
A TESTVÉRISÉG ÉS AZ EGYUTT~LES HAGYOMANYAIBOL 

DINDER PAL 

A felvilágosodás korában fellendülő oknyomozó történetírás a nem
zeti múlt kutatását helyezte előtérbe. Ez az irány érvényesült Erdélyben 
is, ahol a román, magyar és szász történelmi irodalom általában külön 
ösvényen haladt és nemigen vette számba a nemzetiségek együttélésének 
szövevényes, de érdekes és tanulságos kérdéseit. 

A második világháború után, főleg a marxista szemlélet hatására, a 
polgári történetírás addigi exkluzivista irányzata, hazai viszonylatban 
is, mindinkább tért vesztett. A közelmúltban több írás jelent meg a 
román-magyar, valamint a román-hazai német közös múltról, az együtt
élés politikai, gazdasági és müvelődéstörténeti jelenségéről. A román nép 
és az együttélő nemzetiségek közös történelmi múltjának feltárása érde
kében szükségesnek mutatkozik a nemzetiségek közötti kölcsönhatás ku
tatása is. A toválllbiakiban az erdélyi magyar és sZ'ász nemzetiség együtt
élésének a XV-XVII. században történt egyes eseményeit szeretnénk 
bemutatni. 

* 

Ismeretes hogy Közép- és Kelet-Európában, különösen az urbanisz
tika, a meste:rtségek és a kereskedelem fejlesztése terén, fontos szerepük 
volt a nyugat-európai hagyományos városi kultúrával rendelkező tarto
mányokból érkező német, flamand, vallon, olasz és francia hospeseknek. 
A XII-XIV. században alapított, gazdasági és politikai önkormányzatot 
biztosító előjogokkal rendelkező erdélyi városok gyorsan fejlődtek. Az 
árucsere fokozódásának következtében sok jobbágy és szabadparaszt köl
tözik ide a környező falvakból. A jórészt jobbágy eredetű, részben tehát 
falusi származású céhes, céhen kívüli polgárság és plebejus elemek idővel 
társadalmi feszültséget okoztak a hospesek soraiból kiemelkedő patriciu
sok vezetése alatt álló városokban. Azokban a városi jellegű települések
ben melyeknek 1a falusi roörnyezelte más nemzetiségű volt (a szász városok 
esetében román éls magyar), a város lakói ~özt felmerülő tárrs:alda'hni el
lentéthez még nemzetiségi, illetve nyelvi problémák is dárultak. 
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Amint alább láthatjuk, egyes helyeken a falu önkormányzatában a 
román, magyar, szász vagy délszláv parasztoknak is szerepük volt. A 
jobbágy- vagy akár a szabad faluközösségek közigazgatása azonban nem 
befolyásolta, országos viszonylatban, a feudális politikai rendszert. Az 
úgy nevezett Királyföldön a székek vezetése szász kézben volt függetlenül 
a lakosság nemzetiségi ö,sszetételétől. Igy például Újegyház szék élén -
ahol több román falu volt mint szász - a XVIII. században kizárólag 
szász patriciusok és tisztviselők álltak. A megyék területén sem befo
lyásolta a nemesi vezetést az a tény hogy a jobbágyfalvak élén magyar 
bíró, román kenéz vagy szász folnagy állott; a jobbányok, tekintet nélkül 
nemzetiségükre, nem vehettek részt a megyék politikai ügyeinek intézé
sében. A középkori "nemzet" fogalom, a XVIII. század végéig, határo
zottan különbözött ennek újabbkori polgári értelmezésétőL Így például 
Johann Seiwert még az 1790-es években is a "magyar" írókhoz sorolta 
Valentin Baumgarten porosz származású unitárius professzort, aki amikor 
Kolozsvárorr letelepedett nem is tudott magyarul, azonban mivel á megyék 
területén élt a "Natio Hungarica"-hoz tartozott. Csakis a feudális érte
lemben vett nemzet-fogalomnak tudható be az, hogy Dávid Ferenc, aki 
Kolozsvárorr a szász "natio" tagja volt, a megyei területek "magyar" 
szuperintendense lett. Azonban ehhez hasonló eseteknek fordítottjára is 
volt példa. A csaHóközi eredetű Szeli József, aki evangélikus, tehát az 
akkori felfogás szerint "szász" vallású volt és mivel Brassóban a Király
földön született, Nagysink szász szék királybírája lehetett. Még az 1870-es 
kiadású Iosef Trausch féle irodalmi lexikon is több bareasági evangélikus 
magyar írót az erdélyi németek közé sorol. · 

Az erdélyi románságnak nem volt lehetősége beilleszkedni a · Trium 
Nationuru rendjébe ezért kiszorult a politikai vezetésből, így az erdélyi 
lakosság többségét alkotó román jobbágy teljesen jogfosztott volt. A román 
feudális osztály - különösen a hunyadi, fogarasi és Kővár-vidéki kis
nemesség - azonban nem alkotott külön "natio"-t és csak az . uralkodó 
,;recepta" nemzetek és vallások keretein belül tudott érvényesülni, ami 
erősen gátolta a román nemzet gazdasági, politikai és művelődési kibon
takozását. 

Hazánk területén változatos szerkezetű urbanisztikai hálozat alakult 
ki. A román és magyar (vagy szász) alapítású városok mellett nagy szám
ban voltak u.n. szász városok, ahol az önkormányzattal rendelkező ,,res
publica" vezetése egy ideig kizárólag a német ajkú patriciusok kezében 
volt. A XV. századtól kezdve a városok területi és demográfiai expanziója, 
a nemesek és jobbágyok odaáramlásának következtében előállott belső tár
sadalmi harc késöbb oda vezetett, hogy a román és magyar polgárok, azok
ban a szász városokban ahol számuk jelentős volt, részt kértek jobban 
mondva követeltek a "respublica" vezetésébőL 

Kolozsvár esetében például, ahol a lakosság már azelőtt is több nyeÍvű 
volt, 1458-ig kizárólag szászok voltak a városi magisztrátus tagjai. Az 
említett évben Szilágyi Mihály kormányzó elismeri "az Szászok és Ma
gyarak közt való uniót" és elrendeli hogy a birót, a tanácstagokat és a 
"százférfiak" testületét a jövőben felváltva válasszák úgy a szász, mint 
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a magyar polgárok kebeléből. Hasonló volt a he'lyzet Enyeden {Alud), Viz
aknán (Ocna Sibiului), Szászvároson (Onl~tie) és Nagybányán (Baia Mare). 
Rettegen (Reteag), a moldvai vajdák csicsói uradalmának székhelyén, a 
XVI. század első felében a mezöváros élén felváltva volt magyar bíró és 
szász geréb. 

A marxista román történetírás is foglalkozott az erdélyi szász-magyar 
kettős igazgatású városok kérdésével. A "Cala.tori strairii despre tarile 
romime" (1968-1972) több olyan külföldi utazó és más szemtanu megálla
pitását közli, akinek feltünt a Kolozsváron, Vizaknán, Nagybányán és 
más helyen szokásos dualista közigazgatás. Samui'l Goldenberg, a XVI. 
századi Kolozsvár monografusa (Clujul in sec. al XVI-lea. 1958), marxista 
társadalmi szempontból részletesen elemzi az 1568-as évi szász-magyar 
kiegyezést. 

A "kétnemzetbeli" .városok léte azonban nem volt _erdélyi sajátosság. 
A moldvai városok közül - amint azt Constantin Giurescu kimutatta -
Hu$i és Bacau (Bakó) esetében a saltészt (~oltuz) vagyis a város bíráját 
felváltva választották a román és a magyar polgárok körébőL A munteniai 
Cimpulung-on a bírót és 12 polgárt (judet eu 12 pirgari) ugyancsak fel
váltva választották a román, szász és a bolgár (n.n. ~chei) városlakok közül. 
Belgrád ostroma (1456) után sok délszláv menekült telepedik le a román 
országokban és Magyarországon. Egyesek közülük az akkor még szász ve
zetés alatt álló Alvinc-Borberek (Vin tu de J os-Vurpar) iker mezővárosban 
is megtelepedtek és nemsokára a katolikus hitre tértek. 1510-ben a két 
marosmenti mezővárosban lakó magyarak és délszlávok rés?Jt kértek a 
helyi önkormányzatban, követelik, hogy az alvinci tanácsban három szász, 
három magyar és három délszláv polgárt válasszanak, (inter tripUeern oppi
di nostri nationern utpote Saxonicam, Hungaricaro et Sclavonicám"). Ezt 
a hármas vezetést ki szerették volna terjeszteni az egyházi ügyekre, vala
mint a malmok jövedelmének kezelésére is. óradnán (Radna Veche, Rad
nabánya) a XVII. smzadiban ~ülön említik a váTlas román éls imagyar nem
zetiségű polgárait. A román többségü Lugoson (Lugoj) és Karánszebesen 
(Caranseb~) a város vezetése román, de Hátszegen (Hateg) a biró felváltva 
református, illetve ortodox vallásu polgár volt. 

Egyes közösségek több nemzetiségű vezetése nem volt a városlakók 
előjoga. Erdély számos falusi településeinek esetében is alkalmazták a 
kettős vezetés elvét. Igy volt pl. a Szeben-megyei Szakadáton (Sacadate) 
ahol két "nemzet" a román és magyar élt (1582: "In der Gemein Zakadat 
zwajerlay Nation, nemlich Ungrische und Walachisebe ist"), a Szeben
megyei Bongárdon (Bungard) ahol románok és bolgáTok, Feleken (A vrig) 
és Dánoson (Dane~) pedig románok és százok laktak. Vegyes magyar-szász 
lakosság élt Bürkösön (Birg~), a Kőhalom (Rupea) -széki Zsomboron 
(Jimbor, Halmágyon (Halmeag), Ugrán (Ugra) valamint a bareasági Ojfa
luban (Satu Nou). Zsomboron 1636-ban 36 magyar és 12 szász családot 
írtak össze. Habár az ottani evangélikus lelkészek a XIX. század elejéig 
jobbára szász nemzetiségűek voltak, a falu lakossai idővel már csak a 
többség nyelvét beszélték. Máig is ismeretes nehány zsombori család egy
kori szász neve. Szászugrán a lakosság összetétele már kiegyensúlyozot-
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~tabb vo1t, Zakarias Fi1kenius 116'3'6 évi ÖS1szeírálsálban itt 52 magyar és 53 
szász családot találunk. Szásztyukoson (Ticutul Vechi) 1641-ben 67 csa
ládból már csak 22 volt magyar anyanyelvűt viszont Kóboron (Cobor) és 
Halmágyon már nem éltek szászok. "Szász Tyukoson lakó Szászok és Ma
gyarak" között 1655-ben egy megállapodás jött létre, melynek értelmében 
az utóbbiak is sza!badon használhatták anyanyelvüket. 

A törcsvári uradalom 1653 évi jegyzőkönyve, több Barcaság peremi 
jobbágyfalu esetében, egyidőben párhuzamos tevékenykedő román és ma
gyar parasztbírókat nevez meg. Igy Bodola élén Pais Péter és Aldea Doce 
áll, Nyén (ma Keresztvár, Teliu) jobbágybírái $eriban $ichelel? és Annós 
Jakab. 

Amint már fentebb megállapítottuk a falu bírájának nemzetisége 
nem tükrözi pontosan a faluközösség nyelvi összetételét. A barcaujfalusi 
"két Natioból" álló szász és magyar lakások a XVIII. században bátran 
kiálltak egy román jobbágytársuk mellett és bizonyították, hogy ő is a 
faluküzösség teljesrangú tagja. A Nagyszeben melletti Oraszcsűrön (Rus
ciori, Reussdörfchen) egy 1652 évi jegyzőkönyv szerint a falu 24 tagu 
vezetőség felerészben románul beszelő bolgár (Zirwen="szerb") és fele
részben német. A német folnagyot a következő évben egy "szerh" bíró 
követte ("Vnd es soll ein jar ein deuts~ch honn vnd daz ander ein Zir
wescher erwelhet werden"). 

A XVI. század derekán a Re:formáció győzelme után a katolikus egy
ház és ezzel egyidejűleg a latin nyelvhasználat háttérbe szorult. Ezért az 
anyanyelv térhódítása és főleg az a kérdés, hogy az eddig használt latin 
nyelv helyét az egyház és a közigazgatás ügyvezetésében melyik nemzeti 
nyelv - a mi esetünkben a magyar vagy a német fogialja el, a vegyes 
lakosságú városokban nemcsak bizonytalanságat okozott, hanem helyen
ként, ,a későbbi XIX. századi nyelv'vitákra emlékeztető, torzsaikadást 
idézett elő. 

A XVI~-XVII. századból két mezőváros Vízakna (Ocna Sibiu'lui) és 
Szászváros (Ora~~tie) esetében ismerjük a két nemzetiségű és két nyelvű 
közigazgatás szabályait. Vizaknán a két fél "concordiáját" (megegyezését) 
a Királyföld legfőbb közigazgatási szerve, a szebeni tanács, 1559-ben 
hagyta jóvá .. . Az alább közölt eredeti magyar nyelvű szövegben csak a 
helyesírást módosítottuk. 

"Mi Hamva y György, Haller Péter szebeni király bíró, Tamás . diák, 
Csukás György és Szerémi Orbán, adjuk emJékezetre mindeneknek, mi
kép az elmúlt napokban, az vizaknaiak között a szertartás miatt történt 
volt valami egyenetlenség az tanács és az község között, mely dologban 
miérthogy láttjuk ilyen szertelenséget köztük, mi az Tanács és a község 
akaratjából ilyen szertartást tettük köztük: hogy az község képében le
gyen negyven választott ember, husza magyar, husza szász legyen, azt az 
negyven embert penig az Tanács és az bíró válassza az negyven ember 
választhat köztük bírót vagy folnagyot, az biró választhat két magyar és 
két szász polgárokat (esküdteket) melléje. Az osztán az öt ember választ
hatja az tanácsot, mikor az városnak valami jeles dolga történik, azokat 
az negyven embert az tanács bé hivassa, és ő velük végezzenek az tanács 
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az negyven emberrel egyetembe válasszanak két polgárt, kik kezében 
járjon minden jövedelem, egyik magyar, másik szász legyen .. . " 

Egy ugyancsak Vízalmára vonatkozó 1567-ben kiadott másik hatá
rozat a város íródeákja ügyében is rendelkezik: 

"Az felnagy választásról penig ugy végeztek, mikor magyar bírót 
választanak, három fő szász tanács legyen az gerébbel és az deákkal 
egyetembe. Mikor penig szász folnagyot választanak azonképpen három 
fő magyar tanács gerébbel és deákkal legyenek, és azok és az 40 ember 
azok előtt válasszák az folnagyot, az kire többen szólnak az legyen az 
folnagy. Az folnagy pen ig válasszon két szász és két magyar polgárokat 
melléje, az négy személy az folnaggyal egyetembe válasszák az tanácsot, 
az 40 embert penig az egész tanács választhassa kik tisztségbeli szemé
lyek legyenek". 

Szászvároson már a XV. századtól kezdve alkalmazták a város kettős 
vezetésének elvét. A szász bírók és folnagyok mellett több magyar (rész
ben hunyad-megyei és bánsági, román származásu nemes) tanácstag, esküdt 
polgár szerepel. A XVI. század elején Szászvárosszék királybirója, Nico
laus Olabus ismert humanista édesapja, Oláh István volt. A város és a 
szék ügyeit kifelé minden alkalommal egy vegyes magyarszász bizottság 
képviselte. 1gy például 1557-ben Dávid Mihály bíró írja, hogy "akkor az 
Tanács én velem bocsáta két polgárt Bernád Antalt és Tongyoth" (egy 
Tontsch nevű szász polgárt). 1572-ben Báthory István fejedelem elrendeli, 
hogy a 12 tagu-valamint a 40-tagu községben (kommunitásban) egyenlő 
részben legyenek képviselve a szászok és a magyarok, ("in codern oppido 
aequali numero Saxones cum Hungaris in ordinem juratorum et sena
torum"). Amikor a szék élén álló "duumviratus" egyik tagja, a királybiró, 
szász volt, akkor a székbírót a magyar polgárok kebeléből választották; 
ha a város vezetése magyar bíró kezébe volt letéve, ugy a folnagy szász 
volt és fordítva. 

Bethlen Gábor fejedelemsége alatt 1628-ban, újabb egyezséget kötött 
a szászvárosi két "natio", melynek szövege szintén magyar : 

"Mindenekokáért emlékezheti kegyelmetek arra, hogy ennek az hely
nek fundatori szászok voltanak régenten, az mint az neveis ez városnak 
azt magánál hozza, Saxopolis=Szászváros ... Minthogy az kegyelmetek 
rezolutiója arra tendál, hogy kegyelmetek az magok megmaradását ebben 
követvén, az becsületes Univer.si'tá!Stól semilőtt (?) kélppen el nem szakadni, 
azt az Universitás kegyelmetekkel kedvesen vette, arra igérvén magát, 
hogymint annak előtte ugy ennek utánais kegyelmetekkel való szövetsé
gét és atyatiuságát közli, hogy kegyelmetek jutalmatis vehesse. 

Inti azért kegyelmeteket szeretettel, hogy kegyelmetek mind két nem
zetből, szász és magyar, atyafiuságosan, barátságosan egymáshoz való sze
retettel éljetek ... Mivel az magyar nemzet is ebben a városban isten 
áldásából meg szaporodott, mely az szász atyafiakkal együtt ülnek és 
tartanák az várost, hogy annál inkább tolláltassék (töröltessék) magok 
között való egyenetlenség, tetzet (?): hogy az két bírák (bíró és folnagy) 
közül minden esztendőben egyik szász, az másik magyar válaztassék, és 
nem két szász sem két magyar egyszerre. Az belső és fő tanácsnak hason-
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fele magyar, hasonfele szász legyen, és ilyen mód obszerváltassék az negy
ven ember között is, kinek fele magyar, fele esmét szász recipiáltassék". 

A XV-XVI. század fordulóján hasonló helyzet volt Nagybányán is. 
A város vezetői között német (Göbbel, Hertel, Reudel, Razman), magyar 
és szláv nevű személyek is előfordulnak. A város két nemzetiségű veze
tése azonban csak az 1550-es évekig tartott. "Nagybánya és Felsöbánya 
alapitói szászok voltak - írják 1552-ben a császárnak küldött jelentésük
ben W ernher György és Bornemissza Pál - később az a szokás honosodott 
meg Nagybányán, hogy az egyik évben magyar, a másikban szász bíró le
gyen s a százak tanácsában (centum viri) egyenlően legyenek szászok és 
magyarok. A barát (Martinuzzi- Fráter György sz. j.) kormányzása alatt 
ez a szokás megszünt, s ő elrendelte hogy több sz,ászt ne fogadjanak be 
a tanácsba s egyeseket, mivel azt gyanította róluk, hogy Báthori András 
pártján voltak, ki is űzött a városból". Az 1550-es évektől kezdve, valóban 
csak magyar bírót találunk a város élén. A nagybányai szászok közül -egye
sek Kolozsváron, mások Kassán tűnnek fel. 

A szász-magyar városi együttélés tényéről legtöbb adatunk Kolozs
várra vonatkozik. Ebben a "kuksos és kincses" városban 1458 után és egé
szen a XVII. század végéig, "váltásos" politikai vezetés volt szokásos: ma
gyar főbíró mellett szász királybíró fungált és fordítva, amint azt az alábbi 
példákból is láthatjuk: 

1557: Stephan Münioh (Barát) juder primarius - Viczei Antal 
judex regius 

1558: Fodor István - Johann Abstenius (Bornemissza) 
1571: Lorenz Filstich- Vkzei Antal 
1572: Ferenczi Antal- Anton Herzog (Herczeg) 
1593: Stephan PuHaCiher- Ka1t!honai Mihály 
i 594: Bonczidai Gergely - Caspar Herzog stb. 

A nemzetségi kö1csönösség ehr,e a belső taná,csban is érvényesült. 
A kolozsv.ári oklevelezési gyakorlat sokszor még arra is ügyelt, hogy a 
tanácstagok neveinek felsorolásánál is kitűnjön a kettős nemzetiségi elv, 
ezért a szász tanácstagok után magyar polgár neve következett és for
dítva. N em szabad hogy megtévesszen az a szokás sem, hogy a korabeli 
források a szász családneveket sok esetben magyarra lefordítva írtálc 
Lássuk például a Kolozsvári sza;bócéh 1561 évi szabályait, melyet a kö
vetkező tanácstagok ("Colosuari eskewt Polgarok") írták alá: Bar á th 
István bkó (Steffan Müni:ah), Kalmár László királybíró, Sram István, 
Fodor István, Fy1stkh Lörincz, Várczi Péter. Segesvári (Sddissburger) 
Domokos, Asztalos Péter, Eppel Péter, TotJh Ferenc, Rau Imre, stb. Az 
1603 februán császári hűségesküt aláírta mind a 100 kolozsvári centum
páter (a 100-ak tanácsának tagjai), köztük egyenlő számban voltak ma
gyarok és szászok. Ez alkalormnal a szászok a keresztnevü~et, a magyarok 
pedig vezetéknevüket írták elől: Emedeus Bogner judex primarius Colos
wariensis, Szücs Mihály királybíró, Ca1spar Schemmel, Sz,albó Andrást 
Laurentius Schmelcher, Radnóti István, Gaspar Helthi typographus 
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(Heltai Gáspár fia, sz. j.), Ötves András, Lörincz Filstich Kádár Mihály, 
Pitter Gepeli, Szabó György, Hannes Amend, stb. 

Kolozsvárorr a kettős vezetés a politikai- és gazdasági élet minden 
vetületére vonatkozott, a városi inspektorok, ispotálymesterek, osztó
bírák fele magyar, fele szász volt. Halbár a céhek területén előtfordultak 
nemzetiségi "prefereniCiák", azxmban a legtabb ipartestület vezetése is 
~ét nemzetiségű. Így például a szabócéh vezetői közül 1527 ... ben egyaránt 
találunk magyar.ckat és szászokat (Mi:ohael Wagner, Balásfi Ambrus, 
Laurentius Eppel, Zago·vi>csi Miklós, stJb.). Az ötvéscé:h céhmestere 
1591-ben magyar volt >(Michael K~atJhonay, magister cehae), de ifjú
rnestere már szász (Petrus Filatich iunior). A szöosroéh vezetősége 1560-ban 
a következő polgárokból áll'O'tt: Demeter Wolff. Táházi Miklós, Piter 
Schassburger és Enyedi Gyárfás. 

A szappanosok 1641-es céhszabályzata a testület vezetésére vonat
kozólag a következőket tartalmazza: 

"A Szappanyosok avagy Szappan czinálók és fözök Czehében is egy 
Czeh Apa és Czeh Mester legyen, a kinél a Czéh ládája állyon. Az Város 
penig két Natioból álván, ugymint Szazbol es Magyarbol, az Czeh Apa
ság és Czeh Mesterség is alternatium az szerent legyen, ugy mint Szasz 
után Magyar, Magyar után Szász: Az több czeh hely társaságban is ezen 
mód tartassék ... ". A borbélyok 1643-as szabályai erre vonatkozóan elő-
írják, hogy " ... kiváltképpen hadakozások idején, az Cheben levö Mes-
teremberek Magyarak és Szászok, orvosságoknak és egyéb féle eszközöknek 
kész voltával, magokat engedelmeseknek lenni mutassanak: hogy ha 
egyenlő számu Magyar és Szász leszen az Cheben, az illyen szalgálatra is 
egyenlö szamuvan [igy] mennyenek, ha pedig valamelike az kett nem
zetségnek kevesebb számu leszen, abból az nemzetnek kevés volta szerént 
kevesebb is menjen ... ". A czizmadiák céhszabályzata (1650) előírja, hogy: 
"Az mint hogy az több ez Városi Céhek maid minden hét esztendöben 
elöttök járaikai az Unio szerint változtattyák, ugy ez Cz.ehben is az Natio 
szerint legyen változtatása az Céh Mestereknek és egyéb minden Céhbeli 
Tiszteknek in minden két esztendöben, ugy tudni illik, hogyha mely két 
esztendöben Szász az fö Céh Mester avagy Cáhapa, az utána következö 
két esztendöben ismét Magyar legyen, ugy mindazáltal, hogy az Céh pávai 
együtt négyen lévén mindenkor az Céh Mesterek, két idösb és két iffiu, az 
fele mindenkor Magyar az más fele penig Szász legyen; ezen mod legyen 
s tartassák az több Céhbeli Tisztviselöknek választásában is, hogy tudnillik 
az két Nemzet között való edgyesség szerint Változzanak az Tisztvise
lök ... ". 

A kolozsvári "két-natio" rendszerét minden erdélyi fejedelem betar
totta. l\lihai Viteazul ti>sztá:ban volt az itteni k!özi,ga2'!gatáls saj>átosságáva1, 
hiszen titkára az ismert költő és történész, a "szász natiobeli" Jacobinus 
János (1601 tavaszán: "Johann Jacobino, secretario Serenissimi principis 
cancellariae"). A román ország első egyesítőjének idejében Kolozsvár fő
bírái a következő személyek voltak: Stephan Pullacher (1599), Kathanai 
Mihály (1600) és Andreas Beüchel alias Stenczel (1601). Az utóbbit hiva-
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talában Mihai Viteazul külön okmányban is megerősítette. A román feje
delem elleni orvgyilkosság értelmi szerzője Georgia Basta császári tábor
nok, ellensége Volt a kolozsvári "eretnek" polgárságnak is. Mihai Viteazul 
idejében szereplő egyik kolozsvári főbírót, Kathanai Mihályt, Basta kivé
geztette. 

A kulturális és egyházi élet vonalán a városokban csak a reformáciÓ 
után valósult meg az egyenjogúság. A városokban letelepedett magyar 
és más nemzetiségű katolikus vallású jobbágyok eleinte jobbára csak egy 
kápolnával vagy kisebb templom használatával kellett, hogy megeléged
jenek. Nagybányán azonban már 1507-ben említik a magyar (Andrea de 
Azar predicatari Hungarorum) és a szláv (Sclavorum predkatoribus) pré
dikátorokat. A reformáció korában (1530-1550) pedig magyar nyelven 
szolgáló prédikátorokat találunk Kolozsváron, N agyenyeden, Szászváro
son, Brassóban, Szebenben és Besztercén. Összehasoo.lítás céljából meg
említjük, hogy a Felvidéken (a mai Szlovákiában) külön lelkészei voltak 
a német-, szlovák- és magyar anyanyelvű hiveknek Kassán, Löcsén, Eper
jesen, Kisszebenben, Bártfán és más városban is. 

N agyenyeden, ahol a XVI. században vegyesen éltek magyardk, 
szászok és románok, Tornyai Máté lelkipásztor 1597-ben megengedi, hogy 
a nagytemplomot felváltva használják a református magyarak és a lute
ránus szászok. 

Szászvároson a főpap mellett egy magyar és egy szász segédpap vagy 
prédikátor u.n. altarista szolgált. Az 1580-as években például Georgius 
Salisfodiensis (Vízaknai) főpap mellett Leonard Untsch volt a szász- és 
Sz.egedi Lajos a magyar prédikátor. A XVII. századtól kezdve a szász
városi nagytemplomot kizárólag a kálvinisták birtokolták. A reformátns 
magyarak és luteránus szászok közös illetve kölcsönös templomhaszná
lata Fogarasan és Vizaknán is szokásos volt. 

A kolozsvári magyarságnak hosszú időre volt szüksége amíg a szel
lemi- és iskolai élet terén is kivívta a teljes egyenjogúságot. Habár 1458 
után a helyi politikai vezetésben egyaránt részesedett a két fél, a Szent 
Mihály székesegyház és az iskola ügyeinek igazgatása kizárólag szász 
kézben maradt. 1568-ban a magyar polgárság, Csáki Mihály kancellár 
támogatását élvezve, kivívta, hogy ezentúl a nagytemplomot és annak 
jövedelmét is közösen használják. Ebben az évben abban is megállapod
tak hogy a szász nemzetiségű főpap halála után magyar lelkész töltse 
be ezt a tisztséget, majd utána ismét német ajkú következzék. Hazánk 
legradikálisabb protestáns felekezetét, az unitarianizmusba torkolló "ko
lozsvári vallást" Dávid Ferenc (eredetileg Franz Hertel sz.i.) és vele 
együtt két magyar valamint két szász prédikátor vitte diadalra. 1570-ben, 
a nagyváradi disputában Dávid Ferenc főpap mellett Georg Cracerus és 
Heltai Gáspár mint szász, Erdődi Gábor és Kazárvári Pál pedig mint ma
gyar prédikátor vesz részt. Dávid Ferenc várfogsága és halála után (1579) 
Hunyadi Demeter személyében magyar, ezt követőleg 1592-ben az antwer
peni száTIDazású Johann Erasmus "szász" illetve német ajkú főpap lett 
a kolozsvári parókia vezetője. 
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A világi írásbeliség terén oly fontos szerepet betöltő kolozsvári vá
rosi jegyzőt is felváltva választották a magyar és a szász polgárok sorai.::. 
ból. "A tereh (teher) viselésére ő maga elég nem lészen és valami szolgát 
akar tartani - olvassuk a városi tanács 1582-ben hozott határozatában 
a városi jegyzőre vonatkozólag - idegen fiat ne fogadjon, hanem az vá
rosít; az magyar notárius szász szolgát tartson és az szász pedig magyart, 
e~ okáért, hogy a jövendőben az ifjúság tanuljon, az egyik a másiknak 
succedálhasson tudásban ez jobb módon". A városi jegyzői hivatal élén 
a XVI-XVII. században kiváló értelmiségieket találunk, rnint például 
Jacobinus János, Adam Erasmus, Lucas Trauzner, ifj. Heltai Gáspár szász, 
illetve nagylaki Tályai István, Literátus György, Diosy Gergely, Literatus 
Mihály vagy Árkosi Máté magyar polgárokat. 

A kolozsvári városi iskola vezetése is a két nemzetiség egyenjogú
ságának elvén nyugodott. A városi iskolára vonatkozó 1525 és 1609-ben 
hozott szász-magyar "unió" tisztázta a rektor, tcinte,stület és a szász vala
mint magyar coetusból vagy tagozatból álló tanulóifjúság viszonyát. A 
kolozsvári iskola élén felváltva állt magyar és szász, illetve német anya
nyelvű rektor. A szászok és "németek" közül megemlítjük Dávid Ferenc, 
Christian Franken, Johannes Sommer, Johannes Femmich, Valentin Ra
decius, Ioachim Stegman, Jövendicsi András (Andreas Belleschdörfer), 
Rázmányi Péter, Valentin Baumgartner, magyar részről pedig Basilius 
István, Károlyi Péter, Hunyadi Demeter, Félegyházi Tamás, Bogáti Faze
kas Miklós, Enyedi György, SzentmáPtoni Bálint és Göcs Pál rektorokat, 
illetve tanároka t. 

Nyilvánvaló, hogy a több nemzetiségű Kolozsvár unitárius kollé
giumát is egyaránt látogatták magyar és szás:z diákok. Igy például1567-ben 
Károli Péter tanár tanítványai között említik Beregszászi Jánost, Szko
ricza Mátét, a besztercei Lucas Kratzert, Gyulai Istvánt, Matthias Me
diensis Tr.ansylvanust (egy medgyesi szász ifjút) és Temesvári Jánost. 
1599-ben a kolozsvári unitárius főiskolában két német illetve szász lektor, 
a pomerániai származású Simon Fischer és Johann Broserus működött. 
Ebben az évben volt az iskola tanulója Martinus Dispensis, Gregorius 
Saliceus és Adamus Gischnerus szász diák is. Gischnerus, a kolozsvári 
polgárság egy részével, 1628-ban a református hitre tért át. Ez még bo
nyolultabbá tette a kétnyelvű de egy hitet valló, eddig unitárius vallású 
város vezetését. Azonban a kolozsváriak idővel ezt a kérdést is megol
dották: ha református magyar volt a főbíró, úgy a királybíró unitárius 
szász kellett legyen és ha a főbíró református szász volt akkor a király
bírót az unitárius magyarok közül választották. 

A kolozsvári unitárius kollégiumban a XVII. század végéig szász 
és magyar "coetus" vagy tagozat volt. Wagner alias Mészáros János 
városi tanácsos 1632-ben például mindkét nemzetbeli coetusnak 100 fo
rintot hagyatkozott. Idővel azonban a szász diákok száma egyre apadt; 
1662-ben hét magyar diák mellett már csak két szász diákot említenek. 
a XVII. században ebben a ·kollégiumban - a mai Brassai Sámuel li
ceum ősében tanítottak - Rázmány Péter, Szebeni Keresztély (Chris-
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tian Hermannstadter), Holdvilági György, Schyrmerus János szász "kolla
boratorok" (lektorok) és ennek az iskolának volt legnevezetesebb rektora, 
az ugyancsak szá,sz származású Jövedi1osi András (Andreas Bellesch.,
dörfer). 

* 

Az évszázados magyar-szász együttélés természetszerűen sok vegyes 
házasságot eredményezett. A XVII. század folyamán · számos kolozsvári 
"szász natiobeli" polgár anyanyelve már régóta magyar volt. Ugyanakkor 
azonban a brassói, nagyszebeni, besztercei magyar polgárság egy . része, 
mondhatni ezek felfelé törekvő rétege beolvadt a szászságba. 

Heltai Gáspár és Dávid Ferenc esetében is láthatjuk, hogy a 
XVI-XVII. században a magyar anyanyelvű kultúrát több szász szár
mazású polgár is gazdagította. Működésük nem volt elszigetelt eset, hiszen 
a XVII. század Kolozsvárjának magyarul író, de szász "natióju" króni
kása ugyancsak megszemélyesítője volt ennek a folyamatnak. Segesvári 
Bálint, a Heltai féle nyomdát támogató Scha'Ssberger ·család sar}a, az 
160·6-1654-i kolozsvári események legmegbízhatóbb tolmácsolója volt. Pél
dájukat követte Broser Péter, Johannes Broserus kolozsvári szász prédi
kátor fia, aki szintén magyar nyelven jegyezte fel városa 1679-1695-es 
években történt eseményeit. Lintzeg János (1649-ben "az szasz nation 
levo szafar") majd 1663-ban kolozsvári főbíró krónikáját a XVII. század 
polgári öntudat megnyilatkozásának tekinthetjük. Munkálkodásukkal 
anyanyelvünk kultúráját gazdagította még Szakál (Barth) Ferenc és szász 
származású naplóíró is. A már említett Jövendicsi András ( + 1710) ko
lozsvári rektor, a katolizáló Habsburg önkényuralom ellen tilta~ozó 
kolozsvári polgári ellenállás egyik vezető egyénisége volt. Fia, Kolozs·vári 
Pál (1684-1731) fiatal korában II. Rákóczi Ferenc titkára. A kolozsvá
riakon kívül más erdélyi városbeli értelmiségiek szász származása ,is 
kimutatható. A kiváló enyedi professzor Dési Márton (1630-1691) édes
apja segesvári szász kádármester volt. Az a tény pedig eléggé közismert, 
hogy Brassai Sámuel nagyapja, J Qlhann Wellmes, brassói szász asztalOIS 
volt. 

Természetesen nemcsak a szászok gazdagították az erdélyi magyar 
kultúrát, hanem a tétel fordítva is érvényes volt. Mindkét nemzetiség 
adott de ugyanakkor kapott is a másiktól. Két patinás szász értelmiségi 
család, a besztercei Bedeus (Bedő) és a Sigerus (Sigér) familia esetében 
bizonyítható módon kimutatható a magyar származás. A legjelesebb XVI. 
századbeli szász protestáns író, a botfalusi származású Damasus Dürr 
felesége szebeni magyar Pathai lány volt. Michael Forgats és Martin 
Bánfi brassói német nyelven író krónikások magyar eredetűek. Martin 
Bánfi ( +1612) brassói timármester és naplóíró, édesapját a székely
földi Baróton temeti el. Az erdélyi szász reformáció szebeni képvise
lője, Matthias Ramser alias Ramasi vagy Horvát, egyes adatok szerint 
ugyancsak magyar származású volt. Arkosi Veres Péter, a Honterus ala-
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pította brassói gimnázium rektora, a barcaság!i protestáns értelmiség ki
magasló képviselője. Elete alkonyán feketehalmi (Codlea, Zeiden) lelkész 
és már Petrus Roth néven ,szerepel. Johann Bakosch, szebeni szász kró
nikaíró édesapja pedig kecskeméti származ.ású volt. 

* 
Az XVI-XVII. századbeli szász-magyar együttélést természetesen 

nem lehet idealizálni. Mint általában a feudalizmus-kori Erdély egész 
jogi felépítményének, úgy ennek az együttélésnek is megvoltak a maga 
korlátai. A városok vezetésében csak a három kiváltságos nemz.et az u.n. 
"Unio trium nation um" vehetett részt és így ebből a románS:ág- szám
arányától függetlenül - ki volt zárva. Brassóban például, ahol a bolgár
szegiek a: városi lakosság jó részét alkották, a románság csak az 1848-as 
forradalom előestéjén tudta kiharcolni aZit, hogy a város vezetésébe részt 
vegyen. 

A magyar-szász együttélés folyamán gyakoriak voltak a surlódások, 
pereskedések, akárcsak az események különböző szemszögből való érté
kelése. A helyi közigazgatásban, gazdasági- és művelődési életben hosszú 
ideig fennálló kölcsönösség az idő multával - egy pár kivételtől elte
kintve - alábbhagyott sőt helyenként teljesen megszűnt. A kolozsvári 
vagy más erdélyi városból származó szász eredetű magyarak (Szakál, Se
besi, Zsombori, Amend, Rázmány, Linne stb.) az u.n. "szász-magyarok" 
mellett Erdély sok városában és falujában élnek "magyar-szászok" is. Igy 
például a Kőhalom vidéki Szásztyukoson ma is találunk magyar eredetű 
szász családneveket, mint Bakó (Baoco), Almási, Benkő (Benning), Bol
hási, Czika, Dombi alias Menyhárdt, Gahn alias Puskás, Gáspár, Haydu, 
Kattona, Kelleman, Martz1, Paal, Szabados, Szabó, Szöcs, Thoth, Varga stb. 
Szászugrán azonban már csak néhány család- és helynév utal a XVII. 
században még szép számú magyar ajkú lakosságra. 

A nemzeti ébredés majd a tőkés fejlődés következtében már csak a 
múlt emlékévé vált a reformáció-korabeli magyar-szász hajdani együtt
élés. Származásukat rég elfelejtve a "magyar-szászok" (pl. Sigerus, Ko
radi, Bedeus) a múlt században lezajlott nemzetiségi eseményekben már 
egyértelműen szászok, viszont a "szász-magyarok" (Brassai Sámuel, egyes 
kolozsvári, barcaújfalusi, zsombori stb. családok) pedig szívve1-lélek'kel 
magyarak lettek. 

A magyar-szász, illetve román-, magyar-, szász- és szláv együttélés 
lehetősége azonban nem lehet közömbös hazánk népe és nemzetiségei 
számára ma sem. Tanulságos kell legyen számunkra az, hogy a feuda
lizmus keretei között is lehetséges volt egy bizonyos demokratikus voná
sokat is felmutató együttélés az élet minden vonalán. Már csak maga az 
a tény is jelentős, hogy hazánkban, a szocializmus építése folyamán, egyre 
jobban tudatosul bennünk a román nép és az együttélő nemzetiségiek 
testvériségének szükségessége. 
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DIN TRADI'fiiLE CONVIE'fUIRU ~I FRA'fiEI 

Rezumat 

12 

Autorul studiului prezinta unele aspecte din tradiotine de convietuire ~i fratie 
a poporului román ~i a nationaliUítilor conlocuitoare dealungul secolelor XV-XVI'!. 

Problematka tratata se referií in special la indeplinirea diferitelor functii 
admin,istratirve prin rotatie, in conducerea ora~elor pe haza compozitiei nationale. 


