, levelezéseket adott ki, tanulmányokat közölt 
a külföldi iskoláztatásról, az egyház- és jogtörténet köréből, tisztázva 
a szász humanizmus kérdéseit Honterus és Pomarius körül ; a szász 
társadalom- és gazdaságtörténet művelése is megkezdődött ; e téren az 
első modernebb vizsgálatot Zimmermann Ferenc közölte a szebeni «szom- 
szédságokrób. A művészettörténet kezdettől fogva lelkes kutatókra 
talált, akik a többi szász historikustól eltérően a magyarokkal karöltve 
dolgoztak és magyar folyóiratokban publikálták tanulmányaik ered
ményét, így régebben Reissenberger Lajos, azután Roth Viktor. Ezek 
a műtörténészek természetesen a német művészet elsőségéhez ragasz
kodtak, de mégsem tagadták meg az erdélyi művészet vegyes voltát és 
az ott élő népek kölcsönhatásait. Még a szász gazdasági élet nagy vezére, 
Cári Wolff is szívesen foglalkozott történeti dolgokkal, így állította 
össze többek között az őt gazdasági szempontból is érdeklő hajózás 
történetét az Olt folyón. Mindez tiszteletreméltó szakmunka volt, mely 
azonban új utakat nem keresett és a szász történet felfogását illetőleg 
kétségektől távol híven követte a két Teutsch nézeteit. Maga Friedrich 
Teutsch mint a jó gazda állandóan rajta tartotta szemét a történet- 

udomány fejlődésén, terveket készített a hiányok kitöltésére, külö
nösen fontosnak tartotta az oklevéltár és elbeszélő kútfők kiadása mel
lett a Magyar és Erdélyi Országgyűlési Emlékek mintájára a szász 
univerzitás iratainak közzétételét, amire nem került a sor. Ösztönzé
seket adott helyi monográfiákra, kiváló személyiségek életrajzaira, s a 
Gustav Freytag-féle «Bilder» mintájára a szász történet nemzetileg 
fontos mozzanatairól sikerült is népszerű rajzokat Íratnia.1 önállóan,

1 Fr. Teutsch, Einigc Aufgáben u. Ziele unserer Geschichtsforschung stb. 
Vcreinsarchiv 1882. Unserc Geschichtsforschung in den letzten 20 Jahren. u. itt 
1889.
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W. G. Riehl nyomait követve adta ki Fr. Fr. Fronius, egy vidéki lelkész 
a szász parasztéletről rendkívüli szakértelemmel és történeti érzékkel 
készített rajzait,1 kétségtelenül a Teutschok szellemében óhajtván meg
erősíteni az univerzitás szétesésekor a szász összetartást a paraszti élet- 
közösség feltüntetésével.

Abban a nemzedékben, mely Fi. Teutsch köré csoportosítva vallotta 
a «Sachsengeschichte» történetfelfogását, mindössze ketten akadtak, 
akik kiváltak a sorból és külön képet alkottak maguknak a szász tör
ténetről és annak feladatairól. Az egyik Höchsmann János vidéki ág. 
ev. lelkész volt (11905). ő  egész életében falusi ember maradt, távol 
a szebeni és brassói világias műveltségű központoktól. De igen erős, 
egészséges politikai érzékkel rendelkezett, mely a realitásokat nézte 
és nem tudta elfogadni Teutschék idealizált rajzait. Az ő szemében a 
szász nép nem volt többé ártatlan bárány, minden gonosz szomszéd 
ragadozásának célja, a szász népet éppen olyan népnek tartotta, mint 
a többit, jó és egyúttal rossz tulajdonságokkal. A  korábbi felfogást 
egyenesen romantikusnak bélyegezte, s elutasította magától. S éppen 
mert a szász népiségben nem látott többé bálványt, ezért közeledett 
a többi erdélyi néphez, s némi modern túlzással az egyetlen trans- 
silvanista szásznak is nevezhetnék, ha nem tudnók, hogy bár politikailag 
természetesnek tartotta a magyar szövetséget (a 16. és 17. században), 
s nem is nézte le barbár gyanánt a nem-németeket, mégis hű fia volt 
szász népének, melynek tulajdonképpeni összetartó erejét még a Teutsch- 
féle népiségnél is magasabb erőben, az evangélikus vallásban látta. 
A  legnagyobb szászt Honterushan fedezte fel, nem a szervezőben és 
humanistában, hanem abban a férfiúban, akin keresztül az evangélium 
szelleme győzedelmesen meghódította a szász népet és annak szívébe 
örök időkre bevonult.2 A  szász népiségnek ily vallásos felfogása érthetővé 
teszi, hogy ez az erőshitű lelkész keményen beszél mindenkivel, szinte 
szitkozódva mondja el véleményét magyar urakról, főpapokról, Fráter 
Györgyről, oláhokról, császári tábornokokról, szász lelkészek bűneiről, 
sőt még az ősök nemzeti vagy nemzetellenes politikájáról is. Kortársa, 
Fr. Teutsch simaszájú abbénak tűnik fel mellette.

Minket itt különösen két munkája érdekel: a halála után megjelent 
erdélyi történet a reformáció korában3 és a magyar- és eidélyországi 
ellenreformációról, illetőleg Erdély 1571— 1605 közötti történetéről írt 
műve.4 Ez utóbbiban nem rejti véka alá nézetét, hogy a szász törté
netet nem lehet elszigetelten tekinteni: mindig része volt az erdélyi, 
illetőleg még korábban a magyar történetnek ; ezt bizonyítják az erdélyi 
események is Báthory István trónraléptétől kezdve egész Bocskay győ
zelméig. Báthory István és Zsigmond választásában Erdély független-

1 Bilderausdem sáchsischen Baucrnlcbcn in Siebcnbürgcn, 1878, II. kiadás
1883.

* Johannes Honter, dcr Reformátor Siebenbürgens und des sáchs. Volkes, 
Wien, 1896.

* Siebenbg. Gcsch. im Zeitalter dér Reformation, Vcrcinsarchiv 1908, 1909.
* Zűr Gesch. dér Gcgenrcformation in Ungarn u. Siebenbürgen, u. ott 

1895— 96.
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ségét szinte ünnepli, s örömmel állapítja meg a császári igények eluta
sítását, melyek Erdélyre mindig csak bajt hoztak. Korlátlan felhábo
rodás szól belőle, mikor Báthory Zsigmond török politikáját adja elő, 
melyet egyrészt néhány olasz és jezsuita «szemtelenségének», másrészt 
a császári politika hazugságainak és ármányának tulajdonítja. Mihály 
vajda és Basta zsarnokságát egykép elítéli, s a szegény erdélyiek pusz
tulását mély emberi részvéttel szemléli, nemcsak a saját népéét. Bizo
nyára egyénileg még annyira sem érintkezett a magyarokkal, mint a 
püspökék, mégis összekötötte velük a humanizmus és az erdélyi szoli
daritás, két olyan érzés, melyben nagyobb volt, mint egykorú szász 
társai.

A  reformáció korbeli történetben tudatosan szembeszállt a Sachsen- 
geschichte kanonizált felfogásával, mely ebben az esetben a Bécsben 
szolgált loyális Bach-hivatalnok, J. C. Schuller aktaszerü megállapításain 
nyugodott. A  szászok állásfoglalásáról volt szó, vájjon Jánosnak vagy 
Ferdinándnak voltak-e hívei és vájjon pártállásukat döntően befolyá
solta-e a loyalitás mellett annak tudata, hogy németek lévén, német 
királytól kell vámiok a szabadulást. A kérdésre J. C. Schuller és G. 
D. Teutsch egyképp loyális és nemzeti választ ad tak : Szeben és vezére, 
Pemflinger Márk kitartásában mindketten az egész szász nemzet kitar
tását ünnepelték, a hasonlóképpen német Habsburg-dinasztia sarja mel
lett. Höchsmann mindezt nemcsak tagadta, hanem ki is gúnyolta : 
kalandos elképzelésnek minősítette, mintha a szász nemzet repesve 
várta volna a Habsburgot, mint német királyt, s ideálizmusában mind
végig kitartott volna mellette. A  szász ideális hűséget már csak azért 
sem fogadhatta el döntőnek a trónviszályban, mert rajtuk kívül mások 
is laktak Erdélyben, s ő az erdélyi történetet nemcsak szász történetnek 
tartotta. Kioktatja a «romantikus történetírást*, hogy az ősöknek eszük 
ágában sem lehetett Ausztriáért küzdeni, ők egyszerűen «önmagukért, 
azaz a hazáért, azaz amíg a haza Magyarország volt, Magyarországért, 
utána pedig Erdélyért küzdöttek.*1 Ez a néhány szó összesürített taga
dása az egész akkori szász történetszemléletnek.

Az öreg Höchsmann megírta munkáit, de falusi magányában nem 
törődött nézetei terjesztésével és népszerűsítésével. A hivatalos tudo
mánynak pedig alig lehetett érdeke vitatkozás vagy visszautasítás által 
felhívni rá a közönség figyelmét. Ez a különvélemény tehát egyelőre 
nem okozott nagyobb nehézséget. A másik rebellis, Zimmermann Ferenc 
már nem volt ily könnyen elintézhető, annál kevésbbé, mert mint sze- 
beni levéltámok rendkívüli érdemeket szerzett és mint a hivatalos szász 
okmánytár kiadója, a «Verein* egyik vezető tagja, nagy tekintéllyel bírt, 
—  addig míg részben egyéni okokból is, de nagyjában a szász naciona
lizmust illető különvéleménye miatt ki nem vált a közösségből és szinte 
emigrációban élt és halt meg osztrák földön. Nyílt támadását a szász

1 A  lcgkiáltóbb kifejezéseket a Ferdinánd— Zápolyai kérdésre idézte már 
Rodcrich Gooss, Dic Siebenbürger Sachscn in dér Planung deutscher Südost- 
politik, 1940, 433 stb. 11.

23* 359



településtörténet fejlődését vizsgálva intézte a hivatalosak ellen,1 
egyebek közt felpanaszolva, hogy a történetkutatás soha sem volt folya
matos, Eder és Schlözer irányát nem követték, sem pedig J. C. Schuller 
kritikai útmutatását. G. D. Teutsch munkáján hibáztatta, hogy előbb 
írta meg az összefoglaló történetet, semmint az ehhez szükséges kiad
ványok : oklevéltár, Scriptores-sorozat, monográfiák létrejöttek volna ; 
a szász társadalom autoritatív levegőjében kínos feltűnést keltve tilta
kozott Teutsch és Ranke összehasonlítása ellen. Tárgyi kifogásai közt 
az ősi település szentimentális indokait is elutasította ; szerinte a ma
gyar királyok egyszerűen jövedelmet akartak a gyarmatból, melynek 
létesítésénél papi törekvések is szerepet játszottak ; a település külön
ben sem történt egyszerre és tervszerűen. Az Erbgrafok hatalmának 
megszűnéséről, amit a régi irány az ősgermán demokrácia sikeréül 
könyvelt el, a modern tudomány végítélete gyanánt közölte, hogy «ennek 
a demokratikus színre festett kedvenc témának most már épp úgy vége 
van, akárcsak a polgárok és parasztok népének*, —  emlékszünk, hogy 
a Teutsch-féle ideológiának ezek voltak az alappillérei. Ekkora tiszte
letlenségre a hivatalos világ is felháborodott s hangulatát a «Vereins- 
archiv* mellékletében a szerkesztő Adolf Schuller fejezte ki, elsősorban 
a megtámadott G. I). Teutsch tekintélye érdekében. A válasz Zimmer- 
mann cikkében <iG. D. Teutsch becsületének gyűlölködő leráncigálását» 
és bemocskolását látja ; kiemeli, hogy bár senki sem akarja Rankét és 
Teutschot, az egyetemes történészt és a szász élet szűkebbkörű megraj
zolóját összehasonlítani, mégis mindketten megegyeznek az objektivitás 
azon elérhető legnagyobb mértékét illetőleg, mellyel a történeti életet 
feldolgozzák. Zimmermann tárgyi panaszait is elintézve, egyszerűen 
inkompatíbilisnak jelenti ki, ha a «Verein» szellemét ennyire megsértve 
továbbra is benne maradna és kiadványaiba írna.2

Az ilykép kitessékelt Zimmermann lelkileg is kivándorolt és éppoly 
kevéssé zavarta tovább a tudományos idillt, mint halálában Höchsmann. 
A veszedelem azonban ezzel még nem hárult el végkép, hiszen a fiatalok 
tovább tanultak német egyetemeken s ott megismerkedve a század 
elején szokatlanul felvirult új történettudományi methódusokkal, akad
tak köztük, akik hazatérve nem tudták többé elfogadni a hivatalos 
verziókat. Egyrészt a gazdaság-, társadalom- és alkotmánytörténet, más
részt a szellemtörténet új szemlélete végkép elavultnak tekintette a szász 
ideológiát, aminthogy bizonyos is, hogy bármily erős német érzésű 
hazafi volt is Below vagy Max Weber vagy Troeltsch, a szász történetbe 
befűzött társadalmi és nemzeti vörösfonalakat : az ősi és örök demo
kráciát, a paraszti és polgári államot, a német nemzeti érzés változatlan 
öröklődését a századok folyamán ők sem tudták volna a modern tudo
mányos követelményekkel összeegyeztetni. Viszont Fr. Teutschnak 
személyes tekintélye s híveinek a szász tudományos, egyházi és világi

1 Franz Zimmermann, Zűr siebenbg.-deutschcn Geschichtsschrcibung. bes 
über die Bcsicdlungsfrage, Mitteilungen des Instituts f. őst. Geschichtsforschung 
Erg.-band 6, 1901.

* Korrcspondenzblatt 1901, 57. 1.
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életben való uralkodó állása egyelőre lehetetlenné tette új irányok szer
vezett feltörekvését. Kezdő fiatalembereknek pedig igen nagy bátor
ságra és tudományszeretet re volt szükségük, hogy szavukat legalább 
részletkérdésekben felemeljék. Ilyen volt a fiatal besztercei tanár, 
Auner Mihály, kitűnően képzett nagy történetírói tehetség, aki egy szász 
társának a kolozsvári egyetem pedagógiai szemináriuma kiadásában 
megjelent dissertátióját bírálva, szembeszállt azzal, mintha az egész 
világon a szászoknál jött volna létre először népiskola. Auner kifogás
talan filológiai kutatással megállapította, hogy a 15. század eleje előtt 
a szászoknak sem volt népiskolájuk, miközben tollából gúnyosan ki
szaladt : «der berühmte demokratische Schutzgeist unseres Volkes*.1 
Az ősz püspök igazságszeretetére, pedagógiai érzékére és szelíd uralmi 
eszközeire egyaránt jellemző, hogy maga válaszolt a forrófejű fiatalnak : 
♦ aki a történetet szívvel olvassa, annak fáj Auner cikke#, de tárgyilag 
igaza van, 1415 előtt nem lehet szász népiskoláról beszélni.2 Nem sokkál 
utóbb, a világháború alatt ez a forradalmár is elhagyta a szász földet, 
amelynek békéjét ekkor már háború, megszállás és elszakítás úgyis vég
képp feldúlta.

Egyetlenegy központi kérdésben revideálta maga Teutsch is atyjá
tól örökölt nézetét, s ez a Habsburg-ház trónralépésével kapcsolatos 
loyális és nemzeti magyarázat volt. A múlt század végén még, a szász 
nemzeti öntudatról szóló tanulmányában,3 mely szinte kanonizálta a 
szászság örök és változatlan német érzelmének dogmáját, J. C. Schul- 
lert és G. D. Teutschot követve a szászokkal az ő német nemzeti érzé
sükből kifolyólag fogadtatja el I. Ferdinánd uralmát és részletesen meg
magyarázza, hogy a Ferdinánd-párt vezére, Pemflinger Márk külső 
német származása dacára is az egész szász nép érzelmeit fejezte ki : a 
loyálitást a velük egy vérű, német uralkodó iránt. A szászok német nem
zeti érzése a 16. században két forrásból is erősödött : az egyik a refor
máció s a másik a német király. Utóbb azonban megjelent Höchsmann 
különvéleménye, s ezt Fr. Teutsch a világháború alatt szinte egészében 
magáévá tette a szász történet újabb, egykötetes áttekintésében.4 
Pszerint Höchsmann a kútfőket «fényesen értékelve# derítette ki, hogy 
Eemflinger Márkot egyáltalában nem követték a loyális szász tömegek s 
ezek inkább önfenntartásukra gondolva állottak Zápolyai Jánoshoz, —  
német nemzeti érzés mint a szászok, szebeniek és a többiek pártfogla
lásának indítóoka semmikép sem feltételezhető. Ehhez képest Ferdi
nánd titkárában, Reicherstorfferben az ígéretekkel házaló ügynök típusát 
látja, kellemetlen érzéssel olvassa Ferdinándnak tömegesen küldött üres 
ígéreteit és megérti a szászok dühét, mikor hallották, hogy a segítsé-

1 Korrespondenzblatt 1913.
* U. itt 19x4.
1 Die Entwicklung unseres Nationalbewusstseins, az ugyancsak Fr. Teutsch 

kiadásában megjelent Bildcr aus dér vaterlándischcn Gcschichte 2. kötetében, 
' 899 . 373— 4° 2 . 1.

* F>. Teutsch, Die Sicbenbürger Sachscn in Vergangenheit u. Gcgcnwart, 
Uúpzig 1916 (Schriftcn z. Erforschung des Deutschtums im Ausland, I) ; második 
kiadása Hermannstadt 1924 (az idézetek mindkettőben egyformán).
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gükre szánt Katzianer-sereg nem talált el Erdélybe. Nyoma sincs már 
sem a német nemzeti érzésnek, sem a hazafiságnak; a szászok már nem 
cselekszenek ideális indokokból : a aMagyarországhoz és Erdélyhez 
való kapcsolat, mely utóbbinak tagjai voltak#, döntötte el pártállásukat. 
Egyetlenegy szerény maradványa található a régi felfogásnak, abban a 
szemrehányásban, hogy Ferdinánd nem tartotta érdemesnek a szászokat 
a hüségeskü alól feloldani, holott ezek a «német királyt# illetőleg talán 
bizonytalan reményeket is tápláltak.1 Fr. Teutsch tehát még a Habs
burg-monarchia fennállása alatt kitörölte a szász történet könyvéből 
azt a részletet, mely a szászok német nemzeti és dinasztikus érzésének 
legszebb kirakati tárgyaként szokott szerepelni. Ami az ő lelkiismeretes 
kútfökritikájának és bátorságának bizonyítéka ; kétségtelen, hogy ha 
az atyjától kifejlesztett ideológiát egészében le lehetne törölni könyvének 
lapjairól, akkor a századvégi pozitivista tudós tiszta típusa állna előt
tünk, akitől el is várható, hogy a kútfők alapján jobb meggyőződésre 
jutva, korábbi véleményét bátran visszavonja. A  «Höchsmann-komp- 
lexus#ezzel még nem tűnt le a szász történetírásból, mint mindjárt látni 
fogjuk.

A két Teutsch nemzettörténeti koncepciója elvégezte feladatát a 
kiegyezési korszak félszázadában, életereje annak végén is töretlennek 
bizonyult, mert néhány nyugatos fiatalt kivéve, kielégítette a szászság 
széles tömegeit. De jött a monarchia összeomlása és Erdélynek Romániá
hoz csatolása. A  szászság összehasonlíthatatlanul erősebb nyomás alá 
került, semmint a dualisztikus magyar állam idején. Ami akkor még 
szabad volt és fel lehetett használni a szász nép javára szász elgon
dolások szerint, azt mind kiragadta kezéből a román uralom. A  korábbi 
egyházi, tanulmányi önállóság, sajtószabadság, egyesülési jog, gazda
sági önállóság és kezdeményezés most mind korlátoknak vettetett alá. 
S az az állami jóindulat és támogatás, melyet a kiegyezési korszak 
utolsó évtizedeiben a szászok panaszkodva ugyan, de szívesen elfogad
tak a magyaroktól, most mind visszájára fordult. A  lázálmokból, me
lyekbe magyargyülölő, románbarát vezetői döntötték, kifosztva, Hamu
pipőkeként ébredt fel a nép. S ebben a nagy elszegényedésben, tönkre- 
jutásban vájjon mit használhatott neki a régi történetkoncepció, melyet, 
igaz, senki sem akart tőle elvenni ! Mit használt a német királyhoz való 
ragaszkodás évszázados tudata, a «deutsche Treue#, mikor nem volt 
többé király, s a végtelen messzeségbe merült császárváros is köztársa
sággá le tt! S mit tudott segíteni az évszázados «demokratikus védszellem#, 
a nemtő, amikor urakká váltak felette a volt jobbágyok, kiknek léte
zéséről és a polgárjogokból kizárt voltáról oly ritkán és kedvetlenül emlé
kezett meg ez a demokratikus történetírás!2 A trianoni pusztulás nyo
mán kelt tragédiáknak nem utolsója volt a két Teutsch életművének 
szét poriadása, az idealizált szász történet levegőbe oldódása.

1 Id. m. I. kiadás 60— 64, II. kiadás 58— 62. 1.
* Az első komoly vizsgálat 1912-ben jelent meg : Georg Müller, Die ursprüng- 

lichc Rechtslage dér Rumáncn im Sicbenbürger Sachsenlandc, Hcrmannstadt 
1912.
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Mindez persze az impériumváltozást követő években még nem derült 
k i, s Friedrich Teutsch maga is fenntartotta a régi koncepciót korábbi rövi
dé bb szász töiténetének új kiadásában; a magyar államtól elválást és a ro
mánokhoz közeledést tartózkodóan, megalázkodás nélkül hajtotta végié 
kulturális és hivatali köreiben. A  «Verein» is tovább működött, láthatólag 
inkább kulturális és szellemtörténeti problémákkal foglalkozva, kevésbbé 
politikaiakkal. Ekkor készült el Adolf Schuller tollából az erdélyi szász 
egyházbeli istentisztelet története, korábban számba alig vett kútfők, 
missalék stb. alapján.1 De a modern kultúr- és szellemtörténeti mód
szeren képzett szász kutatók mindinkább eltávolodtak a Teutsch-féle 
koncepciótól, aminthogy a szász élet is egész más lett, mint az osztrák
magyar kiegyezés korában. A  történettudomány új irányának kifej
lesztésére az impulzust éppen a nemzeti élet változása adta : szász élet 
és történetírás most is ugyanabban a kölcsönös hatásban voltak egy
mással, mint korábban, de most az élet lett erősebb : sutba dobta az 
előbbi koncepciót és a tudománytól újat, használhatóbbat követelt.

Ezt az újat 1932-ben próbálta körvonalozni Friedrich Müller.2 E l
ismerte, hogy G. D. Teutsch műve rendkívüli jelentőséggel bírt a 19. 
században a szász összetartás érzésére. Előadásában a szász történet 
mint hatalmas hősköltemény jelent meg, melynek tárgya egy hős kis nép 
örökös küzdelme egyszerre két védekező állásban. Az egyikben a nyu
gati erkölcsiséget védelmezte annak határán a kultúrpusztító keleti 
betörések ellenében; ebben valóságos világtörténeti szerep jutott neki. 
Másik védekező állásában a magyar vagy magyarizált nemesség törek
véseit kellett visszavernie, melyekkel a szászokat polgári-paraszti sza
badságuktól akarták megfosztani és rabszolgává tenni ; itt különösen 
nehéz volt a helyzet, mert ugyanez a magyar úri réteg az erőszakon kívül 
nyugateurópai reformokat is hozott, melyek a szászoknak minden tör
téneti hagyományát megsemmisüléssel fenyegették. Ebben a küzde
lemben a királytól nyert ősi jogok lassankint elvesztek, elpusztultak, 
s a végső eredmény sok lehulló ág, de egyúttal a törzs belső erősödése is. 
Müller ezt az elképzelést túlságosan egy vonalúnak tartja, amit részben 
abból is magyaráz, hogy a koncepció főként a külső történet adatain 
épült fel, a kulturális, szellemi és gazdasági jelenségek elmellőzésével. 
Pedig a szász történet nem folytonos veszteségszámla, vannak benne a 
növekedésnek és terjedésnek is korszakai, útja és célja egyáltalában nem 
egységes, a hagyományhoz ragaszkodás mellett új helyzetekben bámu- 
latraméltó alkalmazkodásra is képes. Azaz Müller a Teutschok idealizált 
egyetlen vonala helyébe a reális történés sokrétűségét állít ja,s ehhez képest 
századonkint kimutatja, hogy a szász népet sorsa mindig új és új fel
adatok elé állította (minek kimutatása az új román uralom alatt a nem
zeti önbizalom érdekében is szükséges és hasznos volt). Az első század,

1 Gcschichtc dcs Gottesdienstes in dér sicbenbg.-sáchs. Kirche, Vereins- 
archiv 1928.

* Wandlung dér gcschichtl. Aufgabcn unseres Volkes im Laufe seiner Ent- 
wicklung und seine Anpassung daran, Siebenbürgische Viertclsjahrsschrift, 1932.
286 1.
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a település történetéből kitörli a határvédelem nagy illúzióját : a szászok 
katonailag és közigazgatásilag rendezett országba érkeztek, nem pedig 
vadonba, a királyok csak erdöirtást bíztak rájuk és belső ügyekben fegy
veres szolgálatot. A  tatárjárás után IV. Bélának erős városok kellettek, 
ezért abbamarad a sík földön terjeszkedés, a lakosság feleslege váro
sokba tódul. A  török háborúk és a Martinuzzitól berendezett Erdély 
viharos korszakában a kisvárosi formák visszafejlődnek, nagy városok 
erős falak mögött a szász élet hordozói s mögöttük a magára hagyott 
szász nép annál forróbb vágyódással veszi át az anyaország vallási és 
szellemi életének termékeit. A Habsburg-uralmat 1691— 1867 között 
a hagyományhoz ragaszkodás jellemzi, a szászság ekkor valósítja meg 
igazán a telepes feladatot : Nyugat kultúráját híd gyanánt közvetíti 
Kelet felé, amit a bécsi kormány is méltányol s ezért nem erőszakolja 
az ellenreformációt. A  kiegyezési korban a szász nép élvezi az ő hon 
és fajta iránti korábbi hűségének gyümölcseit : míg a magyar támadás 
súlya alatt a többi magyarországi németség összeroppan, itt szellemi és 
gazdasági téren fennmarad a szász különállás, hála St. L. Roth, G. D. 
Teutsch, Cári Wolff és mások munkájának, melyet a magyarok is annyira 
méltányoltak, hogy 1905 óta elnyomás helyett egyenesen támogatták 
a szász gazdasági életet. 1918 új korszakot nyitott, a német nyelv és 
kultúra háttérbe szorítását, a szász mezőgazdaság nagy veszteségeit, de 
a történelem ritmusa ismeretében nincs mit kétségeskedni : már a 
veszteségteljes küzdelem idején is észre lehet venni a megeiősödés 
előjeleit.

Ekkorra már, a 30-as években Fr. Müllerrel együtt a szász közvéle
mény —  talán az öregek kivételével —  végkép elszakadt a múlt mester
ségesen idealizált konstrukciójától s elismerte a történeti élet sokszeru- 
ségét, változatosságát, a meg-megújuló és kikerülhetetlen kudarcokkal 
és az előbb-utóbb bekövetkező sikerekkel és felemelkedésekkel együtt. 
De nemcsak a vonal egyenes irányába vezetett hitet döntötte meg az 
impériumváltozás ténye, a szász életet a korábbi hit szerint szabályozó 
komponensek legtöbbje is egyszerre eltűnt az emberek szeme elől. Leg
elsősorban az ausztriai érzelem, a Habsburg-király iránti lojalitás, de 
ezzel együtt a magyarokkal való kapcsolat is vesztett jelentőségéből. 
Míg korábban a magyar kérdés atra cura-ként kínozta ezt a teutschi tör
ténetszemléletet és kellett, hogy mindenki mindig rágondoljon, addig 
most a magyarok államhatalma egyszerre végtelen távolba került és 
semmi szükség nem volt többé a vele foglalkozásra. Az Erdélyben ma
radt magyar kisebbség példátlanul elnyomott volta is hozzájárult ahhoz 
a felfogáshoz, hogy a magyar kérdés immár lényegtelen, ha nem is oly 
véglegesen, mint az ausztriai Habsburg-kérdés. Ebben az új helyzetben 
lehetővé vált —  főként a múltat végigélt idősebb embereknek az objek- 
tívebb ítélkezés, a magyar uralom bajai mellett az előnyök is felmerültek 
az emlékezésben a múlt ködéből. Összefügg ez a katasztrófát követő 
kiábrándulással, a múlt józanabb felmérésével és azzal, hogy a szászok 
egyes gondolkodói is rájöttek arra, amire ugyanakkor a magyarok is, 
hogy t. i. vissza kell menni a gyökerekhez és külső erőkben nincs mit 
többé bízni. Legtisztább kifejezése ennek Adolf Mcschendörfer brassói
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regényében található,1 ahol végre kimondatott az elmúlt magyar uralom
ról, hogy «végre is jogállamban éltünk.* A költő kivetkőzik a szászokra 
annyi időn át kötelező ressentiment-ból és panaszból, de elhagyja álmait 
is, nem akar többé idegen kontinensek elragadó bájain csapongani, de 
épp így lemond arról is, hogy fvidáman ábrándozó frank legyen a nap
sütötte Rajnánál* vagy porosz gárdatiszt avagy bécsi aszfaltlovag. 
Visszatér a forráshoz, s ez számára nem lehet egyéb, mint az erdélyi szász 
élet, a szülőváros és a szülőföld. «Betorkoltam az anyafolyamba, melynek 
zúgása nekünk, fiúgyermekeknek olyan idegenül hangzott a fülünkbe* —  
gyermekkorukban ugyanis a távoli német kapcsolatokra nevelték őket, 
s most visszatértek az erdélyi folyók és erdők zúgásához, megtudták, 
hogy itt élnek testvéreik s ezekkel állnak vérközösségben, a szászokkal. 
Ezen túl azonban felismerték a más népekkel együttélés parancsoló 
szükségleteit is, Erdély vegyes voltának s a magyarokhoz, s még inkább, 
mert nagyobb számúak, a románokhoz való viszony tisztázásának sür
gős voltát.

Mindez egészséges nemzeti érzésből fakadó kezdemény, új úton 
próbálkozás volt, mely ha megciösödik, bizonyára magával hozta volna 
előbb-utóbb a szász történetszemlélet revízióját, a megmerevedett illú
ziók lefejtésével és önkritika fokozottabb alkalmazásával. Erre azonban 
nem került a sor. Éppen akkor, amikor a szászok évszázados kapcsolatai 
meglazultak, sőt hirtelen megszakadtak, s Erdély «vadregényes* tájában 
éPP úgy idegenül érezték magukat, mint őseik egykor a ((vadonban*, 
ugyanekkor emelkedett fel a nyugati láthatáron az új nagy birodalom, 
mely nemcsak régóta nem remélt hatalommal fogta össze a szétesőben 
levő német államot, de a kívül maradt még oly távoli néptöredékeket is 
magáénak tekintette. Tudjuk, hogy az új publicisztika rendkívüli 
sikerrel alkalmazta a «Volkstum», a «B!ut und Bódén* és hasonló fogal
makat, s ezek segítségével a közbeeső idegen államhatárokon keresztül 
karolta fel a távoli német kisebbségek ügyét. Működése nyomán, ha a 
katasztrófa után még maradt volna a szász földön az ausztriai, Habs
burg- és magyar kapcsolatoknak valami tekintélye, —  aminthogy lát
tuk, alig maradt — ezek a szerény reminiszcentiák is kiestek az újonnan 
megnövelt nép emlékezetéből. A mi összefüggéseinkbe állítva : a Tcutsch- 
féle koncepcióból egyetlen elem maradt meg, a német kapcsolatoknak, a 
német szellemi azonosságnak tudata, mely most egyedül uralkodóvá 
lett az egész történetszemléletben. A totalitárius hatalom a szász lelket 
és történetet is totálisan vette kezébe, politikai és publicisztikai eszkö
zökön túl a tudománypolitika is megmozdult a szászoknak teljes és töké
letes beolvasztására. Ez már német nemzeti szempontból is lényegesen 
túlment a Teutschok felfogásán, akik minden német nacionalizmusuk 
mellett a szász népi egységet tartották a lényegnek, a szász népi indivi
duumot kutatták és írták körül, nem azért, hogy valamikor bármi más 
nagyobb egységben feloldják, hanem ellenkezőleg, hogy ez a népegyéni
ség mindörökre, minden viharok közt megtartsa önállóságát. Végső

1 Die Stadt im Osten, 1932, magyar fordítása Corona címen Kós Károlytól* 
Kolozsvár 1933.
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fokon tehát az új irány a Teutsch-féle koncepció egyetlen elemének 
dominánssá tételével és a többinek félretolásával magának a koncep
ciónak is megásta a sírját és abba el is temette.

Az új történetszemléletet, mely ezeken az alapokon az utóbbi évek
ben próbál kibontakozni, nem szükséges részletesebben ismertetnünk. 
Technikailag egyik jellemzője, hogy az irányt nem többé bennszülött 
szászok jelölik ki, hanem Keletre küldött német tudósok. Legnagyobb je
lentősége van ebben az új berendezésben az eredet kérdésének, mely most 
is, mint a szász történet minden nagy fordulóján, centrális probléma. 
A Teutsch-koncepciónak ebben a vonatkozásban is vége van : a II. Géza 
korabeli szász beköltözés ismét meghosszabbodik a középkor és a germán 
őstörténet homályos tájai felé: Erdély első, őslakosait újra germán tör
zsekben fedezik fel nyelvészet és régiségtudomány segítségével, s úgy 
látszik, mintha Tröster, Toppéit és Miles törekvései ébrednének új életre. 
Külön érdekességet ad az egész mozgalomnak, hogy a kutatást vezető 
berlini nyelvész Bukarestben üti fel tanyáját s Erdély germán őslakói- 
nak kimutatását könnyű kézzel összeköti a románok dák elméleteinek 
igazolásával. Ez az akrobata-mutatvány persze a részletkutatásokban 
már alig hajtható végre s a szász helytörténetkutatóknak máris védekez
niük kell a román tudomány eredményeivel szemben. Amit azonban 
egyelőre megkönnyít az a körülmény, hogy a románok és a bukaresti 
német iskola szász követőivel együtt őszinte szövetségesek a magyar 
történetszemlélet visszaverésében.

De nemcsak a 17. századbeli kritikátlan eredetkutatás bozótja 
nő fel újra szemünk láttára : az új irány az anyaországgal való szellemi 
kapcsokat is közelebbről fel akarja tárni, nem riadva vissza attól a szinte 
mitikus homálytól, melybe Haltrich és Fricdrich Müllei és társaik roman
tikus vállalkozása óta senki sem világított be, s amelyre Teutschék tulaj
donképpen nem is voltak nagyon kíváncsiak. Persze a történeti kritika 
eszközei ily kérdéseknél felmondják a szolgálatot, de ez oly kevéssé 
akadályozza a kutatókat, hogy eredményeikről egy tudomány történeti 
előadásban legföljebb kuriozitás kedvéért lehet tudomást vennünk. így 
említhetjük például azt a megállapítást, hogy az erdélyi szászok isko
láikat, az azzal összefüggő tanítókat és azok helyzetét illető kifejezéseket 
az «őshazából» hozták magukkal, tehát nincs igaza Auncmak, aki 1415 
előtt nem talált szász népiskolára nyomot, sem Fr. Teutschnak, aki, 
mint láttuk, Auner nézetét elfogadta s e mellett az első szász iskolákat 
a magyarországi káptalani iskolákkal kötötte össze.1 Nem kevésbbé elké
pesztő artista-produkció a szász név eredetének magyarázata az erdélyi 
szászokkal kapcsolatban : a név a Szeben vidékére esetleg, talán beköltö
zött ó-szász zsoldosokra vezethető vissza, még pedig azért, mert ha nem 
is ó-szász, de vallon zsoldosok beköltözésére adatok vannak.2 Ezek és sok 
más hasonló eredmény csak úgy jöhetett létre, hogy a homály eloszla-

1 S. C. Müller, Urheimat u. Entstchungszcit der sicbenbg.-sachs. Schule, 
Sicbenbg. Vierteljahrsschrift, 1940, 207.

* Andreas Scheiner, Stammcskunde der Sachscn von Hermannstadt, u. itt 
180. 1.
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tására magukat az addig világos történeti kútfőket merítették homályba, 
melyek ilykép elködösítve egész másként vallanak. Ezzel kapcsolatos 
a bizonyításoknak hogy úgy mondjuk expresszionista stílusa, mely 
ugyancsak elüt Fr. Teutsch nyugodt, világos, pozitív előadásától; kivé
tel csak ott van, ahol ilykép elért eredményeiket sorolják fel, rendesen 
harcias pontokba szedve, a tudós kétségeitől és külső szerénységétől 
egykép megszabadulva.

Kétségtelen, hogy a szász történettudomány újból önmagara fog 
találni és újból alá fogja magát vetni a tudomány módszereinek. Komoly 
törekvések ma sem hiányoznak, ennek bizonyítéka pl. Kari Kurt Klein 
Honterus-könyve, melynek azonban megvannak a korszerű szemléletből 
való súlyos tehertételei1 Az ő erdélyi szász irodalomtörténete 1 is hasz
nos munka, bái az erdélyi szászokat a külföldi németség irodalom- 
történetébe beillesztve, újból feladja a szász különfejlődés teutschi elvét 
és kétségtelenül kevésbbé teljes képet nyújt, mintha Richard Csákinak 
a szász irodalom önálló voltát és az erdélyi népekkel való kapcsolatait 
hangsúlyozó irodalomtörténeti vázlatát2 dolgozta volna ki. A jelen 
idők divatos ideológiája annál súlyosabban nehezedik a szász tudo
mányra, mert hiszen sem önkritika, sem pedig kitartó ellenállás nem 
játszott*szerepet benne az utolsó évszázad alatt. Még azon munkákban 
is, melyek egyébként a tudományos módszerek teljes tiszteletben tar
tásával készültek, megjelennek a korszerű elemek, ha másutt nem, egy- 
egy Különálló, a főtémához kevésbbé tartozó fejezetben. Az utóbbi 
éveknek két ilyen kiemelkedő munkájáról kell még megemlékeznünk.

Az egyik Roderich Gooss-nak erdélyi szász története a Ferdmánd 
és János királyok küzdelméről, azaz az 1521— 1538. évek története.8 
A  szerzőt családi kapcsolatai, őseinek működése az ausztriai, Habsburg 
és a magyar kapcsolatok ápolására jogosították ; tényleg mint korábban 
bécsi udvari levéltárnok részt vett többek között az osztrák állam - 
szerződések kiadásában, s ennek keretében Erdélyország államszerző
déseit adta k i ; utóbb az első világháború kitörésével kapcsolatos kér
dések közül a szerb aggressziv magatartást bizonyította kitünően fel
használt gazdag adathalmazzal. Minket itt érdeklő kötete is szinte 
mintaszerű politikai történet, katonai, diplomáciai és politikai esemé
nyek és azok belső összefüggéseinek rajza. További előnye, hogy senki 
ellen sem fordul, hiányzik belőle animozitás úgy, mint panaszos érzé
kenység ; rólunk magyarokról is több mint korrekt objektivitással szól. 
Kötete elején mintegy bevezetés gyanánt megrajzolja a szászok népi 
személyiségét s úgy látja, hogy ezt kezdettől, a beköltözéstől kezdve 
«VolksgemeinschafU-nak lehet és kell nevezni. Igaz, hogy gyakran csak 
politikai, máskor egyházi népközösségről beszél, a korszerű szóhaszná
latot azonban lehetetlen fel nem ismerni előadásán. Az is igaz, hogy

1 Kari Kurt Klein, Literaturgesch. des Dcutschtums im Ausland. I^ip-

J9? 9Dr. Richard Csáki, Vorbericht zu ciner Geschichte dér deutschen Literatur
in Siebenbürgcn, Hermannstadt 1920. ..... T

* Die Siebenbürger Sachsen in der Planung deutscher budostpolitik. 1.,
Wien 1940.
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az erdélyi, transsilvanista elemeket sem hanyagolja el, s a másik két 
nációvali kapcsolatokról sem feledkezik meg, de műve az uralkodó 
német ideológia nélkül aligha jött volna létre. Annál kevésbbé, mert 
hiszen a tényeket elmondva mint lelkiismeretes történész alig tér el 
Fr. Teutsch történetírásától, de annak már ismert több elemét nem
csak egyszerűen a német nemzeti szellemmel helyettesíti, hanem egye
nesen annak mai, korszerű formájával. így érthető, hogy a könyvé
nek legnagyobb részét kitevő pozitivista előadás is teleologikus célzatot 
nyer, még pedig két irányban is. Az egyik a mai tendencia, a szerzőé : 
szívesen mutatja ki pontos adatai alapján, hogy a «népközösségi» érdek 
és ösztön már akkor is igazi irányítója volt a szász politikának. A  másik 
teleologikus feltétele pedig a 16. századi Habsburg-kormányra vonat
kozik, melyről azt véli, hogy már akkor komoly tervvel rendelkezett 
a német «Südostpolitik«> vezetésére, természetesen német ösztönből és 
felhasználva a szász «népközösség*-nek is hasonló ösztönös érzelmeit, 
melyekre lehetett építenie. Erre vonatkozik a ma divatos «Planung* ki
fejezés, mely a XVI. századi fejedelmi politikára alkalmazva publicisti 
kailag igen, de történettudományosan nem igazolható.

Még világosabban beszél a szerző az utolsó fejezetben, hol a szászok
nak az ellenkirályokhoz való viszonyát, a már ismert Höchsmann- 
komplexust vizsgálja meg az egyes történetírók nyilatkozatai alapján. 
És itt szigorúan elutasítja Höchsmannt és vele a későbbi Fr. Teutschot, 
viszont csatlakozik a korábbi Fr. Teutschhoz, aki, mint tudjuk, a század 
végén még erősen hitt a szászok német nemzeti érzésének a 16. századi 
politikát meghatározó erejében ; hasonlókép csatlakozik J. C. Schullei 
és G. D. Teutsch ugyanily nézeteihez is. Argumentációjában összeállítja 
Höchsmann szenvedélyes előadásának minden túlzását és baklövését, 
igaztalan gyanúját és vádjait I. Ferdinánd jellemhibáiról, másrészt 
pedig felkutatja mindazon szétszórt nyilatkozatot, mely a bécsi hiva
talok részéről a német nemzeti érzést és faji öntudatot bizonyítja. 
A teutschi koncepció egészében eltűnt, elfelejtődött, de megmaradt a 
köpönyeg, korszerüleg, divatosan átszabva és kivasalva.

Goossnál és a másik komoly történeti munka szerzőjénél, Maja 
Depnernél —  az első írónő, akivel a szász történettudományban talál
kozunk —  érdekes megfigyelni, hogy témájukat nem akarják köiül- 
határolni, hanem meghosszabbítják, időben visszafelé a kezdetekig; 
bizonyára maguk is érzik, ha csak ösztönösen is, hogy új fogalmaik és 
kifejezéseik egy-egy szelvényén a történetnek érthetetlenek lennének, 
meg kell tehát világítaniok a nagy összefüggéseket is újszerű reflektoruk
kal. A 16. század tizenöt évéhez bevezetésül R. Goss áttekinti az egész 
szász történetet, M. Depner pedig a 17. századi erdélyi és császári har
cok leírását — Szent Istvánnál kezdi el.1 Már tárgy választása is mutatja, 
hogy a teutschi fegyelem nem köti többé a szász kutatókat és szabadon 
választanak kutatási területet, mely a szász kérdésekkel alig van kap
csolatban. M. Depner sem vizsgálja Bethlennek és a Rákócziaknak

1 Maja Depner, Das I-'ürstcntum Sicbenbürgen im Kampf gegen Habsburg, 
Stuttgart 1938.
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szász politikáját, a szászok csak egész mellékesen jönnek szóba, s a 
probléma, mely a szerzőt igazában zaklatta, a német birodalom pro
blémája. Vájjon miért nem vette át a vezetést a «Donauraum»-ban már 
a 17. században Németország, holott erre egyedül ö volt hivatva, mert 
ő volt az egyetlen nagyhatalom (a szerző igen lenézi a kis államokat), 
s ö volt egyedül képes az itt élő népeket béke és kultúra magaslatára 
emelni! Már ebből is látszik, hogy itt összefüggések kutatásáról van szó, 
még pedig oly összefüggésekéről, melyeket a legújabb német publicistika 
tett rendkívül érdekessé. Tényleg megtaláljuk itt, mellékmondatokban, 
melyeknek Bethlen külpolitikájához semmi közük, a korszerű publi
cistika vagy áltudományosság igen sok kliséjét. Erdélyt tulajdonkép 
a germánok alkották, bár a magyarok érdeme, hogy a középeurópai 
körbe becsatolták. A magyar történetírás nagy tévedésben van, amikor 
azt hiszi, hogy a magyar államot a magyarok államalkotó képességei 
hozták létre. Ilyenek nincsenek, már Szent István is csak német lovag- 
seregek segélyével tudta államtalan népére az új államot rákényszerí
teni, mely minden egyes részletében karoling minta után készült. Ehhez 
képest a magyar nemesség nem is tudta fenntartani az államot, melyet 
nem ő alapított és amely nem az övé volt. Egyébként is az államhoz 
hatalom kell, a jog mellékes, amint Bethlenről is megtudjuk, hogy bár 
nagy egyéniség volt, de mint egy kis török vazallus állam fejének, nem 
volt elég hatalma, hogy Magyarországot átalakítsa, s nem lévén ha
talma —  mért nem volt joga sem hozzá. Küzdelmet folytatott, melyben 
a győzelemhez nem volt hatalma. És ez volt az ő tragikuma.» De ne 
gondoljuk ebből, hogy a szerző egészen eladta magát Xietzschének vagy 
1 reitschkének és csak a Hatalmat veszi tekintetbe, szellemi erőket nem. 
A főkérdést számára is szellemi erők döntik el. A <Donaurauir.», azaz 
Ausztria, Csehország és Magyarország azért nem kerülhetett annak 
idején a német-római császárságaié (ami evidentera Hamburg— Brassó 
közti impériumot jelentette volna), mert az akkori császárok szellemi 
berendezésükben képtelenek voltak a feladat elvégzésére. Az említett 
területnek ugyanis az az élettörvénye, hogy egybetartozik, de ezt para
lizálja az, hogy belülről nem lehet egyesíteni, —  lásd csak Ottokár és 
Hunyadi Mátyás sikertelen kísérleteit —  kívülről kell egy nagyhatalom
nak jönnie, hogy az itt élő népeket egy akolba verje. Erre azonban 
csak német hatalom lehetett képes, a Habsburgoknál pedig az volt a 
baj, hogy nem voltak németek. Amit a szerző három tényből is bi
zonyít. Egyik, hogy nem fogadták el a reformációt, s nem ragadták 
meg, V. Károly alatt, az alkalmat, hogy Rómát örökre megsemmisít
sék, holott tudhatták volna, hogy a Birodalom egész történetét a Róma 
elleni küzdelem alkotta. Továbbá saját országukban elnyomták a német
séget azzal, hogy rákényszerítették az ellenreformációt. Végül pedig, hogy 
feláldozták a magyarországi németséget, mely a szerző szerint nemcsak 
a kultúra egyetlen hordozója volt Magyarországon, ezt már ismerjük,

- hanem korábban mint német nemesség, később mint német polgár
ság nagy katonai és politikai hatalmat is képviselt. Egyes mellékes meg
jegyzésekből kiderül, hogy vele szemben a magyarság mindenkép alsóbb
rendű lény volt, még a vallást, a reformációt is a «német Volkstum»
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adta át a «magyar Volkstum»-nak. Ehhez képest nem helyesli magya
roknak német nagyemberekkel való összehasonlítását, Bethlen nem 
Gusztáv Adolf, de Nagy Frigyes és Bismarck alkotó munkájához sem 
fogható az ő Erdélyének megalapítása, mert e két utóbbit igazolta 
1785-ben és 1866-ban a történelem, s tőlük vezetett út a német jövőbe, 
Bethlent nem igazolta a jövő, s tőle nem is vezetett út a magyar jövőbe.

Ezekkel az állításokkal nehéz vitatkozni. Az eddigi történeti mód
szer értelmében hosszú disquisitiókat kellene írni, mielőtt bármelyiket 
megfogalmazná az ember. De a Hatalom, Tér, Nagy Állam és egyéb 
újabb fogalmak nem törődnek a kritikai módszerekkel, mindegyik 
kothurnusban lép fel a színpadra, s mindegyik legalább is királyt agai, 
ha nem valami annál is magasabb és korlátlanabb lényt. Annyi bizo
nyos, hogy hódítók, de nem megnyerők és a historikus helyesen jar 
el, ha régi módi szerint sem nem prófétái, sem pedig vissza nem vetíti 
a 'holnapot a múltba. Mindez a valóságban a történet körén kívül van, 
de talán érdemes volt felemlítenünk, mert jól jellemzi a szász történet
írás mai állapotát, melyben kitűnő módszeres vizsgálatok szinte szük
ségszerűen ilyen körítéssel jelennek meg. Mert mindez Depnernél is 
csak körítés ; munkája tényleg rendkívül finom elemzése Bethlen Gábor 
nemzetközi kapcsolatai alakulásának, s benne a fejedelem egyéni gon
dolkodásának. A Teutsch-kör magyarellenes tartózkodásának sincs 
nyoma nála ; teljesen megérti, hogy a magyarok több százéves függőség 
után a függetlenség heves harcosai, magyar írókat nemzeti szempontú 
válogatás nélkül használ fel, amivel több korszerű kritikus részéről 
is magára vonta a vádat, hogy a magyar történetírás «téziseit» túlsá
gosán magáévá tette.

Egy-két érdemes munka azonban nem leplezheti el a valóságot : 
a Teutsch-koncepció megsemmisülése óta nincs többé állandóság a szász 
történettudományban, mely a valóságban önmagát vesztette el amikor 
a még ki nem próbált külső publicisztikai hatásokat beengedte. A román 
impérium alatti elnyomásban nem született meg a múlt realisztikusabb 
szemlélete, s az azóta lelkesen üdvözölt felemelkedésnek érthető vele
járója lett a szász súlypont áthelyezése az anyaoiszágba. Vegyük ehhez 
az objektív gondolkodás háttérbeszorulását s bizonyos irracionális han
gulatok szabad fejlődését és kiteljesedését; mindez érthetővé teszi, hogy 
a korábban szinte túlságos fegyelem korlátái közé szorított történet
szemlélet most kritikai megállapításoktól és a múlt realitásaitól meg
szabadulva —  nem lett szabad, hanem a másik végletbe e se tt: fantazia 
játékává lett és szenvedélyeket fejez ki és táplál. Az új szemléletben 
a szászság már rég elvesztette központi helyét, a szász múlt egyesit- 
tetett a magyarországi németekével és áthidajhatatlan ellentétbe került
a magyar múlttal. . , ,

Ennek a történetszemléletnek íme egyik megfogalmazasa a jelenleg 
legünnepeltebb regényírótól, akinek tudományos kísérleteit is elfogadja 
a tudományos folyóirat. Heinrich Zillich szerint1 a magyarok Európába 
betörve tovább raboltak, de vereséget szenvedtek, mire királyaik be-

1 Zwischen Grenzen u. Zeiten. München 1936, 202 stb. 11.
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látták, hogy Európa törvényeinek alá kell magukat vetniök : felvették 
a kereszténységet és a németek felöl rájuk sugárzó nyugati erkölcsi- 
séget. Udvaruk olyan lett, mint egy német királyi udvar, németeket 
hívtak be, akik várakat és városokat építettek, a legveszélyesebb helyre 
a szászokat állították, s ezek védték meg a magyarokat, akik pedig 
sokkal számosabbak voltak. És az ipart, hadi művészetet, mezőgazda
ságot is a németek hozták, s ezzel végkép bekapcsolták a magyarságot 
Európába, a Birodalomba, mely abban az Időben ennek a világrésznek 
teremtő és rendező gondolata volt. Mindez jól esett a magyaroknak, 
semmi kárát nemzetiségüknek nem látták egész a török időkig. Jött 
a török, a magyar leborult előtte, egyedül Erdély maradt fenn, helye
sebben egyedül a szászok, mert a többiek gyakran elárulták a közös 
európai ügyet. És mikor végül is a németek kiűzték a törököket, s 
Magyarországot megint európaivá akarta tenni a német császár, akkor 
már nem volt meg a magyaroknak egykori biztos pillantása. Azóta 
századokon át tiltakoztak és védekeztek a magyarok azon közös javak 
ellen, melyek övéik is, a németekéi és egész Európáé. Mert elvesztették 
képességüket a nagy eszmék felfogására : «Nem tudjátok többé az egészet 
érzékelni*, azaz nem akarnak beleilleszkedni a nagy egészbe, melyet 
a török kiűzése óta hoznak nekik a felszabadítók.

Nem folytatjuk tovább ennek a szemléletnek ismertetését, melyről 
az eddigiek is megbizonyíthatták, hogy nem erdélyi szász többé, csak 
alkalmilag vesz fel itt-ott szász színeket. Mint mondottuk, szenvedély 
és képzelet szüleménye, nem a múltra, hanem a jelenre jellemző. Leg- 
föllebb arra mutathatunk még rá, hogy a magyarság a fenti konstrukció
nak megfelelően elég ellenséges bánásmódra talál ebben a «korrajzban*. 
Kegyelmet egyedül a nemesek várhatnak, akikről még azt is elmond
ják, —  élénk ellentétben a teutschi felfogással —  hogy ők teremtették 
meg a németekkel összefogva Magyarországot. Ez az ellenszenv szinte 
öntudatlanul felmerülő jelzőkben is megnyilvánul : a magyar bölcsődal 
«grell*, a magyar hivatalnokasszony «grell módon* nevet jó társaságban 
is, a magyar szolgálólány «böse*, s ezek után érthető a germán asszony 
ítélete róluk : «ordinár*.

És a szász történetírás?
Ez az utolsó koncepció. Egyelőre nincs tovább.

*

Ez a tanulmány, mely egy idegen nép történettudományát tekinti 
át a kezdetektől egész a mai napig, bizonyára elárulja a magyar szerző
nek is elvi felfogását és véleményét. A  magyar kutatónak, aki hisz az 
európai gondolkodás és tudomány egységében, nincsenek kétségei az 
iránt, hogy a szász történetírásban is csak ugyanoly elemek szerepelnek, 
aminők más népek hasonló tudományágait is mozgatják. Az egyik a 
tudományos módszer, mely minden korban külön formákat tüntet fel, 
mert mindig az illető kor szellemiségének folyománya. Ennélfogva mód
szer dolgában a tudomány nem előzheti meg korát és mélyen igazságtalan 
dolog valamely kor tudományosságától később felmerült kérdésekre
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választ kérni. Ezen korszabta lehetőségek között a szász történet- 
írás mindenkor komoly munkát végzett és tekintetbe véve a néptöredék 
csekély létszámát, elismeréssel kell megállapítanunk, hogy múltját 
mindenkor megbecsülte, érte szeretettel dolgozott és verejtékezett, 
aminek eredményeként történettudománya kétségtelenül igen magas 
fokon állott, —  amennyire körülményei megengedték.

E körülmények közt pedig a legnagyobb hatással a történettudo
mány fejlődésére önáluk is a nemzeti érzés volt, a tudománynak másik 
nagy mozgatója. És ezzel kapcsolatban hasonló eredményre jutottunk, 
mint a tudományos módszert illetőleg. Kétségen kívül kiderült, hogy 
a nemzeti öntudat is történeti, nem pedig természeti elem, nem válto
zatlanul öröklődik nemzedékeken át, hanem a korviszonyok hatására 
új és új formákat vesz fel, deformálódik és újraszületik. Ez a válto
zékonyság sokban függ az illető nemzettest társadalmi állapotától, de 
nem kevésbbé az uralkodó szellemiségtől, valamint a szomszéd népek 
berendezéseitől és azoknak hatásától. A  történetkutató tehát súlyos 
tévedésben van, mikor a nemzeti öntudatot, mely századunkban a leg
hatalmasabb érzések egyike, egyetlen formába merevítve keresi hosszú 
korszakokon keresztül. A  történetkutató függetlensége és objektivitása 
igazában abban mutatkozik meg, hogy minden történeti tényezőt a 
saját korába helyezve szemlél meg és nem von hatalmi szóval egyenes 
vonalakat a múlt bonyolult, tarka szőttesén keresztül. A  földi történet 
nem olyan, mint sápadt bolygónknak, a Holdnak tájai, melyeket durván 
szelnek át széles egyenes vonalak.

Az ilyeneket a történész úgysem a múlt objektiv, s ezért szeretet
teljes szemlélete alapján vonja meg, hanem mindenkor, kivétel nélkül, 
a jelen vélt irányai miatt mázol bele erőszakos kézzel a múlt színes 
virágszőnyegébe. Es itt van a tudomány igazi punctum saliens-e. 
A kutató maga is bennáll egy korban, a saját korában, maga is részese 
és része is az európai nacionalizmus valamely néphez és korhoz kötött 
formájának, melytől nemcsak esetenkénti ösztönzést, de gondolkodásá
nak alapszövetét is kapta. És tényleg a világ tegnapi és mai viszonyai 
közt épp ez a nemzeti érzés az, mely a történetkutatónak legerősebb 
támasza, biztos iránytűje, sőt mondhatjuk valósággal a szemidege a 
múlt szemléletében. Nélküle vak volna és az emberi cselekvésekben csak 
béka-egérharcot látna, hangyák küzdelmét a morzsáért vagy a légy
dögért. Amint azonban igazában a nemzeti érzés nyitja fel a történet
kutató szemét, bizonyos határon túl —  és épp ezt a határt oly vég
telenül nehéz esetről-esetre közmegegyezéssel megjelölni — el is vakít
hatja. Jelen tanulmányom, hiszem, eléggé megmutatta azon veszedel
meket, melyekbe a történészt a saját, pillanatnyi nemzeti felfogásának 
szolgai követése sodorhatja. A kiegyezés-korabeli szász konstrukció 
hatalmas méretei, meghatóan tiszta nemzeti törekvései mellett sem 
tudta felismerni ezt a tragikus határt és mindenkép törekedve a nép- 
egvség, a haza kiszolgálására, lemondott arról, hogy mindezeket az — 
igazság megmondásával is szolgálja. A határt elérve ugyanis a történész
nek egyetlen kötelessége marad : az Igazság szolgálata. Nemcsak azért, 
mert hiszen mint az emberi történések megfigyelőjének tudnia kell,
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hogy nincsen pillanatnyi szellemiség, mely ne változnék, s így őrült pa
zarlás lenne egy ily nagyon is múlékony bálvány elé önteni igazi ja
vakat, érette a változhatlan, örök szellemiségen erőszakot tenni. E  föl
dön Isten minden emberi hatalomnak csak maroknyi létet adott, s az 
a történész, aki úgy cselekszik, mintha ezt nem tudná, beteg erkölcsi- 
ségű, s aki ezt tényleg nem tudja, gyönge értelmiségü történész. Akik 
pedig e két kategória egyikébe sem tartoznak, azok számára minden 
időben előállhat a pillanat, amikor hangos szóval tanúságot kell tenniök 
arról, amit Igazságnak ismertek fel.

A szász folyamat, melyet itt végigkísértünk, a múltban sem rendel
kezett ilyen «hangos szóval*, a jelenben még kevésbbé. De tudjuk, hogy 
a világ változik, s holnap már náluk is előállhat egy új, tisztultabb 
nemzeti történetszemlélet, amilyenre persze nemcsak nekik, hanem 
Európa minden, nacionális anarchiával küzdő népének, úgy hiszem, nagy 
szüksége van.

Szekfü Gyula.
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