
SZIRTES ZSÓFIA 

AZ „ERDÉLYI HYDRA" ÉS A „NÉMET H E R C U L E S " 

Daniel Wolff a Rákóczi-szabadságharcról* 

A Rákóczi -szabadságharc erdélyi eseményei re vonatkozó magyar nyelvű memoár i ro

dalom igen gazdag; I I . Rákóczi Ferenc, Cserei Mihály, Wesselényi István, Bethlen M i k 

lós, Czegei Vass György , Forgách Simon és más, kisebb szerzők müveinek ismerete 

nélkül nem képzelhető el a kor közelebbi tanulmányozása . Ugyanakkor nem sok német 

nyelvű, erdélyi szász forrást tartunk számon, amely ezt a kort ábrázolná. A gr. Kemény 

József által kiadott forrásgyűjteménytől és a Brassó történetére vonatkozó sorozattól el

tekintve - amely azonban csak egy városra összpontosí t - alig i smerünk olyan forráski

adásokat , amelyekben erre a korra vonatkozó erdélyi szász források szerepelnének. 1 Je

len tanulmánnyal szeretném felhívni a figyelmet egy kevéssé számon tartott erdélyi 

szász történetíró, Daniel W o l f f feledésbe merült, Hydra Transyívanica (1708) c. munkájá

ra, amely sajátos megvilágításba helyezi a Thököly- és Rákóczi-kori Erdély eseményei t . 2 

A Fületelkén született erdélyi szász evangél ikus lelkész 1684-ben Wittenbergben ta

nult, 1687-1689 között Nádason volt prédikátor, majd 1702-ig Magyaroson le lkész . 3 Ez

után ismét Nádasra került, ahol lelkészként szolgált egészen 1729-ben bekövetkezet t ha

láláig. 4 Az erdélyi szász szerzői lexikon szerint Daniel Wolffnak két kéziratos müve 

maradt fenn; a megadott c ímek azonban kisebb e l té réseke t mutatnak a brassói levél tá-

* Jelen tanulmány szakdolgozatom rövidített és átdolgozott változata: Szirtes Zsófia: A kurucmozgalmak 
erdélyi szász szemmel. Dániel Wolff Hydra Transylvanicája alapján. Szakdolgozat, 2007. Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet. Szeretném megköszönni témaveze
tőmnek, J. Újváry Zsuzsannának, valamint Lökös Péternek, Gernot Nussbächernek, Thomas Sindilariunak és 
R. Várkonyi Ágnesnek a szakdolgozat megszületésében nyújtott segítségét. 

' G. Joseph Kemény (Hg.): Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens. I—II. Klausenburg, 1839.; 
Eugen von Trauschenfels (Hg.): Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Neue Folge. Kronstadt, 
I860.; Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. I V - V I I . Chroniken und Tagebücher 1-4. Brassó, 1903-1918. 
Erdélyi szász folyóiratokban olvashatunk rövidebb forrásközléseket: Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlands-
künde. I I I . Jahrgang. Jänner-Juni 1839. 330-332. o.; Kirchliche Blätter (Hermannstadt) V I I . Jahrgang, 1915. 
230-232. o.; Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. VI I . Jahrgang, Jänner-Dezember 1843. 294-296. o. 

2 A mű csak utalás szintjén jelent meg a szakirodalomban: Johannes Höchsnuinn: Die Commandirenden 
Siebenbürgens in den Jahren 1704 und 1705. Zur Geschichte der rakozyschen Revolution. Mediasch, 1877. (a 
továbbiakban: Höchsmann) 8. o. (levéltári adatok nélkül); Historisches Miniaturgemälde. Mitgetheilt von And
reas Gräser. In Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. VI I . Jahrgang, Jänner-Dezember 1843. 295. 
o.; Adolf Armbruster: Dacoromano-Saxonica: cronicari romani despre sasi Romänii in cronica Saseascä. 
Bucuresti, 1980. 119., 121., 435. o.; Szegedi Edit: Geschichtsbewusstsein und Gruppenidentität. Die Historio
graphie der Siebenbürger Sachsen zwischen Barock und Aufklärung, Köln/Weimar/Wien, 2002. 341. o. 

3 Fületelke: falu a Kis- és a Nagy-Küküllő között, Segesvártól északra; Nádas és Magyaros: valószínűleg a 
Küküllö megyei Szásznádas és Szászmagyaros. 

4 Joseph Trausch (Hg.): Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literarische Denk-Blätter der Siebenbür
ger Deutschen. I I I . Kronstadt, 1871. (a továbbiakban: Trausch) 506. o. Daniel Wolffról Johann Liehn (1937-
Í962) szásznádasi lelkész is említést tett: Johann Liehn: Verzeichnis der Ober-Seelsorger in Nadesch welcher 
Namen zu erforschen gewesen sind. Kézirat. A Heimatortsgemeinschaft Nürnberg tulajdonában. Liehn a 
szásznádasi egyházi anyakönyvek mellékleteinek felhasználásával gyűjtötte össze faluja lelkészeinek életrajzát. 
Dániel Wolffról szóló bejegyzésében írja, hogy az 1729. június 26-án elhunyt lelkész szolgálata alatt felújíttatta 
a templom berendezését. Köszönöm Hans Georg Baier segítségét, aki rendelkezésemre bocsátotta a kéziratot. 
Daniel Wolff életének, müveinek felkutatása még folyamatban van. 



Daniel Wolff: Hydra Trasylvanica. Címlap. 
Brassó, Archiv der Honterusgeineinde, IV F 149/1. 



rákban található művek c ímeihez képest . Ez több kéziratos másolat létezésére utal. 5  

W o l f f későbbi , jelen tanulmányban bemutatni kívánt müvének c íme: Hydra Transyl-
vanica Das ist: Die durch den RAKOTZIschen Auff-Stand in Siebenbürgen entstandene 
und von der Teutschen HERCULES, das ist: Ihm kayserlichen und königlichen Majestaet 
gedämpffete - viel-köpfige - Land verderbliche Rebellions SCHLANGE. Mit schlechter 
Feder entworffen Anno 1708. et seqq. von Daniele Wolffio Fületelkense Past. Eccl. Na
dosch.6 A Hydra Transylvanica több kéziratos változatban maradt fenn, ezek közül há
rom Brassóban, egy Nagyszebenben található. 7 Trausch ezektől eltérő címváltozattal és 
levéltári adatok megadása nélkül utal a m ű r e . s Jelen tanulmány az ismert kéziratok közül 
elsősorban a legnagyobb terjedelmű, illusztrált, I V F 149/1. je lzetű példánnyal foglalko
zik, amely a brassói Honterus Levél tárban került elő, az ismert X I X . századi szász for
rásgyűjtő, Joseph Franz Trausch (1795-1871) gyűj teményéből . A mű egy több kéziratot 
tar talmazó, kb. 600 oldalas kötet első darabja, melyet még tizenegy, 1653-1779 között 
írt, részben vallástörténeti , vagy a Székelyfölddel kapcsolatos kézirat követ. 

Dániel W o l f f Hydra Transylvanicájámk o lvasásakor a szerző előző művéhez képest 
erős stílusváltást f igyelhetünk meg. A gyakran költői hangvételű, fejedelmekről szóló 
versekkel, illetve egy Erdély iránti hazaszeretetét kifejező ének kottájával és szövegével 
teletűzdelt mű után itt már az első sorokban az eseménytör ténet tárgyalása következik. A 
humanista művel tség fitogtatása hirtelen eltűnik, az események főszereplőinek bemuta
t á s a j e l l e m z é s e elmarad. Sokkal szárazabb, tagolatlanabb, mindemellett tudományosság
ra törekvő művel találjuk magunkat szembe: a 142 oldalas kézirat mintegy ké tharmada 
dokumentumokból áll, melyek egy részét a szerző beépítette elbeszélése menetébe . A 
Hydra Transylvanica egy kisebb térség, néhány Kükül lő vidéki falu és a legközelebbi 
szász városok jelenét , illetve közelmúltját tárja fel. Mindezek alapján műfaja leginkább a 
krónikának felel meg. W o l f f munkáját az 1708-as évszámmal látta el, művének első ré
sze azonban visszatekintés a közelmúlt erdélyi eseményei re a felkelők vereségéig (1687-
1708). A folytatás már a jelent örökíti meg a szabadságharc végleges bukásáig. A szerző 
hivatalos eseménytör ténethez fűzött megjegyzéseiből gyakran kiolvasható szász evangé
likus lelkészi mivolta. Bár nem az ő élete áll a középpontban, műve helyenként magán 
viseli a napló jegyeit is. Ez nemcsak a pontosan megadott dá tumokban mutatkozik meg, 
hanem abban is, hogy néhol a Rákóczi -szabadságharc alatt megélt saját tapasztalatait, sé-

5 Wolff korábban írt művének címe a brassói állami levéltár fekete templomi gyűjteményében található da
rabja alapján: Das Bedrängte DACIA das ist: Das nunmehr unter dem Türkischen Tyranney-Joch seuffzende 
Siebenbürgen, sammt seinen ersten Einwohnern, Fruchtbarkeiten, Gelegenheiten, aller Fürsten aufeinander er
gangene Succession, fein ordentlich dem geneigten Leser zu schauen kürzlich vorgestellet von Daniel Wolff 
Filletelk. Trans. / Anno 1685. (A fenyegetett Dacia avagy az ismét török iga alatt sóhajtó Erdély, annak első 
lakói, gazdasága, eseményei és összes egymás után következő fejedelme. A kegyes olvasó számára rövid be
mutatás céljára elrendezte az erdélyi, fületelki Dániel Wolff az 1685. évben) Arhivele Nationale Brasov, 
Colectia de documente a Bisericii Negre, IV.F.154. Ismertetését 1.: Szegedi, 341-349. o. 

6 Hydra Transylvanica azaz a RÁKÓCZI-féle felkelés által Erdélyben keletkezett és a Német HERCULES 
avagy ö császári és királyi felsége által elfojtott, az országot rontó sokfejű Lázadó KÍGYÓ. Egyszerű tollával 
felvázolta az 1708. évtől a fületelki Dániel Wolff nádasi lelkipásztor. Archiv der Honterusgemeinde, Brasov, 
IV F 149/1. (a továbbiakban: Wolff)Az idézeteket a szerző fordította. 

7 Archiv der Honterusgemeinde, Brasov. IV F 1 Tq 121/1., IV F 1 Tf 38. (Ez utóbbi egy 1759-es másolat.); 
Arhivele Nationale, Directia Judeteana Sibiu: Col. Brukenthal EE 1-4., Nr. 48. 

8Л Hydra Tyrannica rövidítés mellett a lexikonban a Rebellions-Schlange (lázadó kígyó) helyett Religions
schlange (vallás-kígyó) szerepel - feltehetőleg valamelyik hibás másolat alapján. Trausch, 507. o. 



relmeit is feljegyzi, s véleményét fejezi k i az események folyásáról. A korabeli informá
cióáramlást tükrözi, hogy W o l f f néhol rendkívüli részletességgel ír egy-egy város ostro
máról , a szabadságharc menetében k iemelkedő fontosságú eseményeket viszont alig em
líti. A forrást németül írta, néhol latin nyelvű mondatok beékelésével . A benne közölt 15 
dokumentum nagy része latin, kisebb része magyar nyelvű. A müvet két illusztráció dí
szíti: a címlapon Herkules és a hidra küzdelmét, a szöveg közé illesztett, kihajtható mellék
leten a I I . Rákóczi Ferenc tiszteletére emelt kolozsvári diadalkaput láthatjuk. 9 

A forrás olvasásakor több kérdés is felmerülhet bennünk: Hogyan viszonyult W o l f f 
az erdélyi kuruc mozgalmakhoz, majd a Rákóczi -szabadságharchoz? Vajon a szászok 
hozzáál lásának tipikus képviselője volt-e? A forrás bemutatása elsősorban e problémák 
vizsgálatával kapcsolódik össze. 

A Rákóczi-szabadságharc előzményei Daniel Wolff szemével 

A mű barokkos c íme az antik mitológiából ismert Herkulesnek a hidrával, vagyis a 
kígyótestű, kilencfejü lernai szörnyeteggel való küzdelmét idézi fel. A Hydra Transyl
vanica címlapján épp az a jelenet látható, amikor Herkules egy bunkóval támad a hidrá
ra. Ebben az al legóriában a hidra, a „Lázadó Kígyó" („Rebell ions Schlange") a Rákóczi
szabadságharc által Erdélyben támasztot t háború, a „Német Hercules" („Teutscher Her
cules") pedig maga a császár, illetve a császári haderő. 

A barokk művészetben Herkules alakja különleges népszerűségnek örvendett . A 
Habsburg uralkodók is szívesen ábrázoltat ták magukat az antik hős k é p é b e n . 1 0 Nem 
meglepő tehát, hogy a szerző is alkalmazta a mot ívumot . A császárhű hozzáállást sugalló 
c ím összhangban áll az írás kezdetének megjelölt 1708-as évvel , amikor Erdélyben ismét 
a császári seregek kerekedtek felül. Úgy tűnik, a műben j e l l emző példáját láthatjuk a 
szászok Habsburgok felé fordulásának, de vajon mennyire volt ez általános és mik vol
tak az e lőzményei? 

A szászok viszonyulása a Habsburg uralomhoz korántsem volt mindig biztató. Bécs 
felszabadítása (1683) után a császári hatalom fokozatosan tette rá a kezét Erdélyre . 1685. 
április 14-én I . Lipót megkötöt te Teleki Mihállyal a kercsesorai szerződést , 1687. októ
ber 27-én újabb tárgyalások során létrejött a balázsfalvi egyezmény . 1688. május 9-én 
megszületet t a fogarasi nyilatkozat, melynek ér te lmében Erdély Lipót császár és magyar 
király oltalma alá helyezte magát , felmondta a török védnökséget , váraiban császári ka
tonaságot ál lomásoztatott és adót fizetett. Cserébe ígéretet kapott a négy bevett vallás 
biztosítására és a garázdálkodó katonák megfékezésé re . " 

Az utolsó kísérlet az önál lóság visszaszerzésére Thököly Erdélybe történő betörése 
volt 1690-ben; az augusztus 21-én lezajlott zernyesti ütközetben az egyesített császári és 

9 Ezeket külön tanulmányban tervezem bemutatni. A diadalkapu képét először az Élet és Tudomány 
2007/14. számában közöltem. 

10 Galavics Géza: A Rákóczi-szabadságharc és az egykorú képzőművészet. In Köpeczi Béla - Hopp Lajos 
- R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Rákóczi-tanulmányok. Budapest, 1980. (a továbbiakban: Galavics) 493. o. 

" V. ö. Bánkúti Imre: Cserei Mihály élete és históriája. In Cserei Mihály: Erdély históriája (1661-1711). Buda
pest, 1983. (a továbbiakban: Cserei) 7-44., 16-19. o.; R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások. Az erdélyi fejedelemség 
a török kiűzésének korában 1660-1711. Budapest, 1984. (a továbbiakban: R. Várkonyi, 1984.) 171., 178-180. o. 



erdélyi csapatok ellen aratott fényes győze lme - amelyben Teleki Mihály is életét vesz
tette - azonban nem sokáig tartott: fejedelemmé avattatását követően már októberben k i 
szorult a császáriak elől a Havasa l fö ldére . 1 2 

Daniel W o l f f is foglalkozik müve elején Thököly fellépésével. Elbeszélése nem lineá
ris: az 1687. év eseményeivel kezdi ugyan, de hamar visszatér Thököly Imre családjának 
és fiatalkorának bemutatására. Kompilációban való tehetsége - 1685-ben írt müvéhez ha
sonlóan - a Hydra Transyivanicában is megmutatkozik, itt ugyanis átvesz egy a korban el
terjedt, Thököly-párti röpiratot, amely már Das bedrängte Dacia с. művének végén is o l 
vasható Kurze Lebensbeschreibung des Grafjen Tökéli c ímmel . 1 3 A Thököly-röpirat Daniel 
Speer (1636-1707) Magyar Simplicissimus c. művének elején is megtalá lható . 1 4 

Min t kiderül, az életrajz egy, a bujdosók neve alatt futó traktátus kivonata, melynek 
egyik érdekessége, hogy letagadja Thököly Imre apjának, Thököly Is tvánnak a Wesse lé 
nyi-féle szervezkedésben való részvételét, holott Teleki Mihá lyék őt keresték meg elő
ször Késmárkon . A traktátus bemutatja Thököly Imre családját, gyermekkorát , Erdélybe 
történő kalandos szökését, életét 1682-ig. Thököly István evangél ikus vallásának kieme
lése és a katolikusokkal való szembeáll í tása, illetve Zrínyi Ilona evangél ikus vallásra va
ló áttérésének emlí tése arra utal, hogy a szerző talán erdélyi vagy szepességi szász lehe
tett. 1 5 Az életrajzi adatok, néhány tévedéstől vagy pontatlanságtól eltekintve, többnyire 
megfelelnek a valóságnak. 

W o l f f saját tollából származó elbeszélése az 1687. évvel kezdődik, Scharffenberg csá
szári tábornok Erdélybe vonulásával - amely valójában már 1686-ban megtörtént - , majd 
Caraffa megjelenésével . 1 6 Érdekes módon a szerző nem tesz semmiféle megjegyzést az 
eperjesi vértörvényszékről, amely pedig sérthette evangélikus önérzetét. Helyette szemléle
tének egyik kulcsfontosságú motívumára, a szász privilégiumok kérdésére utal. Ezután tö
mören beszámol Thököly zernyesti győzelméről és a keresztényszigeti országgyűlésen tör
tént fejedelemmé választásáról . 1 7 A róla szóló röpirat beiktatása után Badeni Lajos erdélyi 
hadjáratáról ír, amelynek eredménye az újonnan választott fejedelem bukása lett. 1 8 

Hogyan viszonyultak a szászok Thökölyhez és a császári csapatok Erdélyben való 
megje lenéséhez? Amikor Caraffa bevonult Szebenbe, a szászok fővárosába, és 1688. 
május 9-én szerződésben biztosította a császári befolyást Erdélyben, talán nem is sejtet
te, hogy a szászoktól nem várhat egyér te lmű támogatást . Hiába próbálta a „divide et 
impera" elvét alkalmazva kiélezni a s zá sz -magya r el lentéteket és a szászokat úgy kezel
ni , mint az erdélyi Habsburg-uralom támaszait . Amikor Szeben mellett a császáriak még 

12 Bánkún, 19. o. 
13 Wolff, 344v-349.r. 
1 4 Erre Lökös Péter hívta fel a figyelmemet. Kiadva: A magyar Thököly Imre gróf igaz portréja és rövid 

életrajza. Fordította Lökös Péter. In Daniel Speer. Magyar Simplicissimus. (Felsömagyarországi Minerva, 1.) 
A bevezetőt Kiss Gy. Csaba, az utószót Szakály Ferenc írta. A jegyzeteket Benda Kálmán és Szakály Ferenc 
állította össze. Miskolc, 1998. 9-13. o. 

1 5 V. ö. A magyar Thököly Imre gróf igaz portréja és rövid életrajza, i . m. 9., 13. o. 
16 Wolff, I . о.; Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben 1690-1740. Buda

pest, 1988. (a továbbiakban: Trócsányi, 1988.) 198. o. 
17 Wolff 1-2. о. 
18 Wolff 8. о. 



további négy erődí tményre akarták rátenni a kezüket , e lőször (1687-ben) Beszterce, 
majd (1688. május 11-26. között) Brassó városa állt ellen. Érdemes megjegyezni, hogy 
éppen ez utóbbi, a szászoktól ki induló télkelés volt a legnagyobb, amely a császári befo
lyással való szembeszál lást megkísérel te . A császári uralom fő támaszpontját képező 
Szebennel ellentétben, Brassóhoz hasonlóan, több más szász város is ellenállt a befolyás
nak, Segesvár, Szászsebes és Kőhalom pedig behódolt Thökölynek. Thököly Zernyest utá
ni fellépésekor, úgy tűnik, a szászok egy részében is támogatóra talál t . 1 9 A X V I I . század 
végi Erdélyben tehát a Hydra Transylvanica császárpártiságot sugalló címével ellentétes, 
Habsburg-ellenes és Thököly-párti hozzáállást tapasztalhatunk szász oldalról. 

A szászok idegenkedése a Habsburg-ura lomtól , ragaszkodásuk az önálló Erdélyi Fe
jede lemséghez négy fő okra vezethető vissza. Basta generális pusztí tása óta féltek a csá
szári seregektől , egyre növekvő hadiadók terhelték őket és féltették ősi pr ivi légiumai
kat. 2 0 Emellett az evangél ikus szászok számára a katolikus Habsburgok a szabad 
vallásgyakorlat akadályozóinak számítottak - ez volt a negyedik ok. Caraffa hírére a fe
jede lemségben ál talánossá vált a rekatolizációtól való fé le lem. 2 1 

W o l f f megnyi lvánulásai mind a négy problémakört tükrözik. A menekülő Thököly , 
majd az öt követő Badeni Lajos seregei által a Barcaságon véghezvit t óriási pusz t í t á s 2 2 

felemlegetésekor találkozunk első szubjektív kiszólalásával: „Wie und welcherley un
terschiedliche Festungen und Kirchen, sonderlich unter denen armen, unschuldigen Sachsen 
seyen aufgeschlagen, und ausgeplündert, (Küsten und Kasten, Kirchen und Klausen oder 
Sacristeyen, da auch die zum Heiligen Amt gewidmeten Tapetzereyen, Kelch und Patellen, 
nicht verschonet), kan mit Worten nicht genug beschrieben werden." 2 3 

A császári katonaság Erdélyben á l lomásozása valóban sok konfliktus kiindulópontja 
volt. A katonaság tartása körüli visszaélések elhárítására 1686-ban létrehozott erdélyi 
Országos Főbiz tossághoz (Supremus Commissariatus Provinciális) érkezett panaszokból 
kiderül, hogy je l l emző volt az élelmiszeradóval való visszaélés és a lakosságtól való kü
lönféle ingyenmunkák megkövetelése (fuvarozás, éjjeli őrség, vadászat, halászat) . Ál
landó gondot okoztak a fosztogató, e rőszakoskodó, gyilkoló és verekedő katonák, akik 
az adókat is gyakran erőszakkal szedték be. 2 4 

9 Maja Philippi: Die Zeit des Übergangs von der türkischen zur Österreichischen Herrschaft 1683-1711. 
In Carl Göllner (Hg.): Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. I. fejezet. Bukarest, 1979. (a to
vábbiakban: Philippi) 221-227. о.; Konrád Gündisch: Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen. Mathias 
Beer (Mitarb.). (Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, 8.). München, 1988. (a továbbiakban: 
Gündisch) 109. o. 

2 0 A „Szász Egyetem" (Universitas Saxonum) saját közigazgatással és igazságszolgáltatással rendelkezett, 
emellett lehetősége volt az adókat egy összegben, közvetlenül a királynak befizetni, illetve a katonáskodást sa
ját pénzen felfogadott zsoldosokkal kiváltani. 

21 Philippi, 228. o.; Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. (Magyar História) Budapest, 1979. 130. o. 
2 2 V. ö. Philippi, 222. o. 
2 3 „Hogyan dúlták fel és fosztották ki a legkülönfélébb erődítményeket és templomokat, s mindenekelőtt 

ezekkel együtt a szegény, ártatlan szászokat (nem kímélve ládákat és szekrényeket, templomokat és istentiszte
leti helyeket vagy sekrestyéket, bennük az istentiszteletre szánt térítőket, kelyheket és áldozóedényeket), sza
vakkal nem lehet eléggé kifejezni." Woljf, 8-9. o. 

24 Trócsányi Zsolt: Az erdélyi országos főbiztosság története (1686-1849). Hadtörténelmi Közlemények, 
1961.2. sz. 97-106. o. 



A következő problémát a szászokra rótt adóterhek jelentet ték. W o l f f mindjárt a mü 
elején, Caraffa első emlí tésekor kiemeli, hogy megmaradt a magyar - szász jogszokás , de 
negat ívumként az adókra, a porcióra is utal . 2 5 Visszatér a súlyos adókra a Gubernium lét
rejöttének emlí tése után is: „Worunter sonderlich die arme Sächsische Geistlichkeit zu 
beklagen, welche nebst ihren Officiis publicis öffters einer gegen Déva, der andere ge
gen Clausenburg etc. in die weit entlegenste Örter, mit Hau, Stroh, Weitzen, Haaber Wein 
etc. [ . . . ] Führ Leute in großer Kälte und Gefahr sind verschickt worden" 2 6 

Tény, hogy az 1687-től 700 ezer aranyra emelkedő éves adó fizetésében - amelyhez 
még hozzájárultak a természetbeni szolgáltatások - a szászokra hárult a legnagyobb ösz-
szeg: míg a megyék lakosságának, azaz a román, magyar és szász j obbágyoknak ezer, 
addig a szászoknak 1400 portát kellett fizetniük. A valóságban még ennél is többet szed
tek be, nem számítva az elszállásolási és egyéb kötelezettségeket. A szászok számára az 
egyetlen megoldás az maradt, ha kölcsönt vettek fel, amit viszont a törvény által megha
tározott 10 százaléknál magasabb kamat terhelt. Ennek következtében a szászság nagy 
része, így a brassói kerület, Segesvár, Medgyes- és Kőha lomszék is je lentős mértékben 
eladósodott, ami lesüllyedést vagy a szász területekről való elvándorlást eredményezet t . 2 7 

A kamatokból származó haszonkeresésre is utal Wolff : „Welche Unbil l igkeit zwar 
nicht dem Commandierenden General, sondern denen Magnaten zuzuschreiben, als welche 
ihr eigenes Interesse, darunter gesucht."2* Ezután említi meg a szászok helyzetének enyhí
tése céljából fellépő Valentin Franck von Franckenstein és Lucas Hermann nevét. 

W o l f f Rabutin de Bussy császári tábornok Erdély katonai főparancsnokává történő 
kinevezésének emlí tése után iktatja elbeszélésébe a Diploma Leopoldinum második vál
tozatának (1691. december 1.) szövegé t , 2 9 kiemelve, hogy az megerősít i a rendek jogait. 
A Diploma tiszteletben tartotta a szászok kiváltságait , amiben nagy szerepet já tszot t a 
tárgyalásokon résztvevő Valentin Franck szebeni királybíró. Az alapvetően Habsburgok 
felé húzó Franckensteinnek sikerült elérnie a pr ivi légiumok, a val lásszabadság és a sza
bad bíráskodás megőrzésé t . 3 0 

A lipóti diploma szerint a szász comesnek, a szebeni királybírónak tanácsosi szerep 
jutott az újonnan létrehozott Guberniumban, annak ellenére, hogy nem az országgyűlés 
választotta. Ugyanakkor az 1691. decemberi változat kiegészíti a 8. cikkelyt azzal, hogy 
a szász és székely királybírót választják ugyan, de pozíciójuk betöl téséhez az uralkodó 
megerősí tése szükséges. A szászok nem adóügyi sérelmeinek orvoslására aztán 1692. 
április 23-án létrejött az első szász accorda, amelynek legfontosabb e redménye az volt, 
hogy a szász királybírónak nem kellett személyesen hadba vonulnia, illetve, hogy el tö
rölte a másik két nemzet birtokszerzési jogá t a szász városokban . 3 1 

25 Wolff, 1. о. 
2 6 „Különösen a szegény szász klérus panaszkodott, amelynek tagjait közhivataluk mellett gyakran küldték 

a legmesszebbi helyekre - az egyiket Déva, a másikat Kolozsvár környékére [ . . .] szénával, szalmával, búzával, 
zabbal, borral stb. megpakolva a hidegnek és veszélynek kitett emberekhez." Wolff, 10. о. 

27 Philippi, 228-229. о. 
2 8 „Ez a sérelem [t i . az adók] azonban nem a tartományi tábornoknak, hanem azoknak a főuraknak tudható 

be, akik mindebben a saját hasznukat keresték." Wolff, 10. о. 
24 Wolff, 11-23. о. 
30 Gündisch, l l l . o . 
31 Trócsányi, 1988. 200-206. о. 



W o l f f szövegében található egy utalás az 1692. júl ius 21-én létrejött, ún. második szász 
accordára is . 3 2 A megál lapodás a szászok adóval kapcsolatos sérelmeit próbál ta orvosol
ni. Megál lapí tot ta a magyarokra és a szászokra eső kapuszámot (1000, i l l . 1400), illetve 
megtiltotta, hogy a szász papokra külön adót vessenek k i . Helyette a szász nemzet terhe-
iben kellett osztozniuk. 3 3 Mindezeket W o l f f a saját bőrén tapasztalhatta - nem véletlenül 
írt korábban is a felmálházott szász papokról - , müvében ki is emeli a Valentin Franck 
von Franckenstein szebeni királybíró közbenjárásának köszönhető könnyítést: „Welches 
Ihnen aber hernach Gott reichlich vergolten, bis endlich durch sonderliche Regierung 
Gottes Spectabiiis atqve Generosus Valentinus Franck a Francken-Stein, Regius Iudex 
Cibiniensis et Comes perpetuus Saxonum in Transylvania, [ . . . ] sich versprochen, dahin zu 
bearbeiten, (doch ihn nicht zu vermelden) daß solche schwere Last, und mehr als Scla-
vische Dienstbarkeit, von denen Geistlichen mögte abgenohmen werden." 3 4 

A jó tevők között megemlí t i Lucas Hermann püspök és Bethlen Miklós kancellár ne
vét is, nem ír azonban a szászok ügyében, 1699-től a szász comesi tisztséget viselő Sachs 
von Harteneckről (más néven Johannes Zabanius vagy Szász János) , akinek befolyására 
a század fordulóján je lentősen javult a királyföldi városok és falvak helyzete. Az 1702. 
évi országgyűlésen Harteneck adóreformot javasolt, amely szerint a nemeseknek és a 
székelyeknek is adózniuk kellett volna. Ezzel, illetve a korrupció elleni következetes fel
lépésével maga ellen fordította nem csak a nemességet , hanem a három nemzetet is. Sze
rencsét lenségére árulás és gyi lkosság bizonyítatlan vádjával 1703. december 5-én kivé
gezték Szebenben. 3 5 Márki Sándor szerint Harteneck kivégzésének hátterében a csá
száriak félelme állt, hogy átáll Rákóczi oldalára és a szászokat is az ö táborába vezeti -
ahogy két barátja, Pekry Lőrinc és Mikes Mihály is csatlakozott a fe lke lőkhöz . 3 6 

A m i a szászok val lásszabadságát i l le t i , Caraffa nem látta jónak annak korlátozását , és 
erre Bécs figyelmét is felhívta. Az udvar azonban ezt nem vette figyelembe: templomaik 
egy részét át kellett adniuk a császári katonaság számára, ezenkívül több evangél ikus 
lelkészt perbe fogtak és megfosztottak jövedelmétő l . Bécs célja az abszolút császári ha
talom biztosítása volt, amelyhez a katolicizmus á l lamegyházzá tétele tűnt a legmegfele
lőbb eszköznek. Az udvar további lépései közé tartozott volna a három nemzet uniójának 
megszüntetése vagy átalakítása, a szász területek Bécs alá rendelése és az erdélyi németség 
számának betelepítéssel való növelése. Ebben a helyzetben érthető, hogy a szászok reáli
sabbnak látták privilégiumaik megvédését a másik két nemzettel szemben.3 7 

32 Wolff, 10-11. о. 
33 Trócsányi, 1988. 206. o. 
3 4 „Ezt azonban Isten sokszorosan megbosszulta rajtuk [ti. a nemeseken a magas kamatok szedését], míg vé

gül az Úr különleges kormányzása által a tekintetes és nemes Valentin Franck von Franckenstein szebeni király
bíró, az erdélyi szászok örökös grófja [.. .] megígérte, hogy dolgozni fog azon (anélkül, hogy elárulná), hogy ez a 
súlyos teher, amely nagyobb, mint a rabszolgaság, levétessék az egyháziak válláról." Wolf, 10. о. 

35 Trócsányi, 1988. 228. о.; Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok. (História Incognita, 1/7.) Mária-
besnyö-Gödöllö, 20032. (a továbbiakban: Pukánszky) 48-51. o.; Philippi: i . m. 231-233. o.; Harald Rodt: 
Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen. Köln/Weimar/Wien, 2006. (a továbbiakban: 
Roth) 129-130. o. 

36 Márki Sándor: I I . Rákóczi Ferencz. (Magyar Történeti Életrajzok, X X I I I . évf.) I . Budapest, 1907. (a to
vábbiakban: Márki) 490. o. Bussy de Rabutin emlékirataiban említi Szász János kivégzésének körülményeit és 
arról tudósít, hogy Szász levelezett Rákóczival. Köpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Rákóczi Tükör. Nap
lókjelentések, emlékiratok a szabadságharcról. I . Budapest, 2004. (a továbbiakban: Rákóczi Tükör) 268. o. 

37 Pukánszky, 72-73. o.; Magyari András: Bevezetés. In Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703-
1708. [ - I I . Közzéteszi Magyari András. Bukarest, 1983. (a továbbiakban: Wesselényi) 9. o. 



W o l f f két dokumentum idézésével igazolja a Habsburgoknak a katolizálás útján meg
kísérelt hatalmi törekvéseit: az egyik az 1699. szeptember 5-én kiadott, ún. katolikus 
pó td ip loma , 3 8 amely kikötötte, hogy a Diploma Leopoldinumban megjelölt t isztségekre 
történő hármas jelölésnél az egyik je löl tnek mindig katolikusnak kellett lennie. 1701. 
február 2-án és április 20-án az ura lkodó megerősítet te ezt a rendelkezését , amelyre a 
protestánsok ti l takozással válaszoltak. Az országgyűlés el lenkezését W o l f f is említ i . Az 
uralkodó 1702. február 13-án kiadott, a katolikus pótdiplomára utaló oklevele 3 9 a követ
kező beillesztett dokumentum. 4 0 Azt, hogy a protestánsokra nézve milyen sértő lehetett a 
Lipót által megjelölt öt pont, a református Cserei Mihály is alátámasztja, aki történeti 
művében ismerteti és kommentá l ja azok tartalmát. Ezek közül a legfontosabb, hogy a 
t isztségekre je löl tek között kel l lennie egy katolikusnak is, illetve, hogy a városi taná
csokban és a céhekben egyenlőnek kell lenni a katolikusok és protestánsok arányának. 
Ez különösen sérelmes volt a tú lnyomó többségben protestáns lakosságú városokban . 4 1 

Mindezeket összegezve megállapíthatjuk, hogy W o l f f művének az 1703 előtti e semé
nyeket tárgyaló részében megjelennek a szászok fő sérelmei . Mégis , mintha mindezt a 
Rákóczi -szabadságharc Erdélybe való átterjedése után elfelejtette volna: mind a mű cí
me, mind alaphangulata igen negatívan viszonyul a mozgalomhoz. 

A szabadságharc kitörése és a szászok 

W o l f f munkája 1703-1711 közötti időszakról szóló részének e lemzése alkalmat ad 
arra, hogy megvizsgál juk az erdélyi szászok viszonyulását a Rákóczi -szabadságharchoz . 
A kérdés megválaszolása hosszabb kutatómunkát igényel; a tanulmányban megpróbál juk 
az ál talánosan kialakult vé leményeket összevetni a Hydra TransylvanicávdX. 

A felkelők pusztí tása komolyan érintette a szászokat: többször elfoglalták városaikat, 
Besztercét , Medgyest, Szászsebest és Szászvárost . Falaikat lerombolták, nehogy a csá
száriak támaszpontul használhassák azokat. Rákóczi hívei Brassót is másfél évig ostrom 
alatt tartották (1704-1705), de nem sikerült bevenniük. Segesvár 1704. január i k e m é n y 
ostroma is sértette a szászokat; Nagyszeben városát pedig egyszerre fosztogatták a csá
száriak és a felkelők. 1705-től mindkét fél el lenségként kezelte Erdélyt, hadaik ellátását 
rablással oldották meg. 4 2 

Maja Philippi szerint a szászok nem álltak a felkelők mellé, ugyanakkor a többi la
koshoz hasonlóan meghódol tak az erőszaknak és az éppen győztes hatalomnak. Főleg a 
felkelés gazdasági következményei érintették őket érzékenyen: a háborús ál lapotok sem 
a földműveléshez, sem az állattartáshoz, a kereskedelemhez és a kézművességhez nem 
biztosítottak megfelelő körülményeket . Mindezt tetézték a különböző j á rványok . 4 3 

" Wolff, 24-25. о. Kiadva: Erdélyi országgyűlési emlékek, 21. (Magyar Történelmi emlékek. III. osztály). 
Szerk. Szilágyi Sándor. Budapest, 1898. 419-420. o. 

3 4 Nem azonos az ugyanaznap kiadott rescriptummal, amely a katolikus tanácsosok befolyását akarta növelni. 
4 0 Wolff, 26-28. MOL EK: AG 1702:43. A másolatból hiányzik az eredeti oklevél utolsó 16 sora. 
4 1 V. ö. Cserei, 307. o. 
42 Philippi. 235. o. 
43 Philippi, 235-236. o. 



Gustav Gündisch is a szászok császárhüségét hangsúlyozza, a Habsburgokkal kapcso
latos kevésbé j ó tapasztalataik e l l enére . 4 4 Hasonló megállapítást olvashatunk Ri toók Já
nosnál: „a szászok Bécsben reménykedve a labancok oldalára állanak, de ez nem menti 
meg őket a császári »szövetsegesek« fosztogatásaitól sem." 4 5 

A kép azonban nem olyan egyoldalú, mint amilyennek elsőre tűnik. Johannes Höchs -
mann X I X . századi erdélyi szász történész kutatásai alapján differenciáltabb képet alakí
tott k i Rákóczi és a szászok viszonyáról . Az erdélyi szász lakosság számára, mint írja, a 
Rákóczi -szabadságharc egyrészt a már oly régóta tartó hadi ál lapotok meghosszabbí tá
sát, másrészt a két fennálló katonai és politikai hatalom közé szorulást jelentette. Erdély 
népszerűtlen császári főparancsnoka, Rabutin el lenségként kezelte az országot , katonái 
fosztogatása gyakran zavarta meg az amúgy is nagy adóterheket teljesíteni köteles lakos
ságot. A szászoknak azonban éppúgy meggyűl t a baja a felkelőkkel is. Polit ikájuk is ezt 
a kettősséget mutatja. 4 6 

Rákóczi 1703. november 29-én egész Erdély lakosságát megpróbál ta maga mellé állí
tani, ám nem sokkal később, 1704 januárjában, a Szász Egyetem (Universitas Saxonum) 
a császárhoz való hűségre szólította fel népét. Rákóczi ezért februárban egy külön mani
fesztumot intézett a szászsághoz, melynek azonban nem lett e r e d m é n y e . 4 7 

Az 1704. jú l iusában tartott gyulafehérvári fejedelemválasztó országgyűlésen viszont 
- Szeben és Brassó kivételével - a legtöbb szász szék képviselete részt vett. Bár a szebe
ni Gubernium jún ius végén megtiltotta a szász székek részvételét az országgyűlésen, a 
kuruc uralom alá került szász városok megjelenését nem tudta megakadályozni . A nem 
sokkal később Szebenben tartott t i l takozó császári országgyűlésen azonban - a beszter
ceiek kivételével - éppúgy részt vettek a szász székek. 1705 augusztusában viszont tu
dunk egy olyan gyűlésről , melyen a szászok, köztük a barcaságiak is, fel akar ták venni a 
kapcsolatot Rákóczival , s ennek ügyében Mart in Klausenburger medgyesi polgármester 
vezetésével , megfelelő ajándékokkal fölszerelve, küldöttséget indítottak a fejedelemhez. 
Céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet az őket ért károkra, és a lehetőségekhez mér
ten elérjék a rájuk rótt terhek csökkentését . 4 X Az eddig kialakult képünket Márki Sándor 
is módosít ja monográfiájában: kiemeli, hogy a kezdetben a megemelt császári adók fize
tésére és a szebeni citadella építésére kényszerített szászok tiltakoztak a Habsburg hata
lom rendelkezései ellen. Márki szerint a szászok kezdetben Rákóczi t , vagy az evangél i 
kus Thököly Imrét szerették volna felkérni a fe jedelemségre . 4 9 

Milyen jogkörre l ruházta fel a szászokat a Habsburg-, i l l . a Rákócz i -kormányza t a 
szabadságharc alatt? Tudjuk, hogy a szászok képviseltették magukat a Habsburg-kor
mányzatban, ugyanakkor az adókkal kapcsolatos problémáik végleges megoldásába 
közbeszól t a szabadságharc . Ezenfelül továbbra is érvényben volt az őket sértő katolikus 
pótdiploma. 

44 Gündisch, 114. о. 
45 Ritoók János: Kettős tükör a magyar-szász együttélés múltjáról és a két világháború közötti irodalmi 

kapcsolatok történetéből. Bukarest, 1979. 23. o. 
46 Höchstnann, 5-6., 19. o. 
4 7 V. ö. Várkonyi Ágnes: A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása Erdélyben (1703-1704 július). In Szaza-

dók, 88. (1954/1.) (a továbbiakban: Várkonyi, 1954.)50., 60. o. A két dokumentumról később lesz szó. 
48 Höchsniann, 18., 21., 25. o. 
49 Márki, 492-493. o. 



1703 őszétől azonban a császári sereg elveszítette az el lenőrzést Erdély legnagyobb 
része fölött. A császári katonai igazgatás Szebenbe szorult vissza, a Gyulafehérváron 
székelő Gubernium árnyékha ta lommá vált, s befolyása csak arra a néhány szász székre 
vagy megyerészre irányult, amelyet akkor a katonaság tartott el lenőrzése alatt. 5 0 

Az 1704. júliusi gyulafehérvári fejedelemválasztó országgyűlés a feltételek közé so
rolta többek között a három nemzet szabadságjogainak és a négy bevett vallás szabad 
gyakor la tának biztosítását. A szászok - régi jogaik ér te lmében - maguk választanák va
lamennyi tisztjüket, a fejedelemnek csak az universitas által választott szász comes meg
erősítésére lenne joga. Rákóczi nem fogadta el a fejedelmi hatalmat visszaszorítani akaró 
feltételeket, ugyanakkor erdélyi kormányzatának kiépítésekor nem feledkezett meg a 
szászokról . 1708-ban azonban a fejedelem elvesztette türelmét a szász városok és székek 
irányában, és az adók behajtására erőszakos eszközöket javasolt Károlyi Sándornak, 
amennyiben a lakosok e l lenkeznének: 5 1 „ A ' mi a Szász Városokat vagy Székeket i l le t i , 
hogyha azok Isten kegyelmébül fegyverünk boldogulása által ujjonnan birtokunk alá es
nek, mivel azok hozzánk és ez közönséges ügyhöz hidegebeknek tapasztaltatnak s 
példássabbanis hüségtelenkedtenek, azoktúl e lsöbbenis exigal tassék a' Marus Vasar-
hellyi Gyűlésben repartialtatott quantum pénzül [ . . . ] Mely repartitionak azon Szász Vá
rosok és Székek ha nem obtemperalnanak [ . . . ] égetéssel fenyegettessenek és az nem 
succedalván, Birájok hozattassék el; holott penigh a' sem volna elégséges , hogy nagyob 
példa statualtassék, egy vagy két ollyan Falu helysége fel éget tessék." 5 2 

Rákóczi tehát kezdetben, amikor Erdély minden népéhez intézett kiáltványt, a szá
szok felé is nyitott. Emlékirata iban megállapítja, hogy azok kezdetben inkább a néme
tekhez húz tak , 5 3 később külön felhívásban szólította fel őket a csatlakozásra. Kormány
zatában sem feledkezett meg róluk. Erdélyi ura lmának vége felé azonban már keményen 
bánt velük az adók elleni t i l takozásuk miatt. 

A kezdeti sikerektől a zsibói vereségig 

A tanulmány itt következő részében azt vizsgáljuk, hogy mely események jutottak át 
W o l f f szűrőjén, miről értesült, mit tartott fontosnak, és mindezekről mi volt a vé lemé
nye, illetve hogy mennyire hitelesek az általa adott információk. Terjedelmi okokból 
nem vál lalkozhatunk sem a forrás közlésére, sem annak részletes e lemzésére és bemuta
tására. Sokkal inkább ízelítőt szeretnénk adni a kiválasztott idézetek alapján arról, hogy 
hogyan élte meg a szabadságharc éveit egy szász evangél ikus lelkész. Dániel W o l f f e lső
sorban az eseménytör ténetet írta meg ok-okozati összefüggések nélkül, szubjektív kiszó-
lalásokkal, melyek egy-egy szász város ostromára, szülőföldjének prédálására vagy az 
országban pusztí tó j á rványokra és természeti csapásokra, néhol pedig személyes é lmé
nyeire vonatkoznak. 

' Trócsányi Zsolt: Erdély kormányzata I I . Rákóczi Ferenc korában. Levéltári Közlemények, 26. (1955.) (a 
továbbiakban 'Trócsányi, 1955.) 148-187., 150. o.; Roth, 128.0. 

? l Trócsányi, 1955. 155-157., 173., 178. o. 
5~ Archívum Rákóczianum. I I . Rákóczi Ferenc levéltára. Első osztály: Had- és belügy, X I I . Budapest, 

1935. 337. o. 
5 3 II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Ford.: Vas 

István. A tanulmányt és a jegyzeteket írta Köpeczi Béla. A szöveget gondozta Kovács Ilona. Budapest, 1978. 
(=Archivum Rákóczianum Hl / l . ) 344. o. 



A kurucok sikereinek első szakasza Erdélyben 1705 őszéig, a zsibói csatavesztésig 
tartott. 5 4 W o l f f a szabadságharc kitörését Rákóczi börtönből való szabadulásával és az 
erdélyi lakosságra rótt terhekkel hozza összefüggésbe. Ezek között kiemeli a császáriak 
által Szeben mellé, Murando hadmérnök ezredes vezetésével építtetni kezdett citadella 
körüli munkálatokat , amelyet főleg székelyekkel és szászokkal végeztettek 1702-ben. 5 5 

Annak ellenére, hogy mindezek a terhek őt magát is érinthették, a szabadságharcról igen 
negatívan nyilatkozik: „diese, gantz Ungarn und Siebenbürgen ins äußerste Verderben 
stürtzende Rebellion, [...] dadurch so viel 1000 Menschen, die Ihnen so fest eingebildete 
Freyheit oder Libertät, im Tode mit großer Reue bekommen, viel mehrere aber nicht 
allein unter dem gemeinen Mann, sondern auch unter den Magnaten, ad imam pau-
pertatem, und fast an den Bettel-Stab dadurch gerathen." 5 6 

Erdélyben már korábban, az 1690-es évek második felében jelentkezett a népi kuruc 
mozgalom, amelynek kiindulópontja Máramaros és Kővár vidéke volt. A „tolvajoknak," 
„prédóknak" nevezett kurucok 1702-től a Székelyföldön is jelen voltak. A mozgalom 
összefogására azonban nem volt megfelelő személy, ugyanis Rákóczi és Bercsényi nem 
akarta bekapcsolni Erdélyt a magyarországi eseményekbe . Azzal számoltak, hogy a ha
zatérő Thököly lesz a fejedelem. 5 7 Az erdélyi főnemesség a mozgalomban nem látott 
mást, mint jobbágylázadás t , így kezdettől fogva elzárkózott előle. Az erdélyi kurucok 
ennek el lenére sorra foglalták el a fontos erődí tményeket . A felkelők bázisának kibővü
lése szempontjából k iemelkedő szerepet já tszot t az 1703. november 11-én lefolyt bonc-
hidai csata, melynek során maguk mellé állították a császáriak által el lenük rendelt szé
kely csapatok nagy részét és amelynek eredményeként , Thorockay István átállásával, a 
felkelők táborába bekerült az első főnemes . 5 8 

A bonchidai csata után a következő hadi eseményt Guthi István portyázásai jelentet
t ék . 5 9 Itt kapcsolódik be az erdélyi események elbeszélésébe Dániel Wolff , aki a hozzá 
eljutott információk alapján a szabadságharc erdélyi el indítóinak Guthi Istvánt és Kaszás 
Pált lá t ta . 6 0 Guthiról tudjuk, hogy kuruc ezereskapi tány volt, és fontos szerepet vitt Er
dély és a Székelyföld elfoglalásában. 6 1 Wo l f f igen rossz véleménnyel van róla: „In deine er 
aber mehr auf Huren, Freßen und Sauffen, als auf den Feind Acht hat". 6 2 Guthi valóban 
felelőtlen és fegyelmezetlen katona volt, aki többet volt ittas ál lapotban, mint józanul , 
így katonái között sem tudta megtartani a rendet. 6 3 

A szabadságharc erdélyi eseményeire Várkonyi, 1954. 15-73. o. 
55 Roth, 132. о.; Magyari: i . m. 93. o.; Cserei, 313. o. 
5 6 „Ez az egész Magyarországot és Erdélyt a legnagyobb romlásba taszító lázadás [ . . . ] , amelynek során 

annyi ezer ember az általa oly nagyon áhított szabadságot csak halála árán kapta meg nagy bánattal, sokkal 
többen azonban - nemcsak a közemberek, hanem a főnemesek közül is - a legnagyobb szegénységre, majd
hogynem koldusbotra jutottak." Wolff, 28-29. о. 

57 R. Várkonyi, 1984. 214-215. o.; Várkonyi, 1954. 7-29. o. 
5 8 V. ö. Várkonyi, 1954. 33., 46-49. o.; R. Várkonyi, 1984. 217-220. o. 
я Várkonyi, 1954. 51. o. 
6 0 Wolff, 29. о. 
6 1 Rákóczi Tükör, I I . 546. o. 
6 2 „Figyelmét inkább fordította paráználkodásra, lakomázásra és ivászatra, mint az ellenségre" Wolff, 37. о. 
ы Várkonyi, 1954.45.0. 



Kaszás Pál ezereskapi tány Somlyó ostromakor állt át a kurucokhoz. Cserei Mihály 
róla és embereiről jegyzi meg a következőket : „Ezek praedálának azután mindenüt t Er
délyben, a kővári kutya, tolvaj oláhokkal , ezek hajták k i a számtalan ménest, ökröt, juhot 
Erdélyből , s elpusztí ták az egész o r szágo t . " 6 4 

A Hydra Transylvanicában e lőször a két ezereskapi tány Gyulafehérvár elleni ostro
máról olvashatunk. 6 5 W o l f f csak a felkelők veszteségéről ír, Cserei viszont megemlí t i , 
hogy később sikerül meghódol ta tn iuk a várost, védőjét pedig a maguk oldalára á l l í tani . 6 6  

W o l f f az 1703. év eseményeiből kihagyja Guthi további hadművele te i t . 6 7 

Az 1704. év kezdetén Guthi és Kaszás Tordán tar tózkodot t . 6 8 Ez egybevág azzal a 
hadmüvelet te l , amelyről W o l f f beszámol - igaz, még az 1703. évhez csatolva: eszerint 
Szentpálról Vásárhelyre, Szentgyörgyre , onnan pedig Udvarhelyre mentek. 6 9 Guthi kö
vetkező célpontja Segesvár volt. A várost sikerült bevennie, a várat azonban a német őr
ség nem adta fel. Ezenfelül nemsokára megérkezet t Tige ezredes, akinek serege 1704. 
január 28-án vereséget mért Guthi kurucaira a Holdv i l ág-vö lgyben . 7 0 W o l f f részletesen 
beszámol a szász Segesvár ostromáról . Pontosan számon tartja a lerombolt vagy épen 
maradt épületeket és az el lenség hadműveletei t . A Segesvárhoz közeli Szásznádasba ha
mar eljuthattak a hírek, s talán W o l f f maga is épp jelen volt az ostromkor. 7 1 

Tige császári ezredes el lentámadásáról és a holdvilági csatáról ő is ír. Ezek szerint 
Guthi Hétúrból Nagyszőlősre menekül t Tige elől, onnan pedig Holdvi lágra . 7 2 Guthiék 
vereségét züllöttségükkel és készület lenségükkel magyarázza: „Da ordnete er zwar die 
Seinen, die aber mehr zum Schwein-Hüt ten, [...] als den Feind zu attaqvieren, gewaf-
net." 7 3 Ezután pontosan, nagy részletességgel számol be Guthi menekülési útvonaláról , 
közbeiktatva, hogy éppen hol ivott és hol költötte el ebédjét a hadvezér. Az útvonal 
W o l f f szerint Nagyszőlős , Magyaros, Cikmántor , Szentpál , majd Torda vo l t . 7 4 Tájéko
zottságának oka feltehetőleg az, hogy épp ezen a környéken született és tevékenykedet t 
lelkészként. A szabadságharc erdélyi eseményeinek elbeszélésekor is a középpontba he
lyezte a Nagy- és Kis-Kükül lő közötti falvakat. W o l f f beszámol arról is, hogy Guthit a 
hold világi vereség után Kaszás megö l t e . 7 5 Tudjuk, hogy a két kapitány között valóban el-

6 4 Cserei, 335. o. 
65 Wolff, 29. о.; v. ö. Várkonyi, 1954. 51. o. 
6 6 Cserei, 337. o. 
6 7 V. ö. Várkonyi, 1954. 51., 53. o. 
68 Várkonyi, 1954. 57. o. 
6 4 A helynevek vizsgálata alapján a legvalószínűbb, hogy itt a Küküllők menti Kerelőszentpálról, Marosvá

sárhelyről, Erdőszentgyörgyröl és Székelyudvarhelyröl van szó. Vásárhely ostromára: Wesselényi, I. 61. o.; 
Várkonyi, 1954. 57. o.; Szentgyörgy ostromára: Cserei, 338-339. o.; Udvarhely ostromára: Cserei, 341. o.; 
Várkonyi, 1954. 57. o. 

70 Várkonyi, 1954. 58. o.; v. ö. Wesselényi, I. 61. o. Segesvár ostromáról részletesen: Höchsnuinn, 9-16. o. 
71 Wolff, 37. о. 
1 2 Uo. 
7 1 „Akkor fegyverbe parancsolta övéit, akik azonban inkább disznóőrzésre voltak felfegyverezve [ . . . ] , mint 

az ellenség megtámadására." Wolff, 37-38. о. 
74 Wolff, 38-39. о. 
75 Wolff, 39. о. 



lentét feszült. A Holdvi lág-völgyben vívott ütközet során Guthi elsőként hátrált meg, 
amivel felszította Kaszás gyilkos szándéká t . 7 6 

Szerzőnk az 1704. év eseményei t a fentieken kívül nem sokkal egészíti k i : említi Tige 
Segesvár elleni támadását , majd Udvarhelyszék elleni hadjáratát. Elfogultságát mutatja, 
hogy kihagyja beszámolójából a Tigéék által Enyeden és Udvarhe lyszéken végzett pusz
t í tást . 7 7 Utal viszont a felkelés társadalmi bázisának kibővülésére, az időközben Rákóczi 
pártjára állt főnemesekre , Mikes Mihályra , Thoroczkai Istvánra és Pekry Lőr inc re . 7 8 

Rákóczi az 1704. év elején megváltoztat ta erdélyi politikáját: hadireguláját a fejede
lemségben is szigorúan érvénybe léptette; február 9-én kiadott pátensében pedig felszólí
totta a szászokat, hogy csatlakozzanak a felkeléshez. Nem tünt irreális gondolatnak az 
akkor erős császári e lnyomás alatt álló, gazdasági lag fejlett szász városok m e g n y e r é s e . 7 9  

W o l f f e g y m á s után közli az 1703. november 29-i, Erdély lakosságához szóló, és az 
1704. február 9-i, a szász nemzethez intézett pá tenseket . K 0 Az első (Patens Rákotzianum 
Primum), a magas terhekre, porciókra, az e lnyomásra és a szegénységre hivatkozva, fel
szólítja „Nemes Erdély OrBágának, Világi, U r i , Nemes, Fegyver Viselő 's viselhető, 
minden Felső, közép, also rendű Lakosit," hogy „minden késede lem nélkül [ . . . ] velünk 
és hadainkkal egygyüt [ . . . ] az idegen Német Nemzet ellen [ . . . ] f egyverkedgyék ." 8 1 A 
másodikban (Patens Rákotzianum Secundum) Rákóczi emlékeztet i a szászokat a magyar 
királyok által nekik biztosított szabadságjogokra, amelyeket a német uralom visszavenni 
szándékozik. Felszólítja őket a csat lakozásra, cserébe terheik alóli felszabadítást és adós
ságaik eltörlését ígéri: „az egész Szász Natio is [ . . . ] eddig Nemzetünkéi való szomszéd-
ságos barátságára, mind pedig Nemze tünknek fölötte való terheltetésére 's pusztulásra 
nézve, Nemzetünké i egygyüt fogjon Fegyvert [ . . . ] . Midőn pedig a Szász Nemzet ezen 
Nemzetünké i való Concursussát és Készségét nyilván valóvá teszi, [ . . . ] minden Tereh 
alol való könnyebülési t szemlélhesse , valamely Pártos Uraknak terhes és interezés adós
sági a Szász Nation vanak, mint azt az egész Szász Nationak kegyelmesen meg enged
jük. annih i lá l lyuk ." 8 2 Rákóczi tehát pont arra a sérelemre kínált gyógyírt , amely megol
datlan maradt a szászok ügyében: az óriási adóterhek miatti e ladósodásra . W o l f f meg
jegyzi, hogy Rákóczi hiába próbálta maga mellé állítani őket, nem ért el e r edmény t . 8 3 

Az 1705. év leírását Thoroczkay István Segesvár elleni hadjáratával kezdi. A város
hoz erősen kötődhetet t a szerző, hiszen annak mindhárom - e lőzőleg Guthi, később Tige 
általi - ostromáról beszámol . Azt is elmondja, hogy Thoroczkay majdnem egész Erdélyt 

7 6 Várkonyi, 1954.57-58.0. 
7 7 V. ö. Wesselényi, I . 68. o. 
78 Wolff, 81. о.; v. ö. Cserei, 338-339. o.; Wesselényi, I . 101. o. 
74 Várkonyi, 1954, 60-61. o. 
8 0 1703. november 29. Tokaj: Rákóczi kiáltványa Erdély lakóihoz. OSZK Kézirattár, Thaly Gyűjtemény, 

Fol. Hung. 1389. Fasc. 31. fol. 298., másolata a szebeni Bruckenthal Levéltárban (Szeben, Benignische 
Sammlung Miscellance 45); 1704. febr. 9. Miskolc: Rákóczi pátense a szász nemzethez, másolata a szebeni 
Bruckenthal Levéltárban. Idézi: Várkonyi, 1954. 50., 60. o. 

81 Wolff, 30-32. о. 
82 Wolff, 34-35. о. 
83 Wolff, 35. о. 



a kurucok kezére j á t szo t ta . 8 4 Valóban, az 1705. é v - a novemberi zsibói csatavesztésig -
jelentette a kurucok erdélyi ura lmának első csúcspontját: az év során Szeben, Fogaras és 
Brassó kivételével egész Erdély Rákóczi uralma alá kerül t . 8 5 

Az erdélyi hadvezetés á tszervezése - Thoroczkay lefokozása, illetve Pekry Lőrinc 
e lő lép te tése 8 6 - után Pekry és serege prédálásáról olvashatunk. Wolffot különösen érzé
kenyen érinti saját szülőföldjének a felkelők általi feldúlása. Részletesen beszámol , k i 
mikor, melyik faluba ment. Eszerint a Nagy-Kükül lő menti Kükül lőváron való éjszaká
zás u t án 8 7 Rákóczi hívei Pekry vezetésével a Segesvártól északra fekvő szász falvakban 
- Magyaroson, Szénaverősön, Zágoron és Domáldon - szálltak meg. Az elbeszélésből 
úgy tűnik, W o l f f akkor Nádason tartózkodott . El lenséges hozzáál lása érthető, hiszen sa
já t bőrén tapasztalhatta a pusztítást. Nem csak az általa kiemelt radikális kuruc hadveze
tők neveinek elemzésével (Nyúzó, Fosztó , Dúló) , hanem pusztí tásuk részletezésével is 
megerősít i a mű c ímében sugallt hozzáálást: „In welchen sie nichts gethan, als Freßen, 
Sauffen, Rauben, Plündern, Stehlen, ohne einiges Ansehen, weil weniger Abstraffung 
einiger Übel-That , haben auch, aus Unachtsamkeit, das Dorf f angezündet , und etliche 
Hauser zu Grund verbrennet." 8 8 

W o l f f a következőkben Forgách Ádám bejöveteléről ír - noha Forgách Simont kellett 
volna írnia, hiszen utóbbi lett 1705-ben az erdélyi hadak főparancsnoka. Hogy miként ér
tesítette erről Mikes Mihály a Nádason tar tózkodó Pekryt, aki Forgách elől Besztercére, 
majd Marosvásárhelyre menekült , arról Wesselényi is beszámol naplójában, igaz, ő úgy 
tudja, Pekry nem menekült , hanem éppen elébe sietett Fo rgáchnak . 8 9 

A Nádasra érkező Forgách február 22-én éppen Dániel W o l f f házában szállt meg: 
„[...] Nadosch zugezogen, die 22 Febr. A 1705, und also in schöner Ordnung, Morgends 
Frühe, so doch gantz stille allda eingezogen, und sich in den Pfarr-Hoff einlogieret. Was 
ich von solchem Hohen Gast, und seinen Mitt-Consorten für Unlust und Schaden em
pfunden, w i l l andern urtheilen laßen." H Elbeszélése egybevág Wesselényi István napló
jával , amely szerint Forgách február 25-én Nádason tar tózkodot t . 9 1 W o l f f itt elfogultan ír 
a felkelőkről: a császári hadak dúlását nem említi , miként a szászok sérelmeit is elfelejti, 
amelyeket a Habsburg-kormányza t bevezetése okozott. 

Nyúzó Medgyesre vonulása, Tige Szebenbe való visszahúzódása és Forgách Prépost
falván végzett dúlása után a forrás a szász Medgyes városának ostromáról számol be 

84 Wolff, 40. о. 
85 Köpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes: I I . Rákóczi Ferenc. (Millenniumi Magyar Történelem, Életrajzok) 

Budapest, 20043. (a továbbiakban: Köpeczi - R. Várkonyi. 20043.) 238. o. 
8 6 Thoroczkay és Pekry között kezdettől fogva ellentét volt az erdélyi főparancsnoki tisztség miatt. Tho

roczkay leváltása után Rákóczi Forgách Simont nevezte ki, aki a zsibói vereségig maradt posztján. Wesselényi, 
I . 683. o. 

8 7 V. ö. Wesselényi, 1. 338. o. 
8 8 „Itt semmi mást nem csináltak, mint faltak, vedeltek, raboltak, fosztogattak, loptak, semmire nem voltak 

tekintettel, mert egy-egy kihágásért kevés büntetés járt. Figyelmetlenségből a falut is felgyújtották, és így né
hány házat porrá égettek." Wolff, 41. о. 

84 Wesselényi, I . 328., 345. о. 
w „[.. .] továbbvonult Nádasra 1705. február 22-én. Akkor tehát szép rendben, kora reggel csöndben bevo

nult oda, és a lelkész házában szállt meg. Azt, hogy mennyi bosszúságot és kárt okozott nekem ez az előkelő 
vendég társaival együtt, ítélje meg más." Wolff, 42. о. 

91 Wesselényi. I . 372., 374. о. 



rendkívüli rész le tességgel . 9 2 A spec i f ica t ion" szerzősége nem világos, a Hydra Transyl
vanica másik két, Brassóban található példánya ugyanis nem tartalmazza azt. Lehetsé
ges, hogy az általunk bemutatott, legnagyobb terjedelmű kézirat későbbi tisztázat, amit a 
másoló egészített k i ezzel a j egyzékke l . Erre többek között az ostromleírást megelőző la
tin megjegyzés utal: „Liceat hic inserere, eine Specification [ . . . ] . " 9 3 Szerzője számon 
tartja a belőtt ágyúgolyók és más lövedékek fajtáit és mennyiségét , de az elesett védőket 
is. E lmondha tó tehát, hogy igen érzékenyen érintette az ostrom. 9 4 

W o l f f megjegyzést tesz a császári megszál lás , majd Rákócziék uralma alatt álló 
medgyesi szászok kiszolgáltatott he lyze tére . 9 5 Medgyes bevételét az elbeszélésben Sze-
lindek és Szeben ostroma követi . W o l f f itt is a felkelők pusztí tásáról számol be (jellemző 
rá a „szegény szászok" kifejezés, amely a forrásban többször szerepel, ha a szászokat ért 
károkat említ i) : „Die arme Sachsen aber, samt andern umliegenden Dörffern haben sie 
ruinirt, verbrennet, ausgejaget, das Viehe geraubet, Kirchen geplündert, und unsägl. Scha
den gethan." 9 6 

1705. november 11-én a Zsibói-szorosban bekövetkezet t a kurucoknak az a veresége, 
amely egyben Erdély elvesztését is jelentette. Rákóczi a számára oly fontos erdélyi feje
delmi széket nem tudta elfoglalni, az 1705. december 15-én Segesváron összegyűl t or
szággyűlésen pedig az ott maradt főurak semmisnek nyilvánították erdélyi fejedelemsé
gé t . 9 7 Rákóczi és a szászok kapcsolatában fordulópontot jelentett a zsibói vereség: 
ekkortól kezdve folyamatosan megfogyatkozott szász híveinek száma. 9 í i 

W o l f f a zsibói csatáról adott beszámolója után röviden beszámol a jezsui ták által Rá
kóczi tiszteletére emelt kolozsvári diadalkapu felállításának körülményeiről i s . 9 9 A dia
dalkapu emelésével a jezsui ták abbeli reményüket akarták kifejezni, hogy a fejedelem 
segítségével sikerülhet önál lósulniuk az osztrák r end ta r tomány tó l . 1 0 0 

92 Wolff, 42-48. o.; v. ö. Cserei, 536. o. 
9 3 „Szabad legyen ide illesztenem egy részletes jegyzéket [ . . . ] " Wolff, 43. о. 
9 4 A Forgách Simon által 1705 áprilisa és júniusa között ostromolt Medgyesről számos korabeli kútfő tudó

sít: Forgách Simon, Teleki Mihály, Cserei Mihály, Czegei Vass György, Wesselényi István, Szaniszló Zsig
mond, Vízaknai Briccius György, Apor Péter, Louis Lemaire hadmérnök, Coulon bajor ügyvivő, Bussy de 
Rabutin, valamint erdélyi szász kútfők is tartalmaznak információt az ostromról (Thomas Scharsius, Andreas 
Hann, Sámuel von Heydendorf, Simon Christophori). Forgách 1705. évi katonai tevékenységére: Czigány Ist
ván: Forgách Simon katonai és politikai tevékenysége 1705-ben. In: Rákóczi állama Európában. Konferencia a 
szécsényi országgyűlés 300. évfordulója emlékére. 2005. szeptember 15-16-17. Szécsény-Salgótarján, 2006. 
120-138. о.; a Rákóczi-szabadságharc 1704-1705 közötti szászföldi eseményeire I . Höchsmann. 

9 5 Wolff, 48. о. 
9 6 „De a szegény szászokat elűzték, városukat más környékbeli falvakkal együtt lerombolták, felégették, jó

szágaikat elrabolták, a templomokat kifosztották és mérhetetlen kárt okoztak nekik." Wolff, 48^t9. o. 
97 R. Várkonyi, 1984. 233-235. o. 
9 8 Márki, 494. o. 
99 Wolff, 49., 51. о. 
1 0 ( 1 A diadalkapuval több tanulmányban foglalkoztak művészettörténeti, politika- vagy egyháztörténeti 

szempontból: Galavics; G. Etényi Nóra: A Rákóczi-szabadságharc hírei a Német-római Birodalom nyilvános
sága előtt. In Tamás Edit (szerk.): A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Sárospatak, 2003. 109-134. o.; 
Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). 
Szeged, 1989.; R. Várkonyi Ágnes: I I . Rákóczi Ferenc és a jezsuiták. In Szilágyi Csaba: A magyar jezsuiták 
küldetése a kezdetektől napjainkig. Piliscsaba, 2006. 163-188. o.; R. Várkonyi Ágnes: A kolozsvári Porta 



1706-tól a szabadságharc végéig: ostromok, portyák, természeti csapások 

A zsibói vereség után egy időre ismét császári kézre került Erdé ly , 1 0 1 1706 őszére azon
ban az egész tartományt visszahódították a felkelők; Rákóczi Erdély katonai főparancsno
kává Pekry Lőrincet nevezte k i . 1 0 2 W o l f f nem sokat ír az 1706. évről. Elsősorban a kurucok 
pusztításairól számol be, majd áttér 1707 áprilisának fő eseményére, Rákóczi erdélyi feje
delmi beiktatására . 1 0 3 Érdemes megjegyezni, hogy míg Cserei negatív képet fest a beikta
tásról, W o l f f - egyéb megjegyzéseivel ellentétben - e kérdésben semleges. Elfogultsága 
főleg a közvetlenül a szászokat sújtó események leírásakor lép előtérbe. Ilyenkor helyen
ként a császári csapatok prédálásáról is beszámol, mint például az 1707 őszén ismét Erdély 
ellen vonuló Rabutin hadjáratának ismertetésekor. Itt először ugyan a menekülő felkelők 
által okozott károkat említi, később azonban a császáriak enyedi pusztításáról, a kollégium 
könyvtárának kifosztásáról számol be. 1 0 4 

1707 végére a császáriak csaknem egész Erdélyt v isszafogla l ták . 1 0 5 W o l f f ide két, az 
ország újbóli hódoltatásával kapcsolatos dokumentumot illeszt be. Az elsőt I . József adta 
k i jú l ius 14-én, a másodikat Rabutin szeptember 2 6 - á n . 1 0 6 Ezek hatására - W o l f f szerint 
- a kurucok által kifosztott szászok a császár hűségére t é r tek . 1 0 7 

Az utolsó, novemberi-decemberi ellenállási hullám a székelyektől eredt; W o l f f beszá
molója alapján Csík-, Gyergyó- és Háromszék nem volt hajlandó behódolni a császárnak. 
Vezetőjük Mikes Mihály, ellenfelük Wallenstein, Acton és Pavlik volt. W o l f f megdöbben
tő képet fest a császáriak kegyetlenkedéséről: „Die kayserlichen sind weiter hinein, auf 
Gyergyu, den Marckt Szent Miklós, samt denen übrigen Dörffern, derer neune, weil sie 
sich nicht ergeben, mit Feuer angezündet, viele Menschen jung und alt, so Ihnen vor
kommen niedergemacht, ohne Ansehen der Personen, unsägl. Raub von Silber, Gold, und 
anderm, von denen Rebellen an sichere Örter geflichtete Mobilien, dar von gebracht, das 
Closter ausgeplündert, j a auch derer Herrn Patrum Güter nicht verschonet." 1 0 8 

W o l f f leírása alapján az 1708. év elejére sikerült elfojtani az utolsó felkelési hul lámot 
is: Kővárnál a kurucok hiába próbáltak újra betörni. W o l f f Görgény hosszú, 1707. októ
ber 10. és 1708. március 10. között lefolyt ostromáról csak az 1708. évtől í r . 1 0 9 1708 
márciusától a kuruc portyák kiújulásáról olvashatunk. W o l f f helyenként a napló pontos
ságával számol be: k i , mikor, hol és kit támadott meg. Felsorolása nagyrészt egyezik 

Triumphalis 1705. In Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István (szerk.): Historicus Societatis Iesu. Szilas 
László Emlékkönyv. (МЕТЕМ Könyvek, 62.) Budapest, 2007., 283-293. o. 

101 Köpeczi - R. Várkonyi, 20043. 284. o. 
102 R. Várkonyi. 1984. 245.0. 
103 Wolff, 52-53. о. 
1(и Wolff, 54-55. о. 
105 R. Várkonyi, 1984. 258. о. 
106 Wolff, 56-62. о. 
107 Wolff. 62. о. 
1 0 8 „A császáriak tovább nyomultak Gyergyóra, Szentmiklós mezővárosba és a falvakba, amelyek közül k i 

lencet felégettek, mert nem adták meg magukat. Sokakat megöltek, fiatalt és öreget egyaránt, válogatás nélkül, 
ahogy eléjük kerültek. Az elmondhatatlan mennyiségű összerabolt ezüstöt, aranyat és egyebeket, a lázadók ál
tal biztos helyre szállított ingóságokat elvitték, sőt, a kolostort is kifosztották, s a barátok javait sem kímélték." 
Wolff, 64. о. 

109 Wolff 65-66. о. Görgény ostromára Cserei, 399-402. о.; Rákóczi Tükör I . , 282., 295. o. 



Wesselényi és Cserei értesüléseivel, amelyek kiegészülnek a saját környezetét érintő 
eseményekkel . Balika, a Torda környéki népi kurucság egyik vezetőjének neve 1 1 0 több
ször is előfordul. A felkelés másik központi figurájaként ismét N y ú z ó lép elő. 

W o l f f környezetéből Nádast , Szentdemetert és Marosvásárhelyt érintette a kiújult 
küzdelem. Az események felsorolását csak néhány szubjektív megjegyzés szakítja meg. 
Elbeszéli , hogyan gyilkoltak meg a rablók Kovásznán egy jezsuita atyát és hogyan gyúj
tották fel annak házá t . 1 1 1 Szerzőnk talán szemtanúja volt a kurucok Nádas és Egrestő fal
vakban folytatott prédálásának. Szászsebes pusztulását is feljegyzi. 

A Hydra Tran sylvan icához csatolt dokumentumok egyike egy 1708. augusztus 9-i 
keltezéssel ellátott, Segesvárt kiadott p á t e n s " 2 , amely megtiltotta, hogy a rablók élelmet 
követel jenek táboruk számára. Kiadója - „Formátyin i" - valószínűleg megegyezik 
Formetin császári kapi tánnyal . Azt, hogy a W o l f f által rablóknak nevezett felkelőknek 
már korábban szokása volt akár pátensben is élelmet követelni a falvaktól, Wesse lényi 
elbeszélése is bizonyítja. Eszerint Nyúzó februárban a „Maroson innen való faluknak" 
megparancsolta, hogy szállí tsanak élelmet a kurucok t á b o r á b a . " 3 

1708-ban vége szakadt Rákóczi erdélyi uralmának. A felkelők hadjáratainak és újabb 
támadási kísérleteinek azonban korántsem érkezett el a vége. Szerzőnk számtalan k i 
sebb-nagyobb portyát említ 1709 és 1711 között, amelyeknek egy része az északibb terü
leteket, Beszterce, Kővár és Várad környékét é r in t e t t e . " 4 A portyák másik része Szász
földet vagy Küküllő megyét , W o l f f szülőföldjét sújtotta. Ujabb szubjektív beszámolót 
olvashatunk a por tyázok Szentdemeteren, Véckén, Szászkézden, Nádason, Zágoron, 
Kisszőlősön vagy Fehéregyházán folytatott kegyet lenkedéseiről , melyek 1709 októberé
ig tartottak. A májusban kiújuló támadások elbeszélésekor ismét a Küküllő megyei fal
vak, Gogányvára l lya , Bonyha, Nádas és Cikmántor kerülnek előtérbe. 

Az elbeszélés az 1709. évtől a legkülönfélébb csapások felsorolásává válik, amelyben 
egymást váltják a portyák és a pusztí tó pestis. Mindezekre a legkülönfélébb baljós elője
lek - természeti katasztrófák és csodaszámba menő események - figyelmeztetnek. 

Az 1708-tól Erdélyből országszerte elterjedő pestis következtében a Székelyföldön 
százezren haltak meg. W o l f f Segesvárról és a környező falvakról ír: véres lisztet őrlő ma
lom, néma harangok jelezték a fekete halál pusztítását. A szerző Segesvár lakosságának 
sorsát mutatja be a legrészletesebben. 1710-ben ismét felütötte a fejét a pusztító járvány: 
júniusban Kolozsvárt, Tordán és Udvarhelyen, augusztusban a Küküllő megyei Zágoron, 
októberben Szebenben. A baljós előjelek közül érdekes a Brassóban éjszaka világító temp
lom, amelyről Cserei is í r . " 5 Wo l f f még az elrendelt böjti ima szövegét is leírja müvében: 

"Herr Gott Vatter im Himmel, erbarm dich über uns! 
Herr Gott Sohn der Welt Heyland, erbarm dich über uns! 
Herr Gott heiliger Geist erbarme dich über uns! 

0 Wesselényi, I I . 812. o. Wolffnál Balika helyenként Pulika névváltozatban szerepel. 
111 Wolff, 67. о. 
112 Wolff, 69-70. о. 
113 Wesselényi, I I . 440-441. о. 
114 Wolff: 72-73., 78-87. о.; Várad ostromára: Cserei, 427. o. 
1 1 5 V. ö. Cserei, 442-443. o. 



Verschone Unser, lieber Herre Gott, und behüte uns für der ansteckende Seuche der 
Pestillentz, und für einen bösen, schnellen Todt, auch a.d.gl. Straffen und Plagen, Sey 
uns gnädig о Herre Gott! Sey uns gnädig in aller Noth. Zeige uns deine Barmhertzigkeit, 
wie unsere Hoffnung zu dir steht! A u f dich hoffen W i r lieber Herr, In Schanden laß uns 
nimmermehr! A m e n . " 1 1 6 

A pestist és a kuruc támadást a legkülönfélébb ómenek je lezték: „cras, cras"-t (lat. 
holnap) károgó hollók, egymást pusztí tó madárrajok. Özönvíz , fagy, j égeső , majd szá
razság és sáskajárás nehezítették a Küküllő megyei falvak hétköznapjait , melyek az ál
latál lományt is megritkították. Mindezek mellett ál talános volt a rablók vagy a kurucok 
újabb és újabb betörése. 

W o l f f az 1711. évet csak a Rákóczi -szabadságharc végéig írja meg, mindezt néhány 
sorban. Elbeszélése hibás és elfogult. Megírja Nyúzó és Károlyi meghódolását , illetve 
Bercsényi kitartását, ugyanakkor Rákócziról tévesen azt írja, hogy megadta magát . A 
szatmári béke időpontját helyesen adta meg (május 1.), I . József császár halálának híre 
viszont csak 9-én érkezett el h o z z á . 1 1 7 

A mű utolsó mondata egyér te lműen császárpárt i : „Worauf als bald Ihro kayserl. und 
königl . Majestät an den Masern, erkrancket, und darauf den 9ten dieses, seelig ver
schieden, nachdeme Sie die Land Verderbliche Rebellions Schlange gedämpffet, und der 
Nach Welt, ein rühmliches Andencken h in te r laßen ."" 8 Fontos azonban megjegyeznünk, 
hogy ez az utolsó mondat, mely a c ímmel együtt keretbe foglalja a müvet, csak a I V F 
149/1. je lzetű kéziratban található meg. Ez a tény ismét arra utal, hogy valaki a már meg
lévő kéziratot átírta és tetszése szerint kiegészítette. További erre utaló j e l , hogy a mű 
végén található öt dokumentum, melyek legnagyobb része a békekötéssel kapcsolatos 1 1 9, 
szintén nem található meg a másik két kéziratban. A datálásban segí tségünkre van a cím
lapon olvasható könyvtári bejegyzés (Bibliotheca? Gymnasio Coronensis), amely a bras
sói g imnáz ium új épületbe került könyvál lományának rendezésekor kerülhetett a kézirat
ra. Ezek szerint legkésőbb a könyvtár 1793. évi kibővítésének évében készülhetet t a 
másolat . 1 2 1 1 

1 1 6 „Atyaisten az égben, könyörülj rajtunk l/Fiúisten, Világ Megváltója, könyörülj rajtunk l/Szentlélek Isten 
könyörülj rajtunk!" „Kímélj meg minket édes Istenünk, és védelmezz meg minket a pestis fertőző ragályától, a 
gonosz és gyors haláltól és más hasonló büntetéstől és csapástól. Légy hozzánk irgalmas, ó Urunk! Légy hoz
zánk irgalmas minden szükségünkben! Mutasd meg könyörületcsséged, mint ahogy mi is bízunk Tebenned! 
Benned reménykedünk édes Istenünk, soha többé ne hagyj minket szégyenben! Amen." Wolff. 86. о. 

117 Köpeczi - R. Várkonyi. 20043. 463., 465. o. 
1 1 8 „Ezután nem sokkal ő császári és királyi felsége megbetegedett kanyaróban, majd a hónap kilencedik 

napján elhalálozott, miután az országot rontó lázadó kígyót megfojtotta, és az utókornak dicső emlékezetét 
hagyta hátra." Wolff'. 87. о. 

1 1 4 Az 1707 és 1711 közötti dokumentummásolatok (88-142) közül az első egy I . József által kiadott dip
loma (1709. július 14.); a második egy tíz pontból álló békeajánlat (1708. április 29.). Ehhez kapcsolódik For
mula Juramenti címmel a következő dokumentum (1711. május 6.), amely a szatmári béke esküformulájának 
első bekezdése. A negyedik dokumentum egy Eleonóra régenskirályné által kiadott, Erdélyre vonatkozó béke 
pontjait tartalmazó oklevél másolata, évszám nélkül. Ehhez kapcsolva következik a szatmári béke esküformu-
lája, Erdélyre és a Partiumra vonatkozó, néhány soros kiegészítéssel, 1711. május 26-i dátummal. Az utolsó 
dokumentum, az Universis Orbis kezdetű, az ónodi trónfosztás kapcsán Rákóczi és a magyarországi szövetke
zett rendek nevében kiadott kiáltvány a keresztény világhoz (1707. május 16.) latin fordításban. 

1 2 1 1 Gernot Nussbächer szíves közlése. 



Összegzés 

Visszatérve a dolgozat kiinduló kérdésére, megpróbál juk összegezni W o l f f szemléle
tét a kurucmozgalmakkal kapcsolatosan. Müvének elején, 1703-ig ő is említi azokat a sé
relmeket, amelyek a szászokat az erdélyi Habsburg uralom ellen fordították. A Rákóczi 
szabadságharc erdélyi eseményei t azonban rendkívül elfogultan értékeli , ál talában saját 
szülőföldjét, a szászok sorsát, a szászlakta városokat ért károkat állítja a középpontba . 
Saját tapasztalatai, hírforrásai alapján jóval nagyobb arányban panaszkodik a kurucok 
dúlására, mint a császár iak pusztí tására, ám helyenként azokról is megemlékezik . W o l f f 
müve kezdetéhez képest a viszonylagos semlegességből kurucel lenességbe fordul át és 
egyér te lműen negatívan viszonyul a felkeléshez. Szinte semmiféle távlatát nem látja az 
eseményeknek (csak egyetlen külpolitikai utalás van az egész műben) , nagyobb össze
függések felmutatása nélkül írja le azt, amiről értesült. A nála olvasható fontosabb törté
nések és hadmüvele tek nagy része megtalálható a kor más forrásaiban is, a kisebb fal
vakról szóló hírei azonban újak számunkra . Arra, hogy szemlélete mennyire lehetett 
j e l l emző a szászokra, még nem tudunk kellően alátámasztot t választ adni. W o l f f olyan 
társadalmi csoport képviselője, mely a korabeli történetírásban kiemelt szerepet játszott . 
Hozzáállása összhangban áll Thomas Scharsius nagyselyki lelkészével és Rákóczinak a 
szászokról kialakult negatív véleményével . Ugyanakkor tekintetbe kell vennünk más társa
dalmi rétegeket is, a magyar nyelvű forrásainkban helyenként előforduló császárellenes, i l 
letve Rákóczi-párti szászokról tett emlí téseket . 1 2 1 Mindezt összevetve vegyes kép alakul k i , 
amit tovább komplikál a szászok képviseletének kérdése a Habsburg-, illetve a Rákóczi
kormányzatban. A kérdés alaposabb megválaszolása további kutatómunkát igényel. 

A Hydra Transylvanica több tekintetben is értékes forrás. Felhívja a figyelmet az er
délyi szászok helyzetére, kiemel olyan, őket érintő dokumentumokat, amelyek már fele
désbe merültek. Megmutatja, hogy mit élt át egy szász evangél ikus lelkész és közössége 
a Rákóczi -szabadságharc alatt. 

Zsófia Szirtes 

THE "TRANSYLVANIAN HYDRA" AND THE "GERMAN HERCULES" 

Dániel Wolff on Rákóczi's War of Independence 

Summary 

The author introduces a forgotten manuscript that throws a new light on historical events in 
Transylvania in the late 17th century and Ferenc II Rákóczi's War of Independence. 

The work titled Hydra Transylvanica, written in 1708 by Transylvanian Saxon Reverend 
Daniel Wolff (d. 1729), basically represents its author's pro-Habsburg position. The "Transylvan
ian Hydra" symbolises the fights that Rákóczi's War of Independence resulted in Transylvania, 
whereas the "Teutscher Hercules" ("German Hercules") embodies the imperial troops that defeated 

1 2 1 V. ö. például Wesselényi, I . 91., 269-270., 322., 339., 345., 373-374., 453., 506. о.; II . 137., 358. о. 



the insurgents. Daniel Wolff captured the Transylvanian events of the anti-Habsburg Hungarian 
national insurgency from his own point of view, laying emphasis on the villages and the Saxon 
cities along the Küküllö River. The work that bears the marks of a chronicle and a diary does not 
only offer the description of campaigns, but its author also highlights the events that affected the 
life of Transylvanian Saxons considerably, and he does so by appending copies of documents, too. 
Therefore, Hydra Transylvanica is not merely a special selection of events that took place between 
1687 and 1711, but also a subjective commentary on how the Saxons, who first opposed Habsburg 
rule in Transylvania, took the side of imperial power. Inspired by Daniel Wolf f s work, the author 
provides a brief survey of the issue, primarily based on the analysis of the source. 

Zsófia Szirtes 

»L'HYDRE TR ANS YLVANIENNE« ET LE »HERCULE A L L E M AND« 

Daniel Wolff sur la guerre d'indépendance de Rákóczi 

Resume 

Le but de cetté étude est de presenter un manuscrit tömbé dans l'oubli qui montre sous un 
éclairage particulier les événements de Transylvanie ä la fin du 17е siecle et durant la guerre 
d'indépendance de Rákóczi. 
L'oeuvre du pasteur saxon transylvanien Daniel Wolff (décédé en 1729), intitulée Hydra Transyl
vanica (1708) reflete fondamentalement une position pro-empereur: »ГHydra Transylvanica« du 
titre fait reference aux luttes générées en Transylvanie par la guerre d'indépendance de Rákóczi, 
alors que le »Teutscher Hercules« (»Hercule allemand«) signifie les troupes imperiales 
l'emportant sur les insurgés. Daniel Wolff relate de son point de vue l'histoire des événements 
transylvaniens de la guerre d'indépendance de Rákóczi en mettant l'accent surtout sur les villages 
pres de Küküllő et sur les villes saxonnes. Avec des copies de documents attaches ä l'appui, 
l'ouvrage, qui présente les caractéristiques d'une chronique et d'un journal, ne se borne pas ä la 
simple description des campagnes, mais il insiste également sur les événements ayant eu un impact 
important sur la vie des Saxons de Transylvanie. L'Hydra Transylvanica est non seulement une se
lection particuliere d'événements d'entre 1687 et 1711, mais également une presentation subjec
tive du processus qui fit des Saxons des pro-empereurs, bien qu'ils aient pris position au debut 
contre la domination des Habsbourg en Transylvanie. L'ouvrage de Daniel Wolff nous incite a 
étudier cette question de maniere plus approfondie, alors que la présente étude tente de l'examiner 
en grandes lignes principalement sur la base de la source. 

Zsófia Szirtes 

DIE „SIEBENBÜRGISCHE HYDRA" UND DER „DEUTSCHE HERCULES" 

Daniel Wolff über den Rákóczi-Aufstand 

Resümee 

Die Studie hat zum Ziel, eine in Vergessenheit geratene Handschrift vorzustellen, die eine ein
zigartige Darstellung der siebenbürgischen Ereignisse am Ende des 17. Jahrhunderts und während 
des Rákóczi-Aufstands bietet. 

Das Werk Hydra Transylvanica (1708), das vom siebenbürgisch-sächsischen Pfarrer Daniel 
Wolff (gest. 1729) geschrieben wurde, macht grundsätzlich einen kaisertreuen Eindruck: es enthält 
in seinem Titel die „Siebenbürgische Hydra", die ein Symbol für die durch den Rákóczi-Aufstand 



in Siebenbürgen entstandenen Kämpfe ist; der „Teutsche Hercules" steht dagegen für die siegrei
chen kaiserlichen Truppen. Daniel Wolff beschreibt die Geschichte des Rákóczi-Aufstands in Sie
benbürgen aus seiner eigenen Perspektive, wobei er die Dörfer an den Kokein und die sächsischen 
Städte in den Vordergrund stellt. Das Werk, das sowohl Elemente der Chronik, als auch die des 
Tagebuchs in sich vereinigt, versucht nicht nur die schlichte Beschreibung der Feldzüge, sondern 
es werden auch solche, mit kopierten Dokumenten ergänzte Ereignisse hervorgehoben, die eine 
große Auswirkung auf das Schicksal der Siebenbürger Sachsen hatten. Die Hydra Transylvanica 
ist also nicht nur eine einzigartige Selektion der Ereignisse zwischen 1687 und 1711, sondern auch 
eine subjektive Darstellung des Wegs der anfangs gegen den kaiserlichen Einfluss in Siebenbürgen 
auftretenden Sachsen, die schließlich neben die kaiserliche Macht traten. Das Werk Daniel Wolffs 
motiviert uns auf eine gründlichere Untersuchung dieser Frage, deren skizzenhafter Überblick in 
vorliegender Studie anhand der Quelle versucht wird.* 

Жофия Сиртеш 

„ТРАНСИЛЬВАНСКАЯ ГИДРА" И „НЕМЕЦКИЙ ГЕРКУЛЕС" 

Даниэль Вольф об освободительной борьбе, возглавляемой князем Ракоци 

Резюме 

Цель настоящей научной работы - познакомить читателя с такой научной рукописью, 
которая в своеобразном освещении излагает события конца 17-го века и события, имевшие 
место в Трансильвании в ходе освободительной борьбы, возглавленной Ракоци. 

Работа Hydra Transilvanica (1708 год), автором которой является трансильванский свя
щенник саксонец Даниэль Вольф (умер в  1729 году) первоначально инспирирует позицию 
сторонника кайзера: фигурирующая в названии „Трансильванская Гидра" символизирует 
военные действия, вызванные в Трансильвании вооруженной борьбой за свободу под 
руководством Ракоци, а „Немецкий Геркулес" („Teutscher Hercules") олицетворяет кайзе
ровские войска, победившие повстанцев. Даниэль Вольф описывает историю трансиль
ванских событий борьбы за свободу под руководством Ракоци с собственной точки зрения, 
выдвигая на передний план села и саксонские города главным образом по течению р. 
Кюкюллё. Написанная в духе хроник и дневниковых записей работа старается не просто 
описать военные походы и действия, но весьма выпукло показывает и такие события, 
которые оказали серьезное влияние на судьбу трансильванских саксонцев, и все это под
крепляется прилагаемыми копиями оригинальных документов. Таким образом  Hydra 
Transilvanica представляет собой не только своеобразную селекцию событий периода 1687 -
1711 годов, но является и субъективным показом того, каким образом трансильванские сак
сонцы, вначале выступавшие против господства Габсбургов в Трансильвании, в конце кон
цов встали на сторону кайзеровской власти. Работа Даниэля Вольфа требует от нас более 
серьезного изучения настоящего вопроса, попытка чего, сделанная в виде схематичного 
обзора, и отражается в данной научной статье, основанной главным образом на подлинном 
источнике. 

A szerző fordítása. 


