
AZ ERDÉLYI SZÁSZ TÖRTÉNETÍRÁS.

Manapság, a huszadik század közepén, ha nemzeti történettudo
mányunk állapotát megvizsgálnók és összehasonlítanék a körülöttünk 
élő népekével, bármilyen szigorú önkritikával végeznék is ezt a vizsgá
latot, nem kellene szégyenkeznünk az eredményen. A történettudomány 
épp azon európai területeken, melyekről legtöbb szellemi indíték szokott 
hozzánk érkezni, ma bizonyára hanyatlásban van s alig tudja magát 
azon színvonalon tartani, amelyre századunk elején vagy a múlt század 
második felében felemelkedett. Nem minden történeti levegő kedvez a 
történettudomány virágzásának s különös paradoxonként állapíthatjuk 
meg, hogy épp azok a történeti korok, melyek csodálatosan gazdag 
mozgalmasságukkal, ha már egyszer elmúltak, a tudományt hosszú 
ideig fogják foglalkoztatni és nagy történetíróknak fognak alkalmat adni 
tehetségük kifejtésére, éppen ezek a korok meddőek a történettudomány 
művelésében, módszeres továbbfejlesztésében. A viharnak el kell ülnie, 
az árnak le kell vonulnia, hogy a történettudomány nyugodtan hozzá
foghasson munkájához, amikor már a tegnap izgalma és döbbeneté 
nem reng többé lelkében. De a magyar élet, bármily nélkülözéseknek 
van is alávetve s a nemzettest a harctereken súlyos sebekből vérzik is, 
még mindig nem szakadt ki a múlt század szerves fej lődésébőls innen ért
hető, hogy történettudományunk is nyugodt önbizalommal munkál
kodik még és próbálja a már régebben felismert szükségleteket kipróbált 
módszereivel kielégíteni.

Szükségletei közt azonban vannak olyanok, melyek régóta esedé
kesek, annál inkább, mert szomszédaink már korábban megvalósították 
őket. Csak a jelenlegi tárgyammal kapcsolatban említem : az egyik a 
történeti bibliográfia, a kútfőknek és a feldolgozásoknak összegyűjtése, 
amivel nemcsak a német és francia nép, de cseh és más szomszédaink 
mögött is elmaradtunk ; a másik a magyar történetírás történetének 
igen sajnálatos hiánya. Nem szükséges ebben a szakértő gyülekezetben 
ezek jelentőségét kiemelnem, hiszen mindnyájunk előtt világos, hogy 
a történeti bibliográfia és a történetírás története nemcsak elengedhe
tetlen alapját teszi a szerves tudomány fejlesztésnek, hanem a kor és az 
illető nép szellemi életének megismeréséhez is szükséges. A történetírás 
története pedig egyenesen önarcképet nyújt : a nemzetnek, melynek 
történetírásával foglalkozik, de egyúttal a nemzeti élet hivatásos meg
figyelőinek, a történetíróknak is. Nem állítom, hogy történetírásunk
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története azért késnék, mert nem merjük saját arcvonásainkat a tükör
ben megtekinteni; de tényleg úgy látszik, mintha elhanyagolnék ön
magunkat és lemondanánk arról, hogy tudományunk és nemzetünk éle
tének szerves kapcsolatait felfedve, élövé tegyük azt a sokat emlegetett 
frázist : hogy a történettudomány a mi legnemzetibb tudományunk.

Ez a frázis a valóságban annyira igaz, hogy nemzetismereti 
tanulságokat magunk számára nemcsak a magyar történetírás vizsgá
latából meríthetünk, hanem mindazon népekéből, melyek e hazában 
huzamosan, velünk együtt lakván, keblüket kitárták a vezető, közép
ponti nemzet műveltségi hatásai előtt. A horvát történetírás közép
korbeli, humanista, barokk és modern nemzeti párhuzamosságai a ma
gyarral, bár csak nagy vonásokban, részletkutatások nélkül, de mégis 
eléggé ismeretesek; az oláh történetírásra gyakorolt magyar hatással 
legújabban foglalkoznak kutatóink. Nem kell csodálkoznunk, hogy 
az erdélyi szászokra ebből a szempontból nem igen gondoltunk. Az ö 
történet írásuk termékei a XVI. századtól kezdve oly tömegben jelentek 
meg, hogy ez a nagy termékenység a felületes szemlélőt nem is vezethette 
más gondolatra, mint hogy ezek a megszakítatlan sorban egymást 
követő krónikák, feljegyzések, annalesek egyetlen összefüggő sorozatot 
alakítanak, mely szerves fejlődés során jött létre a történetírás szülő
jének, a nemzeti léleknek, az erdélyi szász léleknek akaratából. A szász 
történetírás termékei valóban annyira hasonlítanak egymáshoz száza
dokon át, hogy a töretlen, idegen hatásoktól mentes fejlődés gondolatát 
alig utasíthatja cl a szemlélő, akit különben is ebben az értelemben 
befolyásol az a communis opinio, mely a szászoknál saját történetírásuk 
s általában szellemi fejlődésük dolgában uralkodik. Ez az idegenek ten
gerében, szigeten élő kis nép, azóta, hogy a XIX. században öntudatos 
szemmel kezdte nézni önmagát és múltját, mindig erősen hitte, hogy 
anyagi és szellemi létét századokon át ugyanazon, változatlan történeti 
erők munkálták, mint amelyek a XIX. század nemzeti civilizációjában 
mindenki előtt világossá váltak. Ezen erők pedig a XIX. és XX. század 
felfogása szerint német nemzeti erők voltak, s az erdélyi szászság fenn
maradását mindenkor annak köszönhette, hogy politikusait és szellemi 
vezetőit a német nemzeti öntudat irányította cselekvésükben. Egyikük 
a XIX. század közepének szász nemzeti viszonyairól beszélve, az akkori 
tudományban a «nemzeti működés érzelmi hangját (Gefühlston)* hallja 1 
s mi ehhez hozzátehetjük, hogy a szász önmegfigyelés, amint ez tudo
mányukban megnyilatkozik, hasonló érzelmességgel nézi egész nemzeti 
múltját s abban ugyanazon nemzeti’érzelmi hangulatot fedezi fel a leg
különbözőbb korokon keresztül.

Pedig ez a német nemzeti öntudat, mely a XIX. század közepén 
vált általánossá az egész szász nemzettestben, csak utolsó szülöttje egy 
hosszú fejlődésnek, melynek során időről-időre egészen más felfogások 
uralkodtak és találtak kifejezésre a szász szellemi életben. Bár ezek a 
felfogások a dolog természete szerint gyakran egymásbafolytak s nem

1 Ad. Schullerus, a Tcutscti-UAe Bilder aus dér Kulturgcsch. dér Sicben- 
bürger Sachsen. 2.. 224. 1.

175



ritkán átmeneti formákat vettek fel, mégis mindnyájan visszavezethetők 
három, illetőleg a német nemzetit is ideszámítva, négy alapformára, 
melyek variációiból adódott a mindenkori szász nemzeti tudat. Közöt
tük a legszűkebb körre terjedt az, melynek alapját a szász telepek tették, 
földrajzilag gyakorta megszakítva Erdély földjén, de származás, szo
kások, jogrendszer dolgában élesen elkülönülve a többi erdélyi néptől. 
Miként II. Endre király kiváltságlevelében olvasható : az egész nép 
elkezdve Szászvárostól egész Barótig egy nép legyen —  a magyar király
nak ez az óhajtása valósult meg és hajtotta nagy egységbe a szász eredetű 
lakosságot a Királyföldön, a szász «universitas» területén s azon túl is 
egész Erdélyben. Az egy nép fiai érezték összetartozásukat s tudták, 
hogy mások, mint szomszédaik, tudták, hogy ők a Saxones, a szászok 
külön népe, mely bátor és szorgalmas munkával alkotta meg a vadonban 
az ö saját müveit életét. Ez a tisztán és kizárólagosan szász öntudat 
az alapja a XIX. században is a nemzeti érzésnek, amelyet már nagy
német kapcsolatok színeznek ugyan, de benne a lényeges elem mégis a 
szász paraszt és polgár büszkesége, hogy önerejéből megmaradt ezen 
az ezeréves talajon a «tausendjáhriger Boden» birtokában. Hozzá
tehetjük : ez a forma, mely a most említendő másodikkal együtt a szász 
nemzeti egység legrégibb elemei közé tartozik, a dolog természete szerint 
dialektikusán fejlődött ki a szomszéd népekkel való érintkezésben : a 
büszkeség alapja a szabad polgár és paraszt öntudata, mellyel a magyar 
nemesség henyének és erőszakosnak tartott életét és az oláhok alacsony 
műveltségét és életszínvonalát szemlélte. Ha egy népnek a saját önálló
sága fenntartása érdekében szüksége van arra, hogy magát valamivel 
jobbnak, magasabbnak tartsa azoknál, melyek őt környezik, akkor a 
szászoknak ezt az önbecsülést és biztonságot a többi erdélyi néptől 
tényleg eltérő szociális struktúrájuk adta meg : nem voltak jobbágyok, 
de urak sem, a népben mindenki egyformán szabad paraszt és polgár volt.

Amint azonban speciális szász öntudatuk kiterjedését is a magyar 
királyok rendelkezései szabták meg, társadalmi jellegzetességeiknek 
fennmaradását is nekik köszönhették. Magyar királyok hívására jöttek 
be, azok védelmében élvezhették megszakítatlan századokon keresztül 
tőlük nyert kiváltságaikat ; a szász nemzet nagy jótevői mindenkor 
a magyar királyok voltak : II. Géza, II. Endre, Károly Róbert, Nagy 
Lajos, Zsigmond, Hunyadi Mátyás, amint ezt még a késői unokák is 
elismerték, egész a legújabb korig. Innen a szász öntudat második 
és az elsővel együtt legrégibb formája : ők a magyar király alattvalói, 
egységük pedig a magyar állam nagyrabecsült része, mely egyúttal maga 
is hozzájárul szolgálataival ennek az államnak nagyságához és fenn
maradásához. Szeben legrégibb pecsétjének felirata nem hiában szimbo
likus : «ad retinendam coronam*, —  értelme szerint, amint ez a közép
korban és utána is a rendi világban másként nem is volt felfogható, —  
a szász telepek feladata a magyar királyi korona, a magyar állam támo
gatása, minek fejében ezek a telepek, úgy ahogy voltak, számíthattak 
uralkodójuk pártfogására és védelmére. A történeti múlt hiteles szavai 
világosan szoktak beszélni, csak mi magunk, a mindent önmagához ha
sonlító utókor, magyarázzuk félre azokat. «Ad retinendam coronama
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mondták és vallották a szászok, változatlan hűséggel évszázadokon át, 
nem pedig ad retinendam Germaniam vagy Germanicam culturam. 
A szász öntudat így elválaszthatatlan volt a magyar állami öntudattól, 
a jó szász egyúttal jó magyar is volt, bármennyire sikerült is ezt manap
ság gyakran elfelejtenek. Ahogyan Szalárdi János jellemezte Weyrauch 
Dávid kőhalmi királybírót, aki «igen magyarszeretö becsületes és tisz
tességes szász, de jó magyar ember vala.»1 A «Deutschungar» kifejezés 
még meg sem született, de a szászok már régen «szászmagyarok» vagy 
«magyarszászok» voltak, elmúlt nemzedékek és az élők szilárd akarata 
által összekovácsolva a magyar koronával és annak tagjaival.

A szász öntudat újabb formája is a magyar államéletben bekövet
kezett lényeges változások hatására állott elő. Mohács után a 
magyar korona az ausztriai ház tagjaira szállt át, akik mint Habs
burgok, német származásúak voltak s így a szászok most már német 
nemzetiségű királyok alá kerültek, előbb csak rövid időre és elvileg, 
utóbb, Erdély függetlenségének bukása után, állandóan. A két időszak 
közt, Erdély függetlenségének idején, a magyar nemzeti forma, s annak 
erdélyi változata uralkodott, mint ezt látni fogjuk. De a Habsburg- 
kapcsolatból még egyáltalán nem folyt a szász nemzeti öntudat német, 
germán színezése. Felmerülnek ugyan szövegek, melyek a Habsburgok
nak mint német királyoknak bizalmát fejezik ki a német eredetű szá
szokhoz s ezek is emlegetik néha hűségüket német királyukhoz, de mindez 
inkább csak alkalmi, propagandisztikus ízű vallomás s mögötte a szá
szoknak nem német nemzeti érzése, hanem ausztriai, Ilabsburg-párti 
gondolkodása bontakozik ki. A Habsburg-király tekintélye önmagában 
is igen komplex jelenség volt : személyében egyrészt továbbra is a 
magyar korona hordozóját tisztelték a szászok, híven ősi feladatukhoz, 
mely a korona szolgálatára kötelezte ő ket; másrészt a német uralkodót 
is, aki időnként német seregeket küld hozzájuk s aki mint Bécs ura, 
nagy hatalommal rendelkezik és így sokat segíthet rajtuk. Mindez 
együttvéve szülte a Habsburg-házhoz való ragaszkodást, mely időnként 
mind a magyar állami, mind pedig a német nemzeti érzéseket háttérbe 
szorította bennük. Annál könnyebben, mert hiszen a bécsi uralkodó 
nemcsak hogy magyar nem volt, de hosszú korszakokon keresztül a 
német nemzetiséghez sem volt származásán kívül sok köze ; Bécsböl 
spanyol, olasz, francia kultúra s ezek keverékeként bécsi szellem sugár
zott ki a távoli Nagyszebenig, mely idővel a szászság ausztriai öntudatá
nak hatása alatt épp oly osztrák vidéki várossá alakult, mint Grác, 
Linz vagy Sankt-Pölten ; mindegyik Bécset utánozta és Bécstől várta 
éltető szellemét. Ezen az sem változtatott, hogy a Habsburgok katolikus 
uralkodók voltak s időnként a szászság körében is megkísérelték a pro
testantizmuskizárólagosságának megszüntetését. A szászok nemzeti érzése 
épp az ellenreformáció, katolikus restauráció idejében volt elsősorban 
ausztriai színezetű s maradt is mindaddig, amíg a negyedik, legújabb 
forma, a német, helyesebben nagynémet öntudat fel nem váltotta.

A német nemzeti tudat a Németbirodalomhoz tartozást hang-

1 Szalárdi, Siralmas krónika. 1854., 25. b

177



súlyozta, egyelőre szellemi, kulturális téren, de így is csak akkor jelen
hetett meg, mikor a közelebbi lehetőségek már kimerültek. Mohács után 
a magyar királyság meggyengültével a magyar tekintély elhanyatlott a 
szászok előtt s helyét a Habsburgok tekintélye foglalta el a bécsi szellemi
séggel együtt. Viszont II. Józsefnek kellett jönnie a szász önállóságot 
és történeti egységet megsemmisítő rendeletéivel, hogy az osztrák 
gondolat is háttérbe szoruljon és a szászság Magyarországot meg Auszt
riát egyképpen átugorva a Németbirodalomhoz és annak német nemzeti 
kultúrájához kapcsolódjék a XIX. században. Miként említettem, ezek 
a nemzeti tudatformák a történeti processzusban egymásba folytak és 
csak nagy általánosságban lehet időrendi sorozatba állítani őket. A nagy
német tudat kétségtelenül a legifjabb, bár első nyomai a humanizmus
ban és a XVI. században is megmutatkoznak. Teljes kifejlődése kap
csolatban van a modern nacionalizmussal, mely a többé-kevésbbé nem
zetnélküli vagy nemzetközi bécsi osztrák szellemtől visszavezette a 
szászokat az ősi kútfőkhöz, a Birodalomba, honnan valamikor elvándo
roltak. Első megjelenésében tisztára irodalmi, szellemi s így az első 
világháború végéig képtelen is döntő lépéseket tenni a politika és állam
élet világában. Egyes elszigetelt jelenségektől eltekintve sem a magyar 
állammal, sem a Habsburg-uralkodóval nem lazítja az ősi kapcsolatokat 
s mindkettő katasztrófájának kellett bekövetkeznie, Trianonban Magyar- 
ország feldarabolásának és a Habsburg-ház teljes eltűnésének, hogy a 
német nemzeti érzés politikai téren is cselekvőképessé válhassék és 
megkísérelje, hogy a szászokat Erdélyből, Magyarországból, Habsburg- 
szellemiségükből végkép kiemelve, lélekben, politikában és igazgatásban 
visszahelyezze a Németbirodalom határai közé. Ha szabad a histórikus- 
nak egyetlen adott pillanat erőviszonyaiból következtetni, akkor azt 
kell mondania, hogy ez a negyedik, német nemzeti öntudat legyőzte 
mind a három korábbit és egyeduralkodóként készül berendezkedni a 
szászság körében.

Egy nép történetírásáról van szó s ezért kellett a nemzeti szellem 
azon formáit jellemeznem, melyekkel a szemügyre veendő történeti 
munkákban találkozni fogunk. De már ebből a rövid áttekintésből is 
megítélhetjük, hogy az egyes formák nem tisztán szellemi termékek, 
hanem kialakulásuk során döntöleg hatottak rájuk politikai és társadalmi 
tények is, aminthogy a történettudomány művelése sohasem mehet 
végbe légüres térben, a társadalmi és nemzeti élettől mentesített tiszta 
szellem világában. A következőkben azt is látni fogjuk, hogy még a tör
téneti szemlélet, sőt még a műfajok változásai és eltérései is sokban 
a történetírók társadalmi és politikai környezetéből következnek.

I.

A múlt század végén Friedrich Teutsch nem győzött csodálkozni 
azon, mennyire későn jelentkeznek a szász történetírás legelső, kezdet
leges termékei.1 Szerinte a szászok a középkor utolsó századaiban már

1 Fr. Teutsch, über dic Anfánge dér siebenbürgisch-sachsischen Geschichts- 
schrcibung. Ver. Arch. 1887.
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az anyagi és szellemi műveltségnek oly magas fokán állottak, hogy egé
szen érthetetlen, miért nem fordultak tudós érdeklődéssel legalább a 
gazdag szász kolostorok lakói, a kerci ciszterciták, a kolozsmonostori 
bencések vagy a nagyhatalmú szebeni prépostok a saját népük törté
netéhez. A tudós evangélikus püspök ezt a kérdést a szászság német 
nemzeti öntudatának uralma idején vetvén fel, nem a magyar példából 
indult ki, egyébként is azt hitte, hogy a magyarok közt is csak Mátyás 
humanizmusával kapcsolatban indult meg, még pedig Bonfini munká
jával a történetírás ; —  nemzeti érzését az zaklatja, hogy míg a Német
birodalomban annak első megalakulási kísérleteitől kezdve folyton virult 
a történetírás, készítették a szerzetesek és püspökök az annaleseket és 
krónikákat, a szászoknál a középkor végéig mindennek alig van nyoma.

Az erdélyi szászok akkori társadalmi berendezkedését tekintetbe 
véve, nincs mit csodálkoznunk a történeti érdeklődés késői megjelenésén. 
Az egyneműleg földmíves, paraszt társadalom akkor sem, később sem 
törődhetett sokat saját múltjával s a néhány elszórt kolostor, melynek 
lakói kétségtelenül nem is mindnyájan voltak szászok, nem pótolhatta 
azt a magas műveltségű réteget, mely akkoriban egyedüli termelő talaja 
volt a történetírásnak. A magyar műveltségi körben éppen úgy, mint 
Németországban, a történetírás a királyi udvarból és a körötte élő leg
műveltebb osztályból sarjadozott ki, első művelői kancelláriai hivatal
nokok, udvari papok, mint Anonymus, mint Kézai Simon, a királyi 
udvarral személyesen kapcsolatos kolostorok szerzetesei, akik szinte 
hivatalos megbízásból k&zítették a történeti feljegyzéseket, aminök 
a pilisi és somogyvári szövegek, —  hasonló udvari befolyásra készültek 
a Szent László és Géza korabeli krónika-szerkezetek, valamint a különböző 
Árpádházi szentek legendái is. A szászoknál ilyen műveltségi központot 
és szellemi levegőt hiába keresnénk s így érthető, hogy legkiválóbb 
embereiket, köztük a szebeni prépostot is, időnként magához vonzotta 
a budai udvar és benne a politikai, kancelláriai szolgálat. A paraszti 
népek emlékezésének a népének vagy hősi ének a formája s a történet- 
írás csak ott kezdek!ik, ahol a szájhagyomány útján terjesztett hősi ének 
elhallgat. A szász társadalomnak előbb városi elemeket kellett kiter
melnie, hogy a történetírás megsziilethessék, előzőleg csak történeti 
foszlányokkal találkozunk, melyek a szász egyetem jegyzökönyveiben 
maradtak fenn, tehát a szász paraszti társadalom hivatalnok-központjá
nak termékei. Ezek az első annales-szerű feljegyzések a Siebenrichter- 
protokolluniókban maradtak fenn, így az 1420. évi betörésről, Nagy 
Antalék 1437. évi lázadásáról a «tumultus laicorum^-ról1 és jellemző mó
don sokkal inkább foglalkoznak általános erdélyi és magyar dolgokkal, 
semmint szászokkal s még a brassói városi gazdák számadásai (a Stadt- 
hannenrechnungen) is, melyek pedig a városi szemlélet első dokumen
tumai, jobban érdeklődnek a szomszédos magyar terület viszonyai, 
folytonos zavarai és pusztulásai, semmint a távolabbi szász testvérek 
dolgai iránt. A humanizmus előtti szász ember benne élt a maga falujá
ban, városában, székében s azontúl Erdély és Magyarország nagy magyar

1 Közölve már Jo. Cár. Eder, Obscrvationes, 1803., 64. és 73. 1.
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életében, melynek állami megnyilatkozásai fontosabbak voltak, mert a 
szász életre nagyobb hatásuk lehetett, semmint a többi szász szék életé
nek eseményei. Tehát helyi szász és általános magyar állami elemekből 
adódik ez a történetírásban legelőször megnyilatkozó szász nemzeti 
öntudat, melynek primitiv termékei a különböző templomi falfeliratok 
és később a templom vagy városháza építésekor a tornyokba befalazott 
feljegyzések. A  magyar és helyi szász elemek összefonódására szinte 
szimbolikus az a «Scheda memóriái is», melyet 1528-ban hivatalosan 
helyeztek el a brassói városháztorony gombjában, s amely az akkori 
tanácstagok neveit megörökítve Grüngrass Lukács nótárius tollából 
hozza amaz időszak két nagy csapásának h írét: 1526-ban Mohácsnál 
elpusztult a «mi királyunk*, rex noster, Lajos s ugyanakkor Brassót 
árvíz érte, mely a várfalat is ledöntötte, aminthogy össze is kapcsolja ezt a 
két szerencsétlenséget Corona városának nótáriusa : az ország koronája is 
úgy ingott meg a király elvesztésekor, mint Brassó várfala. Ez a pár
huzamosság Brassó és Magyarország szeiencsétlensége közt jellemző az 
akkori szász nemzeti tudat e két ősi elemére : Corona városának egész 
hivatalos vezetősége tisztában volt azzal, hogy múltja, jelene és jövője 
Magyarország koronájához köti s attól csak végveszedelme árán szakad
hat el, aminthogy a toronybeli feljegyzés sem győz eleget sopánkodni, 
hogy a brassóiak Zápolyai Jánosnak hódolva nemcsak az erdélyi neme
sekkel, székelyekkel s a többi szásszal, de «egész Magyarországgal* is 
szembehelyezkedtek s ebből a szerencsétlen helyzetből csak az Úristen 
végtelen jósága szabadította ki őket.1 Hasonlókép magyar és helyi szász 
elemekből készült az ^Annales templi Coronensis*-nek nevezett régi 
templomi felirat, mely jóformán összes adatait az általános magyar 
történetből meríti, a tatárjárástól elkezdve részletesen felsorolja a magyar 
uralkodók háborúit, különösen a török hadjáratokat, legnagyobb lel
kesedéssel Hunyadi János haditetteit. Az első évszázadokban alig 
említi Brassót és vidékét, a szászságot illetőleg megelégszik a legelső 
hírrel, melyet feljegyez : András király nagyatyja 1143-ban hívta be 
a szászokat Erdélybe. Ezt az egy hht leszámítva aki csak ezekből a 
feljegyzésekből ismerné meg a történetet, azt kellene hinnie, hogy 
Brassó közvetlenül Magyarországban élt, a nélkül, hogy valaha is lé
tezett volna körötte valamely szász egység, szász testvéreinek univer
zitása.2

Hasonló történeti érdeklődéssel s annak ugyanezen korlátáival 
találkozunk a XVI. században mind gyakoribb kalendáriumi feljegyzé
seikben, melyeket néha egész krónikává bővítenék ki az illető helyek 
szorgalmas plébánosai, később evangélikus lelkészei, akik rendesen 
továbbfolytatják elődeik munkáját. A magyar adatok bősége könnyen 
érthető abból, hogy mindezek a szerzők a régebbi időkre Turóczit és 
Bonfinit, a későbbiekre Istvánffit és más közkeletű kronologikus össze
állításokat használtak fel, melyek bőven szolgáltattak a magyar törté
netre vonatkozó adatokat, —  a szászoknak pedig, mint külön népi egy-

1 Quellén z. Gesch. dér Stadt Brassó, 4., 1903., 523. 1.
1 Ugyanitt 1. 1. V. ö. Netoliczka bevezetését.
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ségnek, sohasem volt külön történetük, ilyen nem is állott a krónikaíró 
papok rendelkezésére s mint látni fogjuk, a szász történetet e miatt nem 
is lehetett megírni, csak kitalálni azóta, hogy divattá vált a tudományos 
mesemondás. Annál könnyebben jegyezhették fel a lelkészek a helyi 
adatokat : plébános elődjeik halálát, viselt dolgait, a szomszéd községek 
plébánosainak személyére vonatkozó adatokat, templomszenteléseket, 
később, a reformáció korában, a saját iskolai végzettségüket, anyjuk 
halálát, feleségük nevét, gyermekeik születését. Ezen a fokon az egyes 
plébániák kalendáriumi feljegyzései már átmennek abba a másik mű
fajba, melybe tartozik a szász történetírás XVI. és XVII. századi ter
mékeinek szinte túlnyomó része : lelkészeknek vagy városi hivatal
nokoknak nemzedékeken át folytatott családi krónikái, helyesebben 
tekintettel a feljegyzéseknek gyakran igen száraz voltára, évkönyvei, 
annalesei. Legtöbbször egy-egy Eberus-féle wittenbergi kalendárium 
üres lapjai szolgáltak erre a célra, —  a Németbirodalom eleinte nem is 
adott hozzá egyebet a papirosnál, mert a tartalom továbbra is egyrészt 
általános magyar, 1541 után erdélyi, másrészt az illető helyre és családra 
vonatkozólag szükkörü szász. De ezek a szász adatok lassankint ki
kerekednek s belőlük egy-egy polgári család és rokonsága egész rajza 
bontakozik ki egy-egy falu vagy kis város kereteiben, hátterében az 
állam folytonos veszedelmeivel, török háborúkkal, moldvai oláh be
törésekkel, pestissel és természeti csapásokkal. A feljegyzésre érdemes 
adatok köre és az irántuk való érdeklődés a reformáció hatása alatt 
egyre bővül, aminthogy ezekben a családi krónikákban a szász nép 
tényleg először mint vallási egység jelenik meg. A Tóbiás nevű takácstól 
származó Thobiae Keresztélynek feljegyzései,1 amennyiben saját dol
gait érintik, alig különböznek a korábbi sovány, helyileg elszigetelt 
papi annalesektől, de ezeken túl érdeklődik sógora, Fischer József sorsa 
iránt is, aki Honterus társa volt az erdélyi szászok reformációjában, s 
résztvett a magyar reformátusokkal rendezett vallási disputákban is. 
így vonul be a Thobiae-család krónikájába Honterus tiszteletreméltó 
alakja, aki már rég túlnőtt egy-egy szék vagy város körén, s akinek 
halála napját feljegyezve Thobiae Keresztély hozzáteszi nevéhez a 
«pater pátriáé* jelzőt. Nem mondja, melyik hazának atyját tiszteli 
benne, a magyarságtól még nem szakadt el, magyar híreket is közöl, 
nem mulasztva el, hogy Majlád Istvánt nagyságos úrnak ne nevezze, 
továbbra is Erdélyről beszél, nem pedig a Királyföldről vagy a szász 
univerzitásról, sőt az erdélyi fejedelmeket, Jánost, János Zsigmondot, 
Báthory Istvánt még oregni Hungáriáé princeps*-eknek nevezi, nem 
feledkezve meg Erdélynek Magyarországtól való függőségéről, de még
sem lehet kétséges, hogy Honterusban a szászok atyját siratja. A páter 
pátriáé nála tényleg a szászok atyját jelenti, lelki egység állott szeme 
előtt, mikor ezt a sokatmondó kifejezést leírta s ezt a lelki egységet, 
a szászok első lelki egységét a reformáció hozta létre, a reformáció 
pedig az őshazából, Wittenbergből érkezett. Az Eberus-féle történelmi 
kalendáriumokat sem a szél fújta Erdélybe, véletlenül : Tobiae Keresz-

1 Ugyanott 489. 1.
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tély például tanítványa volt Eberusnak Wittenbergben s bizonyára 
maga szerezte ott s hozta magával kalendáriumát.

A fordulatot a helyi szász patriotizmusból nagy vallási egység 
felé s ezen keresztül, bár még csak közvetve, a nagynémetség felé, már 
a reformációt megelőzőleg is, előkészítette a humanizmus, a középkori 
keresztény egység egyik felbomlasztója és minden népnél a nemzeti 
öntudat munkálója. Vizsgálatunk eddig is megmutatta, hogy a szellemi 
irányokat nem lehet szépen letisztítva és elkülönítve tenni a górcső alá, 
mint egy növényi vagy állati szövetet s bele kell nyugodnunk, hogy 
azok késsel sem választhatók el egymástól, ehelyett a történeti élet
ben örök kölcsönhatásban vannak egymással. Innen ugyanazon szellemi 
iránynak többféle formája aszerint, hogy minő más rokon vagy ellen
tétes irányok hatnak rája egy-egy adott pillanatban. A humanizmus 
sok arca szinte közmondásos s ezt a természetét a szászok között sem 
tagadta meg. Amint Janus Pannoniusnál és más magyar humanistáknál 
is megtaláljuk a hazai viszonyok lenézését és fitymálását, ugyanez a 
humanista nemzetközi gőg nyilvánul meg az első szász humanisták 
közt is, így Krauss Bálintnál, aki brassói tanár és orvos létére polgár
társait kimondhatatlanul durváknak látja, mert nem jártak sem Német
országban, sem más vidéken s kellemetlen köztük élnie, mert épp oly 
műveletlenek, akár csak a többi szászok.1 Ezek az egyénileg felszabadult, 
népüktől elszabadult humanisták gyakran nem is tértek többé haza —- 
éppen a reformációt megelőző évtizedekben találkozunk több erdélyi 
szász tudóssal és politikussal Bécsben és egyebütt, a Habsburgok szol
gálatában. De akadtak —  a humanizmus másik arcát tisztelve, alázatos 
lelkek is, akikkel latin klasszikusaik nem gyűlöltették meg szülőföldjük 
kicsinyes viszonyait s akadtak olyanok is, akik azért tanultak, hogy 
tanulmányaikkal községüket, vidéküket híressé tegyék s maguknak és 
szülőföldjüknek humanista módszerekkel jó nevet szerezzenek. Még 
mindig nincs szó szász nemzeti egységről, csak lokális kapcsolatról és 
lokális ambícióról. így vállalkozott, elég gyenge humanista képzett
séggel, de szülőföldjének heves szeretetével, a Szeben melletti Talmács 
falu lelkésze, Lebel János községe történetének verses megírására.2 
A szászság lelki egységének e korbeli hiányaira alig képzelhető jellem
zőbb adat, mint hogy Lebel az ő faluja népét nem a szászokkal együtt 
s nem is a germánoktól származtatja, hanem a Talmács helynevet a 
talmudból eredeztetve, az ősökben zsidókat lát, akik Jeruzsálem pusz
tulásából menekülve Decebaltól kértek és nyertek befogadtatást. Igaz 
ugyan, hogy utóbb Nagy Károly vagy Géza fejedelem és Szent István 
alatt, —  hogy melyik alatt, ezt nem tudja biztosan megmondani —  
németek is költöztek be, előttük már oláhok, rómaiak, hunok és szittyák, 
azaz magyarok is, minek következtében —  legalább is a szerző fejében —  
Talmács valóságos Bábel tornyává lett. Ennek megfelelően a község 
népéből nemcsak szász, hanem magyar hősöket is emleget, így IV.

1 Béla von Pukánszky, Gesch. dcs díutschcn Schriíttums in Ungarn, i .
1931.. 103. 1. . , .

2 De oppido Thalmas carmen historicum. 1542., cd. Savért, 1779.
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Béla király egy rokonát, aki talmácsi molnár lett. Mindez a zűrzavar 
a mi felfogásunk szerint csak egy omlettért történt : hogy a Szeben 
melletti kis községnek nagy története és hősi fiai találtassanak, de az 
egykorú lelkész jó humanista volt és úgy tudta, hogy munkája megéri 
évek fáradozását. A Szent István korában bevándorolt három szász 
vezér, Hermann, Gerhard és Heltanus emlegetésével —  mindhárom 
hős valóságos helynévből született fikció —  Lebel rálépett a szász 
őstörténet süppedékeny talajára.

A  XVI. század második felében a történetírás itt felsorolt egyszerű 
műfajainak tanúsága szerint a helyi érzés, a szülőföld szeretete nemcsak 
hogy igen mélyre eresztette már gyökereit, de átfogóbbá is vált és egyet
len község vagy város határán túlterjedve nagyobb szász tájakon, a 
Barnaságon, Besztercevidékén keresztül az egész szászság szellemi egy
sége felé is kezdett kiteljesedni. Szellemi egységet kell mondanunk, nem 
pedig politikai, gazdasági vagy ma divatos szóval népi egységet, —  
ezek iránt az akkori szász írók még teljességgel közömbösek voltak s az 
egységet legelőször, mint előbb láttuk, a vallási élet síkján fedezték fel. 
Mindez azonban még távolról sem jelentett tudatos megfigyelést vagy 
meggyőződések kialakulását, inkább csak homályos ösztönök munká
járól vagy sejtésekről lehet szó, melyek a már századok folyamán ki
alakult öntudat eredeti formáján még nem tudnak változtatni. Leg- 
kevésbbé pedig a szász öntudat magyaros elemein. Elég itt a humanista 
poétára, Schesaeus Keresztély medgyesi lelkészre rámutatni, aki a 
reformáció szászföldi elterjedéséről írt «tOratio»-jával a szász vallási 
egység tudatosításának nagyhatású képviselője volt, de életének fő- 
munkáját nem a szász vagy német, hanem a hősi magyar történet 
dicsőítésének szentelte. A «Ruinae Pannonicae» nagy, 12 énekes eposzá
ból hét könyvet maga a szerző adott ki 1571-ben Wittenbergben, ahol 
maga is tanult s ahol ilyképp próbálta hazájának, Magyarországnak jó 
hírét terjeszteni és iránta részvétet kelteni, — az egész munkát a rendel
kezésünkre álló töredékekből sem a szász, sem a magyar történetírás 
nem tartotta még érdemesnek összeállítani.1 Pedig ez a munka, előadva 
1541-től kezdve a magyar történet vérzivataros évtizedeit, egy vég
iében a magyar hadierények dicsőítése, főhőse a «Hunnica virtus», s 
ennek egyes nagy tetteit kis kerek hőskölteményekben rajzolja meg, 
így különösen Losonczy Istvánnak temesvári, Zrínyi Miklósnak szigeti 
önfeláldozását. Könnyen gördülő és mégis zengzetes hexametereivel a 
szerző a XVI. századi humanista verselésben jártas magyar történet
írók közé tartozik, abba a sorozatba, melynek nagyjai Oláh Miklós, 
Vercncsics és Istvánffi Miklós. Plasztikus egyéni rajzait magyar hősökre

r zárolja, színes leírásaival magyar várak ostromait akarja megörökíteni.
az az ország, melyben hősei élnek s ahova maga is tartozik. Magyar- 

ország és Erdély, ez utóbbinak jellegét is a magyarok adják meg. Az 
egész ország szeme a «venerabilis Alba», Gyulafehérvár, körötte magyar

1 V. ö. értekezésemet a Magy. Könyvszem lében, 1906., továbbá Hegedűs 
István, Analecta recentiora, 1906., 299. ív. Hegedűs magyar és Mieh. Albert német 
fordítását (Segesvári gimnázium programmja 1873., a Ver.-Archivban is.)
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és szász városok sorakoznak békés egyetértésben s a különböző népek 
is egymástól háborítatlanul végzik foglalkozásaikat, a szászok a föld
művelést. Még Kolozsvárott is békében él magyar és szász. A  költemény 
egyik függelékében, az V. ének végén a reformáció terjedését mondja 
el az egész magyar földön ; Honterus, Stöckel, Heltai, Dévai, Biró, 
Batizi egyképpen helyet kap benne, annak bizonyságául, hogy szemlélete 
még ez egyházi dolgokban is az egész Magyarországra terjed ki. Valóban, 
Schesaeus höskölteményének tartalma, előadásmódja, érzése magyar 
és magyarországi, a legkevésbbé szász és semmiképpen nem német. 
Forrásaiban is a magyar irodalomtól függ : elsősorban Tinódi botladozó 
verseit öltöztette pompázó latin sorokba.

Schesaeus nem állott egyedül magyaros érzületével. Egy másik 
szász származású költő, Leonhardus Uncius hét könyvben énekelte meg 
a magyar dicsőség századait Attilától Mátyás király haláláig, szorosan 
követve a magyar krónika előadását és nagy igyekezetében egészen 
megfeledkezve a szászok történeteiről. Az érzés, mely a tollat kezébe 
adta, ugyanaz, mint amely Oláh Miklóssal megiiatta a «Hungaria»-ban 
a Mohács előtti ország nagyságát : Unciusnak is fáj, hogy a magyarok 
hatalmas országából a török hódoltság miatt már csak foszlányok ma
radtak meg s olasz földön Pádovából a pestis elől hegyekbe menekülve 
a szerencsétlenségnek kijáró tisztelettel és részvéttel fog hozzá az orszá
gok e legnemesebbikc és most legnyomorultabbja történetéhez, a ma
gyarok «halhatatlan cselekedeteb elbeszéléséhez. Nem véletlen talán, 
hogy ez a szász költő, aki a szász és német érzés minden nyoma nélkül 
írta meg a magyar történetet, Schesaeus tanítványának vallja magát 
s nagy megnyugvására szolgál, hogy a «Ruinae» tudós szerzője már kéz
iratban megismerte és méltányolta munkáját, melyben pedig mindenütt, 
ahol a történet folyamán magyarok és németek egymással harcban áll
tak, az előbbieknek fogta pártját s nem habozott alkalom szerint a né
metek csúfos futásáról, gonosz árulásáról s a magyarok elleni gyűlö
letéről beszélni.1

A két humanista költőhöz a szász közélet előkelő emberei csatla
koztak abban, hogy ők is illőnek, korszerűnek és szükségesnek látták 
egész Magyarország történetének megírását még akkor is, amikor már 
nem Magyarországon, hanem csak a kis Erdélyben éltek, de mégis 
szeretettel és nem kevés respektussal fordultak rég letűnt magyarok 
dicső emléke felé. Ilyen volt Bomel Tamás, papi ember, de a szász és 
erdélyi politikának is tekintélyes alakja, az erdélyi országgyűlésnek 
Ferdinándhoz követe, a szász jogszokások összegyűjtője, aki 1561-ben 
Brassóban kiadta magyar történeti Chronologiáját, a brassói városai 
tanácsnak ajánlva.2 Benne 166-tól, a hunoknak Meotisból való első 
kijövetelétől kezdve sorolja fel a hun és magyar uralkodók nevezetes 
cselekedeteit ; Erdélynek Septem castra, Siebenbürgen nevezetét annak 
tulajdonítja, hogy a hét hun vezér, újabb kijövetelekor. Árpád vezetésé- *

* Uncius: Poematum libri VII de rebus Ung. (R. M. K . 3., C79.). II. Géza 
korában, Albert alatt Budán stb.

* R. M. K . 2., 67.
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vei előbb Erdélyben szállt meg s így Árpádról és vezéreiről ragadt a 
tartományra ez a név. A szászokat csak u . Gézánál említi meg, aki 
behívta őket, valamint Nagy Lajosnál, aki nagylelkű hős volt és a lázadó 
szászokat szerencsésen leverte. Zsigmond korától kezdve feljegyzi a 
töröknek Brassó vidékén végzett pusztításait, de egyébként ö sem törő
dik a szászokkal, de annál inkább dicséri a magyarokat, leginkább 
Hunyadi Jánost, mint az egész keresztény respublika védelmezőjét, 
meg Mátyás királyt, Dévai Biró Mátyást, sőt még Fráter Györgyöt 
is. Valamivel óvatosabb volt Siegler Mihály, szintén lelkész, majd nagy
szebeni nótárius, aki kéziratban hagyta hátra Chronologiáját Magyar- 
ország, Erdély és a szomszédos népek dolgairól —  művének címe Sche- 
saeus eposzát utánozza s csakugyan Schesacusszal együtt járt Witten- 
bergbcn, tehát ily kapcsolatok alapján a legtehetségesebb szász írók 
egy külön csoportjáról beszélhetünk, mely a viszonyok változásaitól 
függetlenül újra meg újra maga elé idézte a letűnt magyar dicsőség 
századait.1 Siegler a történetben Bőméit követi, de hogy Erdély latin 
és német nevét a hét magyar vezértől vette volna, ezt már csak fenn
tartással közli; egyébként a régi időkre is részletesebben Írja ki a ma
gyar krónikát és Bonfinit, a X V j . századot illetőleg pedig a chronologiá- 
nak nevezett kompendium-műfaj határait túllépve egészen bőbeszédű 
lesz, különösen Izabella és János Zsigmond korában. A protestantizmus 
terjedésével kapcsolatban bő tudósításokat ad egyes protestáns, refor
mátus, unitárius hitújítók működéséről, magyar és szász egyházi gyű
lésekről, különbséget nem téve szász és nemszász, evangélikus és más 
protestáns között. Az egész munkát végiglapozva, ember legyen, aki 
felfedezi benne a szász szerzőt, annyira beleolvadt Siegler egyénisége is 
Erdély és Magyarország tágabb horizontjába.

A helyi szász szemlélet így tágul ki és megy át a Magyarországon 
évszázados történeti szemléletbe —  hiszen Bomel és Siegler nem tettek 
egyebet, mint a régi krónikák és Thuróczi történet felfogásából vágtak 
ki soványabb szeleteket, anélkül, hogy a felfogás magyar jellegén vál
toztattak volna. De ez a folyamat, úgy látszik, csak a magasabb művelt
ségű szászok lelkében ment végbe, akik a magyar humanizmus költői 
és történeti munkáin gyakorolták Ízlésüket —  az egyszerűbb emberek 
ellenkező irányban indultak : a magyar gondolat és érdeklődés elhal
ványul náluk, a lokálpatriotizmusból az egész szászságra radikált nem
zeti érzés lesz s ezzel kapcsolatban megjelenik, egyelőre még csak távol, 
a láthatáron az igazi őshaza, a Németbirodalom. A német kapcsolat 
észrevételében azonban úttörő volt a legnagyobb szász ember, a Szász
föld reformátora, Honterus.

Ila Honterusnak a humanistákra annyira jellemző, rendkívül 
kiterjedt írói munkásságát témánkra nézve megkérdezzük, egymástól 
sokban eltérő válaszokat kapunk, melyek azonban könnyen egyeztet
hetők. A középkori helyi szász felfogással már csak külsőleg van kap
csolatban az, hogy reformációs könyvét eredetileg szülővárosa, és az 
egész «Barcensis provincia* számára írta meg, —  ezt a könyvecskét

1 Bél, Adparatus i., 43. 1.
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az egész szász terület átvette, mint az új hit alaptanítását s még a szerző 
életében nagy hatással volt vallási téren a szász egység kialakítására. 
Honterusnak, aki történeti műveket nem írt, ép itt van a jelentősége, 
ami miatt a szász történetírásban említenünk k e ll: ö utána nincs többé 
író, aki ne érezné magát az egész szász nemzet tagjának és ne tudná, 
hogy szülőfaluja vagy városa csak egy része ennek a nagy egységnek. 
Az új szemléletet Honterus bizonyára annak is köszönhette, hogy tanul
mányai során hosszú éveken, tizenöt esztendőn keresztül, távol élt 
hazájától: Bécsből, Krakóból, Baselból könnyebben látta egységnek 
a szászságot, mintha benne élt volna, valamelyik eldugott falujában 
vagy külön öntudatú városában. Távolról nézi s ennélfogva egésznek 
látja a szász életet, s a német egyetemi és lutheri reformációs életben 
lehetetlen többé észre nem vennie, hogy ő is, szász honfitársai is, mind
nyájan németek. Erdély térképét 1532-ben a brassói városi tanács 
helyett Szeben tanácsának ajánlja, ezzel is hangsúlyozva a szász nemzeti 
egységet, viszont a szász földet (Germanae non incultissima terrae 
portionnak nevezve, láthatólag legelőször emeli ki Magyarországból és 
csatolja be —  a hazatalált gyermek lerendezésével, mondhatnék —  
az őshazába. Bizonyára Honterus az első szász, akinek lelkületében 
mély nyomot hagyott a történeti felismerés, mely szerint ősei a Rajna 
vidékéről és Szászságból települtek Erdélybe s időnként fel is tör nála 
a német származás tudata, így Baselben az erdélyi térkép készítésénél 
vagy pedig Beatus Rhenanus humanista meséi elutasításakor. De na
gyon tévednénk, ha a «germán föld porciója» kifejezésből valami modern 
népi öntudatra következtetnénk, mely képes lett volna a magyarországi 
kapcsolatokat egyszerre megszakítani.

Ilyenről szó sem lehetett akkor, hiszen a szászság életét sokkal 
közelebbi tényezők határozták meg s a távoli és hadierő nélküli Ger- 
mánia csak ködön át kéklő vonalként jelenhetett meg a rég leszakadt 
néptöredék horizontján. A  Mohács utáni trónvillongásban a Ferdinánd 
pártján álló szászok nem egyszer hallották a «német király® részéről 
a vérbeli összetartozás szavát, de az ő válaszukat hasonló szellemben 
többnyire Pemflinger Márk, a szebeni comes fogalmazta meg, aki re- 
gensburgi családból származván, frázisaiban épp olyan kevéssé fejezte 
ki az autochton szászság érzelmeit, mint valam ivel később a nürnbergi 
származású Haller Péter sem. Honterus is megmaradt mindaddig, míg 
Erdély a magyar királysághoz tartozott, Magyarország hűségében —  
három munkáját egymás után János királynak, Izabella királynénak 
és Eszéki János pécsi püspöknek ajánlotta. 1541 után pedig, a különálló 
Erdélyben azzal védte reformációs könyvét Apológiájában, hogy az 
erdélyiek örvendezhetnek, hogy közöttük ily munka született, mely 
a közös hazának —  pátriáé nostrae communis —  díszére szolgál. Ebben 
a közös hazában persze már sokkal inkább elkülönülve élnek a szászok, 
semmint korábban a nagy magyar hazában —  a szász egységet éppen 
Honterus erősítette meg reformációjával, melyet a szász univerzitás, 
a németországi fejedelemségeket és más birodalmi rendeket követve, 
szigorú parancsokkal kötelezővé tett a szász föld minden lakósára s 
ezzel egyúttal a német öntudatot is megalapozta, hiszen Honterus
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reformációs műve teljes egészében a német reformáció, a lutheri, helye
sebben melanchtoni protestantizmus átvétele volt. Vonzás és taszításnak 
egészen új erői működhettek ettől kezdve : az egész erdélyi szászság 
vallásos élete most már a német birodalmi mintákhoz igazodott s lénye
ges, döntő pontokban eltért a katolikus és kálvini magyarságtól és szé- 
kelységtől. Honterus azonban még egy másik vonalon is dolgozott a 
népi egyesítés érdekében : jogszabályokat állított össze a «Saxones 
in Transsylvania* használatára s ezzel megindította a külön szász jog 
kifejlődését és tudatosítását— eggyel több pántot szolgáltatva a szász 
egység megerősítéséhez. Honterus működésével egyidejűleg alakította 
ki Fráter György a három nemzetből az önálló Erdélyt, ami egyúttal 
a három nemzet mindegyikének nagyobb önállóságát is feltételezte. 
A  szász univerzitás ekkor válik a szász egység hatalmas politikai támo
gatójává : mindezek az új jelenségek, vallási, jogi, kulturális, politikai 
téren érthetővé teszik, hogy a következő idők nemzeti öntudata első
sorban szász s csak azután erdélyi, miközben a magyarországi kapcso
latok mindinkább elhalványulnak.1

A XVI. század közepén a helyzetet általában azzal jellemezhetjük, 
hogy a visszavonuló nagymagyar kapcsolatnak és a korai németbirodalmi 
kapcsolatnak nagynéha felmerülnek egyes bizonyítékai, de a szászság 
mint egész, józan realizmussal számol a viszonyokkal és magát szásznak 
és erdélyinek tartja, nem többé magyarországinak, és még kevésbbé a 
Németbirodalom függvényének. A szász univerzitás még Honterus jogi 
Compendiumának megjelenése után is arra gondol, hogy Verbőczi 
Hármaskönyvét, a «Magyar decreturm-ot fordíttatja le «vulgaris» szász 
nyelvre, viszont ezen Compendiumnak a szász univerzitáshoz írt aján
lásában Wagner Bálint, Honterus egy munkatársa a szász városokat 
és székeket a ígermán birodalom erdélyi gyarmatainak* nevezi.2 Mindez 
azonban elszigetelt s még hozzá egymásnak ellentmondó jelenség ; a 
nemzeti öntudatnak a valóságos élet bonyolult jelenségeivel kell meg
küzdenie s ebben az életben a magyarság a szászok szemében nem a 
magyar birodalom vezető népe többé, hanem csak egyike a három nem
zetnek. Ebből pedig érthető módon következik, hogy a magyarság 
elvesztvén korábbi fölényét s elhomályosulván a magyar korona fénye 
is, az erdélyi országgyűlésen és fejedelmi tanácsban már csak egyen
rangú társa a szászságnak. Magyar és szász viták és polémiák ezóta 
állandósulnak s még világosabbá teszik a két nép jellembeli különbségeit, 
melyek legelőször társadalmi úton jelentkeznek. Szinte azt is mondhatnék, 
hogy a szász öntudat a másik két nemzettel való folytonos súrlódásban 
erősödött s a szászoknak önmagukról alkotott első fogalma a vármegyék
ben magyar <oiáció» tulajdonságainak dialektikusán készült ellenképe. 
A szászság igazában most ébredt rá, hogy más mint a két másik náció, 
amellyel együtt kell élnie s amellyel szemben feltétlenül szüksége van

1 Honterus sokoldalúságát sok finomsággal vette észre Kati Kurt Klein, 
Dér Humanist und Reformátor Johannes H., 1935., persze gyakran ő is visszavetíti 
mai német érzületét. V.ö. még Friedr. Tentsch, Gescn. derevang. Kirche in Siebcn- 
bürgen, 1921., 1., 207. s. k. 11.

2 Teutsch, id. m. 1., 252. és 251. 1.
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rá, hogy fölényben érezze magát, jobbnak, értékesebbnek, mint a székely 
és a magyar. Ezt a fölényt a magyar nemesi és a szász polgári életmód 
szembeállításával nyerte s annak meggondolásából, hogy a magyarok 
kis része tétlen, henye, munkátlan nemesi életet él, többsége pedig a 
jobbágyság igájában görnyed, holott a szászok egytől-egyig szabadok 
és szabadságukat élvezve két kezük becsületes munkájával keresik meg 
kenyerüket. Amint ezt Huet Albert szebeni királybíró 1591-ben Báthory 
Zsigmond udvarában bátran ki is mondta válaszul a magyar uraknak, 
akik a szászoktól mint jövevényektől, idegenektől meg akarták tagadni 
az egyenrangúságot. A szász kisiparos, a «szücs, szabó, varga* öntudata 
szólal meg Huet Albert szavaiban a nemesi életformával, a «dúló fosztó 
kóborló* ingyenélésével ellentétben akkor, amikor ez a két életforma 
még nem is állott oly élesen egymással szemben, mert hiszen a szászok
nak csak kisebb része volt városlakó és iparos, nagyobb része földművelő 
s viszont a magyarok közt különösen a székelyek alig maradtak el a 
szász iparosodás mögött. Valószínű, hogy Huet Albert éles meghatá
rozásait nemcsak az erdélyi realitások, hanem olasz műveltsége s az 
ausztriai és lengyel társadalmi szerkezet személyes ismerete is befolyá
solta —  híres beszéde, melynek magyar nemes ellenes hatása a X ÍX , 
századi szász szemléletre nagyobb volt, mint saját korára, mégsem ne
vezhető magyarellenesnek. Sőt ellenkezőleg egyik nagy bizonyítéka annak, 
hogy a szászság nem tekint sem jobbra, sem balra, nem keres kapcso
latokat az országon kívül sem a magyar, sem a német birodalomban, 
hanem ott akar élni, hova ősei helyezték, Erdélyben, mely az ö földje 
is, sőt most már azt szeretné bizonyítani, hogy inkább az ö földje, több 
jogon és régebbről, mint a többi nációé. A szeretett hazában —  «unser 
vielgeliebtes Vaterland* —  szabad választásból él századok óta a szász
ság, saját királyai és a törvények védelme alatt, azóta, hogy i l .  Géza 
barbár népektől szorongattatva kénytelen volt segítségért menni Né
metországba, ahonnan az ö védelmére, tehát tényleg «ad retinendam 
coronam* indultak ki a szászok ezredeseik, Hermáim és Claudius, Szeben 
és Kolozsvár alapítói vezetése alatt ; a magyar királyt fenyegető ellen
ségeket elűzve, a szászok egy része visszatért Németországba, kisebb 
része letelepedett Erdélyben megszállva a hegyieket, folyókat, völgye
ket, erdőket, melyeket utóbb az Andreanum örök időkre nekik adott. 
Az egész elbeszélésből kiérzik a szászok erdélyi öntudata és akarata, 
hogy mint saját igazgatással bíró nép joggal szóljon hozzá és követeljen 
döntő szót Erdély ügyei intézésében.

A három náció Erdélyében ezek a kérdések foglalkoztatják a szász 
öntudatot, a történeti művekben is egyre ez a problematika merül fel, 
melyet azonban még bonyolultabbá tesz a szász társadalom belső ta
gozódása. A városok ekkor szerzik meg végkép a hegemóniát a székek 
és provinciák felett, s a városi tanácsokban megszervezett polgári 
oligarchia élén néhány igen művelt, világlátott patrícius család erő
sen tartja a gyeplőt és suhogtatja ostorát a városi kispolgárság, sőt 
még a falusi szabad szászság felett is. Egyes történeti munkák szer
zőinél tehát mindenkor tekintetbe kell vennünk a társadalmi polcot, 
melyet az illető író elfoglal, hiszen a szász öntudat társadalmi egy-
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sége ép oly késői, X iX . századi illúzió, mint annak német nemzeti 
tartalma.

A történetírás egyszerűbb műfajainak művelői, a családi krónikák 
szerzői s az annalisták és diarium-írók többnyire az alacsonyabb városi 
polgárság soraiból kerülnek ki —  az igazi hatalmas patríciusok, az egy 
Weiss Mihály kivételével nem írták, hanem csinálták a történetet; 
mellettük továbbra is szorgalmasan készítik családi és egyházi fel
jegyzéseiket az evangélikus lelkészek. Hozzátehetjük : a XVI. század 
írói magasabb szempontokat használnak, szélesebb horizontra tekinte
nek eszmélkedéseikben, mint a későbbiek, akik a humanizmus és az 
óprotestantizmusnak, e két úttörő szellemi áramlatnak csak haszon- 
élvezői, epigonjai. Ilyen, egyszerűségében is erőteljes egyéniség a bras
sói orgonista, Ostemiayer Jeromos, aki városba jött idegen, moldvai, 
török követeknek adott hivatalos ebédeken szokott játszani. Ostermayer 
az ö népét németeknek —  teutsche Kation —  szereti nevezni, ami 
alatt a magyartól és a székelytől eltérő kultúrájú népet ért, melynek 
örök harc a sorsa a nemesek követelőzéseivel szemben. A városi élet 
ennek a brassói polgárnak szemében a szász önállóság biztosítéka ; a 
magyar nemesek bárhogy követeljék is, mondja, a szász városokban 
a házvételi jogot, soha ne adassék meg nekik. A helyi autonómia dolgá
ban még kissé régies nézeteket vall s alkalom adtán, mikor Brassó 
autonómiája összeütközik a szász univerzitás immár tényleges hatalmá
val, a deiék orgonista városának jogai mellé áll. Értelmes megfigyelései
ben sok a méltányosság a magyarok iránt : nem hallgatja el, hogy II. 
Lajos király halálát a szászok megsiratták s nézete szerint is a bajok 
a kettős királyválasztásból származtak, azaz a magyar uralom, az 1526 
előtti, mint békés, boldog kor tűnik fel az ö szeme előtt is, aminthogy a 
magyar hősöket, köztük főként Dobó Istvánt nagy lelkesedéssel emlegeti.1

Ostermayer kétségtelenül egyéni elhatározással, hogy ne mondjuk, 
belső kényszerből írta munkáját, a XVII. századi annálistákazonban 
általános polgári, sokban már barokk szokásoknak hódolva, gyűjtöttek 
történeti adatokat vegyest anekdotákkal és klasszikus, görög-római 
írókból vett idézetekkel. Ennek a szászok között nagy jövővel bíró 
iránynak egyik korai képviselője Hegyes András brassói szenátor, aki 
papíroslapjait hosszában összehajtva, az egyik félre írta saját feljegy
zéseit, a másikra, amit más íróktól készen talált, a többi között, Oster
mayer munkáját is.2 Összegyűjtött még szentenciákat görög, római 
Írókból és egyházatyákból, a hét görög bölcs biográfiáját, dogmatikai 
elveket, Istenről, Jézusról, a hitről, reményről, keresztről, bölcseségröl, 
latin közmondásokat hexameterben, német verseket, a már barokká 
bonyolódott humanista műveltség értelmében, mely ekkor már csak 
minél kiterjedtebb, de külsőleges enciklopédikus tudásra, helyesebben 
ennek bizonyítása érdekében minél gazdagabb idézetgyüjteményre tö
rekedett. Pedig Hegyes András nem volt könyvmoly, Eerdinánd és 
Miksa király testörségében szolgált, nemességet is kapott, később brassói

1 Kemény, Fundgrubcn 1839., modern kiadás Quelle n 4.
* Quellén, 5.

189



városi hivatalokat töltött be, többek közt a városi hajdúk kapitánya 
volt. Tulajdon feljegyzéseiben azonban a közügyek alig jelentkeznek 
színesebben és részletesebben, mint a városi számadásokban : követ- 
járás, tárgyalások külsőségei, néhány fejedelmi oklevél, amit érdemesnek 
tart közölni. Tanulságosabbak a városi életet illető adatai, melyeket 
rendőrbírói működésében figyelhetett meg, valamint családi életének 
eseményei: lakodalmak, kivégzések, céllövészet, vadászat, feleségével 
sétakocsizások. Műveltsége iskolai műveltség, inkább csak tanultság, 
a betű tisztelete, a szövegek és kéziratok gyűjtésének mohó vágya, 
amiben korai, de tipikus példája a szász tanult polgárságnak ; mint 
történetíró azonban sem ő, sem társai nem mérkőzhetnek Erdély akkori 
nagy történetíróival, Baranyai Decsi Jánossal, Szamosközivel, Somogyi 
Ambrussal, Böjthi Veres Gáspárral. A szász történészek, bár kétségtele
nül ismerték ezeket a magyar kollégáikat, nem tanultak tőlük sem nagy 
koncepciót a társadalmi és állami élet szemléletére, sem az emberek és 
viszonyaik, a népek és a nagy történeti események összefüggő jellemzését 
s ezen alapuló, mélyen szellemi jellegű komponáló munkát. Erdély 
önállósága alatt a segesvári Krausson kívül jóformán egyetlen szász 
írót sem találunk, aki meg tudta volna magát szabadítani egyrészt 
az időrendi előadás primitív kényszerétől, másrészt az antikvárius 
érdeklődéstől.

Hegyes András kétségtelenül magyar családból származott, bár 
ezt a szászok épp úgy tagadják, mint más magyar nevű történetíróik 
magyar származását is. Pedig kétségtelen, hogy a XVI. század második 
felétől kezdve hosszabb időn át több magyar szászosodott el, mint gon
dolnék, hiszen egyedül a történetírók között Hegyesen kívül más ma
gyar nevűekkel is, Forgáccsal, Czakóval, Bánfival találkozunk. Bár
mennyire iparkodtak is a szászok, hogy a városi tulajdonjog megtaga
dásával légmentesen elzárják magukat a magyarságtól, az akkori zavaros 
időkben, folytonos háborúkban nem volt elkerülhető, hogy egy-egy be
menekült nemes bent ne maradjon és szász családba ne házasodjék. 
Még könnyebb lehetett az elszászosodás nem-nemes székelyek vagy 
jobbágyok számára, akik esetleg szász falvakon keresztül már mint 
szászok érkeztek meg a városokba s ott többé nem keltettek feltűnést. 
Annyi bizonyos, hogy az ismert esetekben a magyar jelleg teljes elvesz
téséről van szó, ami azonban nem igazolja a szász kutatókat, akik köröm
szakadtáig tagadják az itt felsorolt nevek magyar voltát, csodálatos 
és hihetetlen olvasatokat fogadva el helyettük. Pedig Forgács Mihály 
brassói mészáros, városi hivatalnok, majd szenátor, Hegyesnek követ
társa, maga is emlékezett családja magyar eredetére, büszkén említve 
Forgács Balázs nevét Kis Károly meggyilkoltatásánál és megjegyezve, 
hogy «ebből látszik a Forgács-családnak igen nagy régisége.1203-tól, 
Brassó építése idejétől kezdve írta össze évenként a feljegyzésre méltó 
eseményeket egy wittenbergi kalendáriumba, a XVII. századtól kezdve 
jóformán csak brassói vonatkozású adatokat ; a krónikát 1633-tól 
kezdve Bálint fia folytatta, aki szintén brassói szenátor lett, majd a ka- 1

1 Quellén 4, 40. 1.
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lendárium nőágon a Greissing-, utána a Mederus-, végül a Draudt- 
családba került s a vök és fiúk hűségesen folytatták 1694-ig. A másik 
magyar származású Czack Simon, alanek atyját még Czakónak hívták, 
maga brassói hivatalnok volt, családja a brassói patríciusok közé emel
kedett ; hátrahagyott «Diáriumá»-ban és «Ephemeris*-ében1 családi 
és brassói városi vonatkozások mellett latin és magyar vallásos verseket 
is bejegyzett, betűrendbe szedett verses sírfeliratokat (a betűrendet 
keresztnevek szerint állítva össze), továbbá belemásolt különböző Newe 
Zeitungokat és Szerdahelyi Mihály históriás énekének német fordítását. 
Szász németségében nagy számmal találhatók magyar szavak, így 
«harc», ^szabadság*, osátor*. Czack Simon kézirataival együtt maradtak 
fenn Bánfi Péter írásai, aki a barcasági Rozsnyó faluból származott 
be Brassóba s itt a timármesterséget folytatva, tekintélyes ember lett, 
Weiss Mihálynak nagy párthíveBáthori Gábor elleni küzdelmében. Úgy 
látszik, egy másik családból származott a két Bánfi Márton, atya és fiú, 
akiktől szintén maradtak brassói történeti feljegyzések.2

Mindezen magyar vagy szász származású írókra, akiket a Básta-, 
Bocskai-, Báthory Gábor-féle zavaros idők tettek a dolgok megfigyelőivé, 
egyformán jellemző, hogy egyéni munkájuk a legritkább esetben szűnik 
meg halálukkal, fiaik, vejeik, még távolabbi rokonaik tovább folytatják, 
úgy hogy tulajdonképpen egymással összekapcsolódó családok munkájá
val van dolgunk. Gazdag tenyészet ez, melyet elsősorban a Honterustól 
megformált középiskolai oktatás tett lehetővé —  benne különösen 
nagy súly esett a történelem tanítására, emellett azonban társadalmi 
feltételei is voltak. Az egyes családok, amint egyszer eljutottak, több
nyire ismeretlen kezdetekből a műveltség és polgári jólét azon fokára, 
hogy feljegyezhették a körülöttük végbement dolgokat, a szász városi 
társadalom konzervatív jellegénél fogva hosszú időn, nemzedékeken 
keresztül felszínen tartották magukat s így mindig akadt tanult család
tag, aki az elődök diáriumát, krónikáját, ephemerisét, vagy kalendá
riumát tovább folytatta. A műfaj persze nem emelkedett ezzel s bár 
a szász városok ezekben az időkben az erdélyi történet középpontjába 
kerültek, mégsem lehetne e nagyszámú folytatásos családi iratból az 
ország vagy akár csak az univerzitás életét is rekonstruálnunk.

Közöttük a legcsodálatosabb, kútfő kritikai szempontból valóságos 
csodaszülött a ♦ Chronicon Fuchsio-Lupino-01tardinum»-nak elkeresz
telt tömegmunka, mely a szász vezetörétegnek történelem iránti érdeklő
dését, de egyúttal erre a munkára szűk viszonyai folytán való alkal
matlanságát is mutatja. A munka 1848-ban megjelent két kötetben3 
990-töl egész 1699-ig tartalmaz feljegyzéseket, a régi időkre korábbi szász 
humanista szokás szerint a magyar történet adatait szolgáltatja ; ezt 
a részt Mássá Simon brassói gimnáziumi rektor, majd városi lelkész 
kompilálta magyar krónikákból, brassói és szebeni adatok hozzáadásá
val ; munkáját folytatta, itt-ott német birodalmi köztörténetekből ki
egészítette a lelkészségben utóda, Fuchs Márk, aki azonban Mássá elő
adását tulajdon családi adatainak beszúrásával gyakran össze is zavarta. 1

1 Quellén 5. * Quellén 4. * Ed. Trausch, Brassó, 1848.

191



Ezeket a régi részeket utóbb, a XVII. század végén, egy másik brassói 
rektor, Ziegler Márton bővítette ki főként Istvánffi szövegéből ; törté
neti értéket a munkának csak 1605-tól, legfölebb 1586-tól kezdve lehet 
tulajdonítani: a magyar és moldvai zavarok, Báthory Gábor, Bethlen 
Gábor dolgai kerekebb előadásban jelennek meg ez «indigesta moles*-ben 
s szerzőik Fuchs Márkon kívül két szebeni lelkész, Lupinus (Wolf) Ke- 
resztély és Oltard János, a Rasorisnak vagy Nyírének is nevezett szebeni 
papi és írói családból. A krónika utolsó részeit pedig Gunesch András 
szebeni és Ziegler János nagysinki lelkész készítette. Míg tehát a régebbi 
időben legalább a brassói dolgok valami szerves kapcsolat félét szolgál
tatnak, addig az újabb részek semmiféle összefüggésben nincsenek egy
mással, ami nem is csoda, ha tudjuk, hogy ezek a különböző kéziratok 
közben még a XVIII. századi történetkedvelő szász tudósok kezén 
mentek keresztül, így Albrich János brassói orvosén, Haner György 
egyháztörténetíró püspökén s végül az ezektől összevissza másolt vagy 
másoltatott, beszúrásokkal és javításokkal feldíszített szöveget a század 
második felében még egy lelkes gyűjtő, Roth Pál brassói rektor állította 
össze. Századunk elején Brassó tudós történészei nagy fáradsággal álla
pították meg azt a «filiatiót» és adták ki a Trausch-féle kiadásban elme
rült régebbi eredeti, Mássá- és Fuchs-féle szövegeket.1 A két kvart kötet 
mégis sok tanulságot tartalmaz : bizonyítja a magyar krónikák, Istvánffi, 
majd Bethlen János történeti müvének átírásával a magyar szellemi 
élettel való változatlan kapcsolatokat, egyes részeiben pedig adalékokat 
szolgáltat a belső szász társadalomtörténethez, melynek heves harcairól 
a XIX. századi és mai történetírás, a szász lelkiegység illúzióját ápol- 
gatva, nem szívesen rántja le a leplet. Ilyen tanulságos részlet, bár a 
krónikaíró erősen arisztokratikus szellemben mondja el, a szebeni nép
nek 1645. évi lázadása, melyet a Gotzmeister patrícius család egyik 
sarja, polgármester fia botrányos élete váltott ki.

Igazi politikai történetet, magasabb nemzeti és műveltségi vártáról 
csak két szász ember írt az egész XVII. században, Weiss Mihály és 
Krauss György. Mindkettő világlátott szász volt, az előbbi még hozzá 
idegen, csehnémet eredetű. Weiss Mihály, Brassónak legtekintélyesebb 
polgára, utóbb bírója, Bocskai Istvánt kísérte prágai útjában, mikor c-z 
Mária Krisztina főhercegnő kezét kérte meg ura számára, utóbb Báthory 
Gábor zsarnokságának hajthatatlan, mindhalálig, a földvári csatavesz
tésig kitartó ellenfele volt. Történeti munkája, a «Liber annalium raptim 
scriptusD olyan szerző müve, aki nappal csinálta a politikát, tanácsban, 
követségben, rábeszéléssel, fegyverrel s este leírta emlékeit, szaggatot
tan, beszédeket és aktákat magyarul, latinul, németül belcmásolva. 
Sokszor beszél, a szászok nehézkes józanságától elütő lelkesedéssel a 
hazáról s ez a «patria* neki Erdély, benne a szászok külön egység, semmi
vel sem alábbvaló a másik két nációnál. Az elismerésért és megbecsü
lésért épp oly hevesen küzd, mint előbb Huet Albert, egyes fordulatai 
is tőle valók így mikor népét «kalmárok, szabók, vargák, szűcsök* 
népének nevezi. A szászok politikai érvényesülésén fáradozva még mé-

1 Quellén 4. és 5.
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lyebbre ás a történetben : Erdélyben a magyarok Kr. u. 600 óta, a szá
szok Nagy Károly óta laknak, már első feladatuk az volt, hogy a magya
rokat kordában tartsák. Utóbb mikor Géza a tatárok elöl Németországba 
menekült, a szászok hozták vissza s ezen szolgálatukért kaptak privilé
giumokat és építhettek falakat, meg hét várost. A magyarok ugyan 
gyakran hálátlanoknak mutatkoztak hozzájuk, de három ősi szabadsá
gukat : a személyes adó- és vámmentességet, a vallásszabadságot és a 
tisztviselők szabad választását sikerült megtartaniok. A  szabad szász 
nép töretlen büszkeségével fenyegeti meg Báthory Gábor hajdúkapitá
nyait : a szászok ártani is tudnak, bár változzanak hajdúvá az ördö
gök vagy a hajdúk ördögökké. Egyes nyilatkozataiban már leple
zetlenül összekapcsolja a szászságot a kultúrával, a magyarságot 
a barbársággal.

De bár működésével és egész egyénisége emlékével tovább vitte a 
szász és magyar közt Iionterus és reformációja által megindított diffe
renciálódást, sem azt nem mondhatjuk, hogy a magyaroknak ellensége 
lett volna, sem azt, hogy tőlük az ausztriai uralomhoz, vagy a germán 
faji, népi vagy akár politikai kapcsolatokhoz menekült volna. Egy pil
lanatra sem feledte el, hogy népével együtt Erdélyben él s az élet itt a 
magyarók barátsága nélkül elképzelhetetlen. Bocskainak hódolva 
elismeri, hogy Brassónak könnyebb dolga lenne, ha magyar város lenne, 
mert akkor magyar és székely egyképpen könyörögne érette, de hiszen 
ők tudják, hogy összetartoznak a másik két néppel: <«Egy test, tag, 
csont, hús vagyunk Felségeddel és az magyarokkal* —  Bocskai az ő 
szemük és fejük, ők pedig a kéz és láb. Még a gyanúja ellen is tiltakozik 
annak, mintha ők Rudolf császárhoz ragaszkodva, a «magyarság domi- 
nátusának reluctálni* akarnának, «nkább akarván az németséget uralni*, 
— Rudolfhoz esküjük kötötte s Báthory Zsigmond alatt már eléggé 
elpusztultak, hogy az esküszegéstől irtózzanak. Nagy és változó erők 
közé helyeztetve a szászok az eskübe is szívesen fogódznak s Weiss 
hivatkozik is eszegény nemzetünk szabadságára, melyre Báthory Istennek 
és az országnak esküt tett*. A szász univerzitás békéjét az elkövetkező 
fejedelmek alatt hosszú időn át tényleg az biztosítá, hogy megtartották 
az ^országnak* tett esküjüket ők és a fejedelmek egyformán ; a szászok 
Erdélyben találták meg boldogságukat s onnan nem kívánkoztak más
hova.1

Az egyetlen szász, aki e régi századok emberei közül szívesen időzött 
múlt dolgok elbeszélésénél, aki tehát müvében valódi történeti előadást 
tudott nyújtani, idősebb Krauss György volt, szebeni kereskedőcsalád
ból, élte nagyobb részében segesvári nótárius. Ot Bethlen Gábor csa
tolta gondos kézzel a magyarsághoz, amikor saját költségén Pádovában 
és Rómában taníttatta ; négy évig tanult és utazott Krauss Olasz-

1 A oLiber annalium* űj ed. Quellén 5., v. ö. Mika Sándor Weiss életrajzát, 
mely ezeket a politikai vonalakat először rajzolta meg. Fr. Teutsch, Die Entwick- 
lung unseres nationalen Bewusstscins (Bilder aus dér Kulturgesch. derSiebg. Sach- 
sen 2., 1928.) szerint a szász nemzeti érzés a X V I. században készen volt s azóta 
nem változott. —  fentiek mind elíenbizpnyítékul szolgálhatnak.
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országban, a tengeren is, majd nagykereskedő lett s mikor a kis Seges
várba visszavonult, már a világ műveltségét és politikáját kitanult 
bölcs ember volt. Kétkötetes nagy történeti müvében 1608-tól 1664-ig 
mondja el Erdély dolgait, köztük a belső szász események aránylag cse
kély helyet foglalnak el, az egésznek alig egyötödét. Krauss az egyetlen, 
aki az elmúlt dolgok kifejtésében a század nagy erdélyi íróihoz, Kemény
hez, Szalárdihoz, Bethlen Jánoshoz és Bethlen Miklóshoz hasonlóan képes 
a politika, hadviselés, vallás, kultúra, nevelés, művészetek egész szöve
dékét szétteregetni: Báthori Gábor, Bethlen, a két Rákóczi koráról 
rajzokat ad, melyeket magas mértékkel is nagy történeti tablóknak 
nevezhetünk. Bethlen Gáborban a «pater pátriáéit tiszteli, ezt a ki
fejezést magyarosabb értelemben használva, mint használták Hon- 
terusra kortársai, szeretettel beszéli el nagy politikai és kulturális csele
kedeteit egész üveggyártó és olasz építészeti törekvéséig. Akadnak írói 
művészettel megírt kisebb, kerekded részletei is : Szécsi Mária murányi 
történetét az olasz renaissancehoz illő könnyed frivolitással adja elő, 
más magyar urak és nők sorsát is érdekesen tudja elbeszélni. Bár mun
kájának legterjedelmesebb részében a Rákóczi György lengyelországi 
hadjáratára következő borzalmait mondja el Erdélynek, s nem egyszer 
említi az «unsere arme StadU szenvedéseit, sehol sem siránkozik és nem 
panaszkodik, még nem jelentkezik nála az állandó sértődöttség, az örök 
érzékenység vonása, mely utóbb a X IX . században szinte minden szász 
író arcáról leolvasható. Magyar és szász között nem is tesz különbséget, 
egyforma tárgyilagossággal ítéli el a szász falvak elpusztítását, kétszáz 
magyar paraszt kegyetlen kivégzését, vagy 1662-ben Forgách Ádám 
veresége után a magyarok tömeges lefejezését —  mindezeket a török 
szörnyűségeket. De nemcsak ő, a világlátott művelt szász áll közel a 
magyarokhoz, —  előadásából több nyomot nyerhetünk, melyen el
indulva szászok és magyarok szorosabb kapcsolatait ismerhetjük fel, 
semmint ezt a modern szász történetírók alapján gondolnék. II. Rákóczi 
György pl. lengyelországi bukása után nemcsak a magyar jobbágyok 
egy részét nyerte meg magának, hanem a szász városok alsóbb rétegeit 
is ; vele szemben a szász patríciusok és a magyar urak Barcsayval tar
tanak, egyes városokban a szenátus urai kénytelenek a «Herrn Omnes» 
lázadását fegyverrel leverni, Segesvárott a nép Rákóczi György magyar 
katonáival fraternizál s velük együtt nyomul be a városi tanács ülésébe. 
A szász urak viszont mindenütt szívesen fogadják a menekült nemese
ket : a társadalmi és műveltségi kapcsolatok tehát még mindig erősebbek 
a nemzetinél, nem is szólva arról, hogy a szász nemzeti öntudat ekkor 
természet szerint csak a műveltebbekben élt és épp oly kevéssé fogta 
át a «Herrn Omnes* tömegét, mint a magyar nemzeti öntudatot is hiába 
keresnök e kor jobbágyságában. Alig képzelhető ízetlenebb dolog, mint 
ezekben a korszakokban népi egységről, népi műveltségről és öntudatról 
beszélni.

Krauss György nagy író volt, de valódi történetíró is, tudta, mi 
az oknyomozás, aminthogy Eszterházy Miklós támadását Bethlen 
halála után leírva —  még pedig pontosan, mert maga is ott volt a nádor 
táborában —  fejezetének élére tű z i: «des Palatinischen Krieges causa
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et motiva*, —  másutt Zrínyi Miklós dolgairól részletes előadást nyújt 
és megjegyzi, hogy ennek kútforrásait Bécsből szerezte nagy pénzen.1

Ekkor már, a XVII. század közepe felé nemcsak a magyarok, de 
a szászok közt is mind titkább lesz az olyan, aki Itáliában tanulva az 
olasz renaissance és humanizmus utolsó sugarait raktározza el, hogy 
hazahozza szülőföldjére, miként Kiauss után talán utolsóként Bethlen 
Miklós. A  szászokat evangélikus hitük is végkép odaköti a német pro
testáns egyetemekhez, melyeken a tudomány ebben az időben a barokk 
zűrzavar legmagasabb fokát éri el. A  tudományágak teljesen összekeve
rednek egymással s épp a történettudomány nyúlós péppé, kellemetlen 
tapintású amalgámmá lesz, melyben a Bibliától és a klasszikusoktól 
kezdve minden nyomtatott könyvben található adat felhasználtatik 
kritika nélkül összekeverve és feldíszítve régi feliratok s más antikvi
tások, valamint a népviseletek és népszokások egészen kiilsöleges szem
léletéből nyert kuriozitásokkal. Ez a német populáris barokk tudomá
nyosság, melyet a magvaiok sohasem vettek át, mintha végkép elsza
kadt volna a Ratiótól —  holott mint tudjuk, a barokk ekkor már erő
sen közeledett a racionalizmushoz s belőle mind többet vett fel magába, 
—  a Ratio hijján néha az a benyomásunk ezeket a könyveket forgatva, 
hogy szerzőik vagy nem voltak józan eszüek, vagy pedig komédiáztak, 
sokban hasonlólag Diafoirus Tamáshoz és Moliére orvosi fakultásához.

A szászok ebbe a műfajba a század közepén kóstoltak bele, leg
nagyobb tökéletességre a szebeni tanár, Tföster János vitte, aki leszá
mítva Bethlen János történeti müvének német fordítását,2 munkáiban 
a tudós nagyzolás csodálatosan öntudatos hangján keverte össze azon 
alkatrészeket, melyekből az akkori barokk-német szellem a történeti, 
közelebbről az őstörténeti munkákat szokta összekotyvasztani.3 Ezek 
az őstörténeti előadások nem hasonlíthatók a mi Horvát Istvánunkéhoz, 
aki szigorúan logikus sorrendben terjesztette ki nyelvészeti fantáziája 
kutatásait a föld kerekségére, —  Tröster viszont gyakran nem tudja, 
mit mondott néhány lappal előbb, halmozza az ellentétes adatokat, 
melyeket végül, mint virágcsokrot, zsebkendőt, poharat a bűvész önhitt 
mosolyával dönt ki ezermesterkalapjából. Horvát Istvánnal annyiban 
egyezik, hogy ő is szkítákat keres, de ezek a szittyák nem magyarok, 
hanem germánok nála s ahol valamely névből ki tudja következtetni 
a szkita szót, ott már feltétlenül németeket lát. A  szlávok tulajdon
képpen szarmaták, azaz szkitagermánok, azaz vandálok, amit persze 
az is megerősít, hogy a tót teutsch. Bárhol nyitja is fel a régi könyveket, 
más eredményre nem talál. A germánok Erdélyben, de Magyarországon 
is öslakók : gallok, geták, triballok, gótok tünedeznek fel Nagy Sándor 
és Julius Caesar korában, Augustus pedig Júlia nevű leányát Gottesohn 
gót királynak adja feleségül, amit a Juli Alpesek és Gyulafehérvár neve, 
Álba Júlia egykép bizonyít; itt persze még Suetoniusra is hidegvérrel

1 Szinte groteszk, hogy a Bach-korszakban a szászok épp ezt a magyarbarát 
Írójukat vitték, nemzeti demonstrációként, Bécsbe, az ottani Akadémiához kiadás 
végett; meg is jelent 1858-ban a Fontes Rer. Austr. SS. 3. és 4. kötetében.

* Das bedrángte Dacia.
* Das Alt- u. Ncu-Teutsche Dacia, 1666., Polnisches Adlernest, 16C6.
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hivatkozik. Tiberius legyőzvén a gótokat és a morvái svábokat, mindkét 
népet a Maroshoz telepíti (holott már ekkor ez a vidék amúgyis tele 
volt, előbbi előadása szerint, germán népekkel). Általában Tacitusból 
és Liviusból csodálatos telepítési elveket von le Erdélyt illetőleg, sőt 
arra is rájön, hogy a török Temesvár, Gyula, Várad elleni támadásaiban 
tulajdonkép Tacitus útmutatásait követte, —  attól tart azonban, hogy 
a törökök még Trajánus példáját is hasznosítani fogják és egész Erdélyt 
elfoglalják római haditervek szerint. A magyarok alapos kioktatásban 
részesülnek : mint hiú, dicsekvő emberek azt hiszik, hogy egyedülálló, 
rokontalan ázsiai nép, holott a magyarok egyszerűen hunok, ezek pedig 
szkiták, azaz németszkiták, ami abból is világos, hogy a magyar nyelv 
félig német. Ennek bizonyítására etimologizál is : anya —  Amme, 
víz —  Wasser, kert —  Garten, szablya —  Sábel, retteg —  Rettig, 
leibeigífi —  jobbágyom kétségtelenül azonos, német szavak ; a magyar 
nyelv többi szava görög, latin vagy szláv. Egyenként kimutatja a magyar 
ruhadarabok germán vagy latin eredetét ; a székely írás is német runa- 
írás, aminthogy a székelyek sem kevésbbé németek, mert hiszen a hunok 
maradványai, azaz német eredetűek, de mint Attila maradványai a 
németek elöl ijedségükben bújtak el hegyeikben és tagadták le a hun 
nevet. Az egész értelmetlenségben sok a rosszhiszeműség, sok adatában 
a szerző maga sem hisz, de hisz abban, hogy a germánság a történet 
legnagyobb népe és hisz abban is, hogy Erdély kétezer esztendő óta 
germán ország.

Eredményei a szászok között is meglepetést és heves vitákat kel
tettek. Tröstér két könyve Nürnbergben jelent meg, Toppéit Lörincé 
Lyonban,1 ahova szerzője a szász nemes, Fleischer András fiát kisérte, 
mint nevelő. Toppéit Rómában is tanult, az orléansi egyetemen tett 
doktorátust, mentes volt tehát a német-barokk kaotikus szellemétől, 
mely az egykorú német lírában és regényirodalomban is jellemzően meg
mutatkozik. Az erdélyi népek eredetéről írt könyvét világos, tiszta, 
logikus előadás emeli Tröster fölé, nyoma sincs benne más népek ger- 
manizálásának; értelmesen, nyugodtan fejti ki nézeteit, melyeket 
Bonfini, Jovius, Thuanus müveiből vett hosszú idézetekkel bizonyít. 
A  székelek  nála hun maradék, a magyarok Ázsiából jött hunfajta nép, 
az oláhok kétszáz esztendeig a légiók uralma alatt élvén, romanizált 
dákok ; a szászok őseit pedig a gótok, geták, dákok közt találja meg. 
A tudákosságtól őt sem menti meg latinos műveltsége— e tekintetben 
érdemes vele Bethlen Miklóst összehasonlítani, aki ugyanannyit, sőt 
talán többet tanult Nyugaton, mint Toppéitinus, de sem nevét nem 
latinizálta, sem józan eszét meg nem zavarta tisztán papiroson élő adatok
kal és azokon való fejtöréssel. Toppéit az erdélyi népek viseletét, esküvői 
szokásait a római írókból, Vergiliusból magyarázza, azután elmondja 
a magyar történetet a szászokéval vegyest s először közli nyom
tatásban az Andreanum szövegét. Könyve egy földijének, egy másik 
medgyesi «patriciusnak», Miles (Milles) Mátyásnak vonta magára heves 
rosszalását, nem tisztán tudományos okból —  Milest Toppéit korábbi

‘  Origincs et occasus Transsylvanoruni.
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mecénása, Fleischer bérelte fel nyilvános támadásra, mert közben fia 
nevelője családjának nagy ellensége lett — Apafi utóbb egyebek közt 
Toppéit feljelentésére záratta el a hatalmas Fleischer Andrást. A  vita 
Szebenben a politikai és iskolai hatóságok jelenlétében folyt le, ered
mény nélkül persze, mert a felek olyan gorombaságokat vágtak egymás 
fejéhez, hogy a gimnázium rektora fojtotta beléjük diákjainak ének
lésével a további disputát.1 Miles különben önálló művekkel is meg
próbálkozott : megírta mint szemtanú és résztvevő Apafi 1682. évi 
hadjáratának történetét, és kiadta nyomtatásban «Siebenbürgischer 
Würgengel* barokk cím alatt a XVI. század erdélyi történetét, a szász 
és magyar történetírás egyik legszégyenletesebb plágiumát, melyben 
Schesaeus hőskölteményét és Szamosközi István kéziratos munkáját 
fordította németre és tűzdelte meg aktuális vonatkozásokkal, hogy az 
ő személyes munkájának tarthassák.2

A Toppéit— Miles vita mögött szerelmi intrika is meghúzódott s 
egészben véve csak a szász patriciusi rend és értelmiség ügye volt, de 
a szász nemzet eredetét feszegetve, sőt az ősi jogok palládiumát, az 
Andreanumot nyomtatásban hivatottak és hívatlanok elé, szinte a 
piacra kidobva, az univerzitás nyugalmát is megzavarták a tudós 
disputálók. Tröster és Toppéit nézetei pedig oly homlokegyenest eltérők 
voltak, hogy a szász jogok védelme dolgában is szükségessé vált az 
eredet kérdésének tisztázási. Nem kisebb ember vállalkozott erre, mint 
Franck Bálint, a szászok grófja, Apafi titkos tanácsosa, utóbb Lipót 
császár híve, ragyogó világfi, nagyműveltségű, komoly politikus. Mun
kája3 rövidségével és nyílt előadásával is elüt Toppéit és Tröster tudákos- 
ságától: a szász eredetet illetőleg két közkeletű nézetet vénasszonyi mesé
nek minősít, azt, hogy a szászok gótok, azaz erdélyi őslakók lennének és 
hogy Nagy Károlly teepítette volna be őket. A szászokat II. Géza 
telepítette be, régi viszonyaik és jogállásuk az Andreanumból derül ki, 
melyet Toppéit egy fontos helyen meghamisítva adott ki, —  Franck 
most részletesen, józan kritikával ismertette ennek az alapvető oklevél
nek rendelkezéseit, hogy belőle a szász náció közjogi helyzetét meg
állapíthassa. A szászok történetét három részre osztja : az első a «divi 
Hungáriáé reges* korában, mely Erdélynek a magyar koronáól való 
ofatalis elszakításával* szűnt meg, ez arisztokratico-demokraticus kor 
vo lt; a második az önálló fejedelemségé, monarchico-aristocraticus, mely
ben a szászoknak sokat kellett védekezniük, nehogy fiskalitássá tegyék 
őket s tizedszedő, makkoltatási és halászati jogukat elvegyék ; a har
madik most kezdődött, 1687-ben, amikor Lipót király hatalma alá 
jutottak egész Erdéllyel együtt. A magyar királyok régi korszakára 
sajnálattal és szeretettel gondol vissza, de végkép megvigasztalódik 
azzal, hogy ez a legújabb korszak megint emelkedés útja lesz a szász 
népre, mely sGermano scilicet Saxonicus populus*, tiszta germán vérrel

1 Chron. Fuchsio— Lupino— Oltard. 2., 144— 167.
* Lásd Érd. Országgyűlési Emlékek 17. V. ö. tőlem Magy. Könyvszemle,

1906., 321. sk. 11.
• Origines nationum et praecipue Saxonicae in Transsylvania 1697 R. M. K.

3., 4036., 1696., R. M. K. 2., 1865.
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és germán hűséggel, amely hűségét mostantól fogva Istennek és a csá
szárnak ajánlja fel.

Az idők változtak, az önálló erdélyi fejedelemség napja végképp 
leáldozott s az erdélyi szászok szívrepesve üdvözölték a Caesart, aki 
maga is germán vérből származott. A magyar gondolat, mint a szász 
nemzeti öntudat legrégibb alkotó eleme, most kapott súlyos sebet, 
melyből alig volt többé felépülendő. Szász és magyar magatartás ettől- 
fogva alig találkozhatott egymással: a magyarok örökké védekeztek 
Béccsel szemben, a szászok pedig hozzábújtak, az első pillanattól kezdve, 
mint természetes védelmezőjükhöz, mert a bécsi király német király 
volt : Franck szavai mögött már ott áll a hatalmas Germánia, mely 
előbb-utóbb árnyékba borítandja a bécsi császárt is. Mindezek a tudat
változások pedig, melyek során a magyar kapcsolat antikválódott, 
emlékké s nemsokára időszerűtlen emlékké vált, a szász nemzet eredet- 
kérdéséből bomlottak ki. így a történetírásnak és nemzeti érzésnek 
egyképen központi problémája lesz az eredet vizsgálata : Franckra 
száz év múlva Schlözer fog következni, aki az ausztriai gondolatot ép 
úgy antikválni fogja, mint a Lipóttól nemesített franckensteini Franck 
Bálint a magyart és erdélyit.

Szekfű  G yula. 

198


