
Történelem

Pozsony ihletésében
Xystus Schier
(1727-1772)

Századunkig egyik kezünkön megszám
lálhatók azok a külföldi történészek, akik
kutatómunkájukkal gazdagították nemzeti
történelmi ismereteinket. E kevesek közé
tartozik Xystus Schier osztrák történetiró,
az ágostonos remeték rendjének tagja.

A történelmi Magyarország határán,
Bruck an der Leith-ben született 1727-ben.
Szülei polgár emberek voltak. A határmen
ti városka lelki és szellemi életének irányi
tói az ágostonosok voltak. Schier is náluk
szerezte meg hitismereteinek alapjait.
1738-ban már a szülóvárosához legköze
lebb fekvő iskolavárosba, Pozsonyba küld
ték tanulni.

1745-ben az ágostonosok novíciusa lett
Bécsben. Az ott kapott rendi nevével
(Xystus) lett ismertté. A császárvárosban
és Grácban végezte filozófiai és teológiai
tanulmányait.

1750 szeptemberében szentelték pappá.
Elöljárói szülővárosába helyezték. Szerze
tespapi feladatai példás ellátása mellett a
pozsonyi diákévei alatt megkedvelt törté
nettudománynak és az akkori időkben új
szerű szépirodalomnak szentelte minden
szabadidejét.

1755-ben Bécsbe került. Tartományfőnö
ke hamarosan felismerte fiatal rendtársa
kiválóságát mind a lelkiéletben, mind a tu
domány művelésében.Bécsben az újoncnö
vendékek mestere és könyvtáros volt. Papi
tekintélyét növelte, hogy nemsokára a bé
csi Erzsébet-apácák gyóntatójának nevez
ték ki.

Eredményes történetírói munkássága
nemcsak nevet szerzett neki, de rendjén
belül hamarosan követőkre talált.' A tu
dományok, de különösen a történettudo
mány iránt érdeklődő ágostonosok "szer
vezkedéséből"létrejött "Societas Litteraria
Augustiniana" lelke, mozgatója Xystus
Schier volt. E rendi kör hűségének ered
ményeként láttak napvilágot X. Schier mű
vei korai halála (1772. március 21.) után.
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Jó húszéves történetirói munkásságából
húsz írása látott napvilágot. Ezeknek csak
nem fele magyar vonatkozású.

A művek címe magyarul: 1. Agoston zág
rábi püspök két beszédéről. 2. Értekezés
Corvin ,Mátyás·Budai királyi Könyvtáráról.
3. Ladomér Gergely esztergomi érsek. 4. IlL
Béla, Magyarország királyának jegyeséről,

Bíborban született Máriáról, feleségeiről,
Annáról.és Margitról. 5. Szent Buda hajdani
királyai idején. 6. Az Academia Istropolita
na emlékezete. 7. Az osztrák-magyar provin
cia monostorairól. 8. Első nemzetségbeli
magyar királynék. 9. A régi magyar ágosto
nos provincia emlékezete.

Szerenesés körülmények között ránk
maradt 212 kézirata közül a magyar törté
nelemmel kapcsolatos 41 kézirat. Csupán
néhány kézirat tanúskodik a magyarorszá
gí ágostonos remete rend múltja iránti ér
deklődéséről. A kéziratos anyag "magyar
anyaga" fele-fele részben politikai és egy
háztörténeti vonatkozású. A gazdag és ér
tékes hagyaték mélyebb ismerete nélkül is
annyi megállapítható, hogy Xystus Schier
nagy körültekintéssel gyűjtött Árpádházi
királyainkcsaládjáról, a magyar püspökök
ről. Magyarázatát adta a magyar címer sze
replő hármas halomnak. Királyaink közül
legínkább Mátyás király kulturális tevé-
kenységeérdekelte. .

Xystus Schier az úgynevezett "átmeneti
kor" gyermeke és jellegzetes tudósa volt.
Neveltetésének idején még a magyarorszá
gi jezsuita iskolákban és a Habsburgok tar
tományaiban a sokak által már korszerűt

lennek érzett, barokk művelődési eszmény
hagyományai szellemében folyt az oktatás.
Azonban a XVIII. század közepén nálunk
is megkezdődött a jezsuiták által őrzött és
értelmezett barokk kultúra bomlása.

Ez természetes fejlődés eredménye volt
a katolikus egyházon belül. - Gondoljunk a
piarista nevelési elvekre, XIV. Benedek pá
pa művelődéspolitikájára,.avagy Ludovico
Muretori olasz pap-történész új korszakot
jelentő munkásságára és hatására.

Szemléleti, módszertani hatása a XVIII.
század közepe táján a legkiválóbb magyar
jezsuita tudósok munkásságában is jól



megfigyelhető. Pray György "és történész
társai a· hazai kritikai történetírás úttörői

lettek; Kaprinay Istvánban, Wagner Ká
rolyban felébredt az érdeklődés a "szépiro
dalom" iránt. Faludi Ferenc máig sem fe
lejtett írói munkássága irodalomtörténeti
jelentőségű.

Xystus Schier a pozsonyi jezsuita kollé
giumban a fiatal lélek nyitottságával maga
is észlelhette és észlelte is ezeket a válto
zásokat. Önéletrajzi írásai alapján életrajz
írói "döntő" éveknek mondják az itt töltött
esztendőket, melyekre Schier "szívesen és
hálás szívvel emlékezett vissza". Ugyanak
kor, ismét csak rá hivatkozva emlitik,
mennyire elégedetlen volt az oktatás mód
szerével és "haszontalanságával".

Jogosan felvetődik a kérdés: mégis miért
gondolt szívesen és hálával Pozsonyra?
Eletrajzírói szerint itt ébredt fel érdeklő

dése a kritikai történetírás és az irodalom
. iránt. Kései monográfusa szerint: "A po

zsonyi tanulóévek az ifjú Schier számára
eszméltetőek és a későbbi alkotótevékeny
sége szempontjából döntő jelentőségűek

voltak. Ezekben az években bekövetkező

belső átalakulása során elfordult a törté
nelmi stúdiumok eddigi módszerétől a krí
tikai történetírás felé. Humanista művelt

sége és a klasszikusok iránti vonzalma a
pozsonyi akadémián ösztönzést és termé-
keny indítást kapott." '

Fel kell tételeznünk, hogy a szellemi, tu
dományos érdeklődését döntően meghatá
rozóhatások nem a tanítási órákon érték.
A szatmári békekötést követő évtizedekben
a hazai kulturális és tudományos élet las
sú, de zavartalan fejlődésnek indult. A még
oly kedvezőtlen politikai változások sem
miképpen sem állították meg avagy fordí
tották vissza a nemzeti múltunk iránti ér
deklődést. Latin nyelvű költemények és
számos bemutatásra kerülő iskoladráma
ismertette a maga eszközeivel az elmúlt
századok dicsőségét. Európában tájékozó
dó, a legnemesebb patriotízmustól ihletett
jezsuita történetíróink nemcsak a hét lakat
alatt őrzött levéltárakban igyekeztek bú
várkodni, de történeti tárgyú műveikkel

terjesztették nemzeti múltunk ismeretét.
Xystus Schier Hevenesi Gábor, Tímon

Sámuel műveit olvashatta és betekintést
nyerhetett a fiatalabbak műhelyeibe.

A későbbi évtízedekben :kapcsolatban
állt kortársával, Pray Györggyel és Kap
rinay Istvánnal. Egyelőre ismeretlen, hogy
melyik jezsuita történész révén tájékozó
dott a kritikai történetírás ínódszertaná-

ban. Ennek még Pozsonyban meg kellett
történnie. Ugyanis 1745-ben, tízennyolc
éves korában,noviciusként írt műve (Insti
tutiones religiosae pro Novitiis O.E.S.A.)
rendtörténeti fejezetében biztosan hasz
nálja a kritikai történetírás módszerét.

Hogyan egyeztethette össze Schier szer
zetespapi hivatását korszerű tudományos
és szépirodalmi ambícióival? 1. A gyer
mekkora óta ismert. ágostonos remeték
rendjében a tudomány művelésének évszá
zados tradíciói voltak. 2. Az ágostonosok a
domonkosok mellett éppen a: Habsburgok
kormányozta országokban, tartományok
ban következetesen sürgették a jezsuiták
kiváltságos helyzetének felszámolását a te
ológiai oktatásban. Nem csupán dogmati
kainézetkülönbségek területén, de új teo
lógiai tárgyak (patrisztika, biblikum, egy
háztörténelem) bevezetésével is. A korsze
rűség igényének számos jele felismerhető

egyes jezsuiták tudományos munkásságá
ban is. Éppen ezzel magyarázható, hogy a
rendek közötti "ideológiai ellentétek" el
lenére egyes szerzetesek együttműködteka
tudomány önként vállalt szolgálatában, A
katolikus egyházi értelmiség körében, is
már érvényesülő tolerancia szelleme a
protestáns történészekkel való szoros
együttműködésre is adott példát. (Pl.Pray
György és Cornides Dániel tudós kapcso
lata!)

A tudományhozmindenkor méltatlan el-o
fogultság jó ideig "nemzetietlennek" bélye
gezte XVIII. századi történelmünket, ezen
belül kultúrhistóriánkat. Az utóbbi ne
gyedszázadban számos monográfia és ta
nulmány döntő módon segítette a helyes
kép kialakítását. Nemcsak több, de való
sabb ismeretünk is keletkezett a XVIII.
századról.

Nemzeti múltunk erőteljes kutatása,
eredményeinek gazdag publikációja, mint
Xystus Schierpéldája mutatja, nemcsak a
hazai társadalomra volt hatással, de meg
ihlette a magyar városban tanuló szomszé
dos Ausztria fiataljait is.

"Mint »Kínd an der Grenze« megszerette
a magyar szomszédnép történeimét és kul
túráját és munkaerejéből sokat szánt an
nak kutatására" (F. L. Miksch). Munkás-'
ságának felmérése, vizsgálata gazdagabbá
teszi az osztrák-magyar kulturális kapcso
,latok történetét.

. Hölvényi György
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