
társadalmi víziók fontossága mel-
lett érvel, hogy végre meghallhas-
suk a természet szavát.

Ha pillanatnyilag nem is a glo-
bális felmelegedés megállítása tû-
nik a legsürgetõbb feladatunknak,
a témakör tárgyalásával nem várha-
tunk a Covid19-pandémia megszû-
néséig, már csak azért sem, mert a
világjárványok megjelenése szoro-
san összefügg a klímaválsággal. 
A kötet megjelenése kellemes, de

ami ennél fontosabb, hogy a jövõn-
ket alapvetõen meghatározó témá-
ban felmerülõ kérdésekre kínál
megoldást közérthetõ formában.
Meggyõzõdésünk, hogy a környe-
zettudatos viselkedés elterjedése
nélkül az ember fennmaradása a
Földön veszélybe kerül, ezért a Ter-
mészet és felelõsség elolvasását
mindenkinek ajánljuk.

Sípos László
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NAGYSZEBEN ÉS POLGÁRAI 
A 16. SZÁZADBAN 
Mária Pakucs-Willcocks: Sibiul veacului al 
XVI-lea. Rânduirea unui oraº transilvãnean 
[A 16. századi Nagyszeben. Egy erdélyi város rendje]

Pakucs-Willcocks Mária kézen
fogja és végigvezeti az olvasót
Nagyszebenben, két korszak hatá-
rán, a középkor végén, valamint a
kora újkor elején, a kora újkor haj-
nalára, annak elsõ évtizedeire össz-
pontosítva, amelynek köszönhetõ-
en megismerhetõk egy erdélyi
szász város politikai, társadalmi és
vallási életének fõbb aspektusai.
Mûvében fény derül arra, hogy mit
jelentett egy gazdag és egyben biz-
tonságos településhez tartozni, és
milyen történésekkel, jelenségekkel
szembesültek e város lakói a 16.
század során.

A szerzõ a bukaresti Nicolae
Iorga Történeti Intézet kutatója, ku-
tatási területéhez tartozik a kora új-
kori társadalom-, gazdaság- és vá-
rostörténet. Könyve, a bevezetõt
követõen öt nagyobb és több alfeje-
zetre tagolódik, majd ezeket végszó,

mellékletek, forrásjegyzék, szakiro-
dalom és az illusztrációk jegyzéke
követi. A román nyelvû várostörté-
neti kiadványnak köszönhetõen
fény derül arra, hogy miképpen
mûködött egy városi közösség öt-
száz évvel ezelõtt, mindemellett
egyéni és kollektív sorsokat fed fel,
amelyekre írott és íratlan szabályok
gyakoroltak hatást. 

Pakucs-Willcocks a téma histori-
ográfiája tárgyalásának nagy teret
szentel, figyelembe veszi mindazo-
kat a kutatásokat, kiadványokat,
amelyek párhuzamba hozhatók sa-
ját eredményeivel. A könyv szá-
mottevõen hat évtizedre koncent-
rál, az 1540–1600 közötti idõszakra
helyezi a hangsúlyt, amely meg-
egyezik Haller Péter és Albert Huet
tevékenységének éveivel. A kötet
levéltári, latin és német nyelvû for-
rások aprólékos és alapos feldolgo-
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zásának köszönhetõen született
meg, a források igen széles körû
tárházának (számadáskönyvek, jo-
gi és céhes iratok, valamint egyhá-
zi és városi statútumok) adataira
építve.

Az elsõ fejezet a politikai rend-
del foglalkozik, amelyben elsõsor-
ban a város kezdeti idõszakára vilá-
gít rá, egészen a 12. századig vissza-
tekintve, amikor a szászok hospesek-
ként Erdélybe érkeztek. Egy sze-
rény, faházakból álló középkori te-
lepülés történetének részletei is-
merhetõk meg egészen a felvirág-
zást hozó 1500-as évekig. Szeben a
16. század során már két minõség-
ben tûnik fel, egyrészt Szebenszék
központja volt, másrészt az erdélyi
szászok legjelentõsebb döntéshozó
és bíráskodási fóruma, a Szász
Universitas is itt mûködött. Tudni
kell, hogy Nagyszeben vezetõsége
az egész szász közösséget képvisel-
te az erdélyi fejedelemmel és a má-
sik két, az erdélyi magyar nemes és
a székely nemzettel fenntartott
kapcsolatokban. Fény derül arra,
hogy kik képviselték a város hierar-
chikus politikai rendszerét, amely-
ben a polgármester, a királybíró, a
székbíró, a városgazda, a városi ta-
nács, a jegyzõ és a centumvirek kap-
tak kiemelkedõ szerepet. A szerzõ 
a hivatalok, fontosabb kifejezések
német megfelelõit mindvégig fel-
tünteti. Szintén e fejezetben kap
képet az olvasó arról, hogy milyen
elõfeltételei voltak a polgárjog el-
nyerésének. Ahhoz, hogy valakibõl
Stadtmann, azaz városi polgár vál-
hasson, akárcsak más európai váro-
sokban, a település falain belül in-
gatlant kellett a tulajdonolnia, ami
után adót fizetett. A részletekbe
menõ fejezet rávilágít arra is, hogy
a fertályok felmérése és összeha-
sonlítása alapján mennyibe került
Nagyszebenben egy lakóház, hol

lakott a módosabb és hol a szûköl-
ködõbb réteg. 

Pakucs-Willcocks Mária bete-
kintést nyújt a tehetõs városlakók
szûk körébe is. Ritkaságnak említe-
ném Albert Huet hatalmas vagyo-
nát. Egy hagyatéki leltárból kide-
rült, hogy javainak listája 35 oldalt
tett ki, amelyhez hozzátartozott
egy tetemes pénzösszeg, három
szebeni ház, legelõk, kertek, gyön-
gyök, láncok és harminc aranygyû-
rû! Szintén a város jelentõs polgá-
rának számított Haller Péter, aki
Budáról érkezett, hogy családi vál-
lalkozását tovább bõvítse Erdély-
ben. Karrierje gyorsan ívelt felfele,
rövidesen a szebeni politikai élet
résztvevõjévé vált, polgármester,
szász királybíró, majd kincstárnok
lett. Fontos kiemelni, hogy a városi
elit többi tagjához hasonlóan távol-
sági kereskedelemmel foglalkozott,
különféle keleti árukat és fûszere-
ket forgalmazott. A könyv meg-
annyi, a nem szakemberek számára
különösképpen hasznos értelmezõ
részt tartalmaz. Többek között rá-
mutat ezeknek az árucikkeknek az
exkluzivitására, amelyeknek egy-
kori értékét manapság nehéz felbe-
csülni, hiszen, ahogy a szerzõ is 
írja, napjainkban bármelyik kis-
boltban könnyen beszerezhetõk. 

A második fejezet a jó rendésze-
tet, megfelelõ kormányzást, irányí-
tást, vagyis az úgynevezett Gute
Policey fogalmát tárgyalja, amely-
ben a humanizmus hatását kell lát-
ni. Szebenben a hatóságok felada-
tuknak tekintették, hogy a polgáro-
kat a közösség igényei szerint kor-
dában tartsák. Nem csupán a nagy-
szebeni politikai vezetés érezte kö-
telességének, hogy a közjót szolgál-
ja, Európa-szerte vezettek be szabá-
lyokat erre vonatkozóan fényûzés,
prostitúció, koldulás ellen. Fogal-
mat alkothatunk arról, hogy a 16.116
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századi szász „fõváros” lakói zárt
közösséget alkottak, ez pedig egy-
részt abban merült ki, hogy akadá-
lyozták a házvásárlást azok számá-
ra, akik nem a szász nemzethez tar-
toztak, tiltották a vegyes házassá-
gokat, céheikbe nem vettek fel ma-
gyar ajkú tagot, továbbá a spanyo-
loknak, franciáknak és szerbeknek
tiltották a letelepedést. Minden jel
arra utal, hogy szigorú feltételek-
hez kötötték a közösségükhöz való
tartozást, ezáltal pedig a kívülál-
lóknak nem volt esélye a beépülés-
hez, az asszimilálódáshoz, hiszen
becsületes hivatás nélkül nem tud-
ták állni a sarat, nem boldogultak,
és nem is válhattak polgárrá. 

A könyvnek szintén e részében
kerülnek elemzésre a 16. század-
ban élõ szebeniek elvei, amelyek a
mai emberek számára is példaérté-
kûnek bizonyulnak. Országos vá-
sár során a városlakók számára kö-
telezõ volt a házuk elõtti területen
tisztaságot tartani, a földet téglák-
kal vagy gerendákkal lefedni, a kel-
lemetlen szagokra megoldást kel-
lett találniuk, a szemetet össze kel-
lett szedniük, aki pedig kétszeres
felszólításra sem tette a dolgát, arra
pénzbírságot szabtak ki. A szerzõ a
vizsgált század alacsony bûnözési
rátájára mutat rá, amelynek hátte-
rében nem feltétlenül a példás éle-
tek álltak, hanem elhallgatott ese-
tek. Ez pedig arra enged következ-
tetni, hogy a polgárok baj esetén a
hatóságok helyett inkább a rokon-
sághoz fordul(hat)tak segítségért.
Pakucs-Willcocks Mária arra gya-
nakszik, hogy a város kizárta az
emlékezetébõl a negatív, elfogadha-
tatlan eseteket, amelyek esetleg
rossz fényt vethettek volna morális
szempontból a közösségre. Egysze-
rû oka lehet annak, hogy írásban
nem akartak a bûntettekrõl meg-
emlékezni: amit nem tartottak mél-

tónak közösségükhöz, arról nem
tettek említést. Erre utalhat az is,
hogy az aranymûvesek céhének
jegyzõkönyvébõl hiányzik egy ol-
dal, amely egyszerûen az elkalló-
dásnak is betudható, ugyanakkor
valamilyen elítélendõ cselekedetre
is utalhat. Világossá válik az is,
hogy a kora újkori embert a fizikai
és a szociális határok határozták
meg, amelyek miatt gyakran adód-
tak konfrontációk. Ezeknek az elsi-
mításában a magisztrátus vállalt
szerepet, ezáltal is betöltve a felelõs-
ségteljes hatóság funkcióját. A feje-
zet során szó esik a városban egy-
koron még álló, fegyelmet és rendet
sugalló jelképekrõl, a Roland-szo-
borról, a pellengérrõl, illetve a bo-
londok ketrecérõl, amelyeket a mo-
rális törvények ellen szegülõk nyil-
vános megregulázásakor vettek
igénybe.

A harmadik fejezet a város azon
idõszakába repíti vissza az olvasót,
amikor a település rendje felborult.
Ez lehetett egy lázadás, amely gyil-
kossággal és tûzvésszel járt, ugyan-
akkor olyan örömteli pillanatok,
ünnepségek, mulatságok is, ame-
lyeknek köszönhetõen a szebeni
szászok megtapasztalhatták a szür-
ke hétköznapokból való kiszaka-
dást. Példának okáért 1579-ben Bá-
thory István (1553–1586) sikerét
ünnepelték, amikor az erdélyi feje-
delemnek és lengyel királynak si-
került elfoglalnia egy litván várat.
Az ünneplésbe a város minden 
rétegét bevonták, a szerzõ a részt-
vevõk gazdag listáját tárja elénk.
Albert Huet a város hivatalnokait
lakomára invitálta háza elé, amely
a vigadalom mellett a politikus rep-
rezentációját is szolgálta. Asztalu-
kat fiatalok vették körül, akik dula-
kodásba kezdtek a királybíró pénz-
szórása folytán. Hatalmas hordóból
kínálták a bort, táncoltak, furulya-
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és trombitaszó zengett, sõt ágyúk
dördültek el, aminek következté-
ben, házak ablakai törtek be, tetõ-
cserepek estek le. Ezáltal nem min-
denki tudta átérezni a jó hangula-
tot, hiszen egyeseknek az ünneplés
kárt tett az ingatlanában, amit vi-
szont a késõbbiekben közpénzbõl
térítettek meg. Ezek az események
olykor áldozatot is követeltek.
Egész Európa városi közösségeiben
sor került hasonló ünnepségekre,
amelyek részben a hivatalnokok és
a céhtagok népszerûségét szolgál-
ták. A történész külön fejezetet
szentel Albert Huet személyiségé-
nek – akinek a tiszteletére a város
aranyérmet is vert, a királybíró mo-
nogramjával –, amiben példamuta-
tó énje kerül fókuszba. Ezekkel az
emelkedett hangulatban zajló al-
kalmakkal ellentétben megesett,
hogy a városlakók erõszakos maga-
tartást tanúsítottak nemcsak egy-
mással, hanem akár a hatóságokkal
szemben is. 1556-ban a centumvi-
rek Johann Roth királybíró ellen lá-
zadtak fel, akit kegyetlenül meg-
gyilkoltak, de nemtetszésüket kí-
vánták kifejezni Johann Lulay ki-
rálybíróval szemben is, aki ráadá-
sul nem volt szebeni születésû. 
A nem kívánt személy eltávolításá-
val járó felfordulás után a magiszt-
rátus gondoskodott a rend helyre-
állításáról, amihez hozzátartozott a
tettesek megbüntetése is. 

A könyv negyedik fejezete a
megfelelõ módon vezetett közös-
ségre és a morális értékrendre he-
lyezi a hangsúlyt. A szerzõ megem-
líti, hogy a szászok egyfajta „zsiger-
bõl eredõ” önfegyelemmel rendel-
keztek, amit nem a hatósági rendel-
kezések váltottak ki. A szebeni ta-
nács által kibocsátott törvények,
szabályok egy ideális város képét
erõsítették, a helyes kormányzás
ideológiáját körvonalazták, amely-

nek a polgárok a haszonélvezõi
voltak. A magisztrátus kötelességé-
nek érezte, hogy közös értékeken
alapuló közösséget hozzon létre, a
közjó biztosításával, sõt hatáskörén
túllépve, más testületek és intéz-
mények szerepkörét – egyház, cé-
hek, szomszédságok – is átvéve,
utat és példát mutasson lakóinak.
A városban elburjánzottak a pro-
testáns tanok, amelyek jelentõs ha-
tást gyakoroltak a városi életvitelre,
ezeknek következtében pedig a la-
kók elvetették a pompát, a féktelen
mulatozást, az ételpazarlást, az éj-
szakai sétát, a gyertyaoltás utáni
szórakozást, a gondatlanságból oko-
zott tûzeseteket. A könyv sorra ve-
szi a megtörtént kihágásokat, és
ezek mindegyikére konkrét esetet
hoz fel példaként. Ugyanakkor
nem számított elfogadottnak a há-
zasságon kívüli viszony, a frigy
elõtti aktus sem. A kocsmák állan-
dó problémát jelentettek, ahol az
italozás és a játék hevében botrá-
nyok alakultak ki. A szerzõ rámuta-
tott arra, hogy a kiadott rendeletek
egy félelmekkel és aggodalmakkal
teli világot tükröznek, amelyben a
gondokat megszégyenítéssel és
büntetésekkel igyekeztek elkerülni,
orvosolni. A már említett szom-
szédságok a város mikroközössége-
inek számítottak, amelyekben a
társadalmi kontroll hatékonyan,
ugyanakkor szigorúan mûködött.
Minden egyes városlakó egy szom-
szédsághoz tartozott, amelyben a
tagok felelõsséget vállaltak egy-
más biztonságáért, környezetük és
a kutak tisztaságáért. Betegségek,
elhalálozások során segítették egy-
mást, éjszaka felváltva õrséget al-
kottak. Az összetartás, az együtt-
mûködés és a morális értékek
szem elõtt tartása jellemezte õket.
Aki ez alól kibúvót keresett, azt ki-
rekesztették. 118
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Az ötödik fejezet szintén a fe-
gyelmet helyezi górcsõ alá, ez alka-
lommal egyházi szempontból.
Részletes leírást kapunk arról,
hogy a várostól elválaszthatatlan
reformáció miképpen nyert teret
Nagyszebenben, elsõsorban köny-
vek formájában, de szóbelileg is
terjedt, kereskedõk és peregrinus
diákok révén. A hitújítás az erdélyi
szászok identitásának kiteljesedé-
séhez is hozzájárult. A könyv ada-
tokkal szolgál arra vonatkozóan,
hogy a plébánosok élete akkor szá-
mított példamutatónak, ha szeré-
nyen öltöztek, ha távol tartották
magukat a botrányoktól, a csúfoló-
dástól, a fényûzéstõl, sõt gyûrût
sem volt szabad viselniük. A refor-
mációnak köszönhetõen a városi
iskola is megújult, Haller Péter ösz-
töndíjakat hozott létre a diákok
számára, könyveket adományozott.
A diákok és a tanárok viselkedését
keretek közé szorították, az itt ta-
nuló diákok nem beszélhettek csak
latinul és görögül, este kilenc óra
után pedig nem hagyhatták el az
épületet. A fejezet arról is beszá-
mol, hogy miképpen vélekedtek a
házasságról. A frigyek elsõsorban
családok között megkötött gazdasá-
gi szerzõdésnek számítottak. A vá-
ros csakis az Isten színe elõtt meg-
kötött egybekeléseket ismerte el,
egy háztartás csak abban az eset-
ben számított tisztának és keresz-
ténynek, ha mindkét fél ismerte a
katekizmust, templomban keltek
egybe, ugyanakkor mindez a szü-
lõk beleegyezésével történt, és a ce-
remónia elõtt nem létesítettek sze-
xuális kapcsolatot. E morális elvek-
kel szemben álló esetek mutatják,
hogy nem minden házasság mûkö-
dött problémamentesen. A szerzõ
két válás történetét ismerteti, 1536-
ból és 1590-bõl, mindkettõ házas-
ságtörés miatt következett be.

A leírtak tükrében a 16. század
egy változásokkal teli idõszakot ho-
zott el Szeben életében, amelyben
a politikai és vallási struktúrák a
középkori jelleget elhagyva kezdtek
modernné válni. A kötet peres ira-
tok, tanúvallomások, számadás-
könyvek, statútumok, valamint
többek között különbözõ jegyzõ-
könyvek alapján igyekszik rámu-
tatni a szebeni hatóságok elhiva-
tottságára, a morális fegyelmezés, a
kormányzás és a városlakók eduká-
lását illetõen. Az említett források
mindegyike egy ideális, szász, lu-
theránus város törekvéseit tükrö-
zik, annak ellenére, hogy természe-
tesen a politikai és egyházi hatósá-
gok erõfeszítései olykor hasztalan-
nak bizonyultak, hiszen a szebeni-
eknek sem sikerült teljes mérték-
ben példaértékû életet élniük.
Mindezek ellenére a lakosság nagy
része a közösség harmóniájára, be-
csületességére és a város felvirá-
goztatására törekedett. Az izgalmas
esettanulmányokkal teleszõtt könyv
rávilágít arra is, hogy egy hasonló-
an fejlett városhoz tartozni szigorú-
an meghatározott kötelezettségeket
feltételezett, adófizetést, éjjeli õr-
szolgálatot, vasárnapi istentisztele-
teken való részvételt, illetve a szom-
szédság tagjaival való jó együttmû-
ködést. A szerzõ többször állítja
párhuzamba a várost egyéb német
ajkúak által lakott kül- és belföldi
településekkel, az eseteket olykor
több perspektívából megvilágítva.
Pakucs-Willcocks Mária eredmé-
nyesen tett kísérletet arra, hogy be-
bizonyítsa: a kora újkori Szebennek
sikerült az európai mentalitás- és
politikai irányzatokkal azonosulnia
és lépést tartania. Az olvasmányos,
illusztrációkkal és fényképekkel
színesített kötet fõleg társadalom-
és mûvelõdéstörténeti szempont-
ból közelíti meg a 16. századi
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Szebent, amelynek szimbólumokra
és rendkívüli értékekre épülõ vilá-
gát közel hozza az olvasóhoz. 

A szerzõ korábbi, Nagyszeben-
nel foglalkozó tanulmányai, vala-
mint könyve kisebb témákat érint-
ve foglalkozott a város múltjával,
egészen konkrétan a kereskedelem-
mel, a görög és az Oszmán Biroda-

lomból származó kereskedõkkel,
Szeben szomszédságaival, vala-
mint ünnepségeivel. Korábbi mun-
káihoz viszonyítva ez utóbbi kötete
szélesebb kitekintésben vizsgálja
az erdélyi szász város múltjának
egy szegmensét. 

Kis Cynthia
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DOKUMENTUMKÖTET 
A KÁROLYI-KORMÁNY NEMZETISÉGI
MINISZTÉRIUMÁNAK IRATAIBÓL
L. Balogh Béni: Erdélybõl jelentik. A Károlyi-
kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott
iratai. 1918. november 3.–1919. január 29.

Mivel az elsõ világháború lezá-
rása és az azt követõ, a magyar
nemzet számára tragikus esemé-
nyek százéves évfordulója járt le
nemrég, ennek megfelelõen szá-
mos írás jelent meg a magyar
könyvpiacon is ezekben a témák-
ban. Nemegyszer egy-egy felvetés
hatása túllépte a szakmai köröket,
és közéleti vitákat is generált, gon-
dolok itt például a szabadkõmû-
ves páholyok szerepérõl vagy a Ká-
rolyi-szobor ideális helyérõl szóló
vitákra. Ilyen körülmények között
a szakember számára kétféle kihí-
vás kínálkozik: az elsõ, hogy a már
meglévõ, megjelentetett munkák
alapján átfogó, hasznos szintézist
írjon, melyben a már kialakult atti-
tûdöket árnyalja, pontosítja. A má-
sik irány megpróbálni a nagy
mennyiségû, már a köztudatban
meghonosodott információk mellé
újat hozni, olyan dokumentumok

feltárásával, melyek ismertek le-
hetnének korábbról is ugyan, de a
gyakorlatban mégis újszerûen hat-
nak, új gondolatokat hozhatnak be
a köztudatba. L. Balogh Béni e kö-
tete a második kihívást igyekszik
elsõsorban teljesíteni. 

A szerzõ jó ismerõje az erdélyi
magyarság 20. századi történeté-
nek, több könyve is megjelent e vo-
natkozásban. Fõleg az olyan meg-
határozó témák érdeklik, mint a bé-
csi döntés háttere és a dél-erdélyi
magyarság sorsa a második világhá-
ború éveiben vagy az elsõ világhá-
borút követõ impériumváltás és a
román–magyar határ kijelölésének
kérdése. Ez utóbbi témában nemré-
giben közölt tanulmányt a Korunk-
ban is. Mint a budapesti Nemzeti
Levéltár munkatársa, elsõ kézbõl
férhet hozzá értékes dokumentum-
gyûjteményekhez, és kutatóként ezt
a lehetõséget – errõl tanúskodnak

Iskola Alapítvány Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár, Kvár–Bp., 2020.




