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NEMZETISÉGEK EGYÜTTÉLÉSE ERDÉLYBEN  
A XVI-XVIIL SZÁZADBAN

A különböző etnikumok együttéléséről 1982-ben írt könyvem (Közös múl
tunk) valószínűleg címe miatt aránylag simán átment a bukaresti cenzúrán.1 
Mihai Dulea, az akkori brassói kommunista propagandatitkár elrendelte az elég 
szokatlan eseményt: egy brassói szerző által kiadott magyar könyv recenzálását 
a helyi román kulturális lapban (Astra). Azonban Dulea elvtárs még 1982/83 
fordulóján visszakerült Bukarestbe s mikor ’83 vagy ’84-ben a Domokos Géza 
vezette Kriterion könyvkiadót ellenőriztette, a Közös múltunk volt már az egyik 
vörös posztó. Talán rájöttek arra, hogy könyvem esetében a főhangsúly nem az 
államnemzet és a legfőbb nemzeti kisebbség viszonyára tevődik, hanem az 
főképpen a magyar -  szász együttélést vizsgálja. Városainkban mindig voltak 
különböző etnikumok, de közös intézményei csak a kulturális és vallási struk
túrák azonos fokán levő nemzetiségeknek lehetnek. Eltérően az észak-magyar
országi (katolikus vagy lutheránus) szlovákoktól, Erdélyben az ortodox romá
noknak nem lehettek közös egyházi vagy iskolai intézményei a katolikus vagy 
protestáns magyarokkal és szászokkal. A rendkívül változatos és finoman struk
turált feudális élet természetesen megtalálta annak módozatát, hogy kihasználva 
az adott kereteket, kiutat mutasson a társadalmilag felemelkedő egyéneknek. A 
17. században a brassói és szebeni levantei kereskedelmi kompánia görögnek 
nevezett, de lényegében balkáni (köztük macedó-román, bolgár és persze görög) 
kereskedői lettek Erdély leggazdagabb tőzsérei, mai néven finánctőkései. Az 
itteni szász városok vezetésében azonban semmi beleszólásuk nem volt. A 
szebeni kereskedőkompánia 17. századi vezetője, Papa Iani Apafi fejedelem 
idejében Páter János néven magyar nemességet szerzett s ilyen alapon házat 
vásárolt Gyulafehérvár és Szászsebes külvárosában. Ő már főúri életmódot 
folytatott, de vallásilag megmaradt ortodoxnak, sőt fő ellenzője lett az 1700 
körüli román vallási uniónak. 1700-ban az ortodox klérust román nyelven, 
szólította fel a pravoszláv hűségre.2 Fia, Páter Pál azonban a 18. század elején 
már a görög katolikus hitet követi s a fogarasi román püspök jegyzője. Mivel 
ekkor a görög katolikus irányzat még nem különült el élesen a római katolikus
tól, az addig unitárius és református tanácsurak által vezetett kolozsvári tanács
nak 1713-óta a katolikus „román” Páter Pál is tagja lehetett (Paulus Pater 
civitatis Claudiopolis senator et deputatus).3 Hátszegben a városi református
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román nemesség az ortodox román lakosság képviselőivel együtt „tartották a 
várost”.

Jelen dolgozatom kutatási területe a történelmi (belső) Erdély, a Partium 
(Részek) és Bánság nélkül. A kutatás a 15. századtól kezdődik s nagyjából 
1848-ig tart. Az időhatároknál jóval nehezebben lehet meghatározni a vizsgálat 
tulajdonképpeni tárgyát, az erdélyi mezővárost. Együttélés ugyanis volt a királyi 
vagy kulcsos városokban, a mezővárosokban és a falvakban is. A korabeli 
erdélyi mezőváros elhatárolása a többiektől a következő kritériumokra alapoz: 
a korabeli történelmi forrásokban neve oppidum s a falvaktól eltérően belső és 
külső tanácsa van. Erdély első, Johannes Honterus által Baselben 1532-ben 
metszett térképen a helynevek írásformája alapján különülnek el a kulcsosváro
sok, mezővárosok és a falvak. így nagybetűsök a királyi vagy kulcsos városok 
(pl.: CIBINIUM). Ezek közé tartozott Gyulafehérvár, Beszterce, Szeben, Brassó 
Szászsebes, Kolozsvár, Medgyes és Segesvár. Minden fallal kerített város körül 
hóstátnak nevezett külvárosok voltak. íme ezek etnikai helyzete a 16-17. szá
zadokban:

-  Gyulafehérvár belvárosa magyar, hóstátjait románok, magyarok és rácok 
lakták. A várban a zsidóknak külön utcája (gettója) volt.

-  Beszterce, Szeben, Szászsebes, Medgyes és Segesvár belvárosa szász, 
külvárosait jobbára szászok és román majorosok lakták.

-  Brassó belvárosa szász, három külvárosa közül egyiket szász földművesek 
(Óbrassó), a másikat magyarok (Bolonya) és a harmadikat bolgárnak nevezett 
románok lakták (Bolgárszeg).

-  Kolozsvár belvárosában és külvárosaiban együtt éltek szászok és magya
rok. A külvárosok közül Szentpétert inkább magyarok, Hidelvét (Neustift) 
1600-ig szászok, utána szászok és magyar hajdúk (hóstátiak) lakták.

Az 1532-es térképen a mezővárosok kezdőbetűit Honterus nagybetűvel írta 
(pl. Aderhell), ezzel különböztetve meg őket a kisbetűvel írt falvaktól (pl. 
Weingarten -  Vingard).4 Erdély mezővárosai tehát 1532-ben a következők. (A 
magyar és román helynévfordítás mellett közlöm az akkori etnikai struktúrát is):

Aderhell -  (Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc) -  magyar;
Agnettin -  (Szentágota, Agnita) -  szász;
Altemburg -  (Kőrösbánya, Baia de Cri§) -  szász, magyar és román lakosságú 

bányaváros;
Bros (Szászváros, Orá§tie) -  belvárosa magyar és szász, külvárosa román;
Burglos -  (Dés, Dej) -  magyar;
Byrcke -  (Petele, Petelea) -  szász;
Byrthalbn -  (Berethalom, Birtan) -  szász;
Ceidyn -  (Feketehalom, Codlea) -  szász;
Engetin (Nagyenyed, Aiud) -  magyar és szász;
Helten -  (Nagydisznód, Cisnádie) -  szász, határára telepedett Cód (Zoodt, 

Sadu) -  román kenézfalu;
Hunia -  (Bánffyhunyad, Huedin) -  magyar;
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Kysdj (Szászkézd, Saschiz) -  szász;
Mergenburg -  (Barcaföldvár, Feldioara) -  szász;
Neumarck -  (Székely- vagy Marosvásárhely, Tg. Mure§) -  magyar; 
Neumarck -  (Kézdivásárhely, Tg. Secuiesc) -  magyar;
Ofenberg -  (Aranyosbánya, Baia de Arie§) -  szász és román lakosságú 

bányaváros;
Regen -  (Szászrégen, Reghin) -  szász, magyar és szász lakosságú faluval 

(Magyarrégen);
Repys -  (Kőhalom, Rupea) -  szász;
Rodna -  (Radnabánya vagy Óradna, Rodna Veche) -  szász, magyar és román 

lakosságú bányaváros;
Rosenaü (Barcarozsnyó, Rí§nov) -  szász, Bolgárszeg nevű részében kenéz 

vezette román negyed;
Schlotten -  (Abrudbánya, Abrud) szász, magyar bányaváros, Abrudfalva 

(Oláhabrud) nevű külvárosát románok lakták;
S. Iorgen -  (Sepsiszentgyörgy, Sf. Gheorghe) -  magyar;
Tártéin -  (Pázsmár, Prejmer) -  szász;
Tekendorff -  (Teke, Teaca) -  szász;
Thorrenburg -  (Torda, Turda) -  magyar, a sóvágók között románok is voltak; 
Wincz -  (Alvincz, Vinpi de Jós) -  szász, magyar és délszláv, később román 

is.
Ysemberg -  (Torockó, Rimetea) -  szász és magyar bányaváros;
Zum Creucz -  (Szitás vagy Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc) -  magyar.

Habár Honterus térképén több uradalmi központot kisbetűvel írtak, de mivel 
várként is jelöltettek, melyeknek -  mint ismeretes -  vásárjoguk is volt, tehát 
ezeket is mezővárosok közé sorolhatjuk:5

fogarisch -  (Fogaras, Fâgàraç) -  szász és magyar városi lakosság, román 
zsellérekkel és majorosokkal; 

gela -  (Gyalu, Giläu) -  magyar; 
görgen -  (Görgényszentimre, Gurgiu) -  magyar; 
kokelburg -  (Küküllővár, Cetatea de Baltá) -  szász és magyar; 
haynod -  (Vajdahunyad, Hunedoara) -  magyar, román és rác (szerb).

A Gernot Nussbächer brassói levéltáros által felfedezett, 1606. évre szóló 
szebeni német kalendáriumban (Almanach aud das Jahr 1606)6 38 erdélyi 
sokadalmas hely van felsorolva (Verzeichnis der Jahrmärck, so in Siebenbürgen 
gehalten werden). Ezek betűrendben a következők:

Agnetheln, Birthalmen, Bross, Bircke, Bachnen, Besotten, Clausenburg, 
Cronen, Creutz, Deckendorff, Deesch, Donnerstagmarckt, Dorenburg, Egnet- 
ten, Fugrisch, Hermanstadt, Hundertbühel, Hetzelssdorff, Klein, Schelken, Ko- 
ckelburg, Keissd, Koppisch, Leschkirch, Medwisch, Marcktschelken, Meschen,
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Neumarck, Nosen, Reussmarck, Reppes, Radnoten, Reen, Vywar, Vduarhely, 
Weissenburg.

A Johannes Hontems térképén nem szereplő vásárhelyek tehát:
Bachnen -  (Szászbonyha, Bachnea) -  1550-ig inkább szász, utána magyar;
Besotten (Búza, Búza) -  ebben a mezőségi oppidiumban 1550-ig inkább 

szászok, utána magyarok laktak;
Donnerstagmarckt -  (Monora, Mánárade) -  szász;
Hundertbüchel (Százhalom, Movile) -  szász;
Hetzelssdorff -  (Ecel, A(el) -  szász;
Klein Schelken -  (Kisselyk, Çeica Micá) -  szász;
Koppisch -  (Szásznagykapus, Copça Mare) -  szász;
Leschkirch -  (Újegyház, Nocrich) -  szász;
Marckschelken -  (Nagyselyk, §eica Mare) -  szász;
Meschen -  (Szászmuzsna, Moçna) -  szász;
Reussmarck -  (Szerdahely, Miercurea Sibiului) -  szász;
Radnoten -  (Radnót, Iernut) -  magyar;
Reichesdorff -  (Riomfalva, Richis) -  szász;
Schenck -  (Nagysink, Cincu) -  szász;
Schuck -  (Csíkszereda, Miercurea Ciuc) -  magyar;
Vywar -  (Szamosújvár, Gherla) -  magyar és román.
Feltűnő, hogy 1532-höz képest az 1605. évi sokadalom lista nem sorolja fel 

a barcasági és háromszéki vásárhelyeket, ezzel szemben feltünteti a Borföld 
számos mezővárosát (Ecel, Nagykapus, Kisselyk, Nagyselyk, Szászmuzsna, 
Riomfalva, Berethalom), ahol főleg a borkereskedés volt a döntő. 1605-ben 
hiányoznak a bányavárosok (Radnabánya, Abmdbánya, Aranyosbánya, Toroc- 
kó és Kőrösbánya), pedig ezek Aranyosbánya kivételével megőrizték mezővá
rosi jellegüket. A megnevezett települések közül viszont Százhalom mindvégig 
falusi település, Radnót pedig fejedelmi birtokközpont, egyébként nem volt 
mezőváros, mint ahogyan Szamosújvár sem. Az utóbbi csak az örmények 
betelepülésével, a 18. század elejétől lett város. Az 1676. évi kalendáriumban 
található sokadalmi helyek (Allhier sind verzeidnet die Siebenbürgischen Jahr- 
märckte wie sie folgen nach den Tagen der Monat. Im Jahr Christi 1676) közül 
eddig nem említett vásáros helyek:

Ermenyes -  (Mezőörményes, Urmeniçu de Címpie) -  román;
Blasendorff -  (Balázsfalva, Blaj) -  magyar;
Rekendeck -  (Retteg, Reteag) -  magyar;
Schomkerek -  (Somkerék, Çintereag) -  magyar;
Bethlen Sz. Miklós -  (Sínmicláuj) -  magyar;
Kerelő Sz. Pál -  (Sínpaul) -  magyar;
Bathos -  (Bátos, Batoj) -  szász;
Bethlen -  (Bethlen, Beclean) -  magyar, román hóstáttal (Bélyegalja);
Diemrich -  (Déva, Déva) -  magyar, román külvárossal.
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A fentebb felsorolt helységek mind uradalmi központok voltak, s már régebb
ről a környező falvak gazdasági központjai. Bátos bár nem bírt mezővárosi 
kiváltsággal, de szász faluközössége igen erős volt. Déva már a középkor óta 
uradalmi s egyben megyei központ, a település élén mindig városi tanács állt.

Az erdélyi vásárhelyek felsorolásából kimaradt a mindig mezővárosi rangú 
bányaváros Vízakna, valamint a 17. században oppidummá előléptetett Zalat- 
nabánya és Felvinc. Az 1600-as évek nagy diszturbiuma után az erdélyi fejedel
mek több erdélyi településnek hajdúvárosi jogot adtak (Tövis, Borbánd, Boros- 
sárd, Egerbegy, Aranyosgyéres), de ezeknek gazdasági értelemben mezőváros 
jellege alig volt.

A fejedelemség-kori Erdélyben tehát kb 58-60 mezőváros létezett. Ezek 
közül a régi középkor óta oppidum ranggal bírók többsége szász etnikumú volt. 
Az erdélyi szász céhuniók rendszerint nemcsak a kulcsos városok, de a mező
városok céheit is tömörítették. így például 1614-ben az erdélyi szász kádár 
céhunió szabályzatát Szeben, Segesvár, Medgyes, Beszterce, Kolozsvár, Enyed, 
Szászsebes, Nagysink, Szentágota, Nagykapus, Szászkézd, Berethalom, Ecel, 
Kisselyk és Nagyselyk céheit képviselő elöljárók írták alá. 1642-ben az erdélyi 
kovács céhunió statútumait Szeben, Segesvár, Brassó, Medgyes, Beszterce, 
Szászsebes, Szentágota, Kőhalom, Berethalom és Szászkézd képviselői is szig
nálták.7

A 60 erdélyi mezőváros közül 24 szász etnikumú volt. Ide tartoztak a szabad 
állású Királyföld vagy Szászföld oppidumai: Szászváros, Szerdahely, Újegyház, 
Nagysink, Kőhalom -  egyben székközpontok - , a Borföld vagy Medgyesszék 
„boros” vásárhelyei: Kisselyk, Nagyselyk, Berethalom, Nagykapus, Riomfalva, 
Ecel, Szászmuzsna. Segesvárhoz tartozott Szászkézd, Szebenhez Nagydisznód 
és Sinkhez Szentágota mezővárosa. A Barcaságon négy településnek volt me
zővárosi rangja, ezek: Prázsmár, Földvár, Feketehalom és Rozsnyó. A megyei 
földön szász mezőváros volt és maradt Petele (a görgényi uradalom gazdasági 
központja), Szászrégen, Bátos, Monora és Teke.

Több szász alapítású mezőváros a reformáció idején elvesztette német jelle
gét s lakossága jobbára magyar lett. Ide sorolható Szászbonyha, Bethlenszent- 
miklós (hajdan Szászszentmiklós), Búza, Retteg és Küküllővár, továbbá több 
hegyaljai szász mezőváros: Boroskrakkó, Borossárd, Magyarigen.

Az erdélyi bányavárosok helyzete etnikailag sokkal bonyolultabb. 1550 
körül a János Zsigmondhoz hű hatóságok Nagybányáról, Abrudbányáról és 
Offenbányáról elűzték a szász polgárságot. Abrudbánya megőrizte városi rang
ját és magyar unitárius polgársággal települt újjá. Sajátos a gazdaságilag mező
városnak számító, de társadalmilag végig jobbágyrangú Torockó (a régi Eisen- 
burg) etnikai fejlődése. A szász alapítású bányaváros 1570 után unitárius lett s 
ettől fogva magyar papjai és iskolamesterei voltak. Ennek ellenére az itteni, 
nyelvében már elmagyarosodott torockóiakat még 1650 körül is szászoknak 
nevezték. A torockói völgy és Aranyosszék között fekvő Székelykőn levő 
erődítmény egyaránt mentsvára volt a megyei és a széki lakosoknak. Orbán
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Balázs idéz egy 1650-beli esketést, melyben az egyik tanú azt vallja, hogy a 
jenői táborozás alkalmával (tehát 1616-ban) Székely várt az aranyosszékiek 
boronafákkal újból felépítették, a kapura kétfelől sorompót csináltak, s a hon
maradtak a szászokkal együtt e várban kerestek menedéket.8 Ezek a szászok 
pedig csak a torockói városi lakók lehettek.

A mezővárosok közül a vásárjog elnyerése után magyar jellegű volt Torda 
és Dés (német lakói csak a 13-14. században lehettek), Bánffyhunyad, Balázs- 
falva, Gyalu, Radnót, Bethlen, Somkerék és Szamosújvár. A 16. századtól 
magyar lakosságú Bethlenszentmiklós, Küküllővár, Szászbonyha, Búza. A Szé
kelyföldön pedig mezőváros Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Székelyke- 
resztur, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csíkszereda. Más forrásokból 
azonban tudjuk, hogy Illyefalvának is oppidum rangja volt. A magyar és székely 
vásárhelyek száma tehát 16- és 20 között váltakozott.

A fenti adatokból kitűnik, hogy a legtöbb erdélyi mezőváros zömével szász 
vagy magyar lakosságú, román városi polgárság csak Vajdahunyadon, Hátsze
gen, Fogarasonés Brassóban-Bolgárszegen-volt. A 17. századi új vásárhelyek 
közül csak Mezőörményes volt román jobbágyfalu. Az egy etnikum által uralt 
mezővárosban az együttélés inkább csak a városi cívisek s a földjeikre telepített 
zsellérek vagy majorosok közötti gazdasági viszonyra szorítkozott.

Közös múltunk című könyvemben a következő erdélyi mezővárosokban 
mutattam be a helyi együttélést:

román és magyar: Hátszeg, Vajdahunyad;
magyar és szász: Szászváros, Alvinc és Borberek, Vízakna, Nagyenyed, 

Sárkány, Retteg, Szászfenfes, Kolozsmonostor; 
román és szász: a fogarasföldi Bethlen; 
román, magyar és szász: Fogaras, Radnabánya.
Az együttélést demográfiai és történelmi okok egyaránt eredményezhették. 

A járványokban és háborús eseményekben pusztuló városi és mezővárosi lakos
ság rendszerint a környezete falusi népszaporulatából töltődött fel. Mivel szá
mos korai szász uradalmi központnak (Küküllővár, Szászbonyha, Dicsőszent- 
márton, Bethlenszentmiklós, Búza, Retteg, Mikeszásza) csak magyar és román 
falusi háttere volt, így ezek a reformáció korában elvesztették német jellegüket. 
A nagyméretű havaselvi és moldvai román bevándorlás ugyan kevésbé érintette 
az erdélyi városokat, a falvakban azonban jelentős volt. A legrégebbi erdélyi 
román krónika 1392-re datálja a Brassó és Rozsnyó Bolgárszeg nevű negyedek
be való macedoromán betelepedést.9 Mohács után a török elől az Alföldről főleg 
nemesekből, kézművesekből és értelmiségiekből összetevődő magyar menekü
lők telepednek szép számban Désre, Kolozsvárra, Nagyenyedre, Szászvárosba, 
de még Szebenbe is. A 17. század elején szintén a töröknek átadott bánsági, 
jenői, majd váradi részekről számos magyar, román és rác telepedik meg 
Erdélyben, főleg az 1600 körül elpusztult Fehér megyei Maros-völgy és Hegyal
ja részben oppidum rangra emelt nagyobb településeiben (Vajasd, Borbánd, 
Igen, Egerbegy, Tövis). Az 1660 körül török kézre került Szörénység jórészt
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román nemessége Erdélybe s ezen belül szép számban Hátszegre, Dévára és 
Tordára költözik.

Az 1600-1604 közötti nagy diszturbiumban Beszterce vidéke számos erede
tileg szász helysége teljesen elpusztul. Ezek közül egyesek csak románokkal 
népesednek újra (Sajónagyfalu, Sajószentiván), másokba a Mezőségről szász 
jobbágyok költöznek. Kisdemeterben és Vermesen azonban 1760-ig megvalósul 
egy bizonyos közös román-szász együttélés. „Pagus Kis Demetri” budapesti 
Országos Levéltárban őrzött 1713. évi urbáriuma szerint mindkét etnikumból 
voltak bírák: „Ezek szász és oláh részről való bírák exemptusok: Krajnik György 
és Német (Teutsch) György.”10 Radnabányán a 16. századig a szász-magyar 
együttélés volt a jellemző, 1600 után az Árpád-kori katedrálisban magyar papok 
szolgáltak, de a bányaváros vezetőségében a magyar-román paritás volt érvény
ben. A magyarokat bíró, a románokat a krajnik képviselte. Az 1713. évi urbárium 
szerint, „falus bíró Poncz Mihály, krajnikok Szent Györgyi Demeter, Iphtimia 
Marosán... Malmok ez határon edgy, melynek vámja az magyar pap és az 
templom szükségére jár. Az magyarok dézsmát adnak az papnak, mely is 
extendálódik ad gelimas is”. Annak ellenére, hogy az evangélikusokat magya
roknak tartották, az 1721. évi conscriptióban sok a német bányásznév is (Barth, 
Valter, Berger, Klokner, Gotsch, Egert, Sadler, Fleischer, Kreisel, Stolz, Mar
telmess, Reger, Horger). A város sebésze neve után ítélve angol: Ignatius 
Engellender chirurgus.11

A középkori etnikai együttélés a mezővárosokban sok helyen megmaradt, 
máshol pedig még 1848 előtt megszűnt. Az ok az asszimiláció volt, ritkább 
esetben pedig a kitelepítés. Vízaknán, Igenben, Krakkón, Nagyenyeden, Rette- 
gen, Szászbonyhán, Küküllőváron és végeredményben Kolozsváron is a szászok 
beolvadtak a magyarságba. Fogarason és Szászvároson a szász-magyar (és 
román) együttélés a 20. századig tartott. Kitelepítés ellenben ritkábban történt. 
1550 körül több bányaváros (Abrudbánya, Aranyosbánya) német polgárságát 
telepítették ki. 1760 körül Beszterce-vidék románjait a Radna völgyébe helyez
ték át, Radnabánya magyar és német polgárai pedig Felsőszászújfalura kerültek.

Az együttélésnek nem voltak külön intézményei, ezek szerepét a mezőváro
sokban a tanácsok, egyházak és iskolák töltötték be.

Az etnikailag egynemű városokban az egész mezővárosi (6 vagy 12 tagú 
belső és külső) tanács egyféle etnikumból tevődött össze. Ez azonban nem 
jelentette azt, hogy a város minden polgára egyetlen etnikumhoz tartozott. A 
szász mezővárosokban elvétve magyar nevek is feltűnnek, a székelyföldi oppi- 
dumokban nem volt ritka a szász eredetre utaló név. A 17-18. századi Maros- 
vásárhelyen Vidombáki, Rosznyai vagy Brassai nevet is találunk, melynek szász 
megfelelője a Weidenbächer, Rosenauer vagy Kroner. Az udvarhelyi tímárcéh
nek több tagja német nevű, ők valószínűleg a közeli Segesvár vidékéről kerültek 
a székely városba. A 18-19. században a tímárcéh jegyzői és ügyvédei között 
Daróczi (németül Draser), Spinger, Szaidel (Seidel), Tzikmántori (Zuckmant- 
ler) nevek bukkannak fel.12 A társadalmilag azonos helyzetűek együttélésének
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legklasszikusabb esete az, amikor a 12 tagú tanács tagjai között egyenlő arány
ban volt jelen a két etnikum. Erre -  legalábbis bizonyos időszakokban -  biztos 
adataink vannak Szászváros, Vízakna, Nagyenyed- s a kulcsos városok közül 
Kolozsvár esetében. Hátszegen és Vajdahunyadon a paritás inkább vallási volt 
az ortodoxok (majd görög katolikusok) és reformátusok között; a kálvinisták 
közül pedig egyaránt volt magyar és román. Az együttélés kiterjedt a város 
minden intézményére -  tehát közös, illetve váltásos volt az ispotály, a mező
vagy erdőőrség, a városvédelem, a jegyzőség stb.

Sokkal bonyolultabb volt a templomhasználat, különösen akkor, amikor a két 
etnikum különböző felekezetekhez tartozott. Erdélyben általában a magyar 
kálvinista, a szász pedig evangélikus volt. Ez jellemezte a helyzetet Szászváro
son, Vízaknán és Nagyenyeden. Kolozsváron viszont kb. 1630-ig az egész város 
unitárius volt, csak azután lett reformátussá, s e felekezet körében magyar és 
szász gyülekezet egyaránt létezett. Az 1690 körül alakult evangélikus egyházhoz 
főleg az újonnan betelepült szászok tartoztak. Szászrégen külvárosának számító 
Magyarrégen magyar református lelkésze pedig a lutheránus szuperintendenstől 
kapta kinevezését.

Mivel a négy bevett vallás között versengés folyt, nem lehet csodálkozni 
azon, hogy ez a vegyes etnikumú mezővárosokban is érvényesült. A magyar 
nemesi elem társadalmi súlya és a kálvinista államvallás hatása oda vezetett, 
hogy a 16. század folyamán Szászvároson, Nagyenyeden, Vízaknán és Fogara- 
son az eredeti szász plébánia kálvinista kézbe került s a lutheránus szászoknak 
új templomot kellett maguknak emelniök. Fogarason a helyzet annyira szélső
ségessé vált, hogy 1650 és 1690 között a bethleni szász lutheránus papnak kellett 
bejárnia a városba, mivel helyben nem lakhatott evangélikus lelkész. A külön
böző etnikumok közötti együttélés tehát egyáltalán nem volt problémamentes. 
A közelmúltban divat volt az együttélést a hivatalos proletár internacionalizmus
nak megfelelően szépíteni, idealizálni. A valóságban azonban a szász-magyar 
együttélést is éles viták jellemezték az országgyűléseken s bizonyára helyileg 
is. Ezt legjobban Kolozsvár esetében ismerjük, mikor 1568-ban -  főleg az 
újonnan betelepedett alföldi értelmiségi réteg hatására -  a városi magyarság a 
váltakozó világi vezetést az unitárius plébániatemplom (a mai Szent Mihály 
székesegyház) használatára is ki akarta terjeszteni. A szász érdekeket a Heltai 
Gáspár és szász társai által terjesztett ún. „Erzählung” tartalmazza.13 Ezzel 
szemben a magyarok „Az kolozsvári bíró, esküdt polgárok, száz emberek, 
magyarok panaszolkodások az szász nemzetség ellen, kolozsváriak ellen” című 
írással fordultak Csáki István erdélyi kancellárhoz.14 A vitázó felek a követke
zőképpen érveltek 1568-ban.

Heltaiék szerint Kolozsvárt korábban csak a szászok lakták. Őseiket IV. Béla 
mint fegyverfogáshoz értő vendégeket hívta az országba s ők telepítették újjá a 
tatárok által elpusztított várost. Úgy tudják, hogy a kolozsvári magyarok a 
szászok napszámosaiként és dolgosaiként furakodtak a városba (sind sie in die 
Stadt gekrochen), és akkor még a szelíd szászok nem tudták, milyen veszélyt
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hoztak ezzel a fejükre. A magyarok először csak a Vár utcán laktak, de aztán 
szép szavakkal meggyőzték a szászokat, akik megengedték, hogy a 12 tagú 
tanácsban két magyar legyen. Később a tanács felét követelték s kényszeríteni 
akarták a plébánost, hogy a szászokkal egyenlő számú magyar káplánt alkal
mazzon. Végül is mivel karddal és pajzzsal a főtérre vonulva nagy zendülést 
rendeztek s a szászokat a budai udvarban is beárulták, a szászok így kénysze
rültek a város közös vezetéséről szerződést kötni a magyarokkal.

A magyarok álláspontja viszont azt hangsúlyozza, hogy „A régi fejedelmek
től, kiváltképpen az boldog emlékezetű Mátyás királytól a két nemzetnek egyen
lő birodalom adattatott az városnak bírásában, ugyan-annyira, hogy egy eszten
dőben, mikor szász az bíró, az másikban magyarnak kell lennie, és minden 
esztendőben az tanácsosok felének magyarnak és felének szásznak kell lenniek, 
úgy annyira, hogy egyik az másik nemzetnél sem birodalommal, sem méltóság
gal, semmivel feljebb való, a mi ez közönséges birodalmat nézné, illetné, abba 
nem lehet és egyik az másikat meg ne nyomoríthassa.” Városi elsőbbségüket is 
sajátosan értelmezték. „Ez országban az magyar fő nemzet és fő az birodalom
ban is, a mennyiben épült is, az szászság is megtelepedett, az magyar engedel- 
méből lőtt, az ország magyar birodalmában volt, mellyet vérök hullásokkal 
leltek, az szászok penig csak profugusok voltak. Azért nem lehet az, hogy ők 
profugusok lévén, valami efféle épületből minket magyar nemzetséget ki re- 
kesszenek, és kisebb birodalmút mutassanak ő magoknál, csak ily okkal, hogy 
ők elsőknek és főknek mongyák magokat... Ti szászok nem prescribálhattok az 
magyaroknak törvényt és rítust, mibe éljenek, mert a mint felyül is az egyház 
dolgában megemlítettük egy nehán szóval, az magyarok fegyverrel vötték az 
országot. Ti csak ex permissione ungarorum vattok az országban, kiváltképpen 
penig itt Kolozsvárott, még mikor sem az megyés egyház, sem az kerítés nem 
volt, mikor ti oda telepettetek, csak folnagyok voltak ti néktek; még csak 
judiciális autoritosok sem volt, criminalis causába, homicidumot, furtumot és 
egyéb maleficiumot nem volt szabad megítélnetek, melyet azt innen privilégiu
motokkal megbizonyítjuk, és titeket azután az magyarok vöttenek melléjek, 
hogy equale domuniumotok és autoritások az város birodalmába legyen... Az 
magyarok töttek cívisekké is titeket Kolozsvárott, mert villanusok, rusticusok 
voltatok az előtt és annál is alábbvalóak, mert az paraszt bíró is ítélt criminális 
causât, de ti nem ítélhettek... Az magyarországit peniglen megvetik, avval adnak 
okot hozzája, hogy nem kolozsvári, ők közök penig legkevéssé vagyon kolozs
vári, hanem mind falvakból valóak, és inkább mint novitusok, mely dolog 
vagyon az jó rendtartásnak ellene, hogy bírót, polgárt numerussal tesznek 
törvényt is, egyéb constituciókat is.”

A vitatott templomhasználattal kapcsolatban Heltai és társai kifejtik, hogy a 
főtéri plébániatemplom mindig a szászoké volt, a nagy portálé felett az „Ecclesia 
Saxonum” volt felírva. A magyarok eleinte csak a temetői kis kápolnát használ
ták, a prédikációkat pedig a kolostorokban hallgatták. A plébániatemplomban 
soha magyarul nem prédikáltak, és a magyarok a kolozsmonostori konvent
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levéltárából eltüntették azon okleveleket, melyek a főtemplom szászok általi 
birtoklását igazolják. A magyarok álláspontja szerint: „Az nagy templom az 
magyar koronához való jövedelemből építtetett, először Zsigmond király épít
tette, a mint mondják, de Mátyás király végezte volt el az ország jövedelméből, 
mert az kolozsvári szászoknak nem volt volna soha annyi értékök ő maguktól, 
hogy olyan templomot építhettek volna, azért az magyarok ellen maguknak nem 
vendikálhatták volna... Az megyés templomot, mellyet ennek előtte mind az két 
nemzet egyaránt bírt és élt, kiváltképpen az pápás üdőbe, az szászok magoknak 
appropiálták és akarják appropiálni, és nem akarják, hogy abba magyar csak 
egyszer is prédikáljon, communicáljon, keresztelkedjen és egyéb isteni dicsére
tet míveljen.”

Szapolyai és Ferdinánd trónharcai idején a kolozsvári szászok is a „német 
királlyal” rokonszenveztek. A magyarok ezt is a szászok fejére olvasták, most, 
amikor Erdélyben János király fia uralkodott: „János királynak, az mi kegyelmes 
urunknak, ez országon kívül való létébe egy szegény embernek csak azért esett 
el a feje, hogy valami szászoknál kapálni volt, kik János királyt csúfolják volt, 
kalánvájónak nevezik volt, amaz peniglen inti volt őket, hogy ne szólnának úgy 
felőle, mert még meg jőne a királyuk, lenne, hogy az több rút, iszonyú dolgokat, 
a mineműek az magyarokon János király mián akkor estenek, most elhallgas
suk”.

A fenti vita érveiből kitűnik, hogy nem babra ment a játék s a felek nem 
bántak egymással kesztyűs kézzel. Különösen az elsőség dolgában voltak az 
álláspontok kibékíthetetlenek, ez nekünk 20. századi kutatóknak (sajnos) máig 
ismerős és igen is élő jelenség. Az 1568-as vita nemesi érvelői a Kolozsvárra 
telepedő magyar polgárt, jobbágyot, zsellért vagy kapást is magáénak vallja, 
ezzel megindult a nemzeti-népi érvelés.

Kolozsváron 1568 után a főtemplomot végül is együtt használták a szászok 
és a magyarok és az együttélés -  bár viták mindig voltak -  a 18. századig 
folytatódott. Az erdélyi városi, mezővárosi és falusi együttélés hátterét azonban 
az unió trio nationum-ra alapozó rendi alkotmány képezte, ami bár állandó 
rendi-vallási vitákkal volt terhes, de végleges törést nem szenvedett. Nálunk 
nem volt polgárháború, a hugenották vagy az anabaptisták elmeneküléséhez 
vezető üldözöttség.

A kontraszt még inkább kidomborodik, ha az erdélyi helyzetet a Kárpátokon 
túli ortodox világgal hasonlítjuk össze. A 15-16. században még virágzó mold
vai román, szász és magyar lakosságú városok (Moldvabánya, Románvásár, 
Huszvásár, Bákó, Kotnár, Karácsonykő, Neme, Szucsáva) katolikus hívei a 17. 
századra töredékre csökkentek. Karácsonykő katolikus templomát 1552-ben a 
moldvai vajda ágyukkal lövette szét s utána a város minden katolikus magyarját 
román hitre kereszteltette.’5 Katolikusokat a havaselvi Hosszúmezőn, Tergovis- 
tyán és Argyasudvarhelyen is jórészt ortodox hitre kényszerítették.16 Az újkor 
hajnalán Moldva és Havaselve régi katolikus jellegű városai szinte egységesen 
ortodoxok lettek.
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Az erdélyi együttélés fényeit és árnyait ezen geopolitikai és korszellemi 
kontextusban lehet csak igazán értékelni.
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