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Brassó és a szász világ Adolf Meschendörfer  
két regényében

(Bevezetés) Adolf Meschendörfer szász író-költő neve és munkássága a hazai olvasókö-
zönség számára még a Kárpát-medencében élő és alkotó többi nem magyar anyanyelvű 
íróhoz képest is meglehetősen kevéssé ismert. Ez részben azzal magyarázható, hogy a 
trianoni békét követően Magyarországon és az utódállamokban a nemzetépítés jelsza-
vával megszervezett közoktatás olyan irodalmi kánont alkotott meg, mely a korábbi sok 
évszázados együttélés dacára a környező népek kultúráját, művészetét csupán érintőle-
gesen mutatja be. A megismerés szándékának hiánya és a köztudatban a „másik” létezé-
sét kizáró múltszemlélet1 sok tekintetben ma is jellemző. Az erdélyi szászság kulturális 
örökségét még sűrűbb homály fedi, hiszen egy olyan – alacsony lélekszámú – nemzeti 
közösségről beszélünk, melyet felőröltek az elmúlt évszázad kataklizmái, és amelynek 
életéről, civilizációs alkotásairól a mai Erdélyben szinte már csak a rideg kőépületek és 
– szerencsésebb esetben – a múzeumi gyűjtemények mesélnek.

Meschendörfer és a teljes szász irodalom ismeretlenségéhez feltehetőleg ezen etnikum 
hagyományos zárkózottsága is hozzájárult: a városfalak között, saját universitasukban 
megbúvó, tradícióikhoz, társadalmi hierarchiájukhoz ragaszkodó, önellátásra berendez-
kedő szászok körében is kevesen törekedtek arra, hogy sajátos kultúrájukat megmutas-
sák a világ számára. A tanulmányban bemutatott író életpályáját éppen az a – saját népe 
meggyőzéséért vívott – küzdelem foglalja keretbe, melyet a nemzetiségeket elválasztó 
falak lerombolása érdekében, a szászok interetnikus kulturális kapcsolatainak kiépítésé-
ért folytatott. E zárt világ megismerésére ugyanakkor magyar részről sem mutatkozott 
jelentős igény, hiszen együttélésünk évszázadai során kevés olyan alkalom adódott, 
amikor a szászok – mint harmadik erdélyi rend – és a magyarok szövetségre léptek 
egymással: a történelmi konfliktusokban a két nép rendszerint szembekerült egymással.

Ez a nemzeti kultúra és irodalom felvirágzásának korára, a 19. század második felére 
még inkább igaz, hiszen a szász politikai elit a dualizmus idején elsődlegesen arra töre-
kedett, hogy az Eötvös-féle nemzetiségi törvény által papíron megadott jogokat érvénye-
sítse – és bővítse –, a budapesti kormány akarata ellenére. Így következett el aztán 1918 
decembere, a gyulafehérvári román nemzetgyűlés Erdélyt elszakító határozata, majd 
az impériumváltás, mely események során a szászok Románia mellett nyilvánították ki 
szolidaritásukat. A szászság és a magyarság viszonyát tehát a kölcsönös sértettség, cser-
benhagyottság érzése határozta meg.2 Meschendörfer alkotóként ennek meghaladására 
törekedett, elsősorban azért, mert úgy vélte, a szászság fennmaradása, a társadalmukat 
hanyatlásba taszító válság leküzdése egyedül a nyitás révén lehetséges.3

(Adolf Meschendörfer életpályája) Az író 1877-ben, Brassóban látta meg a napvilágot: 
azon város szülötte, melyet legjelentősebb műveiben egyszerre mutatott be kíméletlen 
kritikával és túláradó hazaszeretettel. Módos kereskedőcsaládban nőtt fel, így először a 
város neves középiskolájában, a Honterus Gimnáziumban tanulhatott, majd az érettségi 
megszerzése után számos német és ausztriai egyetemen – például Strasbourgban, Bécsben, 
Berlinben és Heidelbergben is – megfordult. Teológiát, filozófiát és irodalmat hallgatott, 
ám – a Coronában is bemutatott tradicionális értelmiségi pályafutás helyett – nem lépett 
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egyházi pályára, hanem a művészet és a művelődésszervezés mellett kötelezte el magát. 
Cinzia Franchi tanulmányában már Meschendörfer disszertációjának témaválasztásában is 
az irodalmár „lázadását” véli felfedezni, ugyanis e munka a 19. század elején élt drámaíró, 
Heinrich von Kleist prózáját vizsgálta.4 Valóban kézenfekvő párhuzam, hogy a moderni-
zációért síkra szálló fiatal író éppen annak a művésznek a munkásságát kutatta, aki egy 
évszázaddal korábban, az 1800-as években – újítóként – a német romantikát megtestesítő 
írófejedelemmel, Johann Wolfgang Goethével került konfliktusba. Mindazonáltal kettejük 
ellentétét a későbbi generációk erőteljesen felnagyították.

„Lázadó” volta ellenére Meschendörfer íróként azt a nemzetmegmentő és -megtartó 
küldetést vállalta, mely az idősebb generációk irodalmárait is motiválta, ám – miként ezt 
Balogh F. András is kiemeli – a módszerek tekintetében el kívánta hagyni a tradíciókat.5 
Túl azon, hogy esztétikai alapon is bírálta a Blütezeit örökségét,6 a szász irodalmi alko-
tások legjellemzőbb műfaját, a történelmi drámát sem tartotta alkalmasnak a szélesebb 
közönség megnyerésére. Úgy látta, a „frontális oktatás” nem inspirálja a szászokat: hi-
ába helyezték a kortársak politikai programterveiket történelmi díszletek közé, hazafias 
szólamaikkal – szerinte – nem érték el a megfelelő hatást. Meschendörfer peregrinációs 
tapasztalatai alapján úgy látta, hogy a birodalmi németség közömbösen – Magyarország 
belügyeként – tekint a szász létküzdelemre, a külső támogatás híján provincializmusba 
torkolló nemzetiségi elzárkózást pedig – a szászság alacsony lélekszáma miatt is – zsák-
utcának tartotta. Íróként és irodalomszervezőként ezért a kettős módon értelmezhető – és 
értelmezendő – „megismerés” jelszavát hirdette: hitte, hogy nemzete fennmaradásához 
a szász néplélek feltárása, az önismeret, illetve a környező népek felfedezése egyaránt 
elengedhetetlen.7

Az 1907–14 között működő Karpathen folyóirat – mely a hasonló szemléletet kép-
viselő maroknyi szász értelmiség alkotásai mellett román és magyar művek fordításait 
is közölte8 – Meschendörfer szándéka szerint kulturális hídként próbálta fejleszteni az 
erdélyi interetnikus kapcsolatokat, de szépirodalmi munkáit is az önmarcangolás határát 
súroló önvizsgálat jellemezte. A tanulmányban is bemutatott Leonóra (1908) című re-
gény, majd az első világháború végnapjaiban megírt Michael Weiss (1919) kíméletlenül, 
a szász olvasóközönséget is megosztó módon tárta fel a maroknyi nemzet társadalom-lé-
lektani problémáit. Meschendörfer tehetségét mutatja, hogy sajátos – kevesek által értett 
és elfogadott – alkotói hitvallását a történelmi dráma műfajába is képes volt átültetni: 
az utóbbi alkotás ugyanis – mely a Báthory Gábor erdélyi fejedelemmel szembeszálló 
17. századi brassói városbíró tragikus sorsát mutatta be – Michael Weiss bukását nem 
az ellenség erejével, hanem a szászság széthúzásával indokolta.9

Mint ismeretes, az impériumváltás nem teljesítette be a szászok várakozásait, sőt, a 
megváltozott nemzetközi és állami környezetben a román uralom – korábban elképzel-
hetetlen módon – még a magyarnál is rosszabbnak bizonyult. A maroknyi nép túlélési 
reményei jószerével szertefoszlottak, hiszen azzal egy időben, hogy hagyományos kö-
zösségeit és művelődési intézményeit szétzúzták, vagy megcsonkították, annak reali-
tása is elveszett, hogy a világháborúban legyőzött Németország bármiféle védelemben 
részesíti távoli rokonnemzetét. Meschendörfert ez a történelmi szituáció egyszerre tette 
a szász nemzet elmúlásának prófétájává és a fennmaradásért vívott reménytelen küzde-
lem fáradhatatlan harcosává. Személyes és alkotói tragédiája abban a megállapításban 
összegezhető, hogy látta önmaga tehetetlenségét, a művelődésszervező munka csekély 
mozgósító erejét, de az alkalmatlannak talált eszközökkel is harcolt tovább, miközben 
szeme előtt lezajlott nemzetének elkerülhetetlen hanyatlása.10 De nem adta fel, verses- 
és elégiakötetet jelentetett meg, színdarabokat írt, az 1920-as években Klingsor11 néven 
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kulturális folyóiratot indított, és 1927 után a Honterus Gimnázium rektoraként is szol-
gálta a szász művelődés ügyét.

Legjelentősebb írói sikerét az 1931-ben kiadott Die Stadt im Osten – magyarul: 
Corona12 – című regényével aratta, mely a szászságról adott jellemrajza miatt ismételten 
megosztónak bizonyult, ugyanakkor esztétikai értékével mégis felkeltette a német nyel-
ven olvasó közönség figyelmét. E műért a Német Akadémia ezüstéremmel jutalmazta, 
majd 1937-ben a boroszlói egyetem díszdoktori címét is elnyerte. Ezzel részben telje-
sült Meschendörfer azon régi célkitűzése, hogy a szász irodalom kitörjön Erdély hegyei 
közül, öröme azonban mégsem lehetett felhőtlen, mert idővel felismerte, hogy az anya-
országi érdeklődés mögött propagandacélok húzódnak meg.13 A Harmadik Birodalom 
kelet-európai expanziójának ideológiai megerősítését kereste Meschendörfer – és más 
szász írók – munkásságában, az író azonban nem exponálta magát a nemzetiszocializ-
mus oldalán.14 A második világháború előestéjén – kiábrándultan és a soron következő 
kataklizma előszelét megérezve – visszavonult az érdemi alkotástól, és hazáját a termé-
szeti környezetben, Erdély és különösképpen Brassó szépségében igyekezett megtalál-
ni.15 Adolf Meschendörfer 1963-ban fejezte be életét, így tanúja lehetett nemzete lassú 
fogyásának, a szász világ hanyatlásának.

Jelen tanulmányban azt szeretném elemezni, hogy az író két legjelentősebb regényé-
ben, a Leonórában, illetve a Coronában hogyan jelenik meg a szász világ: milyennek 
látja nemzettestvéreit, milyen tulajdonságokat társít hozzájuk, és egyáltalán, hogyan 
rétegződik az az identitás, melyet alkotásai tükröznek? Hogyan definiál Meschendörfer 
egy olyan közösséget, mely hagyományosan szigetszerűen szerveződő, bizonyos tekin-
tetben egymástól is elzárt mikrotársadalmak mozaikjaiból tevődik össze? Miként egyez-
teti össze ezt a tradicionális struktúrát a századforduló és a 20. század kihívásaival, ho-
gyan látja az elzárkózó, tradícióihoz ragaszkodó szászság jövőjét a rohamosan szűkülő 
és egyre nyitottabbá váló modern Európában?

(Meschendörfer és az általa teremtett hősök viszonya) Miután Meschendörfer mind a 
Leonóra, mind a Corona történetét a főszereplő szemszögéből meséli el, és az általa meg-
formált hanyatló hősök nevében fogalmazza meg kritikáját a szászsággal, illetve a brassói-
akkal kapcsolatban, úgy vélem, először azt kell tisztáznunk, hogy a megalkotott karakterek 
mennyiben képviselik őt, világnézetük, felfogásuk, személyiségük tekinthető -e az író saját-
jának? Ez azért is izgalmas kérdés, mert a Leonóra főhőse – a világlátott és magát gazdag-
nak mondó Dr. Svend –, illetve a Corona narrátora, a remeteéletet választó – vagy inkább 
magányos sorsába beletörődő – Fritz teljesen ellentétes személyiséggel rendelkeznek, és a 
beállítottságuk között húzódó szakadékot jellemfejlődésük sem hidalja át.

Az első férfi egy „Erdélybe vetődött idegen”, tipikus önelégült világpolgár, aki a 
Leonóra kezdő fejezeteiben olyan gőggel tekint az ismeretlen Brassóra és vonzalma 
tárgyára, mint ahogy a gyarmatosítók tekinthettek a primitívnek tartott bennszülöttekre 
a távoli kontinensek mélyén.16 Ám ahogy a történet halad előre, és a 18 esztendős le-
ány egyre inkább egyenrangú alanya lesz a főhős érzelmeinek, a misztikumba öltöző 
városka is úgy válik a marcangoló érzések díszletévé, előbb a kitörő öröm, majd a vég-
telen keserűség festi át arculatát.17 Dr. Svend esetében Meschendörfer a jellemfejlődést 
egyértelmű kontúrokkal rajzolja meg: az önelégült óriás a cselekmény előrehaladtával 
egyre jobban eltörpül a kezdetben lenézett Leonóra mellett, majd vereséget szenved a 
szerelmi csatában, a végső csapást azonban saját büszkesége méri rá, amikor Brassó 
elhagyása mellett dönt annak ellenére, hogy szerelmi riválisa a tervezett esküvő he-
lyett szintén elutazik. Dilemmája a női emancipáció szemszögéből is megközelíthető, 
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de Dr. Svend házassággal kapcsolatos őrlődése mögött a hagyományos, ősi szokásoktól 
vezetett „biztonságos” régi világ és a modern kor ellentéte is megragadható. Ennek kap-
csán ugyanakkor nem Meschendörfer vívódását láthatjuk, életpályája, személyes elvei 
alapján legalábbis erre következtethetünk.

Fritz története ettől jelentős mértékben különbözik, ráadásul a Corona elsősorban 
nem a főhős életét, hanem egy generáció történetét, a város és általánosságban a szászok 
hanyatlását kívánja bemutatni. Az ő sorsa a megfigyelés, amire a periodikusan ismét-
lődő, valósággal végzetszerű bukások predesztinálják.18 Természetesen éppen ez teszi 
„ideális narrátorrá” a remeteségbe visszavonuló főhőst, hiszen így kívülállóként szá-
molhat be Harald és Hans, a radikalizmust és tradicionalizmust megtestesítő két városi 
„titán” küzdelméről.19 Személyes modernitás-dilemmája – mely inkább a hagyományok 
javára dől el, szemben Meschendörfer krédójával20 – másodlagos szerepet játszik ebben 
az élethosszig tartó küzdelemben. Kívülállása, magánya természetesen saját döntései-
nek végeredménye, ám mégsem állítható párhuzamba Dr. Svenddel. A Corona főhőse 
a társadalomba integrálódott személyként, Brassó megbecsült polgáraként jelenik meg 
– gyűjteményt és múzeumot szervez, presbiteri rangot kap és a városi pap bizalmasává 
válik, választási küzdelmet dönt el stb. –, alárendeli magát a társadalmi hierarchiának és 
a szász hagyományoknak, ami Dr. Svendről legfeljebb külsőségekben – és így is ritka 
esetekben – mondható el. Mindazonáltal Fritz karaktere is olyan tragédiákon és jellem-
fejlődési fázisokon megy keresztül, ami – a történetbe szőtt számos önéletrajzi elem 
ellenére – nem azonosítható kielégítő módon Meschendörfer életpályájával.

Mindennek okán úgy tűnik, hogy Dr. Svend és Fritz alakja az író aktuális önképének ra-
dikális, végletekig eltúlzott megjelenési formája: a peregrinációból hazatérő fiatalember jó 
eséllyel tekinthette magát „Erdélybe tévedt idegennek” a Leonóra megírásakor, és a két vi-
lágháború között jószerével magányosan küzdő férfi lelkületétől sem állhatott távol a szá-
szok felett strázsáló remete alakja. E karakterek vívódása ugyanakkor nem Meschendörfer 
dilemmája, sokkal inkább a nemzetet feszítő sorskérdések konkrét, vagy absztrakt kifeje-
ződése. Érdekes kapcsolódási pont, hogy a főhősök a drámai beteljesületlenségig sok te-
kintetben rátartiságot súroló önérzetük miatt jutnak el, nem elv, hanem tétlenségük okozza 
kudarcukat. Sorsuk bizonyos szempontból a tragédiánál is rosszabb, mivel a regények – az 
ő szemszögükből – nem tragikusan végződnek: bukásuk nem látványos, a maga drámai 
módján hősies megsemmisülés – mint Harald öngyilkossága a lelkészválasztás elveszté-
se után a Coronában –, hanem apátia, a múlton való őrlődés és az események rezignált 
megfigyelése jut számukra osztályrészül. Ez már sokkal inkább párhuzamba állítható 
Meschendörfer előzetes félelmeivel és későbbi személyes sorsával: a lassú, feltartóztatha-
tatlan hanyatlás próféciája és a beletörődés olvasható ki a regények lezárásából.21

Bár Dr. Svend és Fritz nem azonosítható az íróval, dilemmájuk átérezhető, és annak 
dacára, hogy nem tekinthetjük őket pozitív hősöknek, Meschendörfer írói tehetsége 
szimpátiát ébreszt irántuk. A Corona hitelesen mutatja be a hierarchikus rend, az ősi 
berendezkedés által diktált tradíciók és a modernitás között őrlődő szász polgárok lelki 
vívódását, a Leonóra pedig nem csupán azért bámulatos irodalmi vállalkozás, mert egy 
kívülálló szemszögéből tart tükröt a brassóiak elé, hanem azért is, mert a regény írója 
kora környezetében egy wertheri szenvedéstörténetet alkot meg. Az író által gyakran 
ellenpólusokként bemutatott két stílusirányzat,22 a Goethe által szimbolizált romantika 
és a modern naturalizmus egyesül tehát ebben a műben.

Úgy vélem, Meschendörfer a főhősök dilemmáján keresztül, absztrakt módon azt a fe-
szültséget mutatja be, amit a hierarchikusan felépített, zárt szász világban a 20. századi mo-
dernizáció keltett. Ugyanakkor csalódnunk kell, ha az író „iránymutatására” hiába várunk. 
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Sem Dr. Svend, sem Fritz életútja – sem a regények többi karakterének pályája – nem ad vá-
laszt arra a kérdésre, hogy a történelem által válaszút elé kényszerített szászságnak – a teljes 
társadalomnak és az abban élő individuumnak – merre kellene haladnia. Mert ki lehetne az 
a cselekvő hős, aki viszonyítási pontot nyújthatna jó és rossz, helyes és helytelen meg-
ítélésében? Leonóra, akit a róla szóló regényben csak a főhős ambivalens érzelmeinek 
tükrében, szélsőséges jellemzésekből ismerhetünk meg? A leány mérnök vőlegénye, 
aki látszólag a tradicionális szász élet megtestesítője, majd a regény csattanójaként 
mégis elhagyja menyasszonyát? Leonóra édesapja, aki az egyoldalúan múltba forduló 
szászok archetípusát jeleníti meg? Vagy a Corona esetében a becsvágy által felemész-
tett, szerelmét, sok tekintetben elvi, erkölcsi meggyőződését is feladó Harald? Esetleg 
Hans, aki boldogulása érdekében – riválisától eltérő úton haladva – hideg számítással 
rendezi életét, a középszerűségbe süllyed, és így válik Brassó megbecsült lelkészévé? 
Möckel, a festő, akinek az érvényesüléshez, a művészi kibontakozáshoz el kell hagy-
nia szülőhazáját? A két regényben hiába keresünk olyan személyeket, akik iránytűként 
szolgálnának, akik segítségével állást foglalhatnánk – legalább erkölcsi dimenzióban 
– a világot felőrlő dilemmákban.

Meschendörfer a sorsok felvázolása után – az egyes irányzatok előnyeinek és hát-
rányainak bemutatását követően – „magára hagyja” az olvasót a rezignált főhősökkel, 
ami véleményem szerint részben tudatos írói döntés, és „nemzetnevelői” módszerét is 
tükrözi. A kikristályosított tanulságok közvetítése helyett önvizsgálatra akarta ösztönöz-
ni kortársait: a narrátorok és a többi hős szerepe nem a példamutatás, sokkal inkább a 
figyelmeztetés, ám a történelmi kataklizmák eredményeként e karakterek bukása, vagy 
hanyatlása végül próféciának bizonyult.

(Németek, szászok és brassóiak – Rétegelt identitás és „bifurkáció” Meschendörfer mű-
veiben) Annak eredményeként, hogy Meschendörfer ambivalens módon rajzolja meg a 
regények karaktereit, a szász népről is kettős – ellentmondásos – képet alkot meg, mely 
ugyanakkor az utókor számára mégis számos tanulsággal szolgál. Biztos kiindulópont-
ként egyedül azt fogalmazhatjuk meg, hogy a szász nemzeti identitás rendkívül rétegelt: 
vitathatatlan, hogy ez a maroknyi nép a nagy németség egyik távolba szakadt törzsét 
képezi – Fritz a Coronában kacérkodik is egy ideig a pángermánizmus ideológiájával23 
–, ám a közös „etnikai” jellemvonások mellett az erdélyi városok lakói között is jelentős 
különbségek fedezhetők fel. Ezt a sokszínűséget Meschendörfer az őshazára,24 illetve az 
erdélyi tájra és az éghajlatra, a természeti környezetre vezeti vissza.25 Érdekes párhuzam, 
hogy pályafutása végén a reményvesztett író – az emberi közösség helyett – ugyanígy a 
természetben, a sziklákban és erdőkben azonosította a szászok otthonát.26

A regényekben a brassóiakat a szélsőséges időjárás és a város zárt fekvése – ugyanis 
egy völgykatlanban található – teszi ingerlékennyé és fogékonnyá a szabadság, vala-
mint a művészetek iránt; a Leonóra főhőse emellett a közlekedés kiépülésével, a vas-
útvonallal is indokolja a városlakók szabadabb szellemét. A szászok tehát elsősorban 
brassóiak, szebeniek, vagy medgyesiek – ezek a dimenziók jobbára csak a Coronában 
jelennek meg –, és a fenyegetettség érzete kovácsolja őket összetartó nemzetté. Olyan 
nép tagjai, melyet a múlt, a küzdelmes erdélyi „honfoglalás” alkotó munkája27 nem csu-
pán megedzett, de egyben szélsőségesen individualistává is tett: ez egyszerre járul hozzá 
boldogulásukhoz és tragédiájukhoz. Mintha csak Meschendörfer azt üzenné, hogy az 
egyéni becsvágy túlzott érvényesülése a hübrisz bűnét hordozza magában28 – miközben 
a személyes ambíciók visszaszorítása, ahogy Hans esete is sugallja, az ugyancsak kriti-
zált középszerűséghez vezet.
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A regényekben alkalmazott két eltérő szemléletmód – melyeket az író a narrátorok 
személyiségén keresztül érvényesít – a szászság leírása kapcsán azért figyelemre mél-
tó, mert gyakran ugyanazt a jellemvonást, népi tulajdonságot más megközelítésből, ha 
úgy tetszik, pro és kontra mutatják be. Ennek tükrében (1) az önfeladás és az ambíci-
ók korlátlan érvényesítése, (2) a földhöz, valamint a tradicionális „szász hivatáshoz” 
való ragaszkodás és az elvágyódás, a kitörni akarás, illetve (3) a puritán, konzervatív 
esztétika és a szabadság, a modern művészetek iránti rajongás egyaránt elfogadható vá-
lasztásként jelenik meg. Dr. Svend modern felfogása és a társadalmi konvenciók elleni 
lázadása, illetve Leonóra hozzátartozóinak és vőlegényének tradíciókhoz való ragaszko-
dása mellett – és szemléletmódjuk ellenében – egyaránt számos érv sorakoztatható fel. 
Meschendörfer nem foglal egyértelműen állást: hőseinek világnézeti vitái – például a 
„zöldek” és a „feketék” politikai küzdelme a Coronában – éppen azért hozhatnak valódi 
feszültséget a regényekbe, mert nem kapunk iránymutatást arra nézve, hogy kivel kelle-
ne szimpatizálnunk. E példához illeszkedve, nem tudjuk, hogy a szerző a „feketékkel” 
ért egyet, akik illúzióikba feledkezve a szász hierarchia, a püspöki tekintély, a hagyo-
mányok és az izoláció maradi hívei, vagy a „zöldekkel”, akik energikusabbak, tettre 
készebbek konzervatív ellenfeleiknél, forradalmi hevületükkel mégis a szászság létének 
alapjait veszélyeztetik.

A Corona narrátora, Meschendörfer „hangja”, Fritz még származása tekintetében is 
tökéletesen megtestesíti ezt az értékválasztási dilemmát. Apja régi vágású városi pol-
gár, aki azt vallja, hogy a szászok virágzását a szigorú hierarchia biztosítja, és aki élete 
példájával is arra tanítja fiát, hogy a közösség java minden tekintetben előnyt élvez a 
személyes érdekekkel szemben.29 A főhős édesanyja és nagyapja ugyanakkor a tradíci-
ókkal és társadalmi konvenciókkal szembeni lázadást adja örökségül, ami elsősorban a 
művészet szeretetében és a szabadságvágyban nyilvánul meg. Fritz e kettő példa között 
ingadozik,30 és Brassó, az egyszerre imádott és gyűlölt város a főhős aktuális lelkiálla-
potának megfelelően változtatja arculatát. A szilárd falakban, ősi intézményekben és 
eszmékben megtestesülő monumentális város és a természeti környezet, a sziklákkal 
körülölelt völgykatlan – Brassó, de általánosságban a széttagolt, mégis egészt alkotó 
szász világ is jellemezhető ezzel a leírással – egyszerre jelenik meg meleg otthonként 
és zord börtönként.

Bár a Leonóra szűkebb dimenzióban játszódik, a narrátor, Dr. Svend szemüvegén ke-
resztül ugyanilyen kettős képet láthatunk Brassóról. Egyfelől kiszámítható, biztonságos 
boldog életet, meleg családi tűzhelyet ígér, másfelől viszont börtöncellaként tornyosul 
a főhős fölé, és valósággal homályba borítja elméjét. Az édenkertként ábrázolt lugasok, 
az elegáns utcák, kirakatok és szalonok fénye együtt jár a piszkos sikátorok, koszos 
ivók sötétségével és a mészárszékek mocskával. A Brassó felett tornyosuló Cenk-hegy 
és a környező völgykatlan egyszerre védelmezője és fogva tartója ennek a kis közös-
ségnek, ahol a tavasz ezernyi szépségét31 a forró nyár követi, mely őrületet bocsát a – 
Meschendörfer szerint beltenyészettől is szenvedő – szerencsétlen városlakókra.32

Elemzésünket azzal a megállapítással összegezhetjük, hogy a Leonóra és a Corona 
ambivalens költői képei és a regényhősök megoldatlan konfliktusai egy bifurkációs álla-
potban mutatják be a szász nemzetet: ahogy a társadalom a haladás és tradicionalizmus 
között őrlődik, a karakterek rendre a menni, vagy maradni dilemmával kerülnek szem-
be. Meschendörfer naturalizmusa és több szempontú elemzése azonban egyúttal jó 
adag pesszimizmussal is párosul. A sorsok és jellemrajzok alapján tűnik, hogy sem a 
múlt, sem annak antitézise nem kínál járható utat a szász nemzet számára, a város és 
lakói – kollektív nemzet és individuum – között egy feloldhatatlan konfliktus húzódik, 



60 TARJÁN M. TAMÁS: BRASSÓ ÉS A SZÁSZ VILÁG ADOLF MESCHENDÖRFER...

Valóság • 2019. június

kapcsolatukat egy megoldhatatlan dilemma határozza meg. Ami ennél is aggasztóbb, 
hogy e történetek hősei úgy szenvedik el tragédiáikat – gondoljunk például az esküvő 
előtt elhagyott Leonórára, aki ezzel a boldog, tradíciókra épülő családi élet reményét 
is elveszíti, vagy a püspöki székért vívott harcban elbukó és öngyilkosságba menekülő 
Haraldra –, hogy bukásukban nem rejlik értelem, nem marad tanulság az utókor számá-
ra. Veszteségük értelmetlen, és a túlélő narrátorok egy harmadik úttal szembesülnek, a 
lassú enyészettel, amit tehetetlenül kell szemlélniük. Bár közvetlenül csak Fritz sorsa 
kapcsolható össze a szász nemzet lehetséges – komor – jövőjével, Dr. Svendet érzelmei 
ugyanilyen „harmadik útra” vezérlik, ami véleményem szerint nem tekinthető véletlen 
párhuzamnak.

Miután tehát elvégezteti karaktereivel az általa oly sokszor szorgalmazott önvizsgá-
latot, bizonyos tekintetben maga Meschendörfer is tanácstalanná válik: a szélsőségek 
alternatívájaként egyedül a kivonulást tudja megjeleníteni.33

(Kapcsolatteremtési kísérlet légüres térben – A környező népek Meschendörfer mű-
veiben) Ha a szászságot egy fizikából vett hasonlattal nyugalmi állapotban lévő 
inerciarendszerként képzeljük el – ami ebben az esetben semmiképp sem tekinthető 
pozitívnak –, akkor kézenfekvőnek tűnik, hogy ebbe a rendszerbe a környező nemzetek 
révén vihetünk valamiféle dinamizmust. Meschendörfer írói és művelődésszervezői cél-
kitűzését így is megfogalmazhatjuk, hiszen felfogása szerint a tradicionalizmus és mo-
dernizmus ellentétéből fakadó szász dilemmákat az interetnikus kapcsolatok fejlesztése 
révén, egy multikulturális közösségben lehetne – lehetett volna – leküzdeni. Ennek tük-
rében jogosan merül fel a kérdés, hogy az itt elemzett művek mennyiben járultak hozzá 
az áhított „híd” felépítéséhez? Regényeiben mennyiben törekedett a Kárpát-medencében 
élő más népek kultúrájának megismertetésére, hogyan ellensúlyozta azt az ellenséges, 
sztereotip képet, mely az évszázadok során a szászok körében kialakult?

A Leonóra és a Corona kapcsán ebben a tekintetben lehet leginkább jogos a hiány-
érzetünk. Az előbbi regénnyel szemben érthető módon szerényebb elvárásokat támaszt-
hatunk, ám a cigányprímásokkal mulatozó, részegeskedő magyar kurtanemes,34 vagy a 
barbár szépségként megjelenő román leány jellemzése már sok tekintetben előrevetíti a 
Corona sztereotip ábrázolásmódját. Miként Cinzia Franchi is kiemeli, Meschendörfer 
1931-es műve sok tekintetben párhuzamba állítható a korszak más erdélyi identitásre-
gényeivel – például Tamási Áron Ábel-trilógiájával és Liviu Rebreanu Ionjával –, ám 
azoktól eltérő módon nem mutat be interetnikus konfliktusokat, de olyan élethely-
zeteket sem, amikor különböző nemzetiségű emberek között valódi interakciókra 
kerülne sor.35 Meglepő módon ebben a tekintetben a Leonóra nyújt gazdagabb ké-
pet, mivel Dr. Svend, a főhős a fentebb említett magyar nemestől vásárolja meg lovait 
– melyekkel a meghódítani kívánt leányt és Brassó lakóit szeretné lenyűgözni –, de ez a 
kapcsolat is egy végletesen sztereotipizált figurával létesül.

Bár a magyar kormányzat, a dualizmuskori politikai elit sokszor megjelenik a 
Coronában – a magyarországi olvasókban elsősorban a Trianon előtti időszak kedvezőt-
len bemutatása keltett ellenérzést36 –, e konfliktus alapja nem a nemzeti jellemkülönb-
ségekben fedezhető fel, és a politikáról vitázó hősöket sem a magyar–szász együttélés 
kérdései foglalkoztatják. A „zöldek” és a „feketék” eltérő politikai stratégiája általános-
ságban mutatja be a kisebbségi lét dilemmáit. Melyik a célszerűbb választás: lojálisnak 
maradni, és rábízni magunkat egy láthatóan ellenséges és gyanakvó hatalom jóindula-
tára, vagy az kecsegtet nagyobb eredménnyel, ha erődemonstrációval, nyílt konfliktus 
révén próbálunk javítani léthelyzetünkön?37 Ez a kérdés az impériumváltás után sem 
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vesztette el aktualitását; véleményem szerint Meschendörfer a regényben azért elnagyolt 
vonalakkal ábrázolja a dualizmuskori nemzetiségi küzdelem főbb állomásait – az időbeli 
különbséget homályban hagyva említi meg Árpád Cenk-hegyi szobrának felállítását a 
millenniumi ünnepségsorozat keretében, az 1898-as magyarosító helynévtörvényt, il-
letve a közel egy évtizeddel később kiadott oktatási törvényt, a Lex Apponyit –, mert, 
a magyar olvasók gyanújával ellentétben, a konkrét konfliktusok másodlagos szerepet 
játszottak valós mondanivalójában.

Általánosságban is elmondható, hogy az írót meglehetősen kevéssé foglalkoztatja a 
magyarság. Bár a Corona cselekményének döntő része a dualizmus korszakában játszó-
dik, a román etnikum sokkal veszélyesebb ellenfélként jelenik meg, mint a szászságot 
nyelvéből, identitásából kiforgatni akaró magyar államhatalom.38 Meschendörfer az erre 
irányuló budapesti törekvéseket lehetetlennek, sőt, valósággal gyermeteg próbálkozá-
soknak állítja be.39 A szász városokba betelepülő románok népszaporulatában, illetve 
abban a szervezettségben, melyet a görögkeleti egyház biztosít számukra, sokkal komo-
lyabb fenyegetést lát.40 A régi Brassó alapjait nem az oktrojált magyar tannyelvű népis-
kola, vagy a Budapestről küldött hivatalnoksereg kezdi ki, hanem a külvárosi románság, 
mely szimbolikusan és tényleges módon elkezd teret hódítani a falakon belüli szász 
világban. A két etnikum küzdelme a román legények felvonulását bemutató jeleneten 
keresztül látható meg leginkább, amikor a városi karhatalom féltékenyen ügyel arra, 
hogy a barbár menetként lefestett ünneplők ne juthassanak be Brassó falakkal övezett 
belvárosába.41

A környező népek Meschendörfer regényeiben egy távoli egzotikus világ lakóiként 
jelennek meg, hús-vér emberként nem léphetnek be abba a mágikus közegbe, ahol a 
németajkú városi polgárok és a falusi parasztok dolgos hétköznapjaikat élik. A szászság 
ezekben a művekben valósággal légüres térben, a külvilágtól hermetikusan elzárva tölti 
napjait: a korszak valóságos Brassójával ellentétben az idealizált város macskakövein, 
vagy a környező falvak földútjain nem járnak sem románok, sem magyarok, a betelepü-
lők csupán vészfelhőkként tornyosulnak egy letűnő világ horizontján. A gimnázium, a 
piac, a kocsma és a társadalmi élet számos más színtere egy zárt, kompakt egészt alkot, 
ahova legfeljebb csak beszűrődnek a történelmi Magyarország, majd az Erdélyt elfogla-
ló Román Királyság, mi több, az európai kontinens fényei és árnyékai.42

A szászok és a környező népek szinte tökéletes elkülönültségben való ábrázo-
lása véleményem szerint nem a regények cselekményét elbeszélő főhősök, hanem 
Meschendörfer szemléletmódjára vezethető vissza. Arra utal, hogy bár az író a nemze-
tek közötti kapcsolatok erősítését szorgalmazta, valójában ő sem tudott túllépni azon a 
sok évszázados paradigmán, hogy a „mi” csoportot és „mindenki mást” – a hagyomá-
nyos szász hierarchia, a sajátos szokások és a nemzeti egyházszervezet miatt – a fizikai 
együttélés dacára áthatolhatatlan falak választják el – kell, hogy elválasszák – egymás-
tól. Egyes megjegyzések arra utalnak, hogy törekvései ellenére Meschendörfer sem 
tudott megszabadulni attól a számos generáció által továbbörökített félelemtől, hogy a 
keveredés az alacsony lélekszámú szász nemzetiség számára a beolvadás és identitás-
vesztés első lépcsőfokát jelentené.43 Ezzel a meggyőződéssel is magyarázható, hogy idős 
korában a multietnikussá váló városi közeg helyett a stilizált természeti képekhez, el-
sősorban a Brassót körülvevő hegyekhez menekült, melyek minden kataklizma ellenére 
meg tudták őrizni ősi szász jellegüket.

Mindazonáltal méltánytalanság lenne, ha ebből a gondolatból Adolf Meschendörfer 
írói és művelődésszervezői törekvéseinek őszintétlen voltára következtetnénk. Ahhoz, 
hogy a nemzetmentésre vállalkozó irodalmár naturalizmusa a maga valóságában 
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mutassa be a szászok mindennapi életét meghatározó multietnikus környezetet, túl kel-
lett volna lépnie azon a paradigmán, ami nem csupán saját korának gondolkodásmódját 
határozta meg, de napjainkban is erős befolyással bír. Még az európai integráció és a 
globalizáció előrehaladtával is ragaszkodunk ahhoz az ideálhoz, hogy a nemzetek jól 
behatárolható, etnikailag homogén országterületen, kompakt közösségben élnek, hogy a 
magyar, a román, vagy akár – történelmi dimenzióban – a szász tér között szilárd válasz-
tóvonalak húzódnak. Természetesnek vehetjük, hogy Meschendörfer, aki egy csökkenő 
lélekszámú, elszigetelt és ellenséges környezetben túlélni próbáló közösséghez tartozott, 
még inkább ennek a 19. századi romantikából fakadó idillnek a bűvöletében élt.

Kitűzött célját tehát nem egy elhibázott koncepció, vagy a progresszív gondolkodás 
hiánya miatt nem érhette el; bár Adolf Meschendörfer pályafutását ugyanúgy remete-
ségben, csendes megfigyelőként fejezte be, mint regényhősei, esetében – Dr. Svenddel 
és Fritzcel ellentétben – a személyes kudarcok mögött nem hibás döntések sorozatát, 
hanem egy véres kataklizmákkal terhelt évszázad tragédiáit kell meglátnunk.
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JEGYZETEK

1 E témakörben részletesebben lásd: Kiss Gy. 
Csaba: Nemzetek és előítéletek: esszék, tanul-
mányok az Adriától a Balti-tengerig. Nap Kiadó, 
Budapest, 2013.

2 Ez a sértettség a Corona című Meschendörfer-
regény recenziójában is tetten érhető, melyet 
Korponay Mária a Széphalom kulturális folyóirat 
hasábjain közölt azután, hogy a mű Kós Károly 
fordításában magyarul is megjelent. Korponay 
elsősorban azért bírálta a szász szerzőt, mert re-
gényében negatívan mutatta be a dualizmuskori 
magyar állam nemzetiségpolitikáját, miközben 
– megállapítása szerint – a román uralom sokkal 
súlyosabb elnyomást jelentett a nemzeti kisebb-
ségek számára. A recenzió írója nem a mű meg-

írását, csak annak magyarra fordítását ellenezte, 
mivel „az erdélyi szászok ezerszer tanújelét 
adták, most és a múltban és ebben a könyvben, 
– hogy semmi közösséget nem vállalnak velünk. 
Se régen, mint többséggel, se most, mint testvér-
kisebbséggel.” Korponay 1933, 66. p. Reményik 
Sándor – aki a Coronát eredeti nyelven olvasta – 
magánlevelezésében „termékenyítőnek” nevezte 
a regényt, mégis úgy nyilatkozott róla, hogy 
„jobb lett volna ezt le nem fordítani, magyarul ki 
nem adni.” Szász 1986, 399–400. p.

3 Balogh 2009, 71. p.
4 Franchi 1994, 95. p.
5 Balogh 2009, 73. p.
6 Meschendörfer úgy vélte, hogy a századforduló 
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szász irodalmi életében a mennyiségi szempontok 
váltak elsődlegessé, ezért „minőségi forradalmat” 
hirdetett. Nyíltan kimondta, hogy a maroknyi 
szászság körében kevés a színvonalas alkotásra 
képes tehetség, és kritikusabb szemléletmódot 
követelt meg az írókkal szemben. Úgy vélte, 
a kultúra valódi fejlődéséhez nem elég a pozi-
tív szándék, ezzel a szemléletmóddal csupán 
„a dilettantizmus oltalmazásához” lehet eljutni. 
Franchi 1994, 95. p.

7 Balogh 2009, 71–72. p.
8 A folyóiratban többek között Ady Endre, Arany 

János, Molnár Ferenc, Kosztolányi Dezső és 
Juhász Gyula művei is megjelentek fordításban. 
Szász 1986, 410. p.

9 Balogh 2009, 76. p.
10 Vö. Balogh 2009, 79. p. Cinzia Franchi megfo-

galmazásában Meschendörfer munkásságát eb-
ben az időszakban már „a közelítő vég érzése, 
az elkerülhetetlen hanyatlás tudata hatotta át.” 
Franchi 1994, 96. p.

11 Klingsor a középkori német irodalom egyik mi-
tikus alakja, aki a különböző művekben varázs-
lóként, jósként és költőként is megjelenik. A 
folyóirat címe azért is volt különösen találó, mert 
Klingsor a történetek szerint Magyarországról 
származott.

12 A kiadó a mű első – 1933-as – magyar fordí-
tásának előszavában a sajátos címválasztást az 
eredeti cím „lefordíthatatlan” voltával indokolja 
meg. Véleményem szerint a változtatás inkább 
azzal magyarázható, hogy a Die Stadt im Osten 
cím sajátosan német nézőpontot jelenít meg ab-
ban az értelemben, ahogy ezt Meschendörfer is 
megfogalmazza: regénye azokról a németekről 
szól, akik a „kelet kapujában” küzdenek a fenn-
maradásért. Brassó latin neve tompítani tudta ezt 
a pángermánnak is értelmezhető üzenetet, és a 
címváltoztatásnak köszönhetően csökkenhetett 
a könyvvel szembeni ellenérzés. Meschendörfer 
1933, I. kötet 8. p., ill. I. kötet 164. p.

13 Balogh 2009a, 173–174. p.
14 Balogh 2009, 68–69. p.
15 Balogh 2009, 81–82. p.
16 „Ti nők, amint azt Magad is jól tudod, mind 

ostobák, de még inkább hiúk vagytok; követke-
zésképpen könnyen azt hihetnéd, hogy a szemed, 
vagy a szád, vagy másvalami Veled kapcsolatos 
tart engem itt; újfent biztosíthatlak azonban, hogy 
csak a járásodról van szó, és minden egyébre 
fütyülök.” Brassóval kapcsolatban első megjegy-
zése az utak rossz minőségére vonatkozik, és 
viszolyog attól, hogy „nyakig merüljön a plebs 
közé.” Meschendörfer 1978, 6., ill. 10. p.

17 Meschendörfer a Leonóra és a Corona esetében 
egyaránt él azzal az írói eszközzel, hogy a tör-
ténetet narráló főhősök lelkiállapotát a városkép 
leírásának segítségével érzékelteti. A szereplők 

a falakon belül valóságos szimbiózisba kerülnek 
a várossal, ami természetéből adódóan kétirányú 
kapcsolat: nem csupán Brassó változtatja meg 
arculatát az őrlődő főhősök hangulatának megfe-
lelően, hanem a lakók személyisége is formálódik 
ebben az épített és természeti környezetben. 
Meschendörfer a Coronában a várossal ápolt 
szoros kapcsolatot a korallok életéhez hasonlít-
ja. Ennek jelentőségéről később még lesz szó. 
Meschendörfer 1933, II. kötet 132. p.

18 Fritz sorsát és pályáját – miképpen arra Cinzia 
Franchi is rámutat – már a regény első fejezete 
kijelöli, amikor egy ártatlan gyermekjátékból 
származó konfliktus során egyszerre veszti el 
egyenrangú státusát Haralddal szemben, és a 
reményt arra, hogy Hilde szerelmét elnyerhes-
se. Bár előmenetelében, magánéletében számos 
további kudarcélmény jelenik meg, valójában ez 
a trauma löki a főhőst a partvonalra, a tehetetlen 
szemlélő szerepébe. Franchi 1994, 104. p.

19 A regényben rivalizáló két vezéralak, Hans és 
Harald származását és jellemét tekintve is jól 
szimbolizálja azt a válaszutat, mely a modern 
kor küszöbén a szászokat válaszút elé állította. 
Az előbbi férfi paraszti környezetből érkezik 
Brassóba, és személyes ambícióit minden tekin-
tetben alárendeli a közösség hagyományainak: 
a hierarchia és a szokások tisztelete mindennél 
előbbre való számára, a szászokban azokat a „ke-
mény, szíjas munkásokat” látja, akik évszázadok-
kal korábban telepesként megalapították a várost. 
Harald a külvilágot reprezentálja, Ausztriából 
bevándorolt szülők gyermeke, aki személyes 
felemelkedése, érvényesülése érdekében hajlandó 
áthágni a közösségi élet szabályait, sőt, jegyese 
elhagyásával és érdekházasságával erkölcseit is 
levetkőzi. Életpályájukat ugyanazok a jellemvo-
nások alakítják, mint amelyeket Meschendörfer 
az egymással hadakozó szász politikai pártok, 
a konzervatív „feketék” és a radikális „zöldek” 
esetében felvázol. Az egyik oldalon – Hans – az 
opportunizmus, a tehetetlenség és a középszerű-
ség jelenik meg, míg a másik oldalon – Harald 
– az öncélú konfliktuskeresés, a társadalom létét 
kockáztató vakmerőség és az identitásvesztés 
veszélyét láthatjuk. A regény végén diadalmas-
kodó Hans sem arat valódi győzelmet: az ő vi-
lága fenntartható, de korántsem üdvözítő, a férfi 
személyében elfogadható, de jelleme miatt nagy 
tettekre mégis alkalmatlan.

20 A regényben Fritz is azzal a nézettel azonosul, 
hogy „a [szász] vért megváltoztatni nem lehet.” 
Meschendörfer 1933, II. kötet 50. p.

21 „Őszi vihar dühöng az erdélyi erdőkben, minden 
beteg óriást kidönt, ezrenként hasadnak el az 
őserdőben […] Megvénültem én is. Szemem nem 
ösmeri meg az embereket, akik ott túl a Szentlélek 
utcai kapun mennek keresztül. A kapustrázsa 
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megvénült, és használhatatlan már. Elbúcsúzott 
már. Történetíró lehettem volna, tudós. Költő 
lehettem volna, álmodozó és világutazó. Boldog 
ember lehettem volna.” Meschendörfer 1933, II. 
kötet 163–164. p.

22 Példaként lásd: Meschendörfer 1978, 25. p.
23 Meschendörfer 1933, I. kötet 177–180. p.
24 „Fő-Nagyszebenbe, a Czibin vize mellé a neme-

sebb fajta került, mely még a régi hazában tanult 
úri beszédet és előkelő szokásokat. Segesvárra 
jóízű hollandusok vetődtek az Alsó-Rajna mellől, 
akik táncban és búcsúkor tele torokkal kacagnak 
[…] Maradt még egy csepp Champagne véréből 
Medgyes leányaiban, s mint a szarka, kapkodnak 
minden csillogó portéka után. A beszterceiek, 
a maguk északosabb vidékén, kicsit savanyúra 
sikerültek […] Brassó csupa kemény koponyájú 
és nagy öklű embert vállalt, aki csak azt tudta 
mondani: igen-igen és nem-nem, és ettől nem 
tágított. Leginkább a verekedőket kedvelte és a 
konokul gyűlölködőket, mert a napkelet felé és 
a napnyugat felé vezető nagyút mentén épült, és 
két hegyszorost kellett mindenféle pogány népség 
ellen védelmeznie.” Meschendörfer 1933, I. kötet 
34–35. p.

25 „Novembertől májusig tart Brassóban a tél, 
májustól novemberig a nyár meg az ősz. A nyár 
borzasztó meleg, a tél pedig rettenetesen hideg. 
Aki a meleget szereti, féléven át szibériai kínokat 
szenved itt, aki meg a hideget kedveli, csaknem 
megőrül a nyári hőségtől. […] A világ leg-
idegesebb klímája. Következésképp a brassóiak 
a legkövetkezetlenebb, legindulatosabb embe-
rek, rendkívül ingerlékenyek és muzikálisak…” 
Meschendörfer 1978, 12–13. p.

26 Balogh 2009, 81–82. p.
27 „Fejszével és késsel vergődtek keresztül átkozott 

hegyeken, nyomultak lápokba és ezeresztendős 
őserdőkbe. Furcsa hangok süvöltöztek fülük kö-
rül, áramló népeken vágták magukat keresztül, 
sodró folyóvizeken emelték által nehéz, nagy 
kerekű szekereiket. Jeges hegyszakadékok szikláit 
és barlangjait kutatták át, és bányákat nyitottak. 
[…] Ahol megpihentek, sarjadó városok bölcsője 
maradt minden folyó mellett…” A szász–magyar 
hagyományos szembenállás véleményem szerint 
abból is adódott, hogy – miként ezt az idézet is 
mutatja – e nemzetiség magyarországi letelepe-
désére mint honfoglalásra, önálló területszerzésre 
tekintett, miközben a magyar történelemszemlélet 
meghívásukra helyezte – és helyezi – a hangsúlyt. 
A szászok nem adományként tekintettek új ottho-
nukra, ezért elutasították a magyar szupremáciát. 
Meschendörfer 1933, I. kötet 33. p.

28 „A föld szeretete sok mindent megmagyarázhat, 
de nem mindent. Ez a szeretet bizonyára páro-
sult azzal az alkotni akarással, mely az egé-
szen akar alakítani, formálni és építeni, még 

ha az csupán egy néptöredék is, mint a szá-
szok. […] A dicsőségvágy nálunk, Brassóban 
már sok embert tönkretett.” Meschendörfer 
1933, I. kötet 118. p.

29 „Hogy nemzetünk még kasztokban él, amelye-
ket egykönnyen nem lehet áttörni, azt helyesnek 
és igazságosnak tartotta. Berendezettségnek és 
alárendeltségnek lennie kell, hogy az összesség 
virágozhassék. […] A bátya [akit a nagyszü-
lőknek volt pénze kitaníttatni, ellentétben a 
főhős édesapjával] egy osztállyal magasabbra 
jutott, és ezt feltétlenül el kellett ösmernünk.” 
Meschendörfer 1933, I. kötet 44–45. p.

30 „Gyönyörű az, ha szülők egymást kiegészí-
tik, de jaj a fiúnak, aki mindkettőjük vérét 
össze nem keveredve hordozza magában!” 
Meschendörfer 1933, I. kötet 177. p.

31 Példaként lásd: Meschendörfer 1978, 16. p.
32 „Félelmetessé vált most már számomra ez a 

város. Naponta hallok egy-egy halálesetről, 
öngyilkosságról, vagy szerencsétlenségről; ha 
két hétig állandó a forróság, valaki biztos meg-
őrül.” Meschendörfer 1978, 96. p.

33 Valójában Meschendörfer szászokról alkotott 
képe pontosan az ellentéte annak, amit Szemlér 
Ferenc a Nyugatban közölt 1932-es recenziójá-
ban láttatni akart: a regény nem a maroknyi 
nemzeti kisebbség erejét, önfenntartó képessé-
gét és „fényes elszigeteltségét” mutatja meg a 
világ számára, hanem a reménytelen, elnyújtott 
agóniát. Persze, érthető, hogy Szemlér miért 
akart pozitív üzenetet társítani a Coronához, 
minden bizonnyal optimizmust akart ébreszte-
ni a trianoni Magyarország közvéleményében 
a határon túlra szakadt nemzetrészek sorsát 
illetően. Szemlér 1932, 464–465. p.

34 Meschendörfer 1978, 28–30. p.
35 Franchi 1994, 105–106. p.
36 Az 1933-as magyar kiadásban egy lábjegyzet 

figyelmezteti az olvasót, hogy a következő ol-
dalakon a magyar nép és a dualizmuskori ma-
gyar kormányzat kedvezőtlen színben jelenik 
meg. A kiadó Erdélyi Szépműves Céh igencsak 
aggódott a Corona magyarországi fogadtatása 
miatt, mivel egy külön utószóban is fontos-
nak látta kiemelni, hogy Meschendörfer „nem 
ment[es] túlzásoktól és tévedésektől, amikor 
a magyar múltat ítéli meg.” Meschendörfer 
1933, II. kötet 90. p., ill. II. kötet 165. p.

37 A szászok nemzeti gyűlése a regényben végül 
is azt a pragmatikus döntést hozza meg, hogy 
az „arany középúton” fognak járni: a „zöldek” 
által kitűzött autonóm célokért a „feketék” 
óvatos politikájával küzdenek majd. Ez az elha-
tározás ugyanakkor holt betű marad, a szászság 
életkörülményeinek később bemutatott a magyar 
kisebbségpolitika enyhülésének és nem a – gya-
korlatban kevéssé megnyilvánuló – módosuló 
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érdekérvényesítési taktikának lesz köszönhető. 
Meschendörfer 1933, II. kötet, 96. p.

38 Ugyancsak a magyar államhatalom és nem a ma-
gyar „átlagpolgár” jelenik meg a Corona azon jele-
netében, amikor Fritz a nemzetiségi politika elleni 
küzdelem jegyében összehívott Sachsentag ülésére 
utazik Nagyszebenbe. A főhős a vonaton találkozik 
egy bizonyos „Gróf B.-vel”, aki arról beszél neki, 
hogy a maroknyi szász nép sorsa az asszimiláció, 
az önálló identitás elvesztése. A gróf szerint ter-
mészeti törvény, hogy a magyarság magába fogja 
olvasztani ezt a nemzetet, amit Meschendörfer 
irracionális, haszon nélkül való törekvésnek tart. 
Meschendörfer 1933, II. kötet, 92–94. p.

39 Figyelemre méltó, hogy az „enyhülés korsza-
kának” bemutatásakor – nem egyértelmű, hogy 
Meschendörfer vajon a Bánffy Dezső bukását kö-
vető időszakról, vagy pedig Tisza István miniszter-
elnökségéről beszél -e ilyen kontextusban – az író a 
magyarokkal szemben is barátságosabban nyilvánul 
meg. A nemzetállami törekvések kapcsán azt említi 
meg, hogy a magyar államhatalom kényszeresen 
próbálja uralmi jelképeit ráerőltetni az országban 
élő nemzetiségekre, de ez is inkább afféle hóbort, 
ami a franciák politikájához hasonlatos. „A magyar 
ember kellemesen élénk, örökre sustorgó tűzijáték, 
mint előkelő francia nagybátyja; nem olyan okos, 
és nem olyan művelt, de becsületesebb, kevésbé 
kiélt, naivabb és egészen gyerekes, ha fixa ideálját 
érintik: a veres-fehér-zöld globust.” Meschendörfer 
1933, II. kötet 155. p.

40 „De együtt élünk még több románnal. Falvaink 
széléről lassan, de magabiztosan a piactérre 
nyomulnak be, még puliszkán és sajton élnek, 

meggondolás nélkül szaporítják gyerekeiket, 
olcsó munkaerejükkel leszorítják az elkényezte-
tett szászokat és magyarokat. Meddig? Ortodox 
egyházuk védőfalként keríti őket, nem tudjuk, 
pópáik mit gondolnak, csak azt tudjuk róluk, 
hogy titokzatos tömeg, mely a gyújtó szikrát 
várja csak.” Az író által megfogalmazott 
sztereotip kép a zárt világban élő, „ugrás-
ra kész” románokról egybecseng a dualiz-
muskori magyar politikai elit félelmeivel. 
Meschendörfer 1933, II. kötet 155–156. p.

41 „Ha a román lovasoknak sikerülne a belső 
városba hatolniok és a régi szász tanácsházat 
háromszor megkerülniök – a város az övék.” 
Meschendörfer 1933, II. kötet 86–88. p.

42 Egyedül a Leonóra egyik első fejezetében 
derül ki a szerző – pontosabban Dr. Svend 
– leírásából, hogy Brassó soknemzetiségű 
város, ahol a magyarok a hatalmat, a romá-
nok az erőt, a szászok pedig a hagyományt 
képviselik. Meschendörfer 1978, 11. p.

43 Meschendörfer a Corona utolsó fejezetében 
radikálisan fogalmaz: akik vegyes házasságra 
lépnek, renegáttá válnak, „akiket az Úristen 
az ítélet napján még egyszer fog agyonütni”; 
ezt a bekezdést a regény második, 1983-as 
kiadásából a szerkesztők már cenzúrázták. 
Ugyanilyen szigorúan fogalmaz – Fritz ne-
vében – az egyik országgyűlési képviselő 
kapcsán, aki a regényben kormánytisztséget 
fogad el a magyar államtól. „Ezzel dr. Zack 
meg is halt. Nevét a szász névsorokból kitörül-
ték.” Meschendörfer 1933, II. kötet 163. p., ill. II. 
kötet 105. p.


