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NAPJAINKBAN a mítosz szót a legtöbbször átvitt értelemben használjuk:

gyakran beszélünk például a legyőzhetetlen amerikai katona (Rambo, Delta
Force Commando), a NATO szövetségrendszerének hadi mindenhatósága, a
nyugati demokrácia tökéletessége vagy a fejlett nyugati világ örökkévaló gazdasági fölénye mítoszáról, és a sor hosszúra nyújtható. A szónak ilyenkor kvázi negatív jelentést tulajdonítunk, hiszen jelképes mivoltukban is hamis mítoszoknak véljük ezeket, amelyek vagy megdőltek, vagy előbb-utóbb meg fognak
dőlni. Ennek legfőbb oka, hogy – noha többé-kevésbé tisztában vagyunk a mítosz kifejezés eredeti jelentésével – hétköznapi beszédtémáink inkább a szó
képletes használatát hívják elő. Ezúttal viszont próbáljunk meg visszatérni a
szó tulajdonképpeni értelmezéséhez.
Közkézen forgó szótári meghatározás szerint a mítosz: „1. (tudományosan)
Vallási tárgyú ősi monda; hitrege. […] a. Ennek irodalmi alakja, feldolgozása.
[…] 2. (átvitt, képes értelemben, választékos, igényes, emelkedettebb stílusban
használatosan) Történelmi esemény[ek]nek vagy kimagasló egyéniség[ek]nek
erősen kiszínezett, gyakran túlzóvá, emberfelettivé magasztosított irodalmi
ábrázolása”.1
Induljunk ki az első számú, alapvető értelmezésből, miképpen ezt Trencsényi Waldapfel Imre is teszi: „istenekről és természetfeletti képességekkel rendelkező, többnyire isteni származású hősökről szóló elbeszélő hagyományokat görög eredetű szóval mítoszoknak, és ezek összességét, illetőleg a
mítoszokkal foglalkozó tudományt mitológiának nevezzük”.2 A különböző jelenségek, tények, történések mítoszokkal való magyarázata és szemléltetése a
történelem hajnalán egyeduralkodó volt, mígnem a vallásos dogmarendszerek
kialakulása integrálta és mederbe terelte, a dolgok racionális magyarázatát
kereső filozófiai gondolkodás viszont kikezdte a mitikus észjárást. Egyes ókori
görög filozófusok ismerték fel legkorábban, hogy csak a mitológia kiszorításával adhatnak észszerű magyarázatot a környező világ jelenségeire, így ők
lettek a mítosz első „képrombolói”. Így viszont adósokká váltak a mítoszok
keletkezésének magyarázatával, amit ők ugyancsak racionális alapú eredettörténetekkel hidaltak át. Anaxagorász egyik tanítványa, a lampszakoszi Métrodórosz volt az első, aki a Krisztus előtti 5. században a homéroszi költemények mítoszait a természet jelenségeivel próbálta magyarázni. Későbbi társa,
Eumérosz a Kr. e.-i 3. században úgy vélekedett, hogy a görög istenek előképei
hajdani jeles történelmi személyek, a mítoszok pedig voltaképpen történeti
1
2

A magyar nyelv értelmező szótára. IV. Negyedik kiadás. Budapest, 1987. [1346].
Trencsényi-Waldapfel, 1968. 5.
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események emlékét őrzik. Róla nevezik ma is euhémerizmusnak „az olyan mítoszmagyarázatot, amely a mítoszokban csupán történeti eseményeknek a
nép képzelete által kiszínezett, a hosszú hagyományozás során átalakult emlékét látja”.3
A keresztény dogma középkori mindenhatóságának enyhülésével az antikvitás mítoszai iránti érdeklődés megélénkül, kutatásuk pedig több irányt vesz.
E fejlődés eredményeként a 18. század racionalizmusa előhívja a Métrodórosz
és Eumérosz által fémjelzett értelmezési-eredetmagyarázási vonalat. Voltaire
az 1764-ben befejezett Filozófiai ábécé „Mese” szócikkében felteszi a kérdést:
„Vajon a legrégebbi mesék nem szembeszökően allegorikusak-e? […] Vajon Vénusz ősrégi meséje, ahogyan Hésziodosz elbeszéli, nem az egész természet
allegóriája-e? […] A bölcsesség a főisten koponyájában fogant meg, neve Minerva; az ember lelke az isteni tűz, melyet Minerva mutat Prométheusznak,
aki aztán ezzel az isteni tűzzel életre kelti az embert. Lehetetlen nem felismernünk ezekben a mesékben az egész természet eleven képét”.4
A materialista gondolkodás korábbi hagyományait integráló marxizmus
ugyancsak a racionális magyarázatot, a jelenségek és történések jelképes tükrözésének elméletét fogadja el. Engels szerint a történelem hajnalán „a természeti hatalmak” tükröződnek az emberek hitvilágában, de ezek mellett „csakhamar társadalmi erők is kezdenek működni, olyan erők, melyek ugyanoly
idegenül és kezdetben ugyanoly megmagyarázhatatlanul állnak az emberekkel szemben, ugyanazzal a látszólagos természeti szükségszerűséggel uralkodnak fölöttük, mint maguk a természeti hatalmak. A képzeletszülte alakok,
melyekben eleinte csak a természet titokzatos erői tükröződnek vissza, ezzel
társadalmi attribútumokat nyernek, történelmi erők képviselőivé válnak”.5
A racionalista alapú magyarázat viszont nem csupán marxista irányvonal
mentén gyűrűzött tovább. Háromnegyed évszázaddal Engels Anti-Dühringjének a megjelenése után írja Robert Graves: „A görög mítoszok nagy része politikai és vallástörténet”.6 Graves állítását a Medúza fejét levágó Perszeusz,
illetve a delphoi Püthónt megölő, Daphnével erőszakoskodó Apollón történetének részleteivel illusztrálja. Szerinte ezek nem egyebek, mint ama kegyetlenségek jelképes emlékei, melyeket a patriarchális törvények szerint élő, hódító hellén törzsek Göröghon korábbi lakóin, a matrilineáris hagyományokat
még követő prehelléneken elkövettek.7
A görög mítoszokkal kapcsolatos eszmefuttatása során Graves tesz egy
sommás kritikai megjegyzéssel társított megállapítást: „A mítoszok tanulmányozását a régészet, a történelem és az összehasonlító vallástudomány tanul3
4
5
6
7

12

Uo. 9–10.
Voltaire, 1983. 332–333.
Engels, 1948. 299–300.
Graves, 1981. 18.
Uo. 18–23.
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mányozásával kell kezdeni, nem a lélekelemzők rendelőiben”.8 Ezzel a mítoszok eredetét és értelmezését vizsgáló másik jelentős irányzatra utal, melynek
kialakulásában és térhódításában a svájci Carl Gustav Jung (1875–1961) játszott fő szerepet. 1916-ban Jung a következő, akár definícióként is értelmezhető megállapítást teszi: „A kollektív tudattalan egy olyan világ képe, amely
ősidők óta alakult ki tapasztalatok lecsapódásából és ezeknek az a priori voltából. E képekben bizonyos vonások, az ún. archetípusok vagy dominánsok az
idők folyamán pontosan körvonalazódtak. Ezek uralkodnak, ezek az istenek,
azaz domináns törvények és princípiumok képei, a képsorozatok átlagos szabályszerűségei, amelyeket a lélek újra meg újra átél”.9 Erre reagálva írja Graves,
hogy „a görög mítoszok tartalmukban semmivel sem voltak titokzatosabbak,
mint a mai választási plakátok, és főleg olyan területeken öltöttek formát,
amelyek szoros politikai kapcsolatban álltak a minószi Krétával – egy olyan
országgal, amely elég civilizált volt ahhoz, hogy irattárai, négyemeletes,
egészségügyi berendezésekkel felszerelt épületei, modernnek ható zárakkal
ellátott ajtói és védjegyei lehessenek, nem beszélve a sakkról, a hivatalos súlyés egyéb mértékrendszerekről és a türelmes csillagászati megfigyeléseken alapuló naptárról”.10
A pszichologizáló mítoszértelmezések legkeményebb kritikája viszont – némiképp várható módon – a marxista tudomány műhelyeiből érkezett. Nyilván,
voltak vulgarizáló, a „tudományos-ateista nevelés” aktivistái által, a „babonák
és a miszticizmus elleni harcban” használt népszerűsítő brosúrákban elsütött
vélemények, amelyekkel itt nem foglalkozunk. Hogy a véleményütközés lényegét mégiscsak megértsük, idézzük Trencsényi-Waldapfel Imre marxista
alapú, de igényesen felépített kritikai érvelését: „A szélesebb körű összehasonlító anyagra támaszkodó általános mitológia […] – különösen, amikor az
idegbetegeknek a tudat ellenőrzése alól szabaduló lélektani megnyilvánulásait a mítoszokkal szinte egyenrangú források gyanánt kezdte értékelni – a mitológiát hovatovább a szellem olyan irracionális megismerő képessége jellegzetes területének igyekezett feltüntetni, amelytől szinte a civilizáció fejlődése
fosztotta meg az embert. Lényegében evvel egy megítélés alá esik az az etnológiai irány, amely a mítoszokban a mi gondolkodásmódunktól merőben különböző »primitív észjárás« törvényszerűségeinek a megnyilvánulását látja;
»józanabbnak« csupán annyiban mondható, amennyiben nem követeli meg
mindenkitől, hogy e »primitív észjáráshoz« mint eszményhez fejlődjék vissza,
»legfeljebb« azok számára tartja ezt a visszafejlődést elengedhetetlennek, akik
a »mítosz lényegébe« akarnak behatolni. Mint az »észjárás« törvényeit a valóság törvényeitől elszakító, a gondolkodás fejlődésében nem a valóság egyre
8
9

Uo. 25.
Jegyzetben, idekapcsolódóan: „Az archetípusokat megtörtént események effektusa- és
lecsapódásaként is felfoghatjuk; de éppúgy felfoghatók az eseményeket előidéző tényezőkként is”. Jung, 2003. 130.
10 Graves, 1981. 25.
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hívebb visszatükrözését látó, s így a mítoszt is a maga történetiségéből, azaz a
társadalmi összefüggéseiből kiszakító, merőben idealista módszer a mítosz
eredetének, fejlődésének és jelentőségének tudományos feltárására ez sem alkalmas”.11
Jung még azzal szélesítette saját frontvonalát a ráció jegyében megfogalmazott marxista és nem marxista kritikák irányába, hogy meglehetősen sarkított példákkal bizonygatta: a mítoszokkal és „szereplőikkel”, illetve a későbben fokozatosan helyükbe lépő, rendszerbe foglalt vallásos tanokkal való
együttélés nemcsak lehetséges, de szükséges is a modern kor embere számára.
„Amennyiben tudattalanunk révén részesei vagyunk a történeti kollektív pszichének – írta 1916-ban –, természetesen tudattalanul démonok, varázslók stb.
világában élünk, mivel ezek olyan fogalmak, amelyek a legerősebb indulatokkal töltötték meg a megelőző korokat. Éppúgy részünk van istenekben és ördögökben, szentekben és latrokban. Értelmetlen lenne ezeket a tudattalan lehetőségeket személyes számlánkra írni. […] A naiv ember számára ezek a
dolgok sosem váltak el az egyéni tudattól, hiszen az isteneket, démonokat stb.
sosem fogta fel lelki projekciókként, azaz tudattalan tartalmakként, hanem
mint magától értetődő valóságot. Csak a felvilágosodás korában látta be az
emberiség, hogy istenek a valóságban nincsenek, ezek csak projekciók. Ezzel
végük is volt. A megfelelő lelki funkciónak azonban korántsem volt vége, ez
most a tudattalanba süllyedt, és ennek révén olyan libidótöbblettel mérgezte
meg magát az ember, amit azelőtt az istenképek kultuszában élt ki. […] A felvilágosodás kora közismerten a francia forradalom rémtetteivel végződött.
Napjainkban is a kollektív psziché, a tudattalan erőinek lázadását éljük át.
Eredménye páratlan tömeggyilkosság.12 […] …A modern élet racionalizmusa
[…] az irracionális funkciót a tudattalanba süllyesztette. Ha a funkció egyszer
a tudattalanba került, onnan feltartóztathatatlanul és pusztítóan hat, mint
egy gyógyíthatatlan betegség, amelynek, mert láthatatlan, a gyökerét nem bírjuk kiirtani. Akkor az egyén és a nép egyaránt kényszerül az irracionalitás átélésére, és legmagasabb idealizmusát, értelmének javát arra kell fordítania,
hogy az irracionális őrültségeit a legtökéletesebben alkossa meg”.13
Az elmefuttatás akár meggyőzőnek is tűnhet, de a racionalitásnak az emberi gondolkodásban bekövetkezett (amúgy mindeddig csak részleges) diadala
által előidézett förtelmes hatások (jakobinus diktatúra, első világháború, nem
is beszélve arról, amit 1916-ban Jung még nem tapasztalhatott: az októberi
11 Trencsényi-Waldapfel, 1968. 10–11. Trencsényi-Waldapfel bírálatából szándékosan
hagytuk el azokat a részleteket, ahol az „idealista módszer” veszélyességére utal, mely
„rasszista eltorzulások” és a „gyarmati elnyomás” eszközévé válhat. Tettük ezt abból a
meggondolásból, hogy ezeket az idők szelleme diktálta, ellentmondást nem tűrő határozottsággal, az ötvenes-hatvanas években több kiadást megérő könyve ismételt újraírásakor.
12 Jegyzetben: „Ezt 1916-ban írtam. Fölösleges megjegyezni, hogy mindez ma is igaz.”
13 Jung, 2003. 128–130.
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bolsevik forradalom, az azt követő polgárháború és a proletárdiktatúrák sorozata) ellenpéldáiként nyugodtan sorolhatnánk „az istenképek kultuszában”
mélységesen benne élő, olykor felélesztett, máskor művileg teremtett „ősi”
mítoszok (vagy mítoszokat integráló vallások) jegyében cselekvő csoportok
tömeges rémtetteit: keresztényüldözés, keresztes hadjáratok, inkvizíció meg
boszorkányüldözés, fasizmus és egyéb szélsőjobboldali ideológiák, dzsihád. És
ezek csupán a közismert példák!
Noha manapság a legtöbb szerző igyekszik kerülni a marxistákra való hivatkozást, az irracionális alapokon álló, illetve a racionális mítoszértelmezés
szembesítése során ez szinte lehetetlen, meg tán fölösleges is. 1952-ben megjelent elemzésében Lukács György a 19–20. század német irracionalista filozófusainak szerepét vizsgálja a náci ideológia kialakulásában, óvakodva attól,
hogy közvetlen szerepvállalással vádolja őket. Ellenkezőleg, sejtése szerint
Nietzsche „borzalommal volna el a Hitler féle csőcselékuralomtól”, mi több, a
hitlerizmus térhódításával kortárs Heidegger náci párttagsága sem érdekelte
különösebben, mivel „ő is csak annyiban egyengette filozófiailag az utat a
nácizmushoz, mint a többiek”.14 A téma számára mégis megkerülhetetlen, hiszen Rosenberg, Hitler egyik fő ideológusa Nietzschét a nácizmus hőseként
emlegeti. Lukács írásának címe sűrítetten közvetíti a végigkísért folyamatok
lényegét: Az ész trónfosztása. Miképpen Heller Ágnes is figyelmeztet, Lukács
„nem azt mondja, hogy az irracionalista filozófusok közvetlenül előkészítették a nácizmust, hanem azt, hogy védtelenné tették a német értelmiséget a
nácizmussal szemben”.15 Következésképpen az a német értelmiségi, aki „hívő
magatartást tanúsít a Zarathustra-mítosz, az Übermensch mítosza, az »azonos visszatérésének« mítosza iránt”16 védtelen marad akkor, amikor a nácizmus eszmei hátterének kovácsai többek között a szó eredeti értelmében vett
mítoszok erejét vetik be a tömegek megnyerése érdekében. És nyilván eleve
védtelen a „kevéssé művelt ifjúmunkás […] aki inaséveinek letelte után az
utcára került”, és „kétségbeestében hisz abban, hogy Hitler fogja a »német
szocializmust« megvalósítani”.17 A mítoszokkal való manipuláció veszedelmességét a történések kései mérlegelője számára maga Rosenberg teszi nyilvánvalóvá: „Az első nagy mitikus csúcsteljesítmény lényegileg már nem tökéletesbedik, hanem csupán más formákat ölt. Az istenbe vagy hősbe belélehelt
érték jóban és gonoszban örökkévaló… Odinnak egy formája meghalt… De
14 Heller, 2005. 52.
15 Uo. 53.
16 Lukács itt Nietzsche filozófiájának alapvető tételeire utal. (Lukács, 1974. 66.) Az aszkétaéletű Zarathusztra egy régi iráni dualista vallás mitikus megalapítója, illetve
Nietzsche Imígyen szóla Zarathustra (1883–1884) című könyvének igazmondó bölcse;
az „Übermensch” (felsőbbrendű ember) az emberi faj biológiai és szellemi fejlődésének
a csúcsán „kell” majd, hogy álljon; az „örök visszatérés” nietzschei gondolatának lényege pedig: az ember úgy élje életét, hogy lehetőséget kapva rá, akárhányszor képes legyen ugyanúgy újraélni.
17 Lukács, 1974. 66.
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Odin mint az északi ember lelki őserőinek örök tükörképe ma éppúgy él, mint
5000 évvel ezelőtt. […] Egy fajnak lehetséges legvégső »tudása« már bennefoglaltatik első mítoszában”.18
Alfred Rosenberg Der Mythus des XX. Jarhunders című könyve, amelyből a
fentebbi, Lukács által is hivatkozott idézet származik, 1930-ban jelent meg. Az
ősgermán mitológia feltámasztása, az egész náci őskultusz, mint tudjuk, súlyos következményekkel járt. De hasonló propagandával éltek (és élnek) a legkülönbözőbb európai rokon-, illetve utódpártok is, a mitikus gyökerek, az ősiség és dicső múlt folytonos emlegetése minden szélsőjobboldali (ritkábban
szélsőbaloldali – lásd a Ceaușescu-korszak ideológusait) alakulat közéleti szóhasználatának részévé vált.
Idekívánkozik egy, a Lukács által leírt német radikalizálódási folyamattal
egyidejű, de térben jóval közelebbi példa. Ennek felvezetésére adjuk át a szót
egy másik marxista gondolkodónak, a román Lucreţiu Pătrăşcanunak, aki még
a háború idején, kényszerlakhelye fogságában19 felfigyelt az archaikus népi
vallásosság és a román szélsőjobboldal előretörése közötti kapcsolatra: „1935ben, a vakáció közepén, az újságírás uborkaszezonjában egy nagy példányszámú lap publicistája, téma híján, elindított egy olténiai faluban végbement sötét történetről szóló riportsorozatot. Petrache Lupu juhpásztor, miközben
birkáit legeltette a falu szélén, jelenést látott. Isten jelent meg előtte. Arra
intette, hogy prédikáljon az emberek közti szeretet szükségességéről. […] Ekképpen keletkezett »a Maglavit-i csoda« […] Parasztok tízezrei, az ország legtávolabbi szegleteiből, városlakók ezrei indultak Maglavit felé, hogy láthassák
és hallhassák Petrache Luput. A klérus is igyekezett kihasználni a »csodát« és
valóságos karavánokat szervezett a »szent hely« felkeresésére. Egy elragadtatási hullám keletkezett, mely felszínre hozta a román parasztság földhözragadt babonás mivoltát. […] A gügye és kretén Petrache Lupu hónapokig a közvélemény érdeklődése középpontjában volt. Maglavit minden agyat
megfertőzött, elképesztően népszerű vitatéma lett. Néhány tudós ember megpróbálta felvilágosítani a közvéleményt. E maroknyi elszigetelt állásfoglalás
azonban pusztába kiáltott szó maradt. Hiába bizonyították, hogy Petrache
Lupu előrehaladott fázisába jutott örökletes szifiliszben szenved, és látomásai
e kór következményei. Hiába írták meg, hogy ebben keresendő gügyeségének
és kreténizmusának oka. Hiába közölték három évvel korábban kiállított katonai nyilvántartási lapját, amely kétségbevonhatatlan hivatalos iratként bizo18 Uo. 567.
19 Lucreţiu Pătrăşcanu a román kommunisták nemzeti vonalához tartozó baloldali értelmiségi, aki szerepet vállalt Románia háborúból való kiugrása előkészítésében és az új
rendszer megszervezésében. A háború éveiben, az Antonescu-rezsim idején előbb börtönbe zárták, majd a Prahova völgyében, a Déli-Kárpátok lábánál található (jelenleg
Bușteni városhoz tartozó) Poiana Țapului faluban jelöltek ki számára kényszerlakhelyet. 1948-ban a kommunista vezetés burzsoá elhajlással és nacionalizmussal vádolta,
bebörtönözték, hatéves tárgyalás után ítélték el és végezték ki 1954-ben.
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nyította, hogy Petrache Luput pontosan debilitása okán mentették fel a katonai szolgálat alól. Minden hiába volt”.20
Petrache Lupu látomása a keleti keresztény hitvilág és titokzatos, pogány
gyökerű mítoszok együttéléséről tanúskodik: ő nem állította, hogy Istennel
találkozott, akivel ő társalogni szokott, az számára csupán a „Vénember”
(„Moşul”). A „Vénember” külseje is enyhén szólva fura, illetve különbözik a
nyugati kereszténységben regisztrált jelenések (Lourde, Fatima, Medjugorje)
vizuális részleteitől, amelyek szervesen illeszkednek a keresztény ikonográfiai
hagyományok tengelyébe. Arcát kivéve, a „Vénember” egész föld felett lebegő
testét dús ősz hajzata és szakálla takarja, csupán meztelen lábujjai látszanak.
Amire inti a juhpásztort és általa embertársait – hogy imádkozzanak, böjtöljenek, szeretetben és jámbor módon éljenek, meg szorgalmasan látogassák a
templomot –, már az egyház felé nyitja tágra a lehetőségek kapuját. Előbb a
falu pópája, Nicolae Bobin veszi szárnyai alá az ifjú látnokot (és virágoztatja
fel általa saját kegytárgyüzletét), majd Vartolomeu Stănescu, Râmnic püspöke,
végül pedig maga Miron Cristea pátriárka, aki közbejár annak érdekében, hogy
II. Károly király legyen Petrache gyermekének keresztapja.21
Eddig a történetben semmi különös: egy archaikus, felemás módon modernizálódó, miszticizmusra még nagyon fogékony, súlyos gazdasági válságtól és
öt egymást követő aszályos esztendőtől meggyötört társadalom lecsap a kínálkozó „csodára”. Ne áltassuk magunkat, láttunk hasonlót katolikus környezetben is Székelyföldön, a magyar Alföldön, a Balkánon és Európa-szerte. Maglavit történetében az érdekes inkább az a következtetés, amit a román
szélsőjobboldal, a Vasgárda egyik ideológusa összegzett: „Maglavit egyszer s
mindenkorra bebizonyította, hogy mennyire primitívek vagyunk. Akkor meg
mi a teendő? Minden. Ha az emberek ennyi áldozatra voltak képesek egy ellenőrizhetetlen látomásért, mire lesznek képesek egy földi látomás hatására?
Maglavit pszichózisát magunkévá kell tennünk és kiaknáznunk”.22
És a Gárda pontosan ezt cselekedte. Egyrészt közvetlen módon, „zöld házat”
építve Maglaviton (a félreértés elkerülése végett: ez afféle pártszékház volt, a
Vasgárda tagjait ugyanis „zöldgárdistáknak” is nevezték egyeningük színéről),
amely a „szent helyre” özönlő zarándoktömegek ideológiai átképzését célozta.23 Másfelől azzal, ahogyan az 1937-es választási kampányukat vidéki kör20 Pătrășcanu, 1970. 50–51. Petrache Lupu debilitása a mai napig vita tárgyát képezi, mindenesetre a következő évtizedekben egyszerű termelő-szövetkezeti dolgozóként, csendesen és „normálisan” élt, mígnem az 1989-es rendszerváltozás után újraéledt Maglavit
kultusza. 1994-ben hunyt el. Látomásának helyén, halála után hatalmas kolostor épült.
21 Carciga, Dragoș: Maglavit – miracol sau escrocherie? In: Historia.ro [www.historia. ro/
exclusiv_web/general/articol/maglavit-miracol-escrocherie / utolsó megtekintés: 2016.
10. 08.]
22 Pătrășcanu, 1970. 50–51.
23 Stoenescu, Alex Mihai: Petrache Lupu, legionarii și Carol al II-lea. In: Historia.ro
[www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/petrache-lupu-legionarii-si-carol-al-ii-lea / utolsó megtekintés: 2016.10.08.]
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nyezetben koreografálták. Miután a kiszemelt falvakon emberei bejelentették,
hogy „jőni fog, akinek jőni kell”, megérkezett zsoltárokat éneklő hívei kíséretében Corneliu Zelea-Codreanu, a Gárda „kapitánya”: fehér lovon, fehér
gúnyában, szélben lobogó fehér palásttal. A falu közepén, a templom előtt leszállt lováról, és szótlanul, áhítattal csókolta az ősi rögöt. Az ámuló parasztok
pedig valamiféle „szentembernek” vagy egyenesen Petrache Lupunak nézték.
A választásokon a Gárda a szavazatok 25%-át szerezte, többet, mint bármely
más párt. A kormányalakításhoz szükséges 40%-ot viszont ők sem érték el, az
így kezdődő politikai válság pedig az országot visszavonhatatlanul diktatúrák
felé sodorta, illetve arra az útra, amely a Németország oldalán való hadba lépéshez vezetett. És a történet akár folytatható, ismerve a Gárda utolsó kapitánya, Horia Sima háború utáni, otthon maradott párthíveihez intézett üzenetét
az emigrációból:
„Ține minte trei cuvinte,
camarade: nu fii trist,
Garda merge înainte
prin Partidul Comunist”.24

Ha elemzésünket itt zárnánk, akkor valami olyasmit sugallanánk, miszerint
a mítoszok ideje lejárt, vagy legalábbis lejáróban van, és előbb-utóbb szükségszerű lesz, hogy elmúljon felmelegítésük-újratöltésük ideje is. Továbbá, hogy
a mítosz nemcsak túlhaladott meg retrográd, de káros is, így legfeljebb esti
olvasmányként éljünk vele, és kellő kritikával, ha már mindenképp a műveltségünk részévé vált. Ez viszont csak előjelét tekintve különbözne Jung érvelésétől a mítosztalanság állapotának veszedelmességét illetően, és nagyon közel
kerülne a marxizmus klasszikusainak e kérdésbeli álláspontjához. Ezzel szemben kénytelenek vagyunk tudomásul venni és felelősen mérlegelni G. S. Kirk
megállapítását, miszerint „az emberek előszeretettel ragaszkodnak ahhoz,
hogy gondolkodásuknak, megnyilvánulásaiknak és kommunikációiknak kvázi-mitológiai formáit megőrizzék egy tudományosnak mondott korszakban
is”.25 És tegyük hozzá, Maglavit meg Petrache Lupu kapcsán, a kortárs görögkeleti egyház álláspontja ma is ellentmondásos, a kultusz hatalmas erővel
éledt újjá 1990 után, ismét óriási tömegeket vonzva, a jelenés helyén pedig
kolostor épült hatalmas templommal. Ezek után jogos a kérdés: miképpen áll
manapság a mítoszkutatásnak az a vonala, mely tudományos mérlegelés nyomán, de a tisztán racionális alapú eredetmagyarázat és fejlődéselemzés alternatívájaként fogalmazódott meg?
A közösséglélektani gyökereket kereső mítoszelemzések napjainkban kétségtelenül nagy divatjukat élik. Arthur Cotterell például amiatt méltatlanko24 „Bajtársam, vésd jól az észbe: / Sose búsuld el magad, / A Gárda él, és kéz a kézbe’ / A
kommunistákkal halad.”
25 Kirk, 1995. 16.

18

EME
A MÍTOSZ

dik, hogy mítoszokon a régi „görögök kitalált alakokról szóló történetek gyűjteményét értették. Tehát meséket, nem tényeket.” Ez szerinte csakis azért
alakulhatott így, ennél az egyébként különösképpen „tudásszomjas népnél”,
mert ők „nem ismerték fel […], hogy a lélektan önálló tudomány lehetne, s
valószínűleg ezért becsülték alá a mítoszokat és legendákat. Ma már értékeljük az emberi elme tanulmányozása révén szerezhető felismeréseket, s azt is,
hogy a Jung-féle archetípusok jóvoltából kulcsot kapunk az emberi természet
jobb megértéséhez”.26 Úgy tűnik, akár a racionális-történeti, akár a pszichologizáló eredetelemző magyarázat útján haladnak, a kutatók nehezen tudnak
kitérni az egyoldalú megoldáskeresés zsákutcájából. A két értelmezést kissé
közelebb hozónak, egyben a Jung-féle megfogalmazáshoz képest történészi
„észjárással” közelítve világosabbnak tűnik Mircea Eliade definíciókísérlete:
„Az archaikus ember szemében természetesen a mindenségnek is megvan a
maga »történelme«, noha csakis azért, mert az istenek teremtették, és rendjét
földöntúli lények, illetve mitikus hősök alakították ki. A mindenség »történelme« azonban szakrális történelem, amelyet a mítoszok őriznek meg és adnak
tovább. S mi több, ezt a »történelmet« végtelenül lehet ismételni, mert a mítoszok egyben mintái azon szertartásoknak, amelyek újra meg újra jelenvalóvá
teszik az idők kezdetének sorsdöntő eseményeit. A mítoszok minden felelősségteljes emberi cselekvés számára paradigmákat és mintaképeket őriznek
meg és közvetítenek. A paradigmatikus mintákat az ember a mitikus idők kinyilatkoztatásaiban kapta, és ezek révén újul meg időről időre a kozmosz és
maga a társadalom is”.27
Az Eliade-definícióval szemben viszont ismét kénytelenek vagyunk megállapítani és hangsúlyozni valamit: a modern ember nemcsak őrzi közössége (és
– műveltsége függvényében – az egyetemes kultúra) többé-kevésbé régi időkből öröklött mítoszait, hanem olykor lelkes partner újabbak létrehívásában,
akár a távoli múlttal, akár a jelennel kapcsolatban. Mert túlegyszerűsített
megoldásnak tűnik – mint erre fentebb Graves is utalt – a mítoszok keletkezésének idejét kizárólagosan az őskor homályában lokalizálni, minden későbbi
mitizálást pedig csupán a régi toposzok újjáéledésének-élesztésének számlájára írni. A mitizálásra való hajlam nem feltétlenül a primitív kultúrák jellemzője. Graves a magas szintű prehellén civilizációt (elsősorban a krétait) tekinti a görög mítoszok melegágyának, Lukács György viszont arra emlékeztet,
hogy a görög–római történelem kései korszakában, az Alexandria-központú
tudományosság virágkorában burjánzott a „felfokozott hiszékenység, babona,
csodavárás”, a boszorkányőrület csúcspontja pedig nem „a középkor legsötétebb ideje”, hanem a kifejlett reneszánsz, Kepler és Galilei kora.28 Lukács ezt
azzal magyarázza, hogy ezek ugyan a szellemi élet, a tudomány és technika
26 Cotterell, 1994. 9.
27 Eliade, 2006. 9–10.
28 Lukács, 1974. 67.
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tekintetében magas fejlettségű, de társadalmi szempontból korszakváltást
sürgető válságidők voltak.
A mítoszok keletkezésének lehetséges mikéntjét, egyben a kortárs mítoszok
születését jól dokumentálhatóan szemlélteti a „Maglavit-i csoda”. Maglavit
mítoszának alakulásában – a politikai implikációk mellett – az is követhető,
amint a görögkeleti egyház ráépül a jelenségre és kiaknázza azt. Hasonló folyamat mehetett végbe, amikor a politeista vallásos rendszerré formálódó görög, majd a római hitvilág integrálta a több irányból és kultúrkörből érkező
mítoszokat. (Persze, tudjuk: más a kor, mások a körülmények, más volt a folyamat „sebessége”.) Eliade viszont idéz egy másik történetet is, ami éppen azért
érdekes, mert megmaradt a román falu hagyományos zárt világában, nem módosult az egyház beavatkozása nyomán, és nem is vált felkapott médiatémává.
Egy máramarosi balladáról van szó, Constantin Brăiloiu román folklorista második világháború előtti gyűjtéséből. A történet egy szerelmi tragédiát mesél:
„A hegyek közt egy tündér megbabonázott egy vőlegényt, s a menyegző előtt
néhány nappal lelökte a legényt egy szikláról. Másnap pásztorok találtak rá
testére és a fán fönnakadt kalapjára. A tetemét visszavitték a faluba, s a menyasszony, halott jövendőbelije láttán, mitológiai utalásokkal teli siratót s rusztikus szépségű liturgikus imát mond fölötte.” A kutató igyekezetére, hogy a
történet időpontját kiderítse, a falubeliek nem tudnak egyebet mondani,
minthogy „nagyon régi a történet, »réges-régen« történhetett”. Végül mégiscsak kideríti, hogy a réges-régen nem több, mint negyven esztendő, sőt, az áldozat menyasszonyára is sikerül rátalálni: „Elment hozzá, hogy tőle hallja a
történteket. Közhelyszerű eset volt a tragédia: a vőlegény megcsúszott a sziklán és lezuhant, de nem vesztette életét nyomban, mert a pakulárok meghallották kiáltozását, és bevitték a faluba, s csak ott halt meg. A temetésen a többi asszonnyal együtt a menyasszony is elismételte a rituális siratót, de a
tündérekre a leghalványabb utalást sem tett. A koronatanú jelenléte ellenére
néhány esztendő elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az eseményt megtisztítsák minden történeti eredetiségétől, és legendás mesévé alakítsák át: kiegészítsék a féltékeny tündérrel, a vőlegény megölésével, tetemének felfedezésével és a menyasszony énekelte, mitológiai témákban gazdag siratóval. A falu
szinte minden lakója kortársa volt az eredeti eseménynek, de a téma önmagában nem érdekelte őket. A fiatalembernek menyegzője előestéjén bekövetkezett tragikus halála több volt puszta véletlennél. Szemükben okkult jelentőséget kapott, amelyet csak a mítosz kategóriáival azonosítva lehet elmondani.
De a baleset további mitizálása nem szűnt meg azzal, hogy a balladát megalkották, az emberek még akkor is a féltékeny tündérről beszéltek, amikor szabadon, »prózában« mesélték el egymásnak az ifjú halálát. A kutató hiába hívta
fel a falubeliek figyelmét az eredeti eseményre, csak azt válaszolták, hogy a
vénasszony már elfeledte, vagy hogy bánatában elborult az agya. Az igazat a
mítosz mondta, a valódi történet már csak hamisítás. Csak úgy mellékesen:
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vajon nem igazabb-e a mítosz azáltal, hogy a valódi történetet a tragikus balsors mélyebb és gazdagabb üzenetével ruházta fel?”.29
Mindezek után megkockáztathatjuk, hogy Marx alaposan meglepődne, ha
szembesülne másfél századdal korábbi jóslatának mai állásával: „A mitológia
a képzeletben és a képzelet által győzi le, tartja uralma alatt és alakítja a természeti erőket: eltűnik tehát a természeti erők feletti valóságos uralom esetén”.30 Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy az ember egyre többet ural a természet erőiből, miközben a mítoszok és a hozzájuk kapcsolódó legkülönfélébb
kultuszok mind erőteljesebb reneszánszukat élik. Másfelől viszont az is valószínűnek tűnik, hogy – noha mellőzhetetlen a mítoszok kialakulása és továbbélése vizsgálatában – a kollektív psziché szerepe nem mitizálható. A régészeti és forrásalapú történeti kutatás, a történeti segédtudományok
fejlődése, egyéb tudományok fokozott bevonásával (fizika, kémia, biológia)
hasonlóképpen mellőzhetetlen és egyre nagyobb szerephez jut a mitológia
kérdéseinek megoldásában.
Befejezésképpen lássuk a mítosznak egy újabb keletű történészi definícióját, mely akár a fentebb ütköztetett álláspontok szintézise is lehet, és melyet
mértékadónak tekintünk további értelmezéseink során. Lucian Boia szerint a
mítosz „olyan képzeletbeli alkotás (ez azonban, ismételjük: nem jelenti sem
azt, hogy »reális«, sem azt, hogy »irreális«, hanem a képzeletbeli logikája szerinti elrendezésű), amelynek az a rendeltetése, hogy kozmikus és társadalmi
jelenségek lényegét kidomborítsa, szoros viszonyban a közösség alapvető értékeivel, és az a célja, hogy biztosítsa annak összetartó erejét. Kitűnik ebből,
hogy nem tekinthető mítosznak bármiféle torzítás, átalakítás, értelmezés. A
mítosz feltételezi, hogy kiviláglik belőle valamely lényegi igazság. Ennek pedig
mélyen jelképes (szimbolikus) jelentése van. Egyszersmind felmutat bizonyos
értelmezésrendszert és erkölcsi szabályzatot vagy viselkedésmintát; igazsága
nem elvont igazság, hanem az illető közösség életére irányadó elvként felfogott dolog”.31

29 Eliade, 2006. 74–75.
30 Marx, 1951. 37.
31 Boia, 1999. 8.
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A MÍTOSZOK KUTATÁSÁNAK útjai és módszerei a népek-embercsoportok

eredetmondáinak vizsgálata során ugyanolyan meredeken különválnak, mint
a természeti jelenségeket magyarázó mesék, emberfeletti lények, istenek és
félistenek viselt dolgait elénk táró csodás történetek esetében. A különbség
talán az, hogy itt már nem lehet a keletkezés idejét olyan régmúltba száműzni,
mely a történeti kutatás hagyományos módszereivel elérhetetlen, hogy ekképpen az ismeretlenség homálya a magyarázatok végtelen sokaságát tegye lehetővé. A népek eredetmítoszai általában történetileg behatárolható, történeti
forrásokkal többé-kevésbé dokumentálható korokban kezdődnek és bonyolódnak, ez viszont a kollektív-lélekelemző elmefuttatásokat korántsem szorította háttérbe.
Vegyük például azt a megközelítést, ahogyan Mircea Eliade a moldvai országalapítás mondáját, Dragoş vajda krónikások által lejegyzett „rituális vadászatát” vizsgálja.32 A félreértéseket elkerülendő, Eliade már tanulmánya bevezető soraiban figyelmeztet, hogy nem történeti elemzést folytat.„Mindenekelőtt
arra törekszünk – írja –, hogy megfejtsük a legenda üzenetének lényegét, meg
hogy fényt derítsünk a szellemi értékek azon rendszerére, amely lehetővé tette hasonló tartalmú mítoszok és legendák születését és virágzását. Szólnunk
kell ugyan e helyen is választott mitológiai témánk eredetének kérdéséről, de
jelezzük már a kezdet kezdetétől, hogy ez számunkra nem lényeges. A kérdés,
32 A legrégebbi (15. századi, ószláv nyelven írt) moldvai krónikák (az ún. putnai, illetve a
besztercei krónika) erről szűkszavúan írnak: „A 6807-ik [1359] esztendőben jött Dragoș
vajda Magyarországról, Máramarosból, egy bölényt űzve, és két esztendőt uralkodott”.
[Cronicile slavo-române din sec. XV–XVI. Publicate de Ion Bogdan, ediție revăzută și
completată de P. P. Panaitescu. București, 1959. 14, 48.] Dimitrie Cantemir (1673–1723),
Moldva tudós vajdája (majd I. Péter cár tanácsadója), későbbi krónikákat is felhasználva, a következőképpen magyarázza-színezi a történetet: „Dragoș elhatározta, hogy legalább háromszáz emberével vadászat ürügyén kifürkészi kelet felé a hegyek hágóját.
Menetközben véletlenül egy vad bivaly – amelyet a moldvaiak »zimbr«-nek neveznek –
akadt az útjába, és ezt üldözve leereszkedett a hegyek lábáig. Mivel Dragoșnak Moldva
névre hallgató vadászkutyája még inkább reátámadott, a vad itt tajtéktól borítottan a
rohanó habokba vetette magát, ahol agyonnyilazták, azonban a menekülőt nyomon követő ebet is elragadták a gyors patak hullámai. Ennek emlékére a folyót Dragoș legelőbb
nevezte Moldvának; a helyet, ahol mindezek végbementek, népe elnevezéséről Romannak mondotta, s a vad bivaly fejét pedig az új fejedelemség címeréül választotta”. [Cantemir, Dimitrie: Moldva leírása. Bukarest, 1973. 19–20. (a fejezetet latinból Köllő Károly
fordította)] Ovidiu Pecican szerint „a román kolindákban és népballadákban fellelhető
rituális vadászat motívumát felhasználó folklór szubsztrátummal előadott Dragoş-féle
vadászkaland – úgy tűnik – először a 14. század végén, Moldvában nyerte el első művészi feldolgozását. Ez több változatban maradt fenn, s habár ezek jellegzetességei eltérőek, a történet alapelemei azonosak”. [Pecican, 2004. 92.]
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amely feltárhatja egy legendás történet szerepét egy nép életében, nem az:
honnan származik a legenda, hanem – feltételezve, hogy ez valóban származik
valahonnan –, hogy az illető nép miért éppen ezt a legendát kölcsönözte valahonnan, és mit kezdett vele, miután magáévá tette”.33
Nem azért választottunk román példát, mert a magyar köztudat – amúgy
eléggé tájékozatlanul – beskatulyázta a román történetírás egészét egy mitizáló, művileg teremtett mítoszait makacsul védelmező áltudomány státuszába. A román példa azért érdekes, mert itt a jelenben, tehát jól dokumentálhatóan, legalább három irányzat ütközik.
Az egyik, a nagyon közeli múltban kizárólagos és megfellebbezhetetlen hivatalos történelemként, egyben nemzetpolitikai hitvallásként létezett, amelynek bárki ellentmondott, azt a rendszer bűnözőként kezelte, ez egy mítoszok
sokaságával teletűzdelt, olykor tudományos köntösbe öltöztetett hősi rege.
(Mítoszokról beszélünk, tehát nem csupán a dák–román eredetelmélet vulgarizálásig egyszerűsített változatára gondolunk!) A Ceauşescu környezetében
tevékenykedő nemzeti-kommunista ideológusok – Ovidiu Pecicant idézve –
arra törekedtek, „hogy gondolatilag szövetségre vigyék a marxizmust az ősrögös nacionalizmussal”.34 A mitikus elemeket többé-kevésbé kihangsúlyozva,
kizárólag ez a történelmi olvasat jelenhetett meg a tankönyvekben, ismeretterjesztő kiadványokban, akadémiai jellegű tudományos munkákban. A hivatalos történelem politikai szerepéről az árulkodik a legjobban, hogy a kor történelemtanárait a párthivatalnokok lépten-nyomon figyelmeztették: ők nem
egyszerű pedagógusok, hanem a Román Kommunista Párt propagandistái. A
nemzeti kommunizmus korszaka előtt létezett ugyan a román kultúrában ennek a mitizáló irányzatnak egy tudományos alapú kritikája, melyről viszont
évtizedekig szó sem eshetett és teljesen feledésbe merült.
Az 1989-es rendszerváltozás után, a korábban hivatalos történelem státuszába emelt torzított múlt alternatívájaként, mind erőteljesebben jelentkezett egy kritikus, a mítoszokat módszeresen lebontó vonal, mely bátran szembehelyezkedett a lassan fogyatkozó többség által ma is hitvallásként megélt,
olykor újabb „felfedezésekkel” megspékelt változattal.35 E kritikus vonal kép33 Eliade, 1980. 137.
34 Pecican, 2004. 99.
35 Itt nem a történészek és etnográfusok vitáira gondolunk. A szakmaidegen körökből érkező fantáziadús megoldásjavaslatoknak viszont se szeri, se száma (ami sajnos nemcsak
a román történeti tudat legújabb kori alakulásáról mondható). Ezek közül újabban kitűnnek azok, amelyeket Gheorghe Funar, Kolozsvár 1992 és 2004 közötti, szélsőségesen
nacionalista polgármestere (végzettségét tekintve agrár-közgazdász) javasolt interjúiban, illetve a 2015-ben, Buzău városában tartott „Nemzetközi Dákológiai Kongresszuson”. (E „kongresszus” nem szakmai fórum, szervezője Napoleon Săvescu amerikai–román illetőségű orvos.) Funar itt bemutatott brosúrájának címe: Se află adevărul privind
biografia Fiului lui Dumnezeu?! [„Kiderülhet-e az igazság az Isten Fia életrajzát illetően?!”]. Ebben Krisztus dák eredetét, egyben a román nép tisztán dák leszármazását (római keveredés nélkül!) bizonygatja, de interjúiban előadott elméletei szerint dákok építették a piramisokat, és ők fedezték fel Amerikát. [www.click.ro/news/national/
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viselői közül kiemelkedik Lucian Boia bukaresti történész, aki így összegzi a
tények jelenlegi állását: „A román történetírásban ma olyan kritikai felülvizsgálat szükséges, amely nem kerülheti meg a képzeletbeli és a történelem közti viszony kérdését. Más történetírásokban a történeti diskurzus ilyenszerű
tárgyalásában már nincsen semmi »forradalmi«. Nálunk a probléma abban rejlik, hogy mélyen meggyökerezett a történelem objektivitásának ábrándképe,
melyet a kommunizmus, az egyetlen tagadhatatlan igazság hangoztatója csak
megerősített. […] Azt a tényt, hogy a torzulás/torzítás elkerülhetetlen, az igazság pedig viszonylagos, úgy tűnik, nehéz megérteni és elfogadni”.36
Hogy pedig miért elkerülhetetlen a torzulás? Boia François Guizot több
mint másfél századdal korábban megfogalmazott gondolatát idézi, miszerint
„a történetírásnak százféle módja van”,37 de a jobb megértés érdekében kénytelenek vagyunk sokadszorra idézni George Dubyt, a francia Annales iskola
közelmúltban eltávozott nagy öregjét. „Szabadságom akkor a legteljesebb –
vallja Duby –, amikor kérdéseimet felteszem. Kedélyem és az engem körülvevő
világ eleve meghatározza, hogy így és nem másként fogalmazom meg őket.
Saját magam és környezetem rabja vagyok és maradok mindaddig, míg csak
tart a fejlődés […] Az az ember, akinek múltja más, mint az enyém, aki nincs
megáldva ugyanazokkal a szenvedélyekkel, mint én, biztos vagyok benne,
hogy nem ugyanazokra a következtetésekre jutna, mint jómagam”.38 Ez hát a
történész igazának viszonylagossága…
Boia – éppen e többrétű „igazságra” való tekintettel – nem kívánja megsemmisítő össztűz alá venni a román történelembe szívósan beépült mítoszokat.
„Célunk – amint vallja – nem az, hogy leromboljuk a történelmi mitológiát. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy nem tartjuk fenn magunknak a jogot, hogy jelezzük: manapság milyen mesterséges módon táplálnak, sőt duzzasztanak fel
egyes történeti és politikai mitológiákat, amelyekkel szorgalmazóiknak kirakat-patriotizmusa ellenére is csak azt érhetjük el, hogy még inkább eltávolítsanak bennünket attól, amit különben a nagy többség óhajt vagy legalábbis
hangoztat: a román társadalom korszerűsítésétől és demokratizálásától, a
versenyképességétől (beleértve az eszmék terét is) és az ország európai integrációjától”.39
Végül pedig a Boia-féle megoldásjavaslathoz közel állónak tűnhet az, amit
Mircea Eliade, megint csak a moldvai országalapítási hagyomány kapcsán kifejt: „Miután a romantikus történetírás magasságokba emelte e ködös hagyományokat, a forráskritika és racionalitás jegyében dolgozó történészek »mí-
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gheorghe-funar-dacii-au-facut-piramidele-si-au-descoperit-america /utolsó letöltés:
2016.10.02.] A hozzászólások alapján megállapítható, hogy a román emberek többsége
kritikus iróniával viszonyul e gondolatokhoz, de akadnak egyetértő megjegyzések is.
Boia, 1999. 9.
Uo.
Duby–Lardreau, 1993. 184.
Boia, 1999. 9–10.
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tosztalanították« őket. Bármi is volt e »mítoszromboló« igyekezet célja és
haszna a 19. században, föl kell tennünk a kérdést: megérte a fáradságot? Vagy
éppen elvesztegetett idő az, amit egy mitikus hagyomány történetietlenségének bizonygatására szánunk… Mai álláspontunk szerint a mítosz és legenda
másképpen »igaz«, mint ahogyan »igaznak« vélünk egy történetileg bizonyított valóságot. Itt a világban való létezés két különböző módozatáról, a bennünket körülvevő világ két különböző szellemi értelmezéséről van szó; a szellem olyan eltérő lét- és tevékenységi formáiról, amelyek egyébként teljességgel
kizárják egymást. Egy nép, vagy akár az egyén valós történeti helyzete és felelőssége teljes tudatában lehet, bátran felvállalva mindazt, ami ehhez tartozik,
miközben nem szűnik meg gyönyörködni a régi mítoszokban és legendákban,
mi több, újakat teremt, hiszen ezek az emberi lét másik dimenzióját tükrözik”.40
Ez így szinte rendben is volna, ha Eliade – Constantin Brăiloiu Máramarosban gyűjtött balladája kapcsán – nem fogalmazott volna meg egy másik, fentebb már idézett tételt, miszerint „vajon nem igazabb-e a mítosz azáltal, hogy
a valódi történetet a tragikus balsors mélyebb és gazdagabb üzenetével ruházta fel?” Eliade tehát a mitikus múlt „igazságát”, vagyis azt, ahogyan a kollektív
emlékezet regisztrálja a múltbeli dolgokat nemcsak „másnak”, de feljebbvalónak is tekinti a tényleges történéseknél. Itt – úgy véljük – már nem egy szakmán belüli vitáról van szó, hanem a történészek, illetve a múlt értelmezését
megreformálni kívánó, manapság divatos tudományok (?) művelői közöttiről,
akiknek a filozófus, eszme- és vallástörténész Eliade határozottan pártját
fogja.
Tévedés viszont azt hinni, hogy a múlt mitizálása csak azon népek sajátja,
akikkel hosszú időn át mostohán bánt a történelem. Minden népnek megvannak a krónikák által rögzített eredetmítoszai, csupán a korszakok változnak
(olykor vissza-visszatérően), amikor e mitikus múltat az illető nép tudós fői
(némelyek vagy akár általában) és persze (az újabb korokban) nyomukban a
tömegek valós történelemnek tekintik. A közép-európai történész számára
üdítő foglalatosság végigkövetni, hogy néhány – a kontinens történetében
fontos szerepet játszó, úgymond „nagy” – nép krónikásai micsoda versenyfutást rendeztek a középkorban azért, hogy őseik bölcsőhelyét az akhájok által
lerombolt Trójába lokalizálják. Az olaszokról tudjuk, hogy készen öröklik Vergiliustól Aeneas hőseposzát, aki eleve megoldja a Trója–Róma virtuális kontinuitás kérdését. Ezzel szemben a francia krónikások frank elődei ki kellett,
hogy találják a trójai mészárlásból ugyancsak megmenekülő Francust („Francion”), mely kitaláció már a Meroving-korban megtörtént, Frédégaire („Chronicarum que dicuntur Fredegarii Scolastici”) 660-ra datált írásának tanúsága
szerint. Aztán krónikák hosszú sora következett, a 727-re keltezett Liber historiae Francorumtól egészen Philippe Mousket 13. századi versbe szedett művé40 Eliade, 1980. 136–137.

25

EME
I. MÍTOSZ, EREDETMÍTOSZ, EREDETKULTUSZ

ig (Chronique rimée),41 majd a reneszánsz ókorimádata ad új lendületet a Trójába visszavezetett eredetkultusznak.42 A középkori szerzők fantáziája
„feltárja” Francus költött családfájának gyökerét is, miszerint ő Priamosz trójai király unokája, az Akhilleusz által megölt Hektor fia lett volna. Francia kútfői nyomán az 1358-ban kelt Képes krónika írója is megörökíti „Francio” történetének egyik változatát. A magyar krónikás úgy tudja, hogy a pannon tájakon
át Frankhonba vándorló ifjú hős „Priamos első trójai király fiának, Parisnak a
fia volt”, az ország fővárosát „pedig Francio atyjáról Párizsnak hívták”.43 Később – némiképp várható módon – rátalál a témára a francia nemzeti romantika is.44
Természetes, hogy e versenyben a britek nem akartak alulmaradni: Britannia népeinek közös őseként bukkan fel Brutus, Aeneas fia, akiről a 828-ra datált Historia Brittonum szól, majd nyomában krónikák és egyéb írások sorozata,
egészen a 17. századig.45 De nem hagyják magukat a skandináv népek sem:
Snorri Sturluson (1178–1241) elbeszélése szerint maga Odin, akihez a vikingek küldték fohászaikat, tulajdonképpen Priamosz király fia, aki az északi tájakra telepedve bevezette ott a trójai törvényeket.46 Más változat szerint – amit
az ugyancsak 12–13. században élt Danois Saxo Grammaticus Gesta Danorum
című krónikája közvetít – a normannok a görög Danaidák, vagyis Danaosz argoszi király lányainak leszármazottai, tőlük ered a dán népnév is.47
Közép-Európában – a jelek szerint – népszerűbb volt a bibliai, illetve a Biblia történeteivel kapcsolatba hozható leszármazás. A csehek a Bábel tornya
építésénél jelenlévő Boemus ősatya utódainak tekintették magukat, innen vezetve le országuk Boemia elnevezését.48 Ami pedig III. Béla névtelen jegyzőjét
illeti, ő ekképpen rekonstruálja uralkodója családfáját:
„Szkítia első királya Jáfet fia Magóg volt, népét Magóg királyról nevezték
magyarnak. Ettől a királytól származott a nevezetes hatalmas király, Attila, aki
az Úr megtestesülésének 451. évében Szkítia földjéről erős haddal indult el.
Pannónia földjére jött és miután megfutamította a rómaiakat, birtokba vette
az országot, királyi székhelyét a Duna menti Felhévíz felett alakította ki, amelyet ma magyarul Budavárnak hívunk… […] Hosszú idő elteltével az említett

41
42
43
44

45
46
47
48
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Alamichel, 2006, 77.
A franciák trójai eredetkultuszát adatoló 16. századi írás: Belges, 2001. 726.
Képes krónika. 10.
Annales de Hainaut, par Jean Lefèvre. Publiées pour la première fois avec des notes par
M. Le Marquis De Fortia… Tome dix-neuvième. Paris, 1836. Vö. De Spoelberch de Lovenjoul: Histoire des oeuvres de Théophile Gautier… Tome second. Slatkine Reprints, Genève,
1968.
Alamichel, 2006.
Alamichel, 2006. 78.
Uo. 77.
Szűcs, 1984. 176–177.
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Magóg királytól származott Ügyek, Álmos fejedelem apja, akitől Magyarország
királyai és hercegei eredetüket származtatták…”. 49
Eliade gondolatmenete szerint lényegtelen, mely eredetmítosz honnan lett
kölcsönözve, a fontos, „hogy az illető nép miért éppen ezt a legendát kölcsönözte valahonnan, és mit kezdett vele, miután magáévá tette.” A történész e
kérdésben kénytelen – legalább részben – másképpen gondolkodni: ugyanennyire lényegesnek tűnik az, ami feltárható a mítosz születésének koráról,
meg nem utolsósorban arról, hogy az illető nép vagy csoport mikor és miért
kezelte (esetleg kezeli a mai napig) valós tényként annak tartalmát. Mert az
Eliade által feltett kérdés – „mit kezdett vele, miután magáévá tette” – újabb
kérdéseket vet fel. Például, hogy a szóban forgó nép, különböző korokban, miképpen tekintett (tekint) eredetmítoszára: mint afféle mesére, amely szép és
egyben a közösség számára fontos jelképek tárháza, vagy mint megtörtént,
valós tényre? Milyen történelmi körülmények tették-teszik szükségessé az illető nép (vagy csoport) számára a mítoszok valós történelemként való „segítségül hívását”? Hogyan változtak-alakultak e körülmények a különböző korokban? Mitől és miképpen válhat egy eredetmítosz érzelmileg túlfűtött
eredetkultusszá?
A következőkben e kérdésekre próbálunk válaszolni, a székely eredetmonda
történeti alakulását követve.

49 Anonymus, 2004. 10–11.
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ÁLLJUNK MEG BÁRHOL , átutazóban Székelyföldön, és kérdezzünk rá az
első járókelőre: kik a székelyek ősei? A válasz lehet többé-kevésbé részletező,
de aligha tér el attól, amit 1976-ban, az akkor 68 éves László János földműves
adott az udvarhelyszéki Farcádon: „Hun maradékok vagyunk, Csaba királyfi
utódai”.1
Akik szeretik a mitikus múltat valós történetként kezelni, erre azt mondják:
minek keresni megoldásokat és magyarázatokat, hiszen kézenfekvő módon
minden rendelkezésre áll. A kollektív tudat – vallják – nemzedékről nemzedékre örökítve őrizte meg őseinek minden fontos cselekedetét. Így hát az eredetmonda egyszerűen történelem.
Ennek viszont azok is ellentmondanak, akik egyébként nagy jelentőséget
tulajdonítanak a szigorú tényfeltárással párhuzamos, a közösség kollektív tudatára alapozott „alternatív múlt” kutatásának. Lássuk, miképpen foglal állást
e kérdésben maga Eliade:
„A történelmi esemény vagy a valóságos történelmi személyek a legvégső
esetben is csak két vagy talán három évszázadon át maradhatnak meg a nép
emlékezetében. Azért van ez így, mert a nép emlékezete az egyedi eseményeket és a valóságos személyeket nehezen őrzi meg: az események helyett kategóriák, a történeti személyiségek helyett pedig archetípusok határozzák meg
az effajta képzelet működését. Így a történeti személyiség áthasonul mitikus
előképévé (a hőssé stb.), az események pedig mitikus cselekedetek kategóriájává (a szörnnyel vívott küzdelemmé, testvérharccá stb.). Ha ezek az elbeszélő
költemények valóban megőriznek valamit abból, amit »történeti igazságnak«
szoktunk nevezni, akkor az az igazság soha nem a meghatározott személyiségre vagy eseményre vonatkozik, hanem a korszak intézményeire, szokásaira és
tájaira”.2
Ami a tudomány jelenlegi állása szerint megállapítható: noha a székely eredetkérdés élesen vitatott a legigényesebb szakmai körökben, az Attila hunjaitól való közvetlen leszármazás – oly módon, miként a Csaba-mondát is magában foglaló történeti hagyományban szerepel, és ahogyan ma is él a
köztudatban – kizárható a lehetőségek sorából. Így önkéntelenül is feltevődik
a kérdés: mi lehet e kitartóan őrzött múltkép gyökere? Mikor és hogyan épült
be a székelység hagyományvilágába? És végül, Eliade fentebb többször idézett
gondolatához visszatérve: a székelység „miért éppen ezt a legendát kölcsönözte valahonnan, és mit kezdett vele, miután magáévá tette”?
Vegyük hát sorra a székelység kollektív történeti tudatának lehetséges forrásait!
1
2

Hermann, 1977.
Eliade, 2006. 72.
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A KÖZÉPKORI KRÓNIKÁK

ANONYMUS: A MAGYAROK CSELEKEDETEI
A legáltalánosabb vélemény szerint III. Béla (1172–1196) Névtelen jegyzője
„jó emlékezetű” királyának halála után, 1210 körül írta Gestáját. Anonymus
azonosítása a korabeli udvarközeli írástudó társadalom valamely tagjával nem
sikerült teljes bizonyossággal: azt sem tudni biztosan, világi pap volt-e vagy
bencés szerzetes.3 A magister cím (a személyét jelölő titokzatos „P. dictus magister” összetételből) egyetemi tanulmányaira utal, amelyek tekintetében
Párizs vagy a világiasabb Orléans jön számításba, ugyanezt sejteti a lovagregények és antik szerzők ismeretében tetten érhető tájékozottsága. Franciaországi tanulmányait teszi valószínűvé az a tény is, hogy a 12. század második
felében a magyar diákok elsősorban a párizsi egyetemet látogatták. Ugyanakkor Hugo Bononiensis stílustanító kézikönyvének használata itáliai iskolázottságot is sejtet. A Gesta Hungarorum megírását megelőzően, vélhetően
tanulmányai során Anonymus, kora divatos műfajának hódolva, egy Trója-históriát is szerkesztett Dares Phrygius 5. századi római író munkája nyomán.4
Lássuk tehát, hogy a Névtelen jegyzőnek a magyar királyok, illetve a nemesség históriáját bemutató munkája mely pontokon találkozik a székelységre
vonatkozó történeti hagyománnyal. A Gesta Hungarorum szerint Árpád nagybátyja, Hülek fiai, Zovárd (Zuard) és Kadocsa (Cadusa), a fejedelem engedélyével a Balkánra vezettek hadjáratot:
„… bevették Fülöp király városát,5 majd Neopatrasz városáig6 az egész
területet meghódították, és hatalmuk alá vették Durazzo7 városától a
Rácföldig terjedő vidéket. Zovárd innen szerzett feleséget magának, és a
ma Csabamagyarjának nevezett nép Zovárd halála után maradt Görögor-

3

4
5
6
7
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Anonymus valódi nevére, kilétére, pontosabban körvonalazható korára (arról, hogy melyik Béla nevű magyar király idején viselt hivatalt) vonatkozóan hosszú vita bontakozott
ki. Ez elkezdődik már művének 1746-ban, Bécsben történt első kiadásakor, melynek
előszavában Bél Mátyás keresi a válaszokat a fentebbi kérdésekre. Az Anonymus-vita
több tekintetben a mai napig folyik, de úgy véljük, az elmúlt időszakban letisztult a lényegi kérdések nyomán, a kutatók körében jelenleg fennálló véleménykülönbségek már
nem befolyásolják a szöveg számunkra érdekes vonatkozásait. (A vita történetére lásd:
Csapodi, 1978.)
MIT. I. 80–83 (fejezetszerző Klaniczay Tibor).
Philippopolisz, ma Plovdiv, a mai Bulgáriában.
A krónikában: „Ad Cleopatram civitatem”. Elemzők szerint a kérdéses település a görögországi Neopatrasz (ma: Nea Petra) várossal azonosítható, Dél-Thesszáliában.
Durasu, ma Durres Albániában. Régi magyar neve Duracs.
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szágban. Görögül azért nevezték őket Csabának, azaz bolond népnek,
mert uruk halála után nem akartak visszatérni hazájukba”.8

A később közkedvelt Csaba-monda tehát – egyféleképpen – már Anonymus
krónikájában felbukkan, noha itt még nincs kapcsolatba hozva a székelyekkel.
Sőt, egyelőre Csaba itt nem is személynév: a krónikás vélhetően tévesen azonosítja egy görög kifejezéssel és helyezi szóösszetételbe. Odébb viszont színre
lépnek a székelyek is, mégpedig abban a részben, ahol a Névtelen jegyző Ősbő
(Usubuu) és Velek (Velec) Ménmarót (Menumorout) bihari fejedelem ellen viselt hadjáratát meséli:
„Miután a székelyek, akik kezdetben Attila király népe voltak, értesültek a nagyhírű Ősbőről, békésen elébe vonultak és fiaikat különféle ajándékokkal túszul adták neki, s a Ménmarót elleni harcban Ősbő serege
előtt az első csatasort biztosították maguknak. A vezérek a székelyek fiait azon nyomban elküldték Árpád fejedelemhez, ők maguk meg az elöl
haladó székelyek mögött Ménmarót ellen indultak”.9

Anonymus állításával („Attila király népe voltak”) egy hosszú történet veszi
kezdetét. Pedig valójában abban sem lehetünk biztosak, hogy a névtelen jegyző ezt úgy értette, hogy hunok voltak, hiszen Attila királynak rengeteg „népe”
volt, a saját nemzetségén kívül. Meg azt is tudjuk, a középkori krónikások
pennája olykor milyen könnyen elszalad… Hogy majd történészek hada dolgozzon annak kiderítésén: okkal, vagy ok nélkül?
KÉZAI SIMON: A MAGYAROK CSELEKEDETEI
IV. (Kun) László (1272–1290) „hű papja”, Kézai Simon 1282 és 1285 között írta
Gestáját. Simon mester valószínűleg a Fejér megyei Kinza-pusztán született,
szolgarendű vagy félszabad családból. Egyetemi tanulmányait Itáliában végezhette, erre utal római jogi és skolasztikus műveltsége, illetve a művében
szereplő ellatinosított olasz szavak.10
A Kézai Gestáját tartalmazó kódex ugyan elveszett a 18. században, de a
krónika szövege másolatokban és kiadásokban is teljes terjedelmében megőrződött. A székely eredethagyományt rögzítő passzusok a krónika első részében, az ún. huntörténetben találhatók. Mivel meghatározzák a következő századok magyar és székely önképét, ezeket teljes terjedelmükben idézzük:

8

Anonymus a Csabamagyarja (Sobamogera) kifejezés előtagját a középgörög sabos (= bolond, buta) szóval egyeztette. (Anonymus, 2004. 39.)
9 Anonymus, 2004. 43.
10 MIT. I. 85 (fejezetszerző: Klaniczay Tibor).
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„[19.] Elterjedvén tehát [Attila] halálának a híre, elképedt a földkerekség, ellenségei pedig tétováztak, hogy gyászolják-e vagy örvendjenek;
rettegtek fiainak sokaságától, akik mintegy tömeget alkotván, alig voltak
megszámolhatóak. Azt gondolták ugyanis, hogy egyik fia fog majd őutána uralkodni, azonban Veronai Detre11 és az alemann12 fejedelmek álnoksága folytán – akiknek nyakán ült Attila – a hunok közössége két részre
szakadt, mégpedig oly módon, hogy egyesek Attila király fiát, a görögök
császárának, tudniillik Honoriusnak13 a leányától született Csabát14, mások pedig a germánok fejedelemasszonyától, Krimhildtől15 nemzett Aladárt16 kívánták királlyá tenni. Mivel pedig az értelmesebb rész Csabát
támogatta, az idegen népek viszont Aladárt, ezért mindketten uralkodni
kezdtek. Akkor Detre csalárdsága – amely Aladárnak kedvezett – harcot
szított kettejek között. Az első összecsapásban tehát Aladár szenvedett
vereséget, a másodikban viszont – amelyet Sicambriában17 tizenöt napon
keresztül szakadatlanul vívtak – Csaba hadseregét úgy legyőzték és megsemmisítették, hogy az Attila fiai és a hunok közül csak igen kevesen maradtak meg. Ez az az ütközet ugyanis, amelyet a hunok a mai napig Krimhild csatája néven emlegetnek. Ebben a csatában pedig oly sok germán
vér ömlött ki, hogy – ha a teutonok gyalázat miatt nem hallgatnák el,
hanem inkább nyíltan be akarnák vallani – több napon keresztül sem
ember, sem állat nem ihatott a Duna vizétől, amelyet Sicambriától Potentiana18 városáig vér lepett el.
[20.] Csaba tehát tizenötezer hunnal együtt Görögországba futott Honoriushoz, aki ugyan tartóztatni és Görögország lakosává akarta őt tenni, de nem maradt ott, hanem visszatért Szkítiába, atyja népéhez és rokonaihoz. Amikor megérkezett Szkítiába, csakhamar sürgetni kezdte,
hogy mindannyian térjenek vissza Pannóniába, bosszút állni a germánokon.
[21.] A hunok közül háromezer férfi maradt vissza, akik Krimhild csatájából futással menekülve szabadultak meg, s akik félvén a nyugat nem11 Ditricus de Verona, Ditricus Veronensis nem hiteles történelmi személy, Kézai Simon szerint a rómaiak királya, korábban Attila ellenfele, aki behódolt a hun uralkodónak. Lehetséges, hogy a krónikás a Nibelung-énekben szereplő Dietrich von Bern költött alakjának
és a forrásokban szereplő Theodoricus gót király személyének összeolvasztásából hozta
létre.
12 Német.
13 Honorius nyugat-római császár (395–423) Attila hatalomra kerülése előtt meghalt, nem
lehetett a hun uralkodó apósa. Attila Honorius unokahúgát, Honoriát, III. Valentinianus
leányát (425–455) szerette volna feleségül venni, sikertelenül.
14 Chaba.
15 Cremild, Crumhelt stb. a 13. században keletkezett Nibelung-énekben Siegfried özvegye,
majd Attila felesége.
16 Aladarius Kézai szerint Attila fia, feltehetően Ardarik gepida királyról mintázva, aki korábban Attila bizalmasa volt, majd halála után fellázadt Attila fia, Ellák ellen.
17 Költött helynév, feltehetően a germán Sicamber törzs nevéből. A frankok trójai eredetét
tárgyaló mondakör a meótiszi mocsarak és Pannónia közé helyezi. A 12. században még
Szkítiában próbálták lokalizálni, a 13. században pedig már az aquimcumi romokkal
azonosították. Kézainál is Óbudát jelöli.
18 Fiktív városnév Pannóniában.
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zeteitől Csigle mezején19 Árpád idejéig megmaradtak, és magukat ott
nem hunoknak, hanem székelyeknek20 nevezték. Ezek a székelyek pedig a
hunok maradékai, akik mikor megtudták, hogy a magyarok Pannóniába
ismét visszajönnek, a visszatérőknek Ruténia határánál elébe siettek, és
miután Pannóniát együtt elfoglalták, abban részt nyertek, de mégsem
Pannónia síkságán, hanem a vlahokkal21 együtt a határvidék hegyeiben
bírtak osztályrészt, és a vlahokkal elkeveredve állítólag az ő betűiket
használják.22 Ezek a székelyek persze azt hitték, hogy Csaba Görögországban halt meg, innen van az, hogy a nép mostanáig mondja közmondásként: »Akkor térj vissza, mondják a távozónak, mikor Csaba visszajön
Görögországból«.
[22.] Ez a Csaba pedig Attilának volt törvényes fia, aki Honorius görög
császár leányától született, fiait Edemennek és Ednek23 hívták. Edemen
pedig, mikor a magyarok Pannóniába visszatértek, atyjának és anyjának
igen nagy családjával bement, mivel anyja a hvárezmiaktól24 eredt. Ed
pedig Szkítiában maradt apjánál. E Csabától ered pedig az Aba nemzetség. Amikor tehát Csaba Szkítiába menve anyja nemzetségével kérkedett
a közösségben, a hunok nemesei őt megvetették, azt állítván, hogy nem
igazi gyermeke Szkítia országának, csak külföldi nemzetek keveréke,
ezért nem kapott Szkítiában feleséget, hanem a hvárezmiek népétől vett
magának”.25

Anonymus szófukar megjegyzéséhez képest („kezdetben Attila király népe
voltak”) itt már bonyolult történettel találkozunk. Az bizonyos, hogy Csaba
nevű fia Attilának – az egykorú vagy időben közeli források szerint – nem volt.
A Honorius leányától (vagyis császári vérből) való eredeztetése is nyilvánvalóan téves. Úgy tűnik, Kézai ihletője Jordanes lehetett, aki szerint Attila halála
után a hunok egy része Dáciában telepedett le, a többiek az uralkodó Ernák
nevű fiának vezetésével a Fekete-tenger melletti Kis-Szkítiába (a későbbi Dobrudzsa területére) költöztek. A megfelelő Jordanes-részlet így szól:
19 Campo Chigle. Vitatott helynév, feltehetően török eredetű, ez esetben jelentése „gáthely, sövénnyel, gáttal körülvett hely”. A campus jelentése lehet mező, de lehet katonai
tábor is (amelynek védelmébe a történet hunjai visszavonultak).
20 Zaculi.
21 Blackis = románokkal (»oláhokkal«). A blackis névvel jelölt népességnek az egyes kutatók által Erdélyben feltételezett bulaqokkal (karluk törökökkel) való azonosítása hangtani és történeti problémákat vetne fel. Kézai blackjainak románokkal való azonosítása
azért is kézenfekvőbb, mert egy 1210 körüli hadjárat kapcsán a románok és székelyek
(„Olacis”, „Siculis”) együtt szerepelnek Joachim szebeni ispán vezetése alatt.
22 A székely rovásírás – jellegénél fogva – még a sztyeppei környezetből származik, semmiképpen a románoktól. Az is kétséges – noha nagyobb a valószínűsége –, hogy Kézai
ezt a jellegzetes székely írást összetévesztette volna a görögkeleti hitű románok által,
kezdetben ószláv, később román nyelvű szövegek rögzítésére (az ő idejében vélhetően
már) használt cirill betűs írással (?).
23 Edemen és Ed testvérpár Anonymusnál is szerepel, a magyarokhoz csatlakozó kun vezérek közt.
24 Corosiminis, Hvárezm, az Aral-tótól délre.
25 Kordé Zoltán [19–20.] és Tóth Ildikó [21–22.] fordítása. (Kordé, 2001. 18–23.)
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„Attila fia, Hernac is Kis-Scythia szélén választott ki magának övéivel
helyet. Rokonai Ementzur és Ultzindur a partmenti Dáciában26 Utust,
Hiscust és Almust27 foglalták el és sokan a hunok közül mindenfelől ideözönölve Romaniába28 mentek, a kikről a sacramontisiak és fossatisiak29 is
neveztetnek”.30

Kortárs kutatóink Csabát egy 10. századi kalandozó vezérrel vélték azonosítani, legújabban viszont, mivel „e nézetnek meglehetősen ingatag a forrásos
alapja, így Csabában az Aba nem egy későbbi (11–12. századi), közelebbről
nem ismert tagját láthatjuk, aki fontos szerepet játszhatott a székelység történetében”.31
Egy dolog biztos: azzal kapcsolatban, amit Kézai a székelyek eredetéről elmesél, az elemzők részéről sok a kérdőjel. „Amíg a hun-történet forrásait általában ismerjük – írta még 1941-ben Györffy György –, a székelyeket illető részről nem tudjuk, hogy szerzője honnan merítette. Nem tudjuk eldönteni, hogy
mennyi benne a szerző egyéni elgondolása és mennyi a hagyomány. De a hagyománynak látszó elemről sem állapítható meg, hogy újabb keletű-e, vagy
pedig van valami történeti magva”.32
Szűcs Jenő véli, hogy Kézai olykor azért utal akár kimondatlanul is a székelyekre, mert társadalmi berendezkedésük már az ő korában archaikusnak tűnt
a magyarországi feudális viszonyokhoz képest, így a rájuk való hivatkozás hitelesíti azon tételeit, melyeknek ősisége bizonyításra szorul. „Nem kizárt – írja
a karddal való kivégzés krónikában rögzített szokásáról –, hogy a hun történet
szerzőjének szeme előtt csakugyan a székely gyűléseken követett büntető eljárás lebegett, amelynek még a 16. században is eleven lefolyását Verancsics
tartotta fenn: az ellenszegülőt karddal vették üldözőbe és a gyűlés helyén
nyilvánosan lekaszabolták”.33 Szerinte Kézainál „az ősi hun politikai-jogi
struktúrának […] római veretű teoretikus alapelemét a székely (tehát: »archaikus«; tehát: »hun«) analógia hitelesítette”.34 Továbbgondolva: vajon az erdé26 Az eredetiben: Dacia Ripensis. Ez a Duna és a Balkán-hegység közti térségben, Aurelianus által létrehozott római provincia, amely elnevezése arra utalt, hogy a Dunától
északra feladott Dácia provincia tovább él. (Daicoviciu, [1960. 579, 648. Fejezetszerzők:
Gh. Ștefan és D. Tudor)
27 Római kori folyónevek Dacia Ripensis és Alsó-Moesia területén, talán ezekkel összefüggésbe hozható településnevek is.
28 A Római Birodalomba.
29 Csak Jordanes művében szereplő embercsoportok.
30 Jordanes, 1904. 119.
31 Kordé, 2016. 118.
32 Györffy, 1990. 13. [Első közlés: Mályusz Elemér (szerk.): Erdély és népei. Budapest, 1941.
35–86.]
33 A hadba hívó parancsnak ellenszegülőkre vonatkozó Kézai-részlet így szól: „Aki pedig
ezen parancsot megvetette, a nélkül, hogy igazi okát tudta volna adni, a scytha törvény
értelmében karddal ketté hasították vagy országos rabszolgaságra vetették”. (Kézai,
1901. 16.)
34 Szűcs, 1984. 436–437.
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lyi hun–székely folytonosság eszménye a székely társadalom archaizmusa
nyomán született, egy középkori írástudók terjesztette hun eredetkultusz talaján? Netán ezzel – a privilégiumok okán megőrzésre ítélt archaizmussal –
magyarázható e kultusz időbeli szívóssága is? Egyelőre mi sem tehetünk egyebet, minthogy a kérdőjeleket szaporítsuk…
PAULUS VENETUS ( PAOLINO DA VENEZIA ): SATIRICA YSTORIA
Paulus Venetus (1275/1278–1344) velencei minorita szerzetes. Satirica ystoria
című írásában helyet kapnak a magyar történelem eseményei is, amelyekre
vonatkozóan Kézai Gesta Hungarorumát használta forrásul. Művének a székelyekre vonatkozó része azért érdekes, mert – noha közvetlen módon aligha
befolyásolta a székelyek önképét – a Kézai által bő beszéddel előadottakat lényegre törően összegzi:
„Szkítiába menekült továbbá tizenötezer hun. Mások, akik futással
szabadultak a csatából, félvén a nyugati nemzetségektől, egészen Árpádig a Csigle mezőn maradtak; ők akkor nem hunoknak, hanem székelyeknek35 nevezték magukat. Megtudván, hogy a hunok visszatérnek
Pannóniába, Ruténia határainál elébük mentek; a vlahok határvidékén, a
hegyekben kaptak osztályrészt”.36

KÁLTI MÁRK (?): KÉPES KRÓNIKA (14. SZÁZADI
KRÓNIKAKOMPOZÍCIÓ )
A Képes krónika által másolatban rögzített krónikakompozíció összeállítója,
részben szerzője, a kérdés kutatói szerint nagy valószínűséggel az a Márk nevű
egyházi férfiú lehetett, aki az 1330-as évek végén nyerte el Veszprém megyei
Kált birtokát. 1336–37-ben Károly Róbert feleségének, Erzsébet királynénak
volt udvari papja, 1342-ben buda-váraljai plébános, 1352-ben pedig már a királyi levéltár őre, meg fehérvári kanonok. 1354-ben szerémi prépostként találkozunk vele, 1358-ban a fehérvári egyház őrkanonokja. A krónikakompozíció
tehát, mint a kutatók által használt neve is jelzi, kollektív alkotás, melynek
részeit Márk kanonok „különféle régi krónikákból szedegette össze”,37 helyenként kiegészítve-megtoldva az ott elmondottakat. Bizonyos részletek (így a
trójai–francia leszármazástörténet) sejtetik a kompiláló franciás műveltségét,

35 Zaculos, akárcsak Kézainál.
36 Fordította Kordé Zoltán. (Kordé, 2001. 23.)
37 Képes krónika. 7.
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vagyis az Anjou-udvarikörökhöz közelálló pozícióját, ami erősíti a gyanút,
hogy valóban Kálti Márkról lehet szó.38
A krónikakompozíció székely eredetkérdésről szóló részei Kézai Simon írása
nyomán születtek, szinte szóról szóra követve azt. Említésre érdemes eltérés
lehet a 19. fejezet vége, illetve a 20. fejezet:
„[19.] […] Ezekben a csatákban [ti. az ún. Krimhilda csatájában] a győzelem mindig a Csabáé és a hunoké volt. Később azonban a Veronai Detre
árulása vereséget hozott Csabára. Először ugyan Csaba győzte le fivérét,
végül azonban ő maradt alul, úgyhogy alig tizenötezren maradtak meg
Csaba emberei közül; a többi hunt és Attila fiait teljesen kiirtották és lemészárolták. Attila halála után tehát fiai és a hunok egymást ölték le.
[20.] A legyőzött Csaba és az őt támogató fivérei, Attila király fiai, szám
szerint hatvanan, tizenötezer hunnal a hagyomány szerint a nagybátyjához, Honoriushoz menekültek. Bár Honorius görög császár le kívánta őt
telepíteni Görögországban, nem akart ott maradni, hanem visszatért
ősei honába, Scythiába, hogy ott lakozzék. Csaba tizenhárom évig maradt
Honoriusnál Görögországban, s a Scythiába való visszatérése a veszedelmeket rejtő utak és a nehézkes előrehaladás miatt körülbelül egy évig
tartott. Scythiába, vagyis ősei honába érkezvén azonban nem innen
nősült, hanem Corosmeniából hozott feleséget magának nagyapja, Bendekuz tanácsára, akit – mint mondják – még szellemi épségben, de nagyon megöregedve látott viszont. Ez a felesége szülte neki Edemént és
Edet. Egyszóval Csaba intette arra a scythákat, hogy térjenek vissza Pannóniába”.39

Láthatjuk e sorokból, hogy Kézai írásához képest a krónikakompozíció nem
sok újdonságot hozott. Számunkra mégis fontos, mert szerkesztője változatlanul lényegesnek és vizsgálatra érdemesnek találta a székelyek eredettörténetét, de azért is, mert a korban több változata-másolata is létezett, ami segíthette a hun–székely eredethagyomány továbbélését és szélesebb körű
terjedését.

38 Kristó Gyula: A képes krónika szerzője és szövege. In: Képes krónika. 459–516.
39 Képes krónika. 35–36.
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ISKOLÁS SZTEREOTÍPIA , hogy az ókort a reneszánsz „fedezte fel”. A leg-

különbözőbb európai népek középkori írástudói ugyanazzal az igyekezettel
próbálták történetüket minél régebbi és előkelőbb (bibliai, homéroszi) gyökerekhez kötni, mint a későbbi kor humanistái. Az viszont tény, hogy a középkor
tudós fői kevesen voltak, és főleg kevesekkel tudták megosztani tudományukat. Ezzel szemben a reneszánsz művészei és mecénásaik a kor építészeti és
szobrászati alapelveiben meg külsőségeiben is felvállalják a görög–római gyökereket, az írók, költők, tudósok pedig az ókor kultuszának – a nyomtatott
betű hatalma révén – sokkal szélesebb, egyre növekvő körben tudtak híveket
toborozni.
A székely identitás alakulására a reneszánsz ideje alatt és később is jelentős
mértékben ható írott szövegek közül különösen fontosak azok a történeti tárgyú munkák, amelyek Mátyás korában, udvari környezetében vagy ahhoz köthetően keletkeztek.
THURÓCZY JÁNOS: A MAGYAROK KRÓNIKÁJA
Thuróczy János (1435 k.–1488-89) Chronica Hungarorum című műve még
1488-ban két nyomtatott kiadásban is megjelent Brünnben és Augsburgban,
ezenkívül fennmaradtak korabeli másolatai. A szerző a kezdetektől követi az
eseményeket, egészen 1487-ig. A régebbi idők történetét korábbi munkák nyomán írja meg (14. századi krónikakompozíció, Küküllei János Nagy Lajosról
írott életrajza), százada eseményeit viszont (1386-tól kezdődően) már maga
összegzi. A korábbi részek átvétele sem puszta másolás, hanem saját meglátásai szerint átfogalmaz és kiegészít. Ez kevésbé áll a székelyek eredethagyományával összefüggő, a hun birodalom összeomlását leíró részre, de annál inkább a kifejezetten róluk szóló fejezetre.40
Attila király halála után fiai között kitör a harc, és Csabának, Attila
király fiának Szkítiába való visszatérése
„Mikor Attila király halálának híre ment, mindazok a népek, amelyeket érintett, nem kevéssé rettegve súgtak-búgtak, nem tudták, vajon
örüljenek-e, gyászoljanak-e, hiszen Attilának sok fia volt, és arra gondoltak, hogy az apa trónját egy apjánál is szigorúbb fiú fogja elfoglalni. Germánia számos fejedelme Sicambriában élt akkor, kényszerű szolgaság
kötötte Attilához őket félelmükben. Ezek közül a legkitűnőbb a veronai
40 Kordé, 2001. 22.
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Detre volt. Attila fiai közül pedig ketten voltak különbek a többinél, alkalmasabbak rá mind lelki alkatuknál, mind érett koruknál fogva, hogy
atyjuk örökébe lépjenek. Az egyik, Csaba, Honoriosz császár leányától
született, a másikat, Aladárt, a Germánia híres vezéri nemzetségéből
származó Krimhild fejedelemasszony szülte Attilának. A hunok meg az
idegen nemzetiségűek – ki-ki tetszése szerint – őket követték, mindegyikük a maga pártját akarta hatalomra emelni. Detre és Germánia többi
fejedelme azonban nem volt igaz szívvel a hunok iránt. Kevés számú
hunnal Aladárhoz, félig-meddig honfitársukhoz csatlakoztak, és minden
igyekezetükkel azon fáradoztak, hogy a hunok egyetértését megbontsák,
és őket belső viszálykodásba sodorják. Nem is csalódtak számításukban.
Mert a király két fia viszályok közt uralkodott, és Detre ösztönzésére óriási háború támadt közöttük. Rettenetes csata kerekedett, sok nép hatalmas serege csapott össze Sicambria szűk falai közt és környékén. Hatalmas volt az öldöklés. A hunok örültek az idegen nép pusztulásának,
először a germánokat, aztán a többi idegen népet pusztították, majd egymásnak estek, és a harcban kölcsönösen megölték egymást, mint azok a
fegyveres vitézek, akik egykor a Iaszón elvetette sárkányfogakból keltek
életre, és amikor Iaszón az aranygyapjú megszerzésén fáradozott, mint
mondják, testvér a testvért ölve elemésztették egymást. A magyarok régi
krónikájában ugyanis az olvasható, hogy a testvérháború, a népeknek
egymást öldöklése, tizenöt napig is eltartott, és kivált az idegen nemzetiségűek annyi vére ömlött ki, hogy ha a németek nem titkolnák a magyarok iránti gyűlöletükben, be kellene vallaniuk, hogy a Sicambria mentén elfolyó Duna a germánok és egyéb népek lemészárlásakor beléömlő
vértől annyira megzavarosodott, hogy Sicambriától Potentianáig sem
emberek, sem oktalan állatok nem ihattak belőle vér nélküli tiszta vizet.
Azt is írják, hogy ebben a csatában mindig Csaba pártja győzött, végül
azonban – állítólag Detre mesterkedése miatt – Csabát és övéit leverték.
Csaba a nála fiatalabb és hozzá csatlakozó testvéreivel – állítólag hatvanan voltak – és az öldölésben megmaradt tizenötezer hunnal, mint mondják, nagybátyjához, Honoriosz császárhoz menekült Görögországba. A
császár nagy pompával fogadta, meg akarta osztani vele királyságát, rá
akarta venni, hogy Görögországban maradjon, de Csaba édes szülőhazája
után vágyakozott, és tizenhárom év múlva – ennyi évet töltött állítólag
Görögországban – visszatért Szkítiába, és ott lakott. Szkítiába a nagy távolság és a hosszú út nehézségei miatt egy teljes évig vándorolt. Mondják, hogy Szkítiába érkeztekor még életben és egészségesen, bár a magas
kortól kissé megtörve találta nagyapját, Bendegúzt, és az ő tanácsára
nem a szkíta népből, hanem a Szkítiával határos khorezmi népből vett
magának feleséget. Ettől a feleségétől született egy Edömén nevű fiú,
majd ennek testvére, Ed. Csaba, míg csak élt, mindig Pannónia kövér
földjére gondolt, és népét arra buzdította, hogy térjen vissza Pannóniába.
A székelyekről
Mondják, hogy azokon a hunokon kívül, akik Csabát elkísérték, még
háromezer ember ugyanebből a nemzetből meghátrálva kivágta magát
az említett ütközetből, visszamaradt Pannóniában, és először egy Csiglamezeje nevű táborban teremtett magának széket. Féltek a nyugati nem-
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zetektől, amelyeket Attila életében háborgattak, és Erdélybe, azaz a pannón táj határvidékére vonultak, és nem hunoknak vagy magyaroknak,
hanem siculusoknak, saját szavukkal székelyeknek nevezték magukat,
hogy ne tudják meg róluk, hogy a hunoknak vagy magyaroknak a maradékai. A mi időnkben nem is kételkedik senki benne, hogy a székelyek
azoknak a hunoknak a maradékai, akik először jöttek be Pannóniába, és
mert az ő népük, úgy látszik, nem keveredett azóta sem idegen vérrel,
erkölcseikben is szigorúbbak, a földek felosztásában is különböznek a
többi magyartól. Ők még nem felejtették el a szkíta betűket, és ezeket
nem is tintával vetik papirosra, hanem botokra vésik be ügyesen, rovás
módjára.
Utóbb nem csekély néppé növekedtek, és akkor, amikor a magyarok
Szkítiából ismét Pannóniába jöttek, nagy örömmel eléjük mentek Ruténiába, mihelyt jövetelük híre elérkezett hozzájuk. Amikor a magyarok
újból birtokukba vették Pannóniát, az ország felosztásánál ezek a székelyek a magyarok beleegyezésével az országnak azt a részét kapták osztályrészül, amelyet már azelőtt is lakhelyül választottak maguknak.
Ezek a székelyek azt hitték, hogy Csaba elpusztult Görögországban.
Ezért a nép náluk még ma is azt szokta mondani tréfásan, a rokonához
útrakelőnek: »Akkor gyere vissza, amikor Csaba Görögországból«.
Csaba Attilának volt a törvényes fia, mint mondottuk, a görög császárnak, Honoriosznak a lányától. Amikor visszatért Szkítiába, és a közösség
előtt büszkélkedett előkelő anyjával, a hun nemesek megvetették és lenézték, szemére vetették, hogy nem Szkítia igaz sarja, hanem keveredett
vérből született, és a szkítáknak gyalázatára vált az is, hogy Csaba más
nemzetből vett magának feleséget.
Amikor a magyarok ismét visszatértek Pannónia földjére, Csaba fia,
Ed, mint mondják, visszamaradt Szkítiában, testvére, Edömén azonban
minden háza népével együtt elkísérte a magyarokat Pannóniába, és állítólag tőle származik az Aba nemzetség.
Ennek a hagyománynak azonban nem kell igaz hitelt adnunk, legfőképp azért nem, mivel a magyarok – mint mondják – Attila halála után
oly sok év múlva jöttek ismét Pannóniába, hogy Attila unokája semmiképpen sem élhetett annyi ideig. A kedves olvasó ítéletét azonban senki
sem akarja béklyóba verni: ha valaki azt hiszi, hogy ez lehetséges, legyen
kedve szerint”.41

PETRUS RANSANUS: A MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK RÖVID
FOGLALATA
Petrus Ransanus (Pietro Ransano, 1428–1492) Palermóban született, élete
nagy részét Szicíliában és Nápolyban töltötte. I. Ferdinánd király 1468 körül
hívta nápolyi udvarába diplomáciai szolgálatra, de 1475-től a király kisebbik
fiának, Giovanni D’Aragonának, a későbbi esztergomi érseknek a nevelője is
41 Thuróczy, 1980. 66–69.
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volt. IV. Sixtus pápa 1476-ben nevezte ki Lucera püspökévé. Magyarországra
1488-ban érkezett, I. Ferdinánd bizalmas követeként. Magyar történeti összefoglalója megírásához Mátyás felkérésére látott hozzá, azon uralkodói elvárásnak igyekezvén eleget tenni, hogy stílusában és tudományos tartásában az
európai igényeknek megfelelő munkát alkosson. Művét 1489-ben kezdte írni,
és kevéssel Mátyás 1490. április 6-án bekövetkezett halála előtt fejezte be. A
korábbi események történetét tárgyaló részek alapjául Thuróczy János 1488ban publikált műve szolgált. Ransanus viszont krónikás elődjénél sokkal inkább igyekszik az antik világhoz fűződő történeti kapcsolódások hangsúlyozására.42 Ez az igyekezet tetten érhető a székely eredetkérdésben vallott
felfogásában is:
„Erdély […] a scythulusoknak (székelyeknek) a hazája, akiket, mint néhányan állítják, helytelen kifejezéssel siculusoknak hívnak, azt mondják
ugyanis, hogy a szkítáktól erednek, vannak továbbá, akik a régiekre hivatkozva azt tartják, hogy a siculusokat valójában nem scythulusoknak
kell nevezni, ugyanis szerintük e nép eredete a siculusokkal hozható
kapcsolatba, akik az Itália legszélső vidékén fekvő Szicília szigetét lakják
[…]. Tudniillik azt tartják, hogy annak a népnek egy légiója egykor Attilának, Pannónia leigázójának parancsnoksága alatt harcolt, ahogy ugyanis
a földkerekség más vidékéről, úgy Szicíliából is érkeztek sokan Attila seregébe, hogy annak vezetése alatt szolgáljanak, akinél akkor senki nem
volt híresebb a világon; azután az ő halála és serege nagy részének elpusztulása után […] ki-ki más helyre távozott, a siculusok légiója pedig a
szóban forgó helyen telepedett le, házasságok révén a szomszédokkal
keveredtek, és megváltoztatva anyanyelvüket, másikat vettek fel, és
mindmáig azt használják. Vad nép, hazájukat megváltoztatva és felvéve
más népek szokásait így vadultak el azok, akik Szicíliából származtak; a
királynak nem fizetnek adót, csak alkalmanként szelídített ökröt, senki
sem parancsol nekik, csak a király kéri őket, ha az ország szorult helyzete
vagy haszna úgy kívánja”.43

Ransanus, a korábbi szerzőkhöz hasonlóan, vázolja az Attila halála utáni
zavaros időket is, a Csaba és Aladár közti testvérháborút, melynek során „a
hunokból és más nemzetekből álló sokaság két pártra szakadt”. Azt is elmeséli, amint „végül az Aladár által legyőzött Csaba hatvan testvérével és a pártjához tartozó tizenötezer hunnal Pannóniából elmenekülve elért Szármáciának
arra a vidékére ahonnan […] az a nép származott; Csaba és társai ott élték le
életük hátralevő részét”.44 Ennek, illetve a történet folytatásának, az ő olvasatában nincs jelentősége a székelyekre nézve, miután az eredetüket ő másképpen képzelte el, mint a magyar krónikák írói. A székelyekről szóló passzusban,
mint láthattuk, reneszánsz szellemben próbálja újraszőni a történelem szálait
42 Ransanus, 1999. A fordítók utószava. 195–211.
43 Ransanus, 1999. 38–39.
44 Uo. 60.
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a szicíliai–római eredeztetéssel, hasonló felfogás mentén érzi, hogy magyarázatot kell találnia arra is, miként „vadultak el” szülőföldje egykori lakói, „hazájukat megváltoztatva és felvéve más népek szokásait”. Ransanus székely
története tipikus példája annak, hogy egy véletlen körülmény – a szerző származási helye – sugallta ötlet miképpen szülhet történelmi teóriát.
Az Epithoma rerum Hungarorum, noha székely vonatkozású bejegyzése szinte meghökkentő módon figyelemfelkeltő, a székely történeti tudatra nem gyakorolt jelentős hatást. Meg kell állapítanunk ezt, dacára annak, hogy Zsámboki János már 1558-ban megjelentette, amit több újabb kiadás követett.
Gyanítható, hogy a székely írástudók, akik közül bizonyára jó néhányan olvasták, többre tartották a hun hadi virtust, mint az európai kultúra bölcsőjéből
érkezett, a hun királyhoz átpártoló légiósok déli temperamentumát.
ANTONIO BONFINI: A MAGYAR TÖRTÉNELEM TIZEDEI
Antonio Bonfini (Antonius Bonfinius, 1427/1434 k.–1502) Közép-Itália Piceno
tartományában, Patrignonéban vagy Ascoliban született tehetős patríciusrendű családból. Fiatalemberként gazdag családoknál nevelősködött szűkebb hazájában, majd Firenzében, Padovában, Ferrarában és Rómában. 1473-ban az
Ancona melletti Recanati iskolájának professzora lett, miközben jó kapcsolatokat ápolt a kor tudós társadalmával és az arisztokrata körökkel is. Így ismerkedett meg Aragóniai Ferenccel, Mátyás feleségének, Beatrix királynénak az
öccsével, vélhetően e kapcsolat révén utazott 1486-ban Magyarországra, ahol
a királyi pár szívesen fogadta. Az is csak gyanítható, hogy 1487 végén azért tért
vissza hazájába, mert időközben összekülönbözött Beatrixszal. Néhány hónap
elteltével viszont, Mátyás hívására visszatért Magyarországra, azt a megbízást
kapva a királytól, hogy jelentős illetmény ellenében, de Thuróczy krónikájánál
nagyobb terjedelemben, a humanista kultúrán nevelkedett, művelt olvasóközönség igényeinek megfelelően írja meg a magyarok történetét. A korábbi századok történetéhez használja is Thuróczy krónikáját, de ennek anyagát alaposan kibővíti egyetemes történeti feldolgozások, főleg Flavio Biondo munkája
segítségével. Az itt számunkra érdekes hun időkre Enea Silvio Piccolomini (a
később II. Pius pápa) gót történetét is igénybe veszi, illetve Paulus Diaconus
longobárd szerző írását. Összességében rengeteg forrást hasznosít műve megírásához, csak a modern szerzők munkáiból negyven-ötvenet. Mátyás 1490ben bekövetkezett halála után trónra kerülő II. Ulászló (1490–1516) megújította a megbízást, így 1492-re elkészülhetett műve 38 könyvből álló első
változata, mely Mátyás uralkodása végéig tárgyalta az eseményeket. Bonfini
magyar történetét minduntalan egyetemes történeti kitekintések szakítják
meg, így műve szerves részévé válik az emberiség történetének. A munkája
nyomán címeres magyar nemességet nyert tudós férfiú 1494-ben látott az elkészült részek átdolgozásához, illetve a mű folytatásához, mely 1496 őszéig
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tárgyalja a magyar történelem eseményeit. 1497-ben a szerzőt szélütés érte, és
noha öt évet még élt az esetet követően, a Rerum Ungaricarum decades című
művét már nem folytathatta, miképpen szülőföldjére való visszatérésének terve is meghiúsult.45
„… Az Attila halála utáni viszály következtében először Valamir és
Thidumer46 az osztrogótok, és Ardarik, a gepidák első királyai elszakadnak a hunok országától, hogy szabadságukat megtarthassák. Ugyanezt
teszik a markomannok, herulok, türingiaiak és a kvádok is, nehogy Attila
halála után fiainak, Duriknak47 és Ernaknak a szolgaságába süllyedjenek,
ezért a hunok fejedelmei fegyvert fognak az osztrogótok és gepidák ellen. A gepidák ellen harmincezer emberrel felvonuló Ernak az első összecsapás alkalmával vereséget szenved Ardariktól, aki meg is öli, Durikot
pedig Valamir és Thiudimer hunjaival együtt megfutamítja, és arra kényszerül, hogy Szkítiába húzódjék vissza. A hunok ezek után nem mertek az
osztrogótok ellen fegyverre kelni. A gepidák, amint Jordanes írja, majdnem harmincezer hunt öltek meg. Attila legbátrabban harcoló fiát, Ellakot levágták, megmaradt testvéreit a Fekete-tenger mentére futamították, ahol a gótok éltek. Ennek a harcnak a következtében különféle népek
nyerték vissza szabadságukat, ők a rómaiak tartományaiba mentek, ahol
a kegyes lelkületű Mauricianusz48 befogadta és letelepítette őket a nekik
jutó területekre. A gepidák mintegy hadijog alapján az egész Dáciát elvették a menekülő hunoktól. A Római Birodalomtól a nyugalmon és az
évenkénti járadékon kívül semmit sem kívántak, így mint derék férfiak
fegyvernyugvást ajánlottak, amit a császár készségesen elfogadott. Az
osztrogótok a Római Birodalomtól otthont kértek és Pannóniát kapták
meg lakóhelyükül. A szarmaták és cemanderek és a hunok közül egyesek
az illyricumi részen egy tengerparti város mellett találtak otthonra, az
utóbbiak közül származott a pentapolisi49 Blivila vezér és testvére, Froila,
valamint Bessa patrícius. A scyrek, a sadagarik és a többi alánok kisebbik
Szkítiát és Alsó-Mysiát50 kapták otthonukul. A rugok és számos más nép
Biziét és Arkadiupolist51 kérte lakóhelyül. Attila ifjabbik fia, Ernak övéivel
Kis-Szkítia legtávolabb fekvő részén telepedett le. Rokonai, Emnetzur és
Ultzindur52 a partmenti Dáciát kérték, a hunok egy része Macedóniába és
Görögországba távozott, ezek pedig a sacromantisiusokknak és fossiati45 Kulcsár, 1995. 1009–1019.
46 Gót királyok, Valamir Attila szövetségeseként az ő megbízásából 447 és 468 között, míg
öccse, Thiudimer 468–474 között uralkodott.
47 Durichus. Tulajdonképpen Dengitzik. Attila halála után testvérével, Ernakkal az új nagykirály, Ellak ellen fordul, de vereséget szenved, ezt követően az Al-Duna és Fekete-tenger vidékén lakó hunok és egyéb sztyeppei népek fölött uralkodott, 455 és 469 között.
48 Kelet-római császár (450–457).
49 Bizánci fennhatóság alá tartozó öt kelet-itáliai város közös neve a korai középkorban.
50 Mysia Inferior = Moesia Inferior, a Duna alsó folyásától délre fekvő tartomány.
51 Bizie (Bizis, ma: Viza) és Arkadiupolisz (ma: Lüleburgaz, Törökország) Konstantinápoly
előerődítményei voltak.
52 A szövegben: Eumedzur és Vultizintur, Iordanes nyomán Ernak rokonaiként említett hun
főemberek.
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usoknak mondott népek. A hatalmas létszámú kis-gótok népének részei
Vulfila53 fejedelmük és főpapjuk vezetésével Mysiában, a nikápolyi tartományban a Haemus54 nevű hegység lábánál éltek. A Pannóniában élő gótok ugyanis Valamir uralma alatt három részre oszlottak, a három testvér
mintegy egy akarattal uralkodott. Valamir a sebes folyású Lajta és a Rába
folyók között, Thiudimer a Balaton környékén, Vindimer pedig e két terület között tanyázott.
A magyarok évkönyveinek tanúsága szerint másként zajlottak le az
Attila halála utáni események. Annak többek között két uralkodásra érett
fia maradt, a németek, akiknek élén a veronai Detrik állt, és a hunok
meghasonlottak és érzelmeik megosztották őket, némelyek Csabát, aki
Honorius császár nemzetségéből született, mások Aladárt támogatták,
aki előkelő német nemzetségből származott. Detrik kevés hunnal Aladárt
támogatta, mivel az német vérből eredt, és úgy gondolta, hogy a hunok
belső megosztottsága miatt birodalmukat könnyen elpusztíthatja; ekkor
hatalmas küzdelem keletkezik. A hunok egy része a németekkel, a többiek más népekkel szövetkeznek. Mindkét oldalról oly hatalmas elszántsággal vetik magukat a küzdelembe, hogy tizenöt nap múlva is alig lehet
az öldöklést befejezni. A Duna a harcosok vérétől vörösleni látszott. Abban a harcban Csaba része, noha mindig erősebb volt, mint Detriké,
utóbbi fortélya következtében megsemmisült. Csaba hatvan fiatalabb
testvérével és azzal a tizenötezer hunnal, akik ezt a harcot túlélték, állítólag Görögországba futott, ahol tizenhárom éven keresztül tiszteletteljes körülmények között élt, majd hazáját el nem feledve, egy évig utazva
Szkítia belsejébe tért vissza, ahol állítólag rátalált még élő nagyapjára,
ami teljességgel valószínűtlennek látszik. Ennek tanácsára a Szkítiával
szomszédos területen élő hvárezmi népből választott magának feleséget,
akitől Edemen és Ed nevű fiai születtek, ezeket élete folytáig Pannónia
visszaszerzésére ösztönözte, folyton Pannónia és Sicambria nevét ismételgette nekik egészen halála napjáig.
Amint a mi időnkben is látható, a hunokat nem űzték ki egészen Pannóniából, ugyanis akiket nem öltek meg a foglyok közül az öldöklés után,
mivel a németek közelében voltak, akikkel ellenséges viszonyban álltak,
nem élhettek nyugalomban, a távoli Dácia határaira – amit ma Erdélynek
mondunk – költöztek és magukat székelyeknek mondták, a t betűt k-vá
változtatva,55 mivel a hun név az összes szomszédos nép körében ellenséges indulatot keltőként volt ismeretes. Ezek külföldiekkel házassági
kapcsolatra máig sem lépnek, nehogy megfertőzzék saját vérüket. Szigorú szokások közepette élnek, és a többi magyartól sok dologban különböznek. Szkíta betűket használnak, amelyeket nem papírra írnak, hanem
igen rövid fadarabokra vésnek, kevés jellel sokféle jelentést kifejeznek.
Szakállasnak és keménynek látszanak, bőviben vannak a szarvasmarháknak, mezőgazdaságból és legeltetésből élnek. A szolgaságot egyáltalán
nem tűrik, ezért van az, hogy mindezidáig szabadságban élnek, és inkább
meghalnának, mintsem hogy adót fizessenek. A magyar királyoknak
53 Gót fejedelem és püspök (311–381).
54 Balkán-hegység.
55 Utalás a latin scythulus (=szkíta) és siculus (=székely) szavak hasonlóságára.
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zsoldért szolgálni soha sem akartak, és arra semmiféle erővel nem lehetett őket rákényszeríteni. A mi korunkban is csak a király kérésére és kegyes sürgetésére hajlandók arra, hogy az isteni Mátyásnak időről időre
házanként egy-egy ökörrel fizessenek. Sőt, amint mondják, midőn tudomást szereztek arról, hogy a hunok, akiket azóta magyaroknak nevezünk,
a két Pannóniát visszatérve elfoglalják, midőn azok még Ruténiában tartózkodtak, amit ma Oroszországnak mondunk, és amelyet akkor a roxolánok laktak, küldöttséggel élébük mentek, és velük együtt tértek vissza
Pannóniába […]. Ezek úgy gondolták, hogy Csaba meghalt Görögországban, innen származik az a magyar szólásmondás, hogy »akkor térj vissza,
amikor Csaba Görögországból«. Csaba tehát visszatért Szkítiába, de mivel görög anyától született, és külföldi felesége volt, a szkíták kezdték
megvetni, mivel úgy gondolták, hogy vérét elkorcsosította”.56

Bonfini alaposan iskolázott humanista módjára antikizálva, de a gesták
szerzőinél igényesebben, kútfőihez ragaszkodva, olykor azokra hivatkozva
meséli el a Hun Birodalom felbomlásának eseményeit, illetve, amikor a magyar elbeszélő források verzióit ismerteti, akkor kétkedő kritikával viszonyul a
krónikások laza hiszékenységgel egybegyűjtött szövegeihez. Művelt, kifinomult társasághoz szokott ember létére tűnhetett fel neki a székelyek vadsága
(„szakállasnak és keménynek látszanak”), de megragadja e „szigorú szokások
közepette” élő nyers emberek szabadságszeretete is: „A szolgaságot egyáltalán nem tűrik, ezért van az, hogy mindezidáig szabadságban élnek, és inkább
meghalnának, mintsem hogy adót fizessenek.”
A mű jelentősen befolyásolta a későbbi évtizedek-századok magyar- és
egyetemes történetének ismeretét. Az első három „decas” szövege 1543-ban
jelent meg Bázelben, oly sikerrel, hogy két év múltán németre, részleteit pedig
franciára is lefordították (utóbbi fordítás csak 1572-ben került kiadásra).
Bonfini művének teljes anyagát Zsámboki János adta ki 1568-ban, néhány szót
viszont – a bécsiek érzékenységére való tekintettel – neki is mellőzni kellett.
Heltai Gáspár kivonatos magyar fordítást is készített belőle, melyet özvegye
1575-ben jelentetett meg. 1581-ben Zsámboki újra sajtó alá rendezte az eredeti szöveget, ezt követően – a Zsámboki kiadása alapján – újabb kiadások jelentek meg 1606-ban, 1690-ben, 1744-ben, 1771-ben.57 Ekkora publicitás nyomán számolnunk kell azzal, hogy a Rerum Ungaricum decades a székelység
történeti tudatának alakulására is hatással volt.
OLÁH MIKLÓS: ATHILA
Oláh Miklós (Nicolaus Olahus, 1493–1568) Nagyszebenben született, apja havasalföldi származású, előkelő román családból való férfiú, aki beépülve a
56 Kordé, 2001. 28–31 (fordította Sebők Ferenc).
57 Kulcsár, 1995. 1016.
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szász társadalomba, Szászvároson királybírói tisztet viselt, anyja Huszár Borbála. 1505-től a váradi káptalani iskolában tanult, majd Thurzó Zsigmond ottani püspök mellé, 1510-től pedig a budai udvari kancelláriába került, ahol
titkárként szolgált. 1516-ban pappá szentelték, később esztergomi kanonok és
komáromi főesperes lett. 1524 és 1526 között II. Lajos, Mohács után az özvegy
Mária királyné titkára volt. Utóbbi tanácsadója és kincstárnokaként 1527 után
sokat tartózkodott külföldön, 1531 és 1542 között Németalföldön, többnyire
Brüsszelben. Ebben az időszakban kapcsolatot tartott fenn Rotterdami Erasmusszal. Hazatérte után I. Ferdinánd egyházi és világi kormányzatában jutott
jelentős szerephez, 1543-tól zágrábi, 1548-tól egri püspök, 1553-tól esztergomi érsek. Szerepe volt a jezsuiták Magyarországra való bejövetelében 1561ben, támogatásuk érdekében átadta nekik és akadémiává szervezte a nagyszombati városi iskolát. Magyarország történetét bemutató munkájának első
fejezete a Hungaria címet viseli, ebben a mohácsi katasztrófa előtti eszményi
Magyarország képét rajzolta meg, megírásához 1536-ban kezdett, a következő
évben viszont már elkészült a hajdani dicsőség emlékképét idéző második fejezet is, az Athila. Oláh, akárcsak középkori és humanista ihletésű elődei, a
magyarok hun származásának elméletét vallja. A magyar őstörténettel foglalkozó, így a székelyekről szóló részt is magába foglaló Athila forrásai nincsenek
pontosan azonosítva, nagy valószínűséggel gyanítható azonban Thuróczy
krónikájának használata, és – noha politikai-hatalmi okokból igencsak hallgat
róla58 – feltételezhető Bonfini művének igénybevétele is.59
A fentebb idézett szerzőkhöz hasonlóan, Oláh Miklós leírja a Honorius császár leányától született Csaba történetét, aki az ő változatában Aladarik nevű,
„Kreinheiltztől, a bajor fejedelem leányától való” testvérével hadakozott, akit
a veronai Detrik segített. Veresége után az ő történetében is Csaba „hatvan
testvérével, Athila törvénytelen fiaival, meg huszonötezer, a csatát túlélt hunnal Görögországba futott atyai nagybátyjához, Honorius császárhoz”.60 Ezután
következik a székelyekre (is) vonatkozó részlet:
„A sicambriai síkon lezajlott csata után a Görögországba távozott Csaba seregén kívül háromezer hun menekült meg az öldöklésből, ezek Cegléd mezején telepedtek meg,61 ahol most e néven egy mezőváros áll. Detrik és a germánok uralmától félve nagy hamarsággal Dáciának ama
részére siettek, amelyet a mi időnkben Erdélynek vagy (a hét hun vezérről, aki a hunok második pannóniai bejövetelekor ott ütötte fel a táborát)

58 Habsburg Mária királyné szolgálatában állva, nem vállalhatta Bonfini művének Habsburg-ellenes élét.
59 Oláh, 2000. 131–143 (Kulcsár Péter utószava).
60 Uo. 97.
61 Más forrásokban (lásd fennebb) Csigla vagy Csigle mezeje, amelyet Oláh Miklós a Pest
megyei Cegléddel vélt azonosítani.
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Hétvárnak62 neveznek. Hogy könnyebben elhitessék, ők nem a hunok
maradéka, nevüket megmásítva székelyeknek mondták magukat. A mieink most is azt gondolják, hogy ők a legősibb hunok, akik Magyarországon megmaradtak. Számuk már annyira megnövekedett, hogy háború
esetén több mint ötvenezer fegyveres férfit tudnak összetoborozni és
síkra állítani. Nehezen tűrik, hogy családjuk, házuk népe idegen nemzetekkel házasságban keveredjék; szokásaik, szertartásaik, törvényeik a
többi magyarétól erősen különböznek. Gondolataik és közlendő akaratuk
kifejezésére a papíron, tintán és más nyelveken használatos betűkön kívül fapálcikákra vésnek bizonyos, számukra érthető jeleket, és ezeket a
rovátkolt pálcikákat a barátok és szomszédok üzenet vagy levél gyanánt
használják.
Ezek a székelyek mindmáig azt hiszik, hogy Csaba nem tért vissza
Szkítiába, hanem Görögországban maradt. Ezért aztán arról az emberről,
aki valami távoli vidékről soha vissza nem jövendő, azzal a mondókával
élnek, hogy akkor jön majd vissza, mikor Csaba Göröghonból Magyarországra. Mindnyájan szeretik magukat nemeseknek tartani, mint akik az
ősi hunok maradékai. Ennek megfelelően valamennyien egyenlő gondját
viselik szabadságjogaiknak, senkinek sem engedik ugyanis, hogy szabadságban megelőzze a másikat. A legkisebb ugyanolyan sérthetetlen közöttük, mint a legnagyobb. Csík, Gyergyó, Kézdi, Orbai és néhány más megyére oszlanak – ezt ők régiónak vagy inkább széknek mondják –, ezekbe
a régi családból való gazdagabbak, hatalmasabbak közül állítanak maguknak kapitányt, azaz védnököt, akit nyelvükön lófőszékelynek hívnak,
tisztelik, félik, óvják őt. Ha ellenséges támadás fenyegeti, az ő jelvényét
követik. Neki van joga bíráskodni fölöttük, gyűlést összehívni, velük
együtt dönteni fontos dolgokban. Adót senkinek sem fizetnek, sem a királynak, sem másnak, kivéve, hogy mikor Magyarország királya koronáztatik, nősül, vagy fia születik, fejenként egy-egy ökröt küldenek neki.
Többnyire azonban ez sem megy akadékoskodás nélkül, ami az én időmben apámnak súlyos kellemetlenséget okozott. Mert amikor Tomori
Pált63 Ulászló király64 parancsára Lajos fia65 születésekor egypár katonával odaküldték, hogy megbélyegezze ezeket a székely ökröket (ugyanis a
királynak adott ökrökre bélyeget sütnek), apám, Oláh István, tizenhat
lovassal a segítségére ment; Pál kérte a királynak nemzeti szokás szerint
járó ökröket, ámde azok nem mutattak erre hajlandóságot, hanem rátámadtak, és kénytelen volt összecsapni velük, ötszáz vagy valamivel több
lovast számláló csapata a sokaságuk folytán erősebb székelyektől vereséget szenvedett, és (ha jól emlékszem) ő is húsz sebet kapott. Ebben a
csetepatéban katonái közül sokat megöltek, a többi kifosztva, nagy nehe-

62 A hét kiváltságos szász városról németül „Siebenbürgen” néven emlegetett Erdély latin
neve olykor „Septem Castra”. Mint köztudott, a hetes szám ismétlődik Erdély középkori
közigazgatásában: a hét kerített szász város mellett még korábban létezett hét vármegye, és hét volt eredetileg a székely, illetve szász székek száma is.
63 Tomori Pál 1506-ban az erdélyi sókamara ispánja és fogarasi várnagy volt.
64 II. Ulászló (1490–1516).
65 II. Lajos (1516–1526) 1506. július 1-jén született.
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zen tudott hazavergődni, köztük apámnak is három lovasa esett el, míg a
többiek alaposan megtépázva értek vissza.
Vétkeseikkel szemben a következő büntetéssel élnek: ha észreveszik,
hogy valamelyikük a közösség és a közjó ártalmára tesz valamit, vagy titokban áskálódik a szabadság ellen, amelyet minden emberi dolognál
többre értékelnek, vagy kihirdetett rendeletükre nem kel föl az ellenségre, és látják, hogy nem engedelmeskedik, vagyonát széthordják, házát
földig rombolják, és ha szerét ejthetik, megölik. A királyon kívül senkinek
sem engedelmeskednek, csak az erdélyi vajdának, akit a király mindig
ispánjukká tesz, valahányszor a vajdaságot rábízza vagy átruházza valakire. De sokszor ennek sem fogadnak szót. Az elmúlt években, amikor
nem engedtek Szapolyai János (akkor szepesi gróf, erdélyi vajda és székely ispán, most pedig király) utasításának, kénytelen volt ellenük sereget állítani, fegyvert emelni, erőszakot alkalmazni.66 Mindenki szeme
láttára seregének sorai előtt néhány emberével bátran előretört, összecsapott velük, megfutamította őket, és kényszerítette, hogy szavát megfogadják. A székelyek tehát az ősi szittya szokásokat és szabadságot manapság sem felejtették el”.67

Oláh Miklós írásának újdonsága, hogy végre egy erdélyi ember nem sokadik
kézből átvett információk alapján, hanem emlékek, tapasztalások mentén (is)
beszél a székelyekről. A székely írásra vonatkozó információja így is pontatlannak tűnik: semmilyen adat nem támasztja alá, hogy a székelyeknél „a rovátkolt pálcikákat a barátok és szomszédok üzenet vagy levél gyanánt” használták volna, ellenkezőleg, inkább ünnepélyes, identitásjelző, nem pedig
hétköznapi-gyakorlati alkalmazására vannak jelek.
A Hungária eredeti kézirata Bécsben van, egy 1631-es másolata Kölnben,
nyomtatásban először Bél Mátyás adta ki (Adparatus ad historiam Hungariae. I.
Posonii. 1735.). A bennünket itt közelebbről érdeklő Athila kézirata elvesztett,
de a latin szöveget már 1568-ban kiadta Zsámboki János Bázelben, a Bonfini-kiadásához csatoltan, majd 1581 és 1774 között hat kiadást ért meg. Mindkét mű megjelent 1763-ban Bécsben, 1774-ben Varasdon és Bécsben is. A székely írástudóknak minden esélye megvolt arra, hogy már az első kiadástól
kezdődően, majd egyre inkább kapcsolatba kerüljenek vele.
VERANCSICS ANTAL: ERDÉLY, MOLDVA ÉS HAVASALFÖLD
FEKVÉSÉRŐL
Verancsics Antal (Antun Vrancic, Antonio Veranzio, Antonius Verantius,
1504–1573) boszniai eredetű dalmát családban született. Pályáját nagybátyja,
66 Szapolyai János (1497–1540) 1511-től erdélyi vajda, 1526-tól magyar király. Az esemény
1513-ban történhetett, amikor Székely János vezetésével felkelés tört ki a megemelt adó
miatt, kezdeményezői viszont nem a székelyek, hanem a szászok voltak.
67 Oláh, 2000. 98–99.
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Statileo János erdélyi püspök egyengette, így tanulhatott Padovában, ahol magiszteri fokozatot szerzett. Itáliai tanulmányai meghatározták szellemiségét:
a humanista műveltség jegyében képzett, széles látókörű férfiú volt. 1526-ban
került Magyarországra, amikor a térségben zavaros idők jártak, ez pedig Verancsicsot is politikai ingadozásra késztette. Előbb Szapolyai (I.) János király
(1526–1540) oldalán szolgált, mint óbudai prépost és a király titkára, később
viszont átállt Habsburg (I.) Ferdinándhoz (1526–1564). Pécsi, majd egri püspök lesz, 1569-től esztergomi érsek, élete végén királyi helytartó. Korának
egyik nagy formátumú diplomatája volt, hasznosítva nyelvtudását, műveltségét, jó megjelenését. Európa számos udvarában megfordult, sok uralkodóval
tárgyalt, béketárgyalások fontos szereplője volt. Főpapként reneszánsz udvart
szervezett maga köré, kiterjedt levelezést folytatott kora több humanistájával
és kapcsolatokat ápolt a Gyulafehérváron, Pozsonyban, Bécsben alakuló-működő humanista körökkel.68
Írásai töredékesen maradtak ránk. Diplomáciai tevékenysége dokumentálásához, de 1531-ben elkezdett, nagyszabásúra tervezett történelmi művéhez is
(szándéka szerint Bonfini Rerum Ungaricum decades című munkáját kívánta
folytatni) többeket megbíz adatgyűjtéssel. A gyűjtés során hozzá beérkező,
legtöbbször névtelen írott jelentések ugyancsak fontos történelmi források.
Ilyenek alapján szerkesztette a székelyekre vonatkozó feljegyzését is:
„A székelyek hunoktól való leszármazását senki sem vonja kétségbe.
Eredetük a következő: a magyar krónikák szerint Attila király midőn már
százhuszonöt évet élt, több mint hatvan gyermeket hagyott hátra, közöttük két előkelőt, tudniilik Csabát és Aladárt, akik midőn mindketten elérték az érett kort, a lélek erényét és a keménységet tekintve nem különböztek atyjuktól, és a többiek igen kivállónak ítélték őket, eldöntötték
érdem szerint, ki kövesse apjukat az uralomban; heves viszály támadt
közöttük, mivel egyik sem akart a másiknak engedni. Ugyanis Csaba uralmát a görögök császára Honorius (akinek unokaöccse volt) támogatta a
hunok nagyobbik részével együtt. A német anyától született Aladárt a
hunok kisebb része és Németország nagyszámú főembere pártolta, minthogy ez a nemzet Magyarországgal szemben mindig fondorlattal élt,
mint ahogy most is. Éppen ezek között volt egy bizonyos Detrik nevű,
Veronából származó katonaember, aki Aladár ügyét magára vállalta és
felajánlotta szolgálatait, amelyek őt az uralomba fogják juttatni, elkötelezte neki magát és a többi németeket. Mindkét oldalról nagy hadsereg
kelt hadra, összeütköztek és hatalmas öldöklés támadt, a csata 15 napig
tartott, és mindkét részen rendkívül nagy veszteséget szenvedtek, egymást kölcsönösen megsemmisítették, és a hunoknak majdnem a teljes
hadereje elpusztult. A Detrik mesterkedése révén legyőzött Csaba megmaradt atyjafiaival és tizenötezer emberrel együtt előbb Honoriushoz,
nagybátyjához ment Görögországba, majd innen Szkítiába tért ősatyjához, Bendegúzhoz. Ezeken felül volt még háromezer ember, akik a csatá68 MAMŰL. XII. 395–398 (szócikkszerző: Gyulai Éva).
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ból futva elmenekültek, Pannóniában visszamaradtak, de mivel féltek a
nyugati nemzetektől, akikkel szemben Attila király egykor igen ellenségesen viselkedett, Erdély legtávolabb eső, észak felé forduló szögletébe
vándoroltak, amelyet Csíkmezőnek hívnak, és nehogy a hunok maradványainak gondolják őket, székelyeknek nevezték magukat, akiket, ha latinul írunk, Siculinak mondunk. Hosszú idő elteltével a hunok visszatértek
Szkítiából, azok akik Csabával szétszóródtak, számban igen megnövekedtek, és a Székelyföldön élők is igen megszaporodva eléjük mentek
Oroszországba, mintegy a közös hazát visszaszerezni szándékozva, amelyet végül visszaszerezve azokat a székeket kérték lakóhelyül a többi
szkítától, amelyeket kezdetben bírtak, és kiváló szolgálataik révén könynyen meg is kapták azokat.
Ez a székelyek eredete, innen a nemesség, amelynek közösen mindannyian örvendenek, még az ekét és kapát forgatók is; innen a szabadság, amelynek következtében az évi cenzusok és adók beszolgáltatásától
teljességgel mentesek és függetlenek, csupán két kötelességük van”.69

Ezután vázolja a szóban forgó két kötelességet (a hadfelkelést és annak módozatait, az „ököradót”) úgy, ahogyan azokat II. Ulászló 1499-ben kelt kiváltságlevelében is leírva találjuk.70 Végül néhány olyan jellegzetességet ír le a
székelyek életmódjával, kultúrájával, közéleti sajátosságaival kapcsolatban,
amelyek ugyan az eredetkérdést közvetlenül nem érintik, de a székelységről
kialakult összképhez szorosan hozzátartoznak:
„Műveletlenre valló erkölcseik egyáltalán nincsenek és a korábban
szkíta durvaságot mutató magyaroktól az élet legtöbb intézményét, a
szokást és a törvényeket tekintve különböznek, kivéve a vallást és a nyelvet, amelyen, midőn ősi módon beszélnek, hasonlatosak. Betűként szögletesre faragott botszerű formákat használnak. A vonalat is jobbról balra
vezetik, mint a zsidók, egyiptomiak és törökök, ezeket egy, vagy legfeljebb két pont hozzáadásával számjegyként fogja fel az értelem. Közismert közöttük, hogy a hunok is ezeket használták.
Gyűlésre fegyveresen vonulnak, az előkelőbbek körben ülnek, a többiek nagy kiáltozással lármázva körben állnak, buzgón elutasítva azt, ha
számukra kedvezőtlen döntés születik. Ha valamit mindannyiuk akarata
nélkül határoztak el, azt olykor elviselik, de a szerzőjén, akinek működése vagy csökönyössége miatt szokatlan terhek elviselésére kényszerülnek, ezt az igazságtalanságot megtorolják: házát csapatosan mindannyian megtámadják és földig lerombolják; és ha véletlenül valaki olyan
javaslatot tenne, amely az általam ismert szabadságokat csökkentené,
azt fegyveresen üldözőbe veszik, és elfogása után a gyűlés szeme láttára
megölik. Azok házait pedig, akikről kiderül, hogy ezen bűnüket megbán-

69 Kordé, 2001. 31–32, 144 (fordította Sebők Ferenc).
70 Székely oklevéltár III. 138–141. Magyar fordítását lásd: Kordé, 2001. 55–58 (Tóth Ildikó
fordítása).
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ták, együttesen helyreállítják, és velük az egyetértés visszatér. Magyar
módra öltözködnek, de nem egészen ugyanúgy, nem olyan gondosan”.71

Verancsics nagyjából változatlanul veszi át a korábbi krónikásoktól a székely eredetre vonatkozó adatokat. „Csíkmező” említése, a letelepedés kapcsán,
valószínűleg adatközlői segítségével végzett tájékozódása nyomán került a
szövegbe, értelmet próbálván kölcsönözni a korábbi írásokból átvett történetnek, ténylegesen kötni azt a székelyek ismert tartózkodási helyeihez. Forrásértékű viszont feljegyzésének az a része, ahol a korabeli székelyek viselt dolgairól ír: a székely írásra, a közgyűlésekre, a kihágások, törvény- és
szokásjogszegések megtorlására vonatkozó feljegyzések. Láthattuk a korábbi
szerzőknél is, hogy a székelyek által alkalmasint használt különleges írásmód,
továbbá a feudális jog által uralt környezetbe nem teljesen illeszkedő szokásaik, tehát minden, ami az archaizmus benyomását kelti – kimondva vagy kimondatlanul – a szkíta–hun gyökereket idézi.
BENCÉDI SZÉKELY ISTVÁN: CHRONICA EZ VILÁGNAK JELES
DOLGAIRÓL…
Székely István (1500 után–1563 után) az udvarhelyszéki Bencéden született,
apja valószínűleg az 1526 és 1529 között erdélyi vajdai méltóságot viselő Perényi Péter szolgálatában állott. A krakkói egyetemre Ferenc-rendi szerzetesként iratkozott be, 1529 nyarán. Tanulmányai végeztével visszatért Magyarországra, ahol a reformáció szolgálatába állott: 1538-ban iskolamester Szikszón
és Szántón (Abaúj vm.), 1544-ben Liszkán (Zemplén vm.), 1548-ban újra Szikszón tevékenykedik, feltehetően már mint lelkész. 1550-től Kassán találjuk a
protestáns hitelvek terjesztőjeként, pár év múlva viszont Göncre (Abaúj vm.)
szegődött lelkésznek, ahol már a svájci reformáció szellemében működött. Itt
élt 1563 végén is, amikor a bibliafordító Károli Gáspár személyében lelkésztársa is volt.72
Több művéről tudunk: egy teológiai értekezés (Keresztyénségnek fundamentomáról való tanuság. Krakkó, 1538), egyházi ének- és zsoltárgyűjtemények (Istenes énekek. Krakkó, 1538; Soltár könv Szekel Estuántúl magiar nielre fordíttatot… Krakkó, 1548), az első magyar kalendárium (Calendarium magiar nielwen.
Krakow, 1540).
Chronica ez világnak dolgairól (1559) című művét Némethi Ferenc tokaji kapitánynak ajánlotta, aki kultúrapártoló ember volt, maga is énekszerző, a reformáció svájci (szakramentárius) ágának híve és támogatója. Ezzel a munkájával – amely az első magyar nyelvű világtörténetnek tekinthető – Székely
71 Kordé, 2001. 145–146 (fordította Sebők Ferenc).
72 Szinnyei, 1891–1914. XIII. 586; MAMŰL. XI. 30–31 (szócikkszerző: Kulcsár Péter).
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István igazolni kívánta a reformáció jogos mivoltát, minden adandó alkalommal hangsúlyozva a pápáknak és a katolikus egyháznak a kereszténység alapelveitől való eltévelyedését. Történeti látásmódja a híres protestáns profeszszor, Philipp Melanchthon felfogását követi, egyik forrása éppen Melanchthon
barátjának, Johannes Carionnak a Chronicája (1532). Használta még Johannes
Funccius Chronológiáját (1545), Sebastian Münster Cosmographiáját (1553), a
magyar vonatkozású történésekre pedig Thuróczy és Bonfini műveit. Munkája
kronológia abban az értelemben, hogy időrendben sorolja, különösebb disztingválás nélkül, a lényeges és a jelentéktelen eseményeket. Mátyás nemzeti
királyságát tekinti történeti és politikai ideálnak, ezért kora belső harcaiban is
a Szapolyai-ház híve.
A Chronicából a székely eredetkérdést tárgyaló részeket idézzük:
[Attila halálát követően, a 460-ik esztendő után…] „Leo imperator
regnal tizen hat esztendeig, meghala Constantinopolba. […]
Ez Leo imperatornak első esztendőibe Atilának két fiai, Chaba és
Aladarius egybe háborodának a birodalmon, és mikoron Sicambriánál
meg víttak volna, oly nagy vér ontást tűnek egybe, hogy a Duna vize vérrel futott alá mind Potencianáig. Holott tizen ötöd napig tarta a viadal
egybe, és az első ütközet Chabának álla, ki a görög imperator leányától
való vala, ki mellé a magyarok nagyobb részre állottak vala. A második
ütközet osztán álla az Aladáriusnak a német asszonytól való gyermeknek,
ki mellé állottak vala a németek és egyéb féle nemzetök, kiket Atila birodalma alá hajtott vala, de el vesze ott Aladarius. Chaba pedig tizen öt ezer
magyarral és több öccseivel mene be Görög országba az ő anyjának rakonságihoz, holott tizenhárom esztendeig lakozék, és az után onnat fel
kelvén mene be Scithiába, holott ő az ő ősit a Bendegust élvén talála, kinek tanácsából ott meg házasodék, és lőn őneki két gyermeke, Edemen és
Ed. De míg Chaba e világon éle, mind addig meg emlékezék e Pannóniának kövér földéről, és inte az ő fiait, hogy jövendőre ki menjenek reája.
A több magyarok pedig, kik az ütközettől meg maradának, mind egyetembe fel kelének, és meg szállának Erdélybe, a Moldova felől való részbe, kik mind e napiglan ottogyon lakoznak, kiket most székelyeknek hívunk”.73

A Karoling Császárság korához (a 801. esztendőhöz) érkezvén, Székely István megint visszatér a székely eredettörténethez:
„Nagy Carol római imperátor, regnál tizennégy esztendeig, meg hala
oldalfájásba Aquisgranomba. Ez a Carol a ki Atila után, mikor írának
Christos születése után nyolcszázhárom esztendőbe, nagy hadat támaszta Pannónia ellen, kibe most a magyarok lakoznak, de akkort itt magyarok nem lakoztak, hanem különb különb nemzetök, oláhok, avaresek,
jászok, tótok és egyéb nemzetök, kikbe immár igen keveset láthatunk.
73 Székely, 1559. [235–236].
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Mert Atila halála után a magyarok fél részint a hadba vesznek Sicambriánál, mikort Atilának a két fiai a birodalomért meg vívának, fél részint
pedig avagy Chabával menének el, avagy Erdélybe Moldovaság felöl szállának meg, holott mind e napiglan lakoznak, és nem magyaroknak, hanem székelyeknek hívatnak, kik még most is különböznek a több magyaroktól, törvényekkel és írásokkal, kik Hunniabeli módra székely bötűvel
élnek mind e napiglan.
Ezt azért hoztam itt be, hogy a németek az ő históriájokba azt írták be,
hogy a Nagy Carol imperátor ide jött volna Pannóniába, és itt teljességgel a magyaroknak végeket szakasztotta volna, maga még régen, Atila
halála után több magyar itt nem maradott, hanem csak a székelyek, kik
mind e napiglan ugyan vadnak”.74

Majd újra előhozza a székely eredet kérdését a magyarok második honfoglalása, amelynek történetét Székely István a szkítiai őshazából Krisztus után a
„nyolcszáznyolcvannyolc esztendőbe” indítja:
„A magyarok ez esztendőbe indulának Scithiából, kiket két dolog indíta fel. Első a Chabának, az Atila fiának testamentoma, a ki innet oda ment
vala, ki mikoron meghala a Damasek istenre kiszelítette őköt, hogy ha
meg sokasodnak, esmét Pannóniának földét elfoglalnák, és bosszút álljanak az Atilának ellenségiről. Második indíta őköt az álom látás, a kit látott vala Enobdilia assznyony, az ő terhes volta korába, ki álmába ím ezt
látta vala. Hát íme egy igen szíp sólyom a fejét az ő kebelébe hajtotta,
kinek nyuguvásának gyönyörűsígiből, az ő méhéből egy nagy szíp folyó
patak folyamek ki, ki nagy bősíggel egy idegen földre mind alá folya, holott meg gyűlvén nagy széllel mind el lepé a földet”.75

Leírja, miképpen a krónikások is mesélik, hogy a székelyek Árpád magyarjai
elé járultak, Erdélybe kísérték őket, és megvetették az új országlás alapjait:
„Árpádnak ideibe ki indulának a magyarok Hunniából […], holott el
kelék a Tanais vizét, és jutának Muszkuva országba, onnat a fejér kunokhoz, azokon által jövének Podóliába. Onnat Oroszországba, kit mikor
meg hallottak volna a székelyek, az Atila királnak maradéki, kik immár
Erdélybe le telepöttek vala, eleikbe menének Oroszországba, és be hozák
őköt Erdélybe. Holott hét föld várat csénálának, és egy ideig abba meg
nyuguvának. Innet immár mind e napiglan az Erdély is így neveztetik a
hét föld vártól Septem Castrának.
A székelyeknek pedig akkort adák a nemessíget, mint Atilának maradékainak, és a magyaroknak régi híveknek, mert Atila halálától fogva,
míg esmét a magyarok ez országba ki jövének, majd négyszázhúsz esztendő forgott be, de mind ez által még sem feletközének el az ő eleikről”.76
74 Uo. [275–276].
75 Uo. [289–290].
76 Uo. [292].
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Bencédi Székely István a székelyek eredetéről sok újat nem mond, de amit
mond az fontos, mert immár – első ízben – egy székely ember vall a kérdésről.
Székely nemes létére láthatóan lényeges számára a székely privilégiumok hihető történeti érvekkel való megindoklása. Noha Varjas Béla szerint „a Chronica nyelvében […] különösebb székely ízt nem lehet felfedezni”,77 a szerző pedig
jó ideje valóban távol került szülőföldjétől, a Nyikó menti tájszólás emléke
(például ma is létező jellegzetes ö-zése [az e hang helyett], továbbá az í-zés [é
helyett]) mégiscsak kimutatható. Így inkább érthető lesz Vilmányi Libec
Mihálynak, a Chronica korrektorának verse, amellyel a mű megjelenését köszönti, és amelyben a székelyek régi, romlatlan magyar nyelvére hívja fel a
figyelmet, illetve követendő példaként ajánlja. Vilmányi Libec, aki sokat társaloghatott Székellyel, észlelhette a nyelvjárási sajátosságokat ennek beszédében, amelyek az írott szövegben ma már egyszerű archaizmusnak tűnhetnek.
Talán érdemes volna Székely krónikáját összevetni a Nyújtódi András által írt,
majdnem egykorú, és valószínűleg ugyanannak a kistérségnek a tájszólási jellemzőit rögzítő Székelyudvarhelyi kódex szövegével.
És ha már a nyelvezetnél tartunk: Székely István valamennyi ismert munkája magyarul íródott és jelent meg. Ebben fő szerepe nyilván a reformáció anyanyelvűségének van („akár a kűfalnak szóljanak deákul, akár a parasztnak” –
vallották a kor prédikátorai), de azt se feledjük, hogy ő egy olyan környezetből
indult, ahol a magyar nyelvű írásbeliség már gyermek- és ifjúkorában jelentős
volt. Udvarhelyszék levéltárának első irata – 1506. május 24-én kelt „egy darab
föld” adásvételéről szóló szerződés – magyarul íródott,78 miképpen az ott őrzött legrégebbi törvénykezési jegyzőkönyvek sorozata is (1569–1591).79
Ami pedig Székely István könyvének hatását illeti, köztudomásúan „sokak
által és sokat forgatott kézikönyv lett”,80 ez pedig Székelyföld térségében is
mérhető. Tudjuk, hogy 1562-ben Borsos Sebestyén marosvásárhelyi polgár
ebből kivonatolta az események rendjét Mátyás király halálától kezdve, majd
az 1560-as évektől 1583-ig a maga által gűjtött hírek, tapasztalatok alapján
folytatta. Írásának címe is sokatmondó: Chronica az világnak lett dolgairól…81

77
78
79
80
81

MIT. I. 335–336 (fejezetszerző: Varjas Béla).
Jakab–Szádeczky, 1901. 250.
Székely oklevéltár, 1983.
MIT. I. 336.
MIT. I. 522 (fejezetszerző Varjas Béla).
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HELTAI GÁSPÁR: CHRONICA AZ MAGYAROKNAK DOLGAIRÓL…
Heltai Gáspár (?–1574) a 16. század elején, esetleg még korábban, az előző
század legvégén született, valószínűleg Nagyszebenben. Ha nem is azonos
vele (miképpen többen vélték), de atyjafia kellett legyen annak a Caspar von
Heltaunak, aki 1503 és 1505 között a bécsi egyetemet látogatta, majd 1526
után Kisdisznódon (Michelsberg) katolikus plébánosként működött. Gáspár
apját többen az 1521-ben elhalálozott Johannes Heltner nagyszebeni juratus
civis személyében vélik azonosítani, aki 1484-től szerepelt a nagyszebeni adójegyzékben, 1494-től lakókörzete képviselője a város tanácsában, 1506-tól pedig egy városrész vezetője. Az viszont bizonyos, hogy 1543 februárjában
„Caspar Heltensis Transilvanus” a wittenbergi egyetemre iratkozott, majd onnan hazatérve a kolozsvári evangélikus szászok lelkésze lett. Rövidesen bekerült a város vagyonos patríciusi körébe, 1550-től társtulajdonosként, majd
1559-től önállóan nyomdát működtetett. Ugyanez évben csatlakozott a reformáció kálvinista irányzatához, majd tíz év múlva onnan is továbblép az antitrinitárius protestánsok soraiba. Noha magyarul – mint maga vallotta – csak
1536-tól tanult, megérezte, hogy kora Erdélyében a magyar nyelvű nyomdai
tevékenységnek van piaca és jövője, hiszen a szászok bőséggel válogathatnak
olvasnivalót a német államokból érkező kínálatból. Nyelvi bizonytalanságából
adódó útkeresése lehet az oka annak, hogy választott anyanyelve korszerűsödő
helyesírásának egyik alapvetője.82
Írt, illetve szabadon fordított moralizáló szöveget (Az részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus. Kolozsvár, 1552), tanmeséket (Száz
fabula, melyeket Esopusból és egyebünnen egybegyűtett. Kolozsvár, 1566), az inkvizíció túlkapásait leleplező pamfletet (Háló, mellyel a megtestesült ördeg, a
pápa Antichristus Hispániában […] az evangeliomnak követőit megfogja. Kolozsvár, 1570), indiai eredetű mesegyűjteménybe foglalt profán történeteket (Ponciánus históriája. Kolozsvár, 1571/74), históriás énekgyűjteményt (Cantionale,
azaz históriás énekeskönyv. Kolozsvár, 1574). Számunkra a legérdekesebb a
Krónika az magyaroknak dolgairól […], melyet Heltai Gáspár megírta magyar
nyelven, és rendre hozta az Bonfinius Antalnak nagy könyvéből és egyéb históriás
könyvekből nem kicsin munkával (Kolozsvár, 1575). Ebből idézzük a – főleg
Bonfinius nyomán, de ízes magyar nyelven – előadott részletet a székelyek
eredetéről:
„Miután immár Atila nagy herceg meghólt volna, marada két kiváltképpen való fia Atilának a birodalomba. Egyik vala az Csaba, ki egy görög
asszonról született vala néki. A másik vala Aladár, ki egy német hercegnek leányától született vala. Ezek ketten egybeveszének vala az birodalmon, és mindenek ezek közül pártosi valának. Az Aladárral kedig nemcsak magyarok valának, hanem az veronai Dietrich is, és egyéb sok német
82 Heltai, 1981. 5–24 (Kulcsár Péter Bevezetője); Molnár, 1980. 564–588.
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urak. Végre a két fia megvívának egymással, lileily viadalban igen sok nép
elvesze. De végre diadalmos lőn az Aladár, az Dietrich úr és több német
uraknak segítségével.
Az viadalnak utána Csaba mellé vevé tizenötezer magyarokat és az ő
hatvan öccseit, kik mindnyájan Atila fiai valának, és beméne azokkal a
göreg császárhoz, Honoriushoz, az ő rokonához. Az Honorius császár kedig igen nagy örömmel látá és fogadá őket, és lakék Csaba nála tizenhárom esztendeig. És tizenhárom esztendő mulva eluná magát. Felkele ez
okaért az ő népével, és méne, még hazamehetne Scithiába.
Mikoron kedig Scithiába jutott volna, megházasula, és vén asszonyi
állatot a kokusmannoktól, kik a scithiaiak szomszédi valának. Ebből az
asszonyi állatból nemzé két fiát, Edemert és Edet. De soha nem felejtheti
vala Pannónia zsíros és jó termőföldét.
Azonközbe Adarik, az gepidáknak királya hadat indíta az Aladarik ellen, az Atila fia ellen. És ütközének egymással, és az Adarik király diadalmos lőn az magyarok ellen, és igen sok magyarok veszének vala az viadalban. Sőt Aladár is ő maga odavesze az ütközetben. A diadalom után az
Adar király elfoglalá magának Pannoniának nagyobbik részét, és bírá
annak utána.
A székelyekről, kik ők is magyar nemzetek
Első rész
Mikoron az Aladár az viadalban veszett volna Sicambria alatt, elszalada háromezer magyar az veszedelemből, és ezek táborba szállának Cegléd földén. De miérthogy félnek vala az Dietrich úrnak és a több német
uraknak hatalmasságától, elindulának onnét, és nagy sietséggel bemenének Erdélybe. És miérthogy minden nemzetek úgy törnek vala az magyarokra, ők kitagadák magokat, hogy nem magyarok válnának, hanem
székelyeknek nevezték magokat. Ezek mostan is laknak Erdélybe, és külen törvények és erkölcsek vagyon. […]
II. rész
Ez Álmos nemzetségéből támada annak utána egy Árpád nevű főember. Ennek üdejében indulának másod útra a magyarok Scithiából… […]
Mikoron ez okaért a magyarok immár Oroszországban válnának, meghallák azt a székelyek Erdélyben, kik Atila után maradtanak vala az országban. És ezek felkelvén, eleikbe menének Oroszországba, és onnét
behozák őket Erdélybe”.83

Heltai magyarul, olvasmányos és népszerű stílusban írt, nyomtatásban
megjelent szövege széles körben ismert volt, kétségkívül a székely történeti
tudat forrásai közé sorolandó.

83 Heltai, 1981. 75–78.
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SZAMOSKÖZY ISTVÁN: ERDÉLY TÖRTÉNETE
Szamosközy István (1565/70–1612) Kolozsváron született. Életpályáját Sombori László ítélőmester egyengette, aki későbben a Báthory István lengyel király által kinevezett, a kiskorú Báthori Zsigmond felett gyámkodó hármastanács tagja lett. Sombori fiával ment németalföldi peregrinációra, ahol 1587 és
1590 között Heidelbergben tanult, majd Sombori halála után a két ifjút Kovácsóczi Farkas kancellár vette pártfogásába és küldte a padovai egyetemre. 1591
és 1593 között Szamosközy itt tanult jogot, filozófiát, történelmet és régészetet. Megfordult Velencében, Rómában, Nápolyban és Firenzében is. Legkésőbb
1594-ben érkezhetett vissza Erdélybe, hiszen ekkor már a fejedelem követeként tűnik fel a Német-római Birodalomban.
Később (valószínűleg a 1590-es évek közepén) a gyulafehérvári káptalan levéltárában kapott állást. Anyagi helyzete ingatag, fizetése rendszertelenül érkezik: „Sem élelmem, sem ruhám – panaszolja 1602-ben Rudolf császár biztosainak –, sem valamiféle segítségem életem tengetéséhez.” Több munkája
készül ez időben, közülük számunkra igen érdekesnek ígérkezett volna a De
Originibus Hungaricis, mely sajnos több másikkal egyetemben elveszett. Végül
Bocskai István fejedelem udvari történetíróvá nevezte ki (1605–1606), és végrendeletében méltóképpen megbecsülve munkáját, 2000 forintot utaltatott ki
neki. Megmaradt könyvei (Rerum Ungaricarum Libri; Rerum Transylvanarum
Pentades; Hebdomades, valamennyi töredékesen-hiányosan) Magyarország,
illetve főképpen Erdély történetét taglalják, 1558-től kezdődően a 17. század
elejéig.84
Szamosközy nagy műveltségű, humanista neveltetésű gondolkodóként közelít kora eseményeihez, ebben a szellemben nyúl vissza – témái kapcsán –
régebbi kérdésekhez, így a székelyek eredetének történetéhez is:
„Azok, akiket székelyeknek hívnak, a magyarok nemzetségéhez tartoznak, de durvább erkölcseiket tekintve nyersebbek. Országrészüket Erdélynek abból a részéből örökölték, amely Moldvára néz, a Maros és az
Olt folyók által körülvett, erdőkkel és hegyi legelőkkel körülölelt vidéket
lakják, szokásaik vagy a hely szellemének természetességét követve,
vagy pallérozottabb emberekkel való érintkezéstől megfosztva nem változtak, noha részint szász, részint magyar népekkel szomszédosak. Erdély északi fekvésű, bár kissé kelet felé is elnyúló vidékét birtokolják.
Azzal dicsekszenek, hogy a legősibb magyarok, s azt vallják, hogy Attila
seregeinek maradványai. Ebben a tekintetben nem vonom kétségbe az
igazukat. Jóllehet, ami ősi mivoltukat illeti, nem tudom, mennyi idővel
lennének ők ősibbek a többi magyarnál. Ám hogy miért választották ki
azt a vidéket, ahol laknak, s amelyet egykoron minden emberi gondviselés elkerült, kérdéses. Erről sem Bonfini, sem a mi évkönyveink tudósításaiból nem tudunk meg semmit. Azt mondják, hogy a székelyek Attila
84 Szamosközy, 1963. 7–29 (Sinkovics István bevezetője).
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fiainak legyilkolása után maradtak vissza, és jóllehet foglyok voltak,
minthogy azonban a velük ellenséges germánok közelében letelepedésre
alkalmas helyet nem találtak, Dácia peremvidékét szállták meg, amit Erdélynek nevezünk, s magukat székelyeknek (Siculos) nevezték el a T betűt C betűre változtatva. Mindezt tudniillik azért, hogy újonnan kitalált
nevükkel biztosabban el tudjanak rejtőzni, nehogy a szomszédos ellenségtől meg lehessen különböztetni őket, vagy bármilyen más veszélynek
ki legyenek téve. Ez a magyarázat felettébb együgyű, s történetileg sem
hiteles. Ki hallott arról, hogy nagyobb lélekszámú nép valaha is arra törekedett volna, hogy vagy nevét mindenáron megváltoztassa, vagy álnevének leple alatt az ellenség támadását elkerülje. Ki az a hiszékeny ellenség, aki hagyja magát ilyen ostoba csellel félrevezetni, és elhiszi, hogy
nem ugyanarról az ellenségről van szó, pusztán azért, mert a nevét megváltoztatta? Így hát eléggé nyilvánvaló, hogy azt a szót, »foglyok«, Bonfininak ebből a helyéből (I. dekád 7. könyv) vagy Brenner vagy Sambucus
vagy valaki más találhatta ki pusztán haszontalan időtöltésből. Mert hiszen nemcsak e hely értelmezése nem engedi meg, hogy feltételezzük,
miszerint a foglyok szabadon változtathatták volna a helyüket, de Bonfini forrása, Thuróczy sem ezt a nevet használja. Bárki is volt az, plágiumot
követett el, s a székelyeket, akik kezdettől fogva a legszabadabb nép voltak, a fogság és szolgaság bélyegével akarta meggyalázni. Könnyebb hitelt adni annak, hogy Dáciának azokat a területeit, ahol most laknak, a
székelyek elsőként foglalták el, hogy így a hunoknak, azaz a kunoknak,
mint fegyvertársaiknak és szövetségeseiknek a közelében lakva, ellenségeik közül bárkinek ellent tudjanak állni, aki békéjüket megpróbálja háborgatni. Abban az időben ugyanis a székelyekkel szomszédos Moldvát
hunok vagyis kunok lakták, sőt ugyancsak fegyverbarátság és szövetség
kötötte össze őket a magyarokkal is.
Egyébként az, hogy szkíták helyett székelyeknek mondták magukat,85
elég idétlen ötlet, noha sokak tetszését megnyerte. Ki ugyanis az a magyar, aki nem látná, hacsak nem világtalanabb a vakondnál, hogy a »székelyek« elnevezés a magyarok szójárásában »Zekel«-nek mondott szó
torzult el, amely név a »zek« és a »hell« nevek összetétele, vagyis a székek
helye. Midőn azok az itáliai papok, akik a magyarok évkönyveit először
összeállították Magyarországon, a nyelvismeret hiánya miatt nem látták
e szó eredetét, ezt a tiszta, eredeti magyar szót, hogy »zekel«, valamiféle
Siculira változtatták. S ahogy ez a tévedés egyre jobban terjedt, a Siculiból Caeculit csináltak, sőt még Sacculit is, de talán még az az idő is eljön,
amikor Sacculit és Succulit is mondanak majd.
[…]
Nagyot téved a költő Titus Cortesius, aki Mátyásnak, Magyarország királyának írt dicsőítő énekben arról mesél, hogy ezek a Siculusok, vagyis
erdélyi székelyek Szicília szigetén lakó népektől veszik eredetüket. Ezeknek azonban annyi közük sincs ama szicíliai Siculusokhoz, mint amennyi
a britanniaiaknak az egyiptomiakhoz. A magyarokkal rokon, sőt egyazon
nyelvet használnak, még ha kiejtésük valamelyest el is távolodott amazokétól. Míg ugyanis a többi magyar valami éles atticizmussal, a széke85 „Siculus pro Scythulos dictum esse.”

59

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG
lyek legnagyobb része kerekített dorizmussal beszél, beszédüket mint
egy üres barlangból, szájuk hátsó szegletéből hallatják. Azt hihetnéd róluk, hogy valami zsidó nyelven mondanak. Eredeti nyelvjárásuknak
ugyanis, amelyet keletről hoztak magukkal, ma is őrzik nyomait. Ezért
van, hogy beszédükben az utolsó szótagokat hangsúlyozzák, a zsidók
szokása szerint. De gyakori beszédükben az első és a második magánhangzó használata is.”

Az eredettörténeten kívül, krónikás elődeihez hasonlóan, egyebeket is feljegyez a székelyekről, életmódjukkal, szokásaikkal kapcsolatban. Ő az archaikus vagy az európai észjárással nem magyarázható vonásokat „szkítiai” vagy
„barbár” jelzővel illeti, nyilván összefüggést látva eredetük és viselt dolgaik,
kultúrájuk között:
„A latinokon kívül saját betűket, helyesebben mondva betűféle jeleket
is használnak, amelyek már náluk is elavultak, és a felejtés miatt elenyésztek. E jeleket lehántolt és négyzetesre faragott pálcákra bicskaheggyel vésik, úgy miként hajdan Szkítiában közölték egymással a mondandójukat. Ezeket a betűket jobbról balra haladva helyezik el, a zsidók
gyakorlata szerint, amiből felismerhetjük eredetét […]. Semmi, avagy
csak igen csekély figyelmet fordítanak arra, hogy a tiszteletnek örvendő
tudományok segítségével csiszolják szellemüket. Főként földműveléssel
és állattenyésztéssel foglalkoznak, ami e nép szkítiai eredetét igazolja.
[…] Valamiféle barbár együgyűségből a félelem jelének tartják, ha valakik fallal veszik körül magukat, s ezen az alapon a megerősített városokban lakó szomszédos szászokat gyávalelkű embereknek csúfolják, ám
ezek semmibe veszik, kinevetik az efféle becsmérlést, sőt gúnyolódásuk
ily alantas barbársága miatt is bántják a székelyeket. Ezek a rettenthetetlen emberek ugyanis jobban szeretnek puszta mellkasukkal szembeszállni a dárdák sokaságával és az ostromgépek seregével, mint kövekkel és
cementtel. Jobban kedvelik a nyílt mezőn bizonyítani erejüket. Itt ha
győznek, vitézségüket merészségüknek tulajdonítják. Ám ha legyőzik
őket, teljes seregük, egész államuk, feleségeik, fiaik, vagyonuk, s minden
Istentől eredő és földi kincsük azonnal az ellenség zsákmánya lesz. Ekkor
félelmükben erdőkben, hegyeken húzzák meg magukat, minthogy semmilyen más menedékük nincs.
[…] Továbbá a székelyek lelkületéből adódik, hogy jobban vágynak a
szabadságra, mint amennyire szokásaikból következik az, hogy csökönyösek. Sok évszázaddal ezelőtt valóban szabadok voltak. Sem a nemesség nem sanyargatta őket adókkal és szolgasággal, sem maga a király
nem kényszerítette őket semmiféle rendszeres teherviselésre és adózásra. Csupán háborúk esetére tartogatták őket, mint a félretett dárdákat és
fegyvereket szokás.
[…] Lehet, hogy ezek a székelyek a többi magyar leszármazottaikhoz
képest némileg már megváltoztak, mégis elismerik, hogy családfájuk
gyökere közös, de annak ágait nem ismerik. Ámbár közülük néhányan
még emlékeznek ezekre az ágakra. Azt állítják ugyanis, hogy nemzetségüknek hat őse van, s ezt régtől fogva hirdetik és örökítik tovább a csa-
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ládjukban. Ezek nevei a következők: Abran, Halond, Oerlecz, Ienoe,
Megyies, Adorjan. Ezeknek a nemzetségeknek különféle módon vezetik
le családfájuk egyes ágait. Ezeknek az ágaknak az egykori ősi nevei ezek:
Naznan, Giarus, Borozlo, Zovat, Vaczman, Dudon, Poson, Thelegd, Zomoru, Buda, Seprwd, Gierae, és még mások, amelyek az egykori alapítókat idézik, s amelyek család- és városnevekké váltak. Talán ez az egyetlen
nemzet Európában a zsidókon kívül, amely a maga nemzetségének ősiségét még ama első alapítók nemzetségéből vezeti le, számon tartja családjaik rokonságát, és közülük a fejedelem azokat rendeli a seregek vezéreivé, akik nemzetségükre és bátorságukra nézve kitűnnek. Abba ugyanis
nem nyugosznak bele, hogy idegeneket állítsanak az élükre”.86

A reneszánsz kori magyar királyi udvarok környezetében élő történetírók
székelyekre vonatkozó feljegyzései éppen azért érdekesek, mert többségük –
Oláh Miklós kivételével – kevés hús-vér székellyel találkozhatott, így – írott
forrásaikon túl – tájékozottabb emberekkel kellett elmagyaráztatniuk a számukra érthetetlen vagy furcsának tűnő dolgokat. Ez olykor hasznos is, főleg
Verancsics esetében eredményez értékes információtöbbletet. Szamosközy
viszont – miképp kevéssel előbb Székely István és Heltai Gáspár – világlátott
erdélyi ember. A korábbi feljegyzésekkel szemben őt két dolog teszi kritikussá:
egyrészt a kor jeles egyetemein szerzett tudása, másfelől az, hogy közvetlen
módon ismeri az erdélyi állapotokat. A korábbi – szerinte pontatlan vagy hiteltelen – állításokkal szembeni kételyét vagy ellenvéleményét többször élesen megfogalmazza. Tájékozottságában nem kis szerepe lehetett annak, hogy
naponta hozzáférhetett a káptalani levéltár anyagához. A székely nemekre és
ágakra vonatkozó adata, valamint állítása, hogy „néhányan még emlékeznek
ezekre az ágakra”, bizonyos későbbi viták (pl. a Csíki székely krónika eredetisége melletti érvek-ellenérvek) szempontjából is érdekes adalék.
Szamosközy munkáinak – így az idézett passzusoknak – közvetlen hatása a
kora újkori székelységtudatra aligha mérhető a nyomtatásban korán megjelent művekével (megmaradt töredékes munkáit Szilágyi Sándor adta ki 1876 és
1880 között), de írásait, jegyzeteit a gyulafehérvári levéltárban sokan használták. Istvánffy Miklós, Somogyi Ambrus, Sepsi Laczkó Máté, Nagy Szabó Ferenc, Mathias Miles, Lorenz Töppelt, Bojti Veres Gáspár, Bethlen Farkas vélhetően részeket, de mindenképp adatokat vettek át Szamosközytől, és nyilván
mások is hozzáfértek kézirataihoz.87

86 Kordé, 2001. 33–34, 148–153 (Lele József fordítása).
87 Szamosközy, 1963. 28 (Sinkovics István bevezetője).
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PETHŐ GERGELY: RÖVID MAGYAR KRÓNIKA…
Pethő Gergely (gersei; 1570 k.–1629 k.) a horvátországi Varasd szülöttje, katonai és hivatali pályája is ott bontakozott ki: 1596-ban horvátországi főkapitány, majd varasdi alispán, babocsai kapitány. 1607 és 1625 között többször
képviselte a horvát rendeket a magyar országgyűlésen. Krónikáját Bonfinius,
Paolo Giovo, Laurentius Surius, Thuróczy János, Bencédi Székely István, Heltai
Gáspár, Tinódi Lantos Sebestyén, Istvánffy Miklós és Verancsics Antal írásai
nyomán szerkesztette, felhasználva saját forrásgyűjtését is. A hunok bejövetelétől 1626-ig, annales-szerűen követi az eseményeket, ezekhez való viszonyulását meghatározza katolikus szellemisége és hűsége a Habsburgok udvarához.
A székely eredetkérdés-beli véleménye A magyaroknak első ki-jövetelek Pannóniába főcím alatt olvasható a krónika kezdetén, és ugyanazt meséli, amit a
krónikások nyomán író humanistáknál már megismerhettünk (Székely Istvánnál szinte szóról szóra…): Csaba és Aladár testvérharca a veronai Detre mesterkedéseivel, Csaba vereségével:
„Chaba pedig látván, hogy a magyarok inkább mind elvesztek volna,
nem mere ennyi sok idegen nemzetség között, ilyen kevés néppel megmaradni, hanem fölkele, és tizenötezer magyarral, és a több öccseivel, kik
hatvanan valának, bé méne Görögországba Honorius császárhoz, anyja
rokonságához, holott tizenhárom esztendeig lakozék. Annyira elvesztek
vala a magyarok ebben a viadalban, hogy a sok és megszámlálhatatlan
Atila népe közül ötvenezren alég maradtak meg. Azután fölkelvén béméne Scitiába, és ott az ő ősét, az vén Bendegúzt elevenen találá, kinek tanácsából ott megházasodék, és lén két gyermeke, Edemon és Ed De. Míg
Chaba e világon éle, mind addég megemlékezék Pannóniának kövér földéről, és inti az ő fiait, hogy jövendőre ismét mennének reája.
Az több magyarok pedig, kik az ütközetrül megmarattanak vala, egyetemben fölkelének és megszállának Erdélynek a Moldva felöl való részében, kik mind e napiglan ott lakoznak, és székelyeknek hívattatnak”.88

Pethő Gergely krónikáját először Zrínyi Miklós jelentette meg 1660-ban,
majd a 18. században több kiadást is megért, az újabbakban Spangár András
jezsuita szerzetes (1732-ig), majd M. Kovács János esztergomi érseki mérnök
(„ki Fabriciusnak is nevezte magát”, 1742-ig) vitték tovább az események fonalát.89 Különösen katolikus környezetben volt népszerű (a Spangár-féle kiadás Kassán kétszer, az M. Kovács-féle Pozsonyban jelent meg), könnyen érthető és tömör magyar nyelvű szövegének köszönhetően.

88 Petthő, 1753. 9–10.
89 MAMŰL. IX. 164–165 (szócikkszerző Orlovszky Géza); Szinnyei, 1891–1914. 1270.
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WERBŐCZY ISTVÁN (1458–1541) egy zűrzavarokba torkolló korban futott

be imponáló karriert. Köznemesi családból származott, hazai tanulmányai
után vélhetően külföldi egyetemeken (Bologna, Pádova, talán Bécs) képezte
magát, ezt követően pedig a királyi kancellárián teljesített szolgálatot. 1502ben országbírói ítélőmester, 1514-ben királyi személynök, 1525-ben nádor,
majd Szapolyai János királlyá választása után ennek kancellárja és tanácsosa.
Világlátott ember volt, követségben járt V. Károlynál Wormsban, de ugyancsak
követként – egy törökellenes koalíció érdekében sikertelenül fáradozva – megfordult Rómában, Nürnbergben is. Határozottan ellenezte a reformáció terjedését: 1521-ben, követi küldetése során Wormsban Lutherrel is tárgyalt, megpróbálván rábeszélni tanainak visszavonására.90 A Szapolyait trónra juttató
köznemesi párt egyik vezére volt, ennek a rétegnek az érdekeit tartotta szem
előtt jogi fejtegetéseiben, így híressé vált művében is, melynek teljes címe:
Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae (Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve). Utóbbi, 1517-ben történt megjelenésétől egészen 1848-ig a köznemesi jogi gyakorlat legfontosabb kézikönyve volt,
mondhatni a nemesség bibliája. Sok későbbi törvény úgy utal a Tripartitum cikkelyeire, mint törvényerejű jogszabályokra, sőt, olykor egyenesen törvényként
emlegetik ezeket.91 A székelyekkel kapcsolatos passzus a III. részben kapott
helyet, mely azokra a tartományokra vonatkozik, amelyek jogszokásai eltérnek ugyan a magyarországiaktól, de peres ügyeiket végső döntésre a királyi
kúriára utalják:
„… Vannak az erdélyi részeken a scithák, kiváltságos nemesek, a kik a
scitha néptől, ennek Pannoniába való első bejövetele alkalmából származtak el, a kiket mi romlott néven »siculusoknak« nevezünk; a kik teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek; a hadi dolgokban legjártasabbak; az örökségekben és a tisztségekben egymás közt (a régi szokás
alapján) törzsek, nemzetségek és nemzetségi ágak szerint részesednek és
osztozkodnak”.92

Werbőczy szövege akkor válik világosan érthetővé, ha mellérendeljük a magyar nemesség eredetére vonatkozó részt is:

90 Szakály, 1990. 158.
91 MAMŰL. XII. 140–143 (szócikkszerző: Mezey Barna).
92 Werbőczy, 1894. 285–286.
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„1. A hol is tudnunk kell, hogy ámbár a tudósok közös véleménye szerint nemes az, a kit saját érdeme megnemesít, mind a mellett is, célunkhoz képest a nemesség, a melyet többnyire a szabadok elnevezése alatt is
szoktak érteni, úgy mondják, hogy eredetileg a hunok és magyarok közt
keletkezett, miután ezek Scythiából Pannóniába nyomultak, a melyet
most változtatott néven, az itt lakó magyarokról Magyarországnak neveznek; még pedig ily módon:
2. Midőn ugyanis a hunok feleségestül, fiastul, leányostul és egész
háznépestül Scythiából kijöttek, több tartománynak bejárása és bebarangolása után kapitányokat tettek és ezen kívül a viszálykodók pereinek
elintézésére, a tolvajok, rablók s egyéb gonosztevők megbüntetésére
közakarattal igazgatót választottak és állítottak be, mindnyájának közös
egyetértésével és végzésével elhatározván, hogy amikor az egész közönséget egyenlően érdeklő dolgok merülnek föl, vagy a hadseregnek általános felkelése válnék szükségessé, akkor a hunnok lakása helyén és táborában, vérbe mártott tőrt vagy kardot hordozzanak körül, és hangozzék a
hirdető szó, mondván: »Istennek szava, és az egész közönségnek parancsa az, hogy mindenki ezen s ezen a helyen (megnevezvén azt a helyet)
fegyverrel vagy amint teheti, a közönség tanácsának s egyszersmind parancsának meghallgatására megjelenjen«.
3. Ezt a szokást a magyarok közt Szent István első magyar királyunk,
dicsőséges fejedelmünk és Apostolunk atyjának Géza vezérnek koráig
sértetlenül fenntartották, amely szokás a hunok közül sokat örökös szolgaságra juttatott.
4. Mert elhatározták és végezték, hogy az ily parancs áthágóit, hacsak
helyes mentségét nem adják, pallossal kell ketté vágni, vagy közönséges
és örökös szolgaságra vetni.
5. Azt állítják, hogy ez a végzés (amint mondók) igen sok magyart juttatott a parasztság állapotába. Különben nem történhetett volna, hogy
az egyik úrrá, a másik szolgává, ez nemessé, az nem nemessé és paraszttá legyen, mert mindnyájan ugyanegy nemzetségből, tudniillik Hunortól
és Magortól származtak”.93

A két szöveget összeolvasva úgy gondoljuk, hogy Werbőczy értelmezésében
a székelyek azok a „hunok”, akik tömegesen és tömbben megtartották a hadfelkelésre vonatkozó egyezséget és parancsot, így nem veszítették el nemesi
státuszukat. Következésképpen a „Pannoniába való első bejövetele” nyomán
országot foglaló „scitha nép”, amelynek maradékai a székelyek – a Tripartitum
szerzője szerint, akárcsak a krónikásoknál –, nem a Kárpát-medencében már a
vaskorban fellelhető szkítákkal azonosítható, hanem Attila hunjaival.
Bónis György úgy véli, Werbőczy a székelyeknek „eddig az irodalomban nem
méltatott hatalmas szolgálatot tett. Nemcsak konzerválta a székely jog egyes
tételeit a hamarosan bekövetkező országos csapások áradatában, hanem el-

93 Uo. 39–40.
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terjesztette és megerősítette e jogrendszer különállásának, sajátszerű voltának gondolatát”.94
Werbőczy székelyekre vonatkozó cikkelyének egy elejtettnek tűnő mondatrésze viszont másfajta, semmivel sem jelentéktelenebb szolgálatot tett: aligha
tévedünk, ha ebben a székelyek szkíta–hun tudata egyik fontos forrását látjuk.
Hogy mitől volt több e tekintetben, mint a sokkal részletezőbb krónikák, amelyek ihlették? A Tripartitum századokra meghatározta Magyarország és Erdély
jogviszonyait, ezért képletesen akár úgy is fogalmazhatunk, hogy törvényerőre
emelte a székelyek szkíta–hun eredetének tételét. Jellegéből adódóan nagyon
széles körben ismerték, nemcsak jogászok: eredeti latin szövege 1517 és 1571
között háromszor jelent meg Bécsben, majd 1565-ben Debrecenben megszületett első kivonatos magyar kiadása is, Weres Balázs bihari jegyző és váradi
főbíró fordításában. Ezután a magyarított változatok sűrűn követik egymást:
1571-ben Kolozsvárott látott nyomdafestéket a Heltai Gáspáré, 1642-ben
Debrecenben a Fodorik Menyhérté. Laskai János 1589-ben készült fordítása
kiadatlan maradt, megjelent viszont 1699-ben, Szentpáli Ferenc által magyarul versbe szedve, és már korábban hozzáférhetővé vált horvát (Ivanus Pergosic, 1574), illetve német (Wagner Ágoston, 1599) nyelven.95 Több kiadásának
címlapján a Decretum… megnevezést találjuk (olykor együtt a Tripartitum jelöléssel),96 ezért a következő időszak levéltári forrásaiban és különböző kiadványokban gyakran idézik e címen is. Adataink vannak arra vonatkozóan, hogy
az 1848-ig terjedő hosszú időszakban Székelyföldön igen sokan olvasták Werbőczyt: nem csupán a gimnáziumok meg kollégiumok tanárai-diákjai, illetve a
széki hivatalok tisztségviselői, hanem az írás-olvasás alapfokán álló egyszerű
falusi elöljárók is.

94 Bónis, 1942. 24.
95 MAMŰL. XII. 142–143 (szócikkszerző: Mezey Barna).
96 Magyar Decretum, kit Weres Balas a deákból tudniillyk a Werbewczy Istwan Decretomaból,
melyet tripartitomnak neweznek, Magyarra forditot. Debrecenbe nyomtattatott Raphael
Hoffhalter által. M.D.LXV; Werbőczy István: Decretum latino-hungaricum juris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae & Transylvaniae, azaz Magyar és Erdély országnak törvénykönyve. Lőcse, 1637.
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A RENDET Loyolai Szent Ignác (1491–1556) alapította, aki a párizsi egyete-

men tanuló hat társával 1534-ben tett fogadalmat apostoli munkára, szentföldi zarándoklatra, illetve ha ez nem válik lehetségessé, a pápa által kijelölt feladatra. Az alapítást III. Pál pápa hagyta jóvá 1540-ben. Céljuk az emberek
valódi megtérésre vezetése, amit missziók, vallási és lelkigyakorlatok, nevelés,
oktatás, beteggondozás és a szegények segítése révén kívántak elérni. A köztudat az ellenreformáció szolgálatában álló, rekatolizáló rendnek tekinti a társaságot, ez nem szerepelt az eredeti célok között, de azokon a területeken,
ahol a protestantizmus hódított, valóban voltak ilyen jellegű, olykor igen
eredményes törekvéseik.
Egyetemes rendről van szó, amelyet a választott rendfőnök (superior generalis) vezet, rendtartományokra oszlik, élükön a tartományfőnökökkel (superior provincialis), akiket – csakúgy, mint a rendfőnököt – a rendi gyűlés (congregatio generalis) választ.
A hivatalosan Jézus Társaság néven szereplő rend előírásait az Institutum
összegzi, mely tartalmazza Loyolai Ignác Lelkigyakorlatos könyvét, az általa írt
szabályzatot, a generális gyűléseken hozott határozatokat és a rendfőnökök
rendelkezéseit, valamint az oktatás mikéntjét részletező Ratio studiorumot. A
rendet a nyugat-európai politikai elit nyomására XIV. Kelemen pápa 1773-ban
betiltotta, de 1814-ben újjáalakult, azóta is működik.
Magyarországra Oláh Miklós esztergomi érsek több ízben igyekezett behívni őket, ami végül 1560-ban sikerült neki. Ebben az esztendőben a rendfőnök
jóváhagyta az első itteni kollégium alapítását is. Erdélybe Bárhory István lengyelországi uralkodása idején érkeztek. Báthory még 1565–66-ban kapcsolatba került a renddel bécsi követsége és fogsága idején. 1579-ben, a vilniusi udvarában tartózkodó Antonio Possevino pápai nuncius közvetítésével sikerült
meggyőznie a lengyel tartományfőnököt, hogy Erdélybe is küldjön jezsuitákat,
miközben az akkor Rómában gyóntatópapként működő Szántó Istvánt is Erdélybe hívta.97
Székelyudvarhelyen 1590 után jelentek meg. Ez időben a Székelytámad-vár
kapitányi tisztét a buzgó katolikus Mindszenti Benedek töltötte be, aki egyben
a szék királybírája is volt. Ő kért a kolozsvári rendházfőnöktől missziós atyát a
reformáció nyomán szétzilált udvarhelyi egyházközség újjászervezésére. Mediomontanus János 1592 karácsonyán érkezett a mezővárosba, ahol sikeresen
kezdi térítő munkáját, amelyet a következő évig folytat, amikor a rend Szász97 MAMŰL. IV. 455–466; Vö. Karácsonyi, 1929. 129, 176, 186.
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fenesre küldte. Helyette Marosvásárhelyi Gergely érkezik, aki még abban az
évben elindítja 100 tanulóval a helyi jezsuita gimnáziumot.98
Marosvásárhelyre 1702-ben érkezett Endes István jezsuita atya, Boér Simon
marosszéki birtokos nemes, Fogaras vidéki főkapitány pártfogoltjaként. Kezdetben Boér házát használták az alakuló szerzetesi közösség céljaira, majd
megvásároltak egy 1623-ban épült házat, amit 1709-ben kolostorrá alakítottak.99 Az elemi oktatás a missziós házban már 1704–1705-ben megkezdődött,
az első gimnáziumi osztályok 1708-ban indultak ugyanott.100
A jezsuitákról több tévesen általánosító megítélés is rögzült a köztudatban:
egyrészt megszállott, kizárólag hitszolgálati küldetésükre összpontosító emberekként tartjuk számon őket, másfelől pedig a katolikus Habsburgok hű szövetségeseiként, akár a felekezetileg megoszló magyarság ellenében. Az első
tévhittel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a jezsuita egyetemek (a Pázmány
Péter által 1635-ben alapított nagyszombati, az 1657-ben Kisdi Benedek révén
létrehívott kassai) nyitottak voltak a kor tudományos elméletei, felfedezései,
filozófiai áramlatai irányába. Ezek – a teológiai kritika által szigorúan megszűrve ugyan – akkor is ismertté váltak az ott tanuló hallgatók számára, ha
netán ütköztek, illetve nem kívánt módon párhuzamosak voltak a hivatalos
dogmával. Hogy messzire ne menjünk, az udvarhelyi rendházban is szolgáló
Illei János drámai alkotások szerzője, ezek közül a legsikerültebb a Tornyos
Péter című farsangi játék, mely Molière Úrhatnám polgárával rokonítható, „de
a környezet és az alakok jellegzetesen hazai világot idéznek”.101 Egy másik,
Székelyföldön szolgáló páter, Haller József, négy évvel azután, hogy Udvarhelyről a rend felszámolása miatt kényszerűen távozott, Voltaire filozófiájáról
értekezett egy kéziratban maradt munkában.102
Ami pedig a katolikus Habsburgok iránti feltétlen hűséget illeti, akár a „nemzeti” érdekekkel szemben: nos, pontosan ezen a ponton kapcsolódik a jezsuita
rend a mi történetünkhöz. A jezsuiták, függetlenül attól, melyik országban tevékenykedtek – egyetemes szervezettségű rendről lévén szó –, a hun–magyar
(vagy éppen hun–székely–magyar) leszármazás elméletének hívei voltak. Jellemző e tekintetben, hogy a 17. századi moldvai román krónikások, akik a lengyelországi jezsuita tanintézményekben tanultak, következetesen vallották a
hun–magyar leszármazás elméletét.103 Más kérdés, hogy miképpen jelentkezik
a magyar nyelvterületen tevékenykedő jezsuitáknál a hun–magyar leszármazás gondolata, illetve milyen üzenet közvetítésére használják ezt műveikben.
98
99
100
101
102
103

Hermann, 1993. 28.
Pál-Antal, 2003. 112.
Pál-Antal, 2013. 252.
Hermann, 1993. 39.
Uo. 40.
Miron Costin, Moldva népének eredetéről, történeti gyökereiről a 17. század végén írt
román nyelvű okfejtésében, a magyarokat több helyen is Attila ivadékainak nevezi, a
hun király közép-kelet-európai birodalmát pedig a magyarok első honfoglalásának tekinti (Costin, 1984. 255, 256, 273, 280).
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Kezdjük egy érdekes, 1699-ben kelt leíró jellegű művel, amelyet a felvidéki
Szakolcán született Bzenszki Rudolfnak (1631–1711) köszönhetünk. Erdélyi
élményeiről írva maga vallja a következőket: „1699. június havában abba a
szerencsés helyzetbe jutottam, hogy bizalmasan beszélgethettem Lakatos István csíki székely plébánossal, aki úgy az egyházi, mint a világi tudományban
kivált, és akinek történelmi dolgait átolvasva találtam az Erdély termékenységére és gazdagságára vonatkozó megemlítésre méltó adatokat; nem is haboztam, hogy ezeket prolegomenáimban, az ő neve alatt felvegyem”.104 E „szerencsés helyzet” annak volt köszönhető, hogy a 17. század utolsó éveiben
Bzenszki a császári csapatok tábori lelkészeként tevékenykedett Brassóban.
Lássuk hát, mit tartott érdemesnek feljegyezni a székelyekről a felvidéki
származású szerzetes:
„Most az erdélyi nép hármas: először magyar, a hunok utóda; másodszor szász, az allemannok utóda; harmadszor székely a régi scythák utóda. […] Ma a magyarok nemesek, a szászok polgárok s a székelyek katonák,
kik közül az utóbbiakról a következőképp énekeltek: És ezek a scytha
földről való tegzes hunok. Ezek a székelyek Marsot és Heraclest különösen tisztelték, kiknek források mellett áldoztak”.105

A szövegből kitűnik, Bzenszki a székelyeket a „hun magyarokkal” egygyökerűnek véli, de hangsúlyozni kívánja ősiségüket, „régi scytha” mivoltukat. Kéziratát a gyulafehérvári Batthyaneumban őrzik, hozzáférhető volt a korábbi
századokban is, hiszen több szász történetíró (J. Fesler, Fr. Müller és N. Nilles)
felhasználta.
LAKATOS ISTVÁN
Noha nem volt tagja a Jézus Társaságnak, Lakatos István (?–1706) szellemi
fejlődése és munkássága – jóllehet e kötődés részletei még ismeretlenek –
szorosan kapcsolódik a rendhez. Tudjuk róla, hogy Székelyudvarhelyen született, Lakatos alias Csizmadia János, helybeli nemesember és Basa Zsuzsanna
gyermekeként. Egyetlen testvére, János, tatár rabságban halt meg. Születése
táján a mezőváros katolikus lakóinak emlékezetében még eleven volt a jezsuiták tevékenysége, akik megállították a Nagy-Küküllő völgyében felfelé gyűrűző reformáció terjedését. Midőn viszont iskoláskorúvá cseperedett, Udvarhelyen a katolikusoknak lehet, hogy elemi tanintézete sem volt, így nem
tudhatjuk, hol tanulta a betűvetést. A jezsuiták 1593-ban alapított udvarhelyi
kisgimnáziumának működése – a néhány éves kezdeti fellendülés után – 1652ig teljesen szünetelt, és az elemi oktatás sem indulhatott újra 1633 előtt. Kér104 Bzenszky, 1913. 12.
105 Uo. 17.
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dés, hogy Lakatos a protestánsok helyi triviális iskolájában tanult-e írni-olvasni, vagy akkorra már újraindult a katolikus elemi oktatás is. A középiskolát
a jezsuiták kolozsmonostori intézetében végezte, majd valószínűleg Nagyszombatban és Bécsben tanult tovább. Feltehetőleg vele azonosítható ugyanis
az említett két egyetemen felbukkanó Udvarheli[j] Stephanus nevű hallgató,
akit végül 1663-ban, Bécsben szenteltek pappá.106
A jezsuita befolyás mindenképp meglátszik gondolkodásán, továbbá a nagy
tiszteleten és elismerésen, amellyel írásaiban a Társaság missziós munkáját
jellemzi, de abban is, hogy kifejezetten a katolikus Habsburgoktól várta a török elűzését Európából. E szemlélete megmutatkozik már azokban a feljegyzésekben, amelyeket plébánosként a csíkkozmási Historia Domus lapjain, a Thököly-féle mozgalomról papírra vetett. Másik e korszakból való írása a Funesta
tragedia, melyben az 1694-es csíki tatárbetörés borzalmait meséli el. Hosszú
című főművét röviden Siculia néven emlegetik, ezt 1702-ben Lenczovicz Andrásnak, a székelyudvarhelyi jezsuita rendház főnökének ajánlotta.107
Lakatos Siculiája az első kísérlet a Székelyföld átfogó leírására. Ezt használta, illetve helyenként másolta a fentebb már idézett Bzenszki is. Lássuk a Siculia székely eredettörténetre vonatkozó, illetve azzal összefüggő részeit:
„A székelyek vagy scytulusok természetüktől fogva erős és jól megtermett nemzetség, az északi Sickey108 hegyekből leereszkedvén Jugoriában109 csatlakoztak a többi hun néphez, nevezetesen a fehér hunokhoz és
a feketékhez. Hunniát ugyanis a régi ázsiaiak három részre osztották:
Fehér Hunnia, amely a Kaszpi-tenger északi részének egészén kiterjedt,
keletről Sogdiana110 határolta, nyugatról pedig Albania111 és Cserkeszföld.112 Azt a vidéket ma Asztrakánnak113 hívják. Fekete Hunnia, amely a
Tanais114 folyó keleti feléig terjed, északon a jugoriai Jura115 és Sickey hegyekig, amelyek között folyik a legnagyobb és legnevezetesebb folyó, az
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115

Boga, 1914. 5–9; Albert, 1983. 805; Lakatos, 2017. 155–159.
Boga, 1914. 9–17; Albert, 1983. 805–807.
Talán az Északi-, vagy „Sziklás”-Urál.
Jugoria. Feltehetően a szerző, illetve forrása, az obi-ugorok földjére gondol. Amúgy,
földrajzi elnevezésként, a Jugor-félsziget Oroszország európai részén elterülő földnyelvet jelöl északkeleten, Nyenyecföldön, a Barents-tengeri Hajpudir-öböl és a Kara-tengeri Bajdarata-öböl között.
Szogdia (vagy Szogdiané) egy ókori iráni nép, a szogdok lakóhelye az Amu-Darja felső
folyása és mellékfolyói mentén, a mai Üzbegisztán területén.
Albania (Kaukázusi Albania). Ókori ország a Kaukázus és Kaszpi-tenger között.
Cserkeszföld (a szövegben: „Circassian”) a Kaukázus térségében található, cserkeszek
által lakott terület, a mai Orosz Föderációhoz tartozó Karacsáj–Cserkesz Köztársaság
része.
Asztrahán. Város a Kaszpi-tenger menti alföldön, a Volga folyó deltájának szigetein, a
folyó torkolatához közel, Európa és Ázsia határán. Egykor az Asztraháni Kánság székhelye volt.
Tanais. A Don folyó régi görög neve.
Vélhetően az Urál-hegység.
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Ob, amely aztán az Északi-tengerbe ömlik, Novaja Zemlja116 közelében.
Attila, a hunok és médek királyának vezetésével, mindkét nép – biztonsága érdekében – átúszván a Tanais folyót, Európába érkeztek 373-ban, és
a Római birodalom ellen heves harcokat folytattak. Attila halála után a
hunok egy része Attila Aladár nevű fiához csatlakozva, akit Germánia
hercegnője szült Attilának, teljesített katonai szolgálatot. Aztán amikor
már ez is meghalt, és Csaba, Attila másik fia visszament az ázsiai Hunniába, Krisztus 461. évében egy olyan területet keresvén, amelyet elfoglaljanak maguknak Emenzar és Uzindur117 vezetésével közel 22 ezren először a Ceglédnek nevezett földre érkeztek, amely a Körös és Maros folyók
közt fekszik, és amely olyannyira gazdag, hogy az őszi búzából is megterem a tiszta búza. Azonban a környező népek állandóan zaklatták őket,
ezért nem tudtak huzamosabban itt megmaradni. Így, miután az osztrogótok és gepidák is megöltek belőlük hét ezret, az abrudbányai és torockói hegyeken át118 eljutottak Erdélybe, pontosabban Erdély keleti hegységeiig. Ez a hegység hasonlít ahhoz a skytiai-ázsiai hegységhez,
ahonnan egész családjukkal együtt Európába jöttek. Itt telepedtek le tehát Krisztus 462-ik évében, és hét kerületre, avagy vármegyére, vagy –
ahogy ők mondják – hét székre oszlottak, mivelhogy ott állandó székhelyet és lakást jelöltek ki maguknak. […] Innen ered a székhely vagy
székely megnevezésük is. Latin nyelven siculusoknak vagy scythulusoknak hívjuk őket. A székelyek sok más említésre méltó dolog között a szkíta írást használják, amit azok már elfelejtettek, de nem papírra írnak,
hanem egy-egy botba kézzel belevésik a rovásszerű betűiket, amelyeknek
sajátos jellege volt. […]
A hunok harmadik bejövetelekor nemes oroszlánfiakként szembejöttek a magyaroknak is nevezett hunokkal, akiket a hét vezér vagy kapitány
vezetett Kr. 744. évében, amikor is Álmos, Csaba utóda állt az élükön.
Mint jeles hadi elöljárók119 vezették be őket Pannónia földjére. Emiatt a
hunok által 749-ben is megerősített előjogokkal és nemesi címekkel,
mint kezdettől fogva őrzött és megszokott joggal, szokással vagy bevett
gyakorlattal éltek állandóan, mely jogot ezáltal királyok és fejedelmek
jóvoltából megerősítve és megőrizve a mai napig fenntartják és az életüket aszerint rendezik be. Említettem a harmadik bejövetelét a hunoknak.
Ugyanis összesen háromszor […] jöttek be az ázsiai Szkítiából a hunok.
Első alkalommal Balambér hun király uralkodása alatt, aki Bendekuznak vagy Mendeguznak volt a testvére. Ezt egy szkíta nemes, Baudate
bíztatta, felhívván figyelmét Európa földjének termékenységére. Ezután
vadászat közben egy szarvast üldözvén átkelt a Tanais folyón Kr. 268.
évében, és felderítette ezt a területet. Ezután összegyűjtött egy nagy hun
116 A szövegben: „novam Zemblam”.
117 A Jordanesnél Attila rokonaiként említett (Bonfini által is szerepeltetett) Ementzur és
Ultzindur.
118 Az eredetiben: „per montes Abruchbanya et Toroczko” áll.
119 „Tamquam Primipili insignes”, valószínűleg ebben az esetben a „primipilus” szó eredeti, római kori, némiképp átvitt értelmét kell alapul venni, nem a kifejezés középkori-kora újkori „lófő székely” jelentését. Eredetileg a „primipilus” a római légió rangidős centuriója (századparancsnoka) volt.
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sokaságot és elsőként jött be az ázsiai Szkitiából a Tanais mentén Kr. 270.
évében. […]
Bendeguz, Attila apja, egy Kadarnak nevezett embertől született, aki a
törvénykezés elöljárója volt. Ez a Tanais folyón átkelve a Meotidis120 mocsárig jött. Kr. 373. évében pedig Valens uralkodása idején, aki a Nyugatrómai birodalomban uralkodott, és aki testvére volt Valentinianusnak, a
keleti császárnak, Európába érkezett, hogy meggyengítse a rómaiak uralmát és leigázza őket, mely dolog nagyrészt meg is történt.121 Ezt tartják a
hunok második hadjáratának.
A hunok harmadik hadjárata Attila halála után volt. Csaba, Attila fia
végrendeletében azt óhajtotta, hogy utódai Pannóniát foglalják el, és ismét műveljék földjeiket. Csaba utódainak Álmos volt a vezetője. […]
Megérkeztek Fehér Kunországba, avagy Moldvába,122 ahol a Moldva és a
Szeret folyók között egy régi, a vezérről Gyulának nevezett várat felkerestek. Találkoztak az itt letelepedett hunokkal, az erdélyi siculokkal,
akiket népiesen székelyeknek neveztek, ezek levezették őket Erdélybe,
amely tulajdonképpen szomszédos Pannóniával vagy Hungáriával. […]
Azok a székelyek is visszajöttek ide [Erdélybe], mintegy őseiktől örökölt földjükre, akik egy darabon elkísérték a hunokat”.123

Lakatos a krónikásokhoz képest kevés újat ír, legfeljebb földrajzi meg logikai szempontból újrarendezi-értelmezi, az időközben tágult ismeretanyag
mentén bővíti az addig elmondottakat. Újdonság viszont, hogy Lakatos nemcsak székelyföldi születésű, de életét is ott éli, művei ott születnek: az ő munkája nemcsak forrása a székely történelmi tudatnak, hanem egyszersmind rajta keresztül (is) mérhető a többi forrásnak a székely írástudó rétegre gyakorolt
hatása.
Ami pedig Lakatos művének következményeit illeti: Benkő József állítja,
hogy Lakatos Siculiája nyomtatásban is megjelent Kolozsváron. Ez nem való120 Meotidis a Meótisz, vagyis az Azovi-tenger lápos vidéke.
121 Valójában ekkor, a birodalom igen zavaros viszonyai közepette, a hatalom így oszlott
meg: Flavius Valens keleten uralkodott (364–378), vele nagyjából egy időben nyugaton Flavius Gratianus (367–383). 375-től (Itália, Illyricum és Afrika fölötti „hatáskörrel”) nyugaton társuralkodó volt Gratianus kiskorú mostohatestvére, II. Valentinianus
Flavius. 383 tavaszán, Gratianus Galliában bekövetkezett halálát követően a birodalmon belüli hatalmi elosztás még tovább bonyolódott, ami viszont Lakatos hun történetét nem érinti.
122 Moldva területe, korai középkori feljegyzésekben gyakran jelenik meg Cumania néven.
123 Siculia delineata et descripta accuratius quam hactenus nunc, ad lucem data dedicataqne
A: C: 1702. A.R.P. Andreae Lenczovicz e Soc. Jesu Residentiae Udvarheliensis Superiori
Patri multum venerando ab A.R.T. Stephano Lakatos de oppido Udvarhely Parocho Kozmasiensi die 30 Octobr. Az itt közölt magyar szöveghez felhasználtuk Fejér Lajos kilyénfalvi római katolikus plébános kéziratos fordítását. A fordítás a Magyar Nemzeti
Múzeum Könyvtárában található kézirat alapján készült, melynek szövegét Albert Dávid írta át. Albert Dávidnak külön köszönettel tartozunk, amiért a felkérésére készült
és gondjaira bízott fordítást, a kézirat fotokópiáival és általa lemásolt szövegével
együtt rendelkezésünkre bocsátotta. Sajnos csak könyvünk szerkesztésének végső fázisában értesültünk a szöveg korszerű fordításának megjelenéséről (Lakatos, 2017.).
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színű, Boga Alajos szerint azért sem, mert maga Lakatos volt kénytelen gondoskodni arról, hogy több példányban lemásolja művét, mely másolatok különböző könyvtárakba kerültek.124 De meggyőződésünk, hogy a csíkkozmási
plébános és csík–gyergyói esperes nem csak kéziratain keresztül hatott a székelység történeti tudatára. Ott volt számára a szószék, illetve a papi munkájához kapcsolódó különféle alkalmak egy népes és mélyen vallásos katolikus
közösségben, esperesként pedig nem kis befolyással lehetett a szintén népes
gyülekezettel rendelkező csíki paptársakra.
A JEZSUITA HŐSEPIKA ÉS A HUN EREDETMONDA
A 18. századi Magyarországon és Erdélyben működő jezsuiták hitbeli szolgálatukon túlmutató szellemi tevékenységét vizsgálva szembetűnik, mennyire
kedvelt volt körükben a történelmi tárgyú hősepika irodalmi műfaja. A témák
között pedig vezető helyen szerepel a hun–magyar eredettörténet. A Jézus
Társaság első magyarországi tagja, aki az ismert adatok szerint a hun monda
latin nyelvű epikus feldolgozására vállalkozott, a Vas vármegyei születésű
Cseke István (1628–1679) volt, I. Rákóczi Ferenc udvari papja. Memoria seculorum gemini e Scythiae Hungarorum egressus, carmine decantata című, 1666ban Kassán megjelent költeménye sajnos elveszett. Címe viszont – Szörényi
Lászlót idézve – alighanem „panegirikus, ünneplő jellegre utal, és az ünneplés
tárgya a magyarok kettős honfoglalása, az Attila és Árpád alatti”.125
Varjú Zsigmond (1684–1719) Somlóbátorban született jezsuita költő fiatalon hunyt el Erdélyben, marosvásárhelyi szolgálati állomásán. Kiseposzát
(poemation) pár hónappal a szatmári béke után, 1711. augusztus 18-án adta ki,
címe: Divina Metamorphosis seu Hungaria e gentili Christiana. Bevezetőjében
arról értekezik, hogy a magyarság hatalmas áldozatok árán tudott a „pogány
barbárság” állapotából a keresztény hit dicsőségére jutni: „Mi tehát a keresztény Magyarországot a pogány Magyarországból vezettük le, hogy az utódaink
lássák, sorsunknak mennyi igyekezetre, feletteseinknek előrelátásra volt szükségük, míg az egykori szkíta barbárság eljutott a hitnek, vallásosságnak, a
szentségnek arra a fenséges magaslatára, amelyben ma láthatjuk”.126 A költeménynek két része van: „De Gentilium Hungarorum, Duce Attila, in Christianos cridelitate” és „Hungari Duce Geisa, Fidem Christianam suscipiunt”. Soraiból egy hagyományos középkori keresztény Attila-kép bontakozik ki, de
figyelemre méltó változással: az elhivatott keresztény magyar ember előtt
124 Boga, 1914. 11. A Siculia… három példánya Budapesten található, Erdélyben Szebenben, Brassóban és Kolozsváron őriznek egy-egy példányt. Albert, 1983. 806; Lakatos,
2017. 161–162.
125 Szörényi, 1993. 55.
126 Uo. 56.
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Attila mint a hitet romboló negatív figura jelenik meg, aki viszont csodálatra
is késztet, mint a „győzhetetlen, ellenséget letipró, világhódító nép vezére!”.127
E kettősség nem mondható el a bécsi születésű Schez (Schetz) Péter
(1691–1756) Nagyszombatban, 1716-ban kiadott munkájáról (Metamorphosis
Hungariae). Az Attilával foglalkozó részekből egy dühöngő barbár alakja tűnik
elénk, akinek hatalomvágya, vadságán túlmenően, beárnyékolja jellemét, harci szenvedélye pedig a testvérgyilkosságba is belesodorja.128 Az osztrák Schez
valóban megtestesíti a Habsburg-hű jezsuita sztereotípiáját. Művével azt sugallja, hogy a gyilkosságba torkolló testvérharc révén a magyarok elvesztették
jogukat a „nemzeti királyságra”, de Magyarország Hunna amazon testéből keletkezett földje megtartotta európai hivatását, és a Bécsben regnáló dinasztia
támasza kell legyen.129
Részpeli László (1703–1763) 1725-ben lett tagja a jezsuita rendnek. Nagyszombatban, Kolozsvárt és Kassán tanított költészettant, retorikát, bölcseletet
és teológiát. Hunnias, sive hunnorum e Scythis Asiatica egressus című, Nagyszombatban, 1731-ben megjelent eposza Vergilius Aeneisére épül. Műve ajánlását a frissen végzett „neo-baccalaureatusokhoz” intézi kifejtve, hogy a magyarok őseinek a hunokat tekinti, nem a Moszkvának alávetett szolgalelkű
embereket, mint azt némely „áltudósok” terjesztik. Szerinte a hunok – az
Aeneis párhuzamánál maradva – úgy viszonyulnak a magyarokhoz, mint a trójaiak a rómaiakhoz: „Ugyanaz a nép, csak neve változott”.130
Meggyőződését, miszerint a világ Attilát és a hunokat tévesen ítéli meg,
Részpeli már költeménye Előhangjában kifejti:
„Meg ne remegj, ha te hallod Attila vad neve hírét,
Krónika mondja csak azt: mája, epéje hamis.
[…]
Harc, kegyelet…, vajon Attila kisebb lenne-e Trósznál?131
Csakhát róla nem írt Vergilius sohasem.
Mars nem adott a hunoknak békét, írni nyugalmat,
Őrjöng, forr a világ, percre se szűnik a harc.
Sok maradandó volt, ami méltó lenne papírra,
Ámde írásra senki se szánta magát.
Szép tettről a vitéz bátorság önmaga hallgat,
Csak barbár tettről ír, aki itt idegen.
És akit égig emeltek régen a római írók,
Abban a véteknek még csak az árnya se volt?
Nagy Sándornak a nagy neve, dicskoszorúja mivé lesz,
Hogyha a szerzője csak tragikumra figyel?
127
128
129
130
131

Uo.
Uo. 69.
MAMŰL. X. 252 (szócikkszerző Kecskeméti Gábor).
Szörényi, 1993. 94.
Trósz: Trója mondabeli alapítója és első királya. A trószok Trója lakói, Aeneas seregének tagjai, akik Itáliába menekültek.
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Ó sors! Római nép alapot rak… Mennyi dicső mű!
Hont alapít a magyar… Érdemi mű? Nyoma sincs.”
[Csonka Ferenc fordítása]132

Egészen új hang ez a jezsuita epikában, melyben szó nincs a kereszténygyilkos barbárság elmarasztalásáról, sőt Attilát, mint a „magyarok első királyát”,
teljes dicsőségében mutatja fel. Az is jellemző, hogy a hun király látomásában,
melyben feltárulkozik a magyarság jövője, Jupiter kizárólag a „nemzeti” királyokat mutatja fel neki, ügyesen megkerülve a Habsburg-ház említését. A legelőkelőbb helyre Mátyás kerül, akinek érdemeként említi, hogy elfoglalta
Ausztriát. De a királyok nem kizárólagos szereplői a látomásnak: a hun „népnek”, pontosabban a magyar arisztokráciának is kijár a dicsőségből. Bánk bán
történetének említésekor II. András azért válik pozitív alakká, mert a lázadó
nemest, felesége gyilkosát – igazságérzetére hallgatva – büntetlenül hagyta.
Részpeli megváltozott viszonyulása a múlthoz tehát nem csupán szakítás a
Habsburg-hű jezsuita állásponttal, illetve nemcsak hazafias gesztus, de erős
rendi alapú magyar történeti tudatot is tükröz.133
Az Erdély Cicerójaként is emlegetett Gyalogi János (1686–1760) Gyöngyösön született, a jezsuita rendbe már 1701-ben belépett. Állomáshelyei Kőszeg
és Nagyszombat (ahol tanulmányait is folytatja), előfordul még Besztercebányán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen (1716–1724), Szatmáron, Kassán, illetve Székelyudvarhelyen többször is (1724–1725, 1738–1740, 1742, 1751–1755)
mint rendházfőnök és iskolaigazgató. Innen került utolsó állomáshelyére, Budára. Marosvásárhelyi, de főleg székelyudvarhelyi hosszas tartózkodása bizonyos kötődést alakított ki a távolról érkezett jeles hitszónokban, a székelység
iránt. Ezt abból is sejtjük, hogy latin nyelvű panegirikuszokon (dicsőítő költeményeken), illetve a helyes latin írást és kiejtést tárgyaló művén túl egy jelentősebb munkát hagyott maga után, amit Székelyudvarhelyen írt 1738-ban, és
Udvarhelyszék akkori főkirálybírójának, gróf Gyulaffy Lászlónak ajánlott.134 Ez
egy hun tárgyú hősköltemény, címe: Inclytae et antiquissimae Siculorum
Transylvaniae magno Attilae hunnorum duci. „Ebben a munkájában – írja Biró
Lajos – a székely lovasrendet s a nemeseket, mint Attila leszármazottjait, a
török háború folytatására buzdítja. A munkán a nyomda nincs feltűntetve. Valószínűnek látszik, hogy abban az időben a jezsuitáknak az udvarhelyi rendházban is volt nyomdájuk”.135 Az udvarhelyi gimnázium igazgatói székében
Gyalogit két évszázad múltán (1931–1936, 1944–1945) követő Birónak a könyv
kiadási helyére vonatkozó sejtése nagy valószínűséggel alaptalan. A mű egyébként aktuálpolitikai célzásokat is tartalmaz, a nevezetes katonai erényeket
öröklő, hunutód székelyeket a Habsburgok vezérletével folytatandó, pogány
132
133
134
135

74

Szörényi, 1993. 95.
Uo. 105–106.
Albert, 1993. 22; Hermann, 1993. 39, 299–300.
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törökök elleni harcra buzdítja. Gyalogi munkássága ismeretében feltételezhető, hogy a Székelyföldön szolgáló rendtagoknál még erősebb kötődés alakulhatott ki a hun történelem, a hun–székely–magyar folytonosság eszméje
iránt, mint a jezsuitáknál ez általában tapasztalható.
Az igazság az, hogy a negatív megvilágításba állított hun király, a testvérgyilkos Attila még visszatér a magyarországi jezsuita epikában. Mattyasovszky Ignác (1718–1761) nyitrai születésű szerzetes, a nagyszombati egyetem tanára, hitszónok, utóbb világi pap 1735-ben, Bécsben lett a Társaság
tagja. Négy darabból álló költeményciklusa 1744-ben jelent meg Nagyszombatban, címe Illustrium Hungariae Virorum Ethopejae. Ebben Buda ártatlan áldozat, amiért a fővárost, amelyet épített, saját nevéről nevezte el, illetve amiért figyelmeztette Attilát véres háborúinak fölösleges mivoltára:
„Ó, hányszor keseregtem, a vérből – hidd el – elég volt,
Karod is elfáradt, tedd hüvelyébe legott.
Ellenség ha hiányzik, okot ne keress diadalra,
Harcot nyerni dicső, ámde a béke dicsőbb.
Műved: napnyugat és kelet már retteg a huntól,
Most hát, tedd, hogy a hunt: már ugyanők szeretik.
[…]
Tudd meg: nem jó vérrel alapítani nagy birodalmat.
Mars: készít, gyarapít: béke, de tart: szeretet.”

A jóslat figyelmezteti a királyt, hogy el fogja nyeri büntetését, testvére árnya
kergeti halálba, és testvérharc őrli fel a nagy birodalom építményét:
„Nem lesz itt nyugalom, testvér öli harcban a testvért,
Testvér vére folyik, festi a harci mezőt.
Nemzeted egy részét rút ellenség veri majd le,
És ez a rész menekül Szkítia földje felé”.136

Mattyasovszky kritikus Attila-képe viszont másképpen negatív, mint például Schez Habsburg-apologetikán alapuló ellenséges viszonyulása. Ő nem az
idegen dinasztia dicsőítése közben marasztalja el Attila kegyetlenségét, hanem egy „belső önbírálat” eszköze kíván lenni, amely feltárja a magyar rendek
„ősbűnét”, a „pártoskodás” vétkét.137
A székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi jezsuiták Székelyföld hit- és szellemi életének jelentős szereplői, ami nem csupán a reformáció terjedésének a
megállításában nyilvánult meg. Az itt szolgáló szerzetesek többnyire a nagyszombati egyetemen képzett, művelt és tájékozott emberek voltak. A Székelyföld földrajzi középpontjában található udvarhelyi rendházban a jezsuita
136 Szörényi, 1993. 119–120.
137 Uo. 120.
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szempontból „csonka” 18. században (hiszen 1773-ban a rend átmenetileg
megszűnt) meghaladja a 20-at csupán azon szerzetes-tanárok száma, akik irodalmi vagy tudományos publikációik révén váltak ismertté. Többségük hittudományi, egyháztörténeti, vallásfilozófiai munkát tett közzé, Csernovics Ferenc, Gyalogi János, Okolicsányi Elek viszont Erdély és a térség történetével is
foglalkoztak, Hedri Antal pedig földrajztudománnyal. A tudós rendtagok magas száma természetesen azt is tükrözi, hogy a jezsuiták, a rend felső vezetése
utasítására, sűrűn változtatták állomáshelyüket: a csíki származású Lestyán
Mózest kivéve 3-4 esztendőnél többet egyikük sem töltött Udvarhelyen. Az is
megállapítható, hogy – ugyancsak Lestyán Mózest kivéve – valamennyien a
Kárpát-medence távolabbi vidékeiről származtak. A Ratio Studiorum is leszögezte, hogy a jó képességű tanárok és szónokok ne időzzenek sokáig egy helyen. E folytonos változásnak nyilván voltak negatív következményei, de öszszességében a hit és a rend érdekeit, valamint az oktatás minőségét szolgálta.138
Az udvarhelyi jezsuitáknak a város népével való kapcsolata nem merült ki
oktatói, hitszónoki és közvetlen hitszolgálati tevékenységükben. A bécsi Litterae Annuae bejegyzései szerint itteni iskolájuk diákjai 1701 és 1771 között legalább 55 alkalommal, latin és magyar nyelvű drámákkal léptek a város közönsége elé.139 Az előadások helyszíne kezdetben a katolikus plébániatemplom
volt, és tudjuk, hogy ezeken kíváncsiskodó protestánsok is megjelentek,140
1728-ban pedig feljegyezték, hogy a „theatrumban” nézőként többször előfordult gróf Gyulaffy László, Udvarhelyszék főkirálybírája.141 1760-ban „új színház” („theatrum novam”) építéséről (talán inkább berendezéséről?) értesülünk. A bemutatott darabok között 1763-ban szerepel egy hun tárgyú
iskoladráma, a Holozous hunnorum in Asia imperator című,142 ami jelzi egyfelől
a jezsuiták, másrészt talán a helyi közösség fogékonyságát a téma iránt. Azt se
feledjük, hogy a Litterae Annuae nem jegyzett fel minden előadást, illetve minden előadott darab címét sem rögzítette, így – különösen Gyalogi többrendbeli itt-tartózkodása idején – számolhatunk akár más hun tárgyú, dramatizált
történetekkel is.
A hun történelem egyébként az egész magyar nyelvterületen dokumentálható jezsuita iskolai színjátszás egyik kedvelt témája volt: a budai diákok magyarul adták elő Attila és Buda történetét, Pozsonyban (1741-ben) pedig A
Mars kardját elnyerő Attila mondája került színre.143 A dramatizált történelem
viszont nem csupán a jezsuiták kedvelt műfaja. A szegedi piarista diákok is
bemutattak a vizsgák során egy-egy „erkölcsnevelési célzatú dialógust, amelyet az osztályvezető tanár szerkesztett” azért, „hogy a tanulók a szereplésben
138
139
140
141
142
143
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gyakorlatot szerezzenek”. 1768-ban, a harmadik és negyedik osztályosok előadásában latinul elhangzott egyik „jól megírt beszélgetés” („succinta colloquia”) címe: A hunok bejövetele Magyarországba.144
Ismervén a jezsuiták túlnyomó többségének álláspontját a magyar és székely eredetkérdésben, aligha fér hozzá kétség, hogy az udvarhelyi és marosvásárhelyi gimnáziumokból kikerülő székely ifjak – erős katolikus hitük mellett
– hun eredettudattal felvértezve hagyták el iskolájuk padjait. És talán abban
sem tévedünk, hogy a hívek történelmi okítása (a szószékről, illetve a papi szolgálat különféle eszközeivel) is ugyanezt az irányt követte.

144 Uo. 494.
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A TANKÖNYV minden idők legkézenfekvőbb eszköze a köztudat alakítására.
E folyamat hatékonysága elsősorban attól függ, hogy mennyire széles körben
terjedt el az illető társadalomban az írás-olvasás ismerete.
A magyar nyelvterület újkori „alfabetizációs térképén” Székelyföld előkelő
helyet foglal el. Itt a városi és falusi elemi iskolák kiterjedt hálózatát találjuk
már a 16. században, a 17. század végén pedig minden székben működött legalább egy középfokú tanintézet. Kivételt – a középiskolák tekintetében – csupán az apró, vármegyék közé ékelődött, kizárólag falvakat tömörítő Aranyosszék képez, ennek települései viszont közel voltak a tordai unitárius
gimnáziumhoz, illetve a híres nagyenyedi református kollégiumhoz. Így Jakó
Zsigmond már a 16. század második felének erdélyi viszonyaira vonatkozóan
megállapíthatta: „Főként a székelyföldi szabad társadalomban figyelhető meg
az anyanyelvű íráshasználat gyors terjedése a falvakon”.145
Az írásbeliség terjedésének mértékét kutatva Pál Judit az 1785–86-os úrbéri
összeírás, illetve a Mária Terézia (1741), II. Lipót (1791) és II. Ferenc (1792)
trónra lépésekor készült „homagiáliák” (hűségeskük) adatait elemezte. Ezek
mind olyan dokumentumok, amelyeket a különböző társadalmi kategóriák hivatalt viselő képviselői (a falusi esküdtek is) kézjegyükkel kellett, hogy ellássanak, amennyiben írástudók voltak, kereszttel pedig az írástudatlanok. A
vizsgálat nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a 18. században Székelyföldön az „írástudás szintje magasabb, mint a fejedelemség egészében, bár
alacsonyabb a nyugat-európai értéknél. Erdélyben a szász és székely székek
jelentették a világos foltot az alfabetizáció térképén, és ők igazodtak leginkább a közép-európai állapotokhoz”.146
A 17. századi középiskolákban a hangsúly a latin nyelv minél magasabb
szintű elsajátítására tevődött, ezt szolgálták az akkori tankönyvek is. A jezsuiták tanintézeteiben a történelem 1735-ben vált önálló tantárggyá,147 hasonlóképpen az udvarhelyi református kollégiumban is, Borosnyai Lukács János
rektorsága idején (1735–1751).148 De történelmi ismereteket korábban is oktattak, noha kevésbé rendszerezetten, ám ugyanolyan célirányosan. Így a biblia- és vallástörténeti tudnivalók mellett nem feledkeztek meg az identitás
fontos összetevőjéről, az eredettudatról sem. Ezt jól példázza a jezsuiták és
tanítványaik e kérdésbeli felfogása, de hasonló törekvések sejthetők a protestánsok intézeteiben is.
145
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SZENCZI MOLNÁR ALBERT
Molnár Albert (1574–1634) Szencen született, mezővárosi polgárcsaládból. Iskoláit Győrben, Göncön, Debrecenben járta, ezt követően (1590-től) Wittenbergben, Drezdában, Heidelbergben, Strassburgban, Herbornban peregrinált,
de rövidebb tanulmányi kirándulásokat tett Svájcban és Itáliában is. Ezután
élt Ambergben, Majna-Frankfurtban, Altdorfban, Marburgban, Oppenheimban, Heidelbergben, Hanauban. Jeles tudós személyiségekkel (így Keplerrel,
Martin Opitzcal) állt kapcsolatban. Magyarra fordította a genfi Zsoltárkönyvet
(1607), kétszer adta ki újra a javított vizsolyi bibliát (1608, 1612), de írt magyar
nyelvtankönyvet is (1610). Az 1621-ben, Heidelbergben kiadott Imádságos
könyvecske előszavában a nők iskoláztatásának fontosságáról beszél. 1624-ben
jelent meg Kálvin Institutio című művének fordítása, melynek jelentős szerepe
van a magyar teológiai és filozófiai szaknyelv kialakulásában. Házassága révén
is szorosan kötődött a német protestáns értelmiséghez. 1617-ig vezetett naplója és fennmaradt levelezése 1898-ban került kiadásra. Kolozsváron érte a
halál, a várost 1634-ben sújtó pestisjárvány idején.149
Dictionarium ungarico-latinum
Szenczi Molnár Albert e műve 1604-ben jelent meg Nürnberben. Az Előszóban is jelzi művének didaktikai célját: „A magyarországi és erdélyi tanuló ifjúságnak Molnár Albert üdvözletét küldi”.150 Ugyanott ír származásáról:
„Dédapám a siculusok vagy inkább erdélyi székelyek nemzetségéből
való volt, akik azzal büszkélkednek, hogy a magyar nyelv náluk tisztább;
azért-e, mert elsőnek vagy utolsónak jöttek ki Szkítiából, nem tudom:
annyit tudok, hogy büszkélkednek vele.”151

Magyar grammatika
A Novae grammaticae Ungaricae… 1610-ben jelent meg Hanauban. Ennek
Ajánlásában a szerző a következőket tartja fontosnak hangsúlyozni:
„Annyi bizonyos, hogy nyelvünk az európaiakkal nem rokon, kivéve
néhány Pannóniában talált dolog szláv megjelölését, de nagyrészt azok
is elváltoztak. Tudom azonban a legtudatlanabbakkal együtt, hogy Ázsia
szkíta vidékein ma is élnek bizonyos népek, amelyek a mi hun nyelvünket használják. A hegyeken túli siculusok vagy székelyek hun betűjegyeit,
amelyeket Székely István Magyar krónikájában említ, én sohasem láttam
és olyan embert sem ismerek, aki ilyet látott. Kérem hát honfitársaimat,
elsősorban az erdélyi székelyeket, hogy ha ilyesmi akadna náluk, azt
149 MAMÜL. XI. 76–78 (szócikkszerző: Szabó András); Szenci Molnár, 1984. 5–72 (Benkő
Samu bevezető tanulmánya).
150 Szenci Molnár, 1984. 164 (Borzsák István fordítása).
151 Uo.
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megjegyzéseikkel egyetemben adják közre, és a magyar nyelv művelését
[…] ne vessék meg”.152

Ami Szenczi Molnár fennebbi sorainak feltételezhető hatását illeti, művei
1984-es válogatott kiadásának bevezető tanulmányában Benkő Samu a következőket írja: „Tudomásunk szerint soha senki nem válaszolt Molnár felhívására. Abban azonban szép szimbólumot látunk, hogy a zsoltárainak román fordítását tartalmazó bőrbe kötött kéziratos könyv kötéstáblájának belső lapjára a
másoló 1697-ben latinul, cirillbetűs románul, görög betűs latinul, zsidó betűs
latinul és székely rovásírással egyaránt felírta nevét: »Est Johannis Viski, cujus
auxilium D[ominu]s est. – Viski Jánosé ez az Soltár«”.153
GELEJI KATONA ISTVÁN: MAGYAR GRAMMATIKÁCSKA
Katona István (1589–1649), a fejedelemség korának jelentős protestáns egyházi írója a Borsod vármegyei Gelejen született. 1613-ban „senior” volt Sárospatakon, majd rektor Beregszászon, 1615-ben pedig Bethlen Gábor támogatásával peregrinációra indult Heidelbergbe. 1617-től rektor Gyulafehérváron,
majd 1619–20-ban ismét Heidelbergbe ment, az ifjú Bethlen István nevelőjeként. 1621-től udvari pap Gyulafehérváron, 1633-tól erdélyi püspök is. Magyar
grammatikácska című írása, mely az első magyar nyelven írt grammatika a Titkok titka című, 1645-ben Gyulafehérváron megjelent vallási tanításának a függeléke.154 Ebben a – diákkezeken sűrűn forgó – művében a székelyekről így
vélekedik:
„A székelyek a régi scythiai magyaroknak igaz maradványi, úgy mint
kiknél még az igaz tulajdon magyar bötűk is megvagynak, kik noha csúfos, és mi tőlünk értetlen szókval is élnek ugyande az enyett igen ékesekvel és jegyzősökvel is, melyeknek le-jegyzegettetésével itt papírost nem
foglalok, edig mostan légyen elég”.155

APÁCZAI CSERE JÁNOS: MAGYAR ENCYCLOPAEDIA
A 17–18. század egyik sokat használt, szinte tankönyvszámba menő oktatási
segédanyaga Apáczai Csere János (1625–1659) Magyar Encyclopaediája volt
(Utrecht, 1653). Ennek bevezetőjében Apáczai gyulafehérvári mesterének, Johann Henrich Bisterfeldnek (1605–1655) a bölcsességét idézi: „A szentírást az
152
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egész enciklopédiának legalább közepes ismerete nélkül senki sem magyarázhatja sikeresen. Annak pedig, hogy szilárd műveltséghez jussunk, nincs hasznosabb módja, nincs előnyösebb útja, mint az, hogy minden dologról rövid
vázlatot állítsunk össze, és minden tudomány rövid összefoglalását emlékezetünkbe véssük”.156 Az első rész ismeretelméleti összefoglaló, a második és harmadik logika, a negyedik-ötödik rész számtan és mértan, az ötödik toldaléka
az anyag mozgásának és szerkezetének kérdéseit tárgyalja, a hatodik kozmológiai és kozmográfiai ismeretek összefoglalója (egyben az első magyar nyelvű
csillagászati szakkönyv), a hetedik természetrajz, ahol egyúttal földrajzi, fizikai és kémiai ismereteket is közvetít, a nyolcadik „a csinálmányokról”, vagyis
az emberi tevékenység eredményeiről szól (afféle technikai és gazdasági öszszefoglaló, itt mutatva be a jelentősebb egyetemeket is), a kilencedik rész tömör történelmi szintézis, a tizedik (Az emberek magaviseletéről) etikai, politikai és pedagógiai kérdésekről értekezik, a tizenegyedik teológiai kérdéseket
tárgyal, valójában tömör puritán dogmatika. A tizenkettedik rész, a retorika
nem készült el.157
A bennünket közelebbről érdeklő kilencedik rész Az ekkédig megtörtént dolgokról címet viseli. Ezt Apáczai már azután írta, hogy hazatért Hollandiából, e
körülmény pedig az adatgyűjtés lehetőségeit korlátozhatta a Németalföldön
szerkesztett részekhez képest. Többen kritizálták is érte: Bán Imre szerint e
fejezet „elsietett munka eredménye”, mely „pusztán kronológiai felsorolást ad
számos tévedéssel”.158 Fábián Ernő olvasatában is ez egy „rosszul szerkesztett
eseménytár” amely „mélyen a természettudományi rész színvonala alatt marad”.159 Szigeti József másképpen magyarázná a történelmi összefoglalónak az
Encyclopaedia többi fejezetétől valóban feltűnően különböző mivoltát. Szerinte ebben Apáczai hangsúlyos módon igyekszik alkalmazni a történelem „tanítómester” szerepét, „válogat az adatokban, az eseményekben saját szemléletét
érvényesíti”, miszerint „az a fontos a történelem eseményhalmazában, ami a
bölcsesség fejlődését mutatja”.160
Tény, hogy e sűrített kronológia lapjain Apáczai különösen mostohán bánik
a magyar történelemnek azzal a részével, amely a krónikások meg a humanisták kedvelt korszaka volt. A kezdetekre vonatkozóan mindössze arról értesülünk, hogy 376-ban „a magyarok Európában jőnek Scythiából, mely most Tatárországnak mondatik.” A felsorolás következő évszámhoz kötött eseménye:
„381. A magyar birodalom kezdetik.” A további néhány sorban elejtett hírfoszlányokat találunk Attiláról, így a 428-as évnél: „Attila, e világnak félelme
pusztít és rabol szerte-széjjel Galliában és Itáliában.” Aztán 528-ban: „A ma156
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gyarok közül a keresztyénségre térnek”.161 Majd nagy szünet következik a
hun–magyar vonatkozású bejegyzések tekintetében 970-ig, amikor „Magyarországban a keresztyéni vallás Geyza alatt ismét lábra áll”.162
Apáczai tehát magyar honfoglalásnak a hunok Kárpát-medencébe való érkezését tekinti, nem terhelve – talán didaktikai meggondolásból – a diákok
meg a tájékozódni kívánó olvasók elméjét a krónikások és humanisták ismétlődő történeteivel, így a székelyekre sem szentel külön figyelmet. A lényeg,
amelyet kiemel, a hun–magyar népi azonosság, e képletbe pedig – mivel külön
nem szól róluk – hallgatólag belefoglalja a székelyeket is.
BÍRÓ SÁMUEL: NEMES ERDÉLY ORSZÁGÁNAK STÁTUSÁRÓL,
LAKOSAIRÓL, LAKÓHELYEIRŐL ÉS FOLYÓVIZEIRŐL VALÓ
OKTATÁS
Bíró Sámuel írása nem tankönyv, és kétségtelen, hogy Apáczai Encyclopaediájához képest az oktatásban keveset használták. Mégis a tankönyvek kapcsán
foglalkozunk vele, mert egész struktúrájában, szerkesztési és információközlési módjában tökéletesen követi a tankönyvek mintáját. Azért is tankönyvnek
tekinthető, mert didaktikai céllal, nevezetesen a szerző kilencéves fia, az 1703
körül született Sámuel történeti-földrajzi, illetve hazafiúi okítására íródott.
Szerzője Homoródszentmártoni Bíró Sámuel (1665–1721), udvarhelyszéki
születésű székely nemesember. Édesapja Rab Bíró István, aki II. Rákóczi
György hűséges embereként az 1657-es szerencsétlen kimenetelű lengyelországi hadjárat során több évre tatár rabságba került. Édesanyja Kibédi Dózsa
Zsófia. Az unitáriusok kolozsvári kollgiumában végzett tanulmányai után,
1683 táján a nagy befolyású Teleki Mihály kancellár titkára lesz, akinek gazdag
könyvtárát is szabadon használhatta. Itt kerül kezébe Georgius Hornius politikatörténeti atlasza,163 mely vélhetően hatással volt rá az … Oktatás szerkesztése során.164 Teleki halála után Bánffy György mellett tevékenykedett, haladva a címek és rangok útján felfelé: előbb a csíki vashámorok „provizora”, aztán
erdélyi harmincadok felügyelője, majd 1715-től főkormányszéki tanácsos.
Egyházában is jelentős tekintélynek örvendett, 1718-ban ő lett az unitáriusok
egyik főgondnoka. Vargyasi Daniel Klárával kötött házasságából három fiú
született az 1700-as évek legelején, közülük csak a már említett Sámuel érte
meg a felnőttkort.
Bíró Sámuel legjelentősebb írása, a másolói által 1710-re keltezett … Oktatás itt számunkra nemcsak amiatt érdekes, hogy információkat közvetít a század ifjú nemzedéke, illetve minden tájékozódni vágyó erdélyi ember felé, ha161
162
163
164
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nem hangsúlyosan azért, mert egy székely nemes hitvallása is közössége
történeti identitásáról. A korabeli tankönyvek bevett szokását követve kérdések, illetve a rájuk adandó feleletek mentén vázolja Erdély történetének, földrajzának, közigazgatási állapotának fontosabb tudnivalóit. Lássuk hát a székely eredetkérdéshez kapcsolódó közlendőit:
„6. Meddig bírták hát a dákusok és gothusok Erdélyt?
Mindaddig, míglen a magyarok kijövének Szkítiából, és kiverék őket
Erdélyből.
7. Most már micsoda nemzetek lakják Erdélyt?
Sokféle, de kiváltképpen magyar, székely és szász, ezenkívül vannak
oláhok, oroszok, örmények, bolgárok, görögök, zsidók, morvák, lengyelek
és cigányok.
8. Beszéld meg nékem rendre, ezek a nemzetségek honnan és miformában jöttenek Erdélybe, s legelsőbben is a magyarokat?
Krisztus urunk születése után 300. esztendőben legelsőbben elunván
terméketlen és sovány voltát országuknak, mely az Ázsiai Szkítiában a
Maeotis tón túl vala, és majd az Északi- vagy Jeges-tengerig, egész Jughoriáig (melyet most a muszka bír; ahol ott most is – az mint báró
Herberstein165 írja – magyarul beszélnek) felhat vala. Indulának ki hat
kapitányság alatt, keresvén jobb földet maguknak, legelsőbben is a Tanais vizén jövén által, a gothusokat […] kinyomák Krímből (kik akkor ott
laknak vala), és mint a hab a habot szokta elébb-elébb taszítani, szintén
úgy a magyarok is a gothusokat elébb-elébb kezdék nyomni a Római Birodalom felé, legelsőbben is Trákiát, Görögországot, osztán Dáciát s Magyarországot elfoglalták, a magyarság is nyomokban lévén, mindaddig
míglen Dáciában és Magyarországban megtelepedének 373. esztendőben.
[…]
11. Sokáig tartott-e ez a nagy hatalmuk a magyaroknak?
Nem sokáig, mivel a katalóniai166 (mely Franciaországban vagyon)
harc után, holott száznyolcvanezer magyar veszett vala, csakhamar viszszjövén Attila, egy éjszaka az orra vére megindulván, meghala, és a fiai a
birodalom felett összeveszvén, egyik a másik ellen hadat indítván, és a
hódolt nemzetségek is örülvén veszekedéseknek, a gothusok is Ulámirt167
választák maguk királyuknak, s úgy elronták egymást Aladaricus és
Hernáx,168 két fiai Attilának, az harcon mellettek lévő magyarok elveszének. Az harmadik fia Csaba marada meg nem sok magyarsággal, ki nem
bírván a sok fellázadott hódolt nemzetekkel, kéntelenítteték visszamenni Északi Szkítiába, honnan az atyjuk kijött vala. Némelyek pedig a magyarok közül, kik az elesett Attila fiának pártját tartják vala, és nem is
165 Sigismund Herberstein (1486–1566) német diplomata I. Miksa és V. Károly követeként
1517-ben és 1526-ban járt Moszkvában. Az ekkori tapasztalatait összegző, az orosz
fejedelemségeket ismertető, térképpel ellátott munkája 1549-ben jelent meg.
166 Catalaunum.
167 Valamir (Valamer) osztrogót király (447–468).
168 A fentebb idézett forrásokból már ismert Aladár és Irnák.
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akarnak vala visszamenni Szkítiába, megtelepedének Erdélyben, és hó
pénzes vitézek lőnek a fellázadott és magyarokon triumfáló nemzeteknek […], kik elfoglalák Erdélyt Magyarországgal, és bírák a magyaroknak
Szkítiából való második visszajöveteléig.
[…]
19. Értem a magyaroknak eredeteket, érteném a székelységét is?
Hallád odafel azokat a magyarokat, kik Attila halála után nem mentek
vala Szkítiába, hanem Erdélyben megmaradtanak vala, azok a székelyek,
s azok hívák ki is a 7 hercegség alatt kijött magyarságot Szkítiából.
20. Mi formában lakhatták ők Erdélyt azalatt, holott az egész nemzetségek, kiket Attila meghódoltatott, feltámadtanak vala a magyarok ellen?
Minthogy azok a nemzetek is egyik a másikkal nem egészen valának
egyesek, kik kiváltképpen Krím, Bucsák és Moldva felé laktanak vala, és
egyszóval gétáknak hívattanak vala, Erdély lévén a véghely, megfogadák
azokat az elmaradott magyarokat, kiket most székelyeknek hívnak, hogy
laknák a végeket, és fegyverekkel oltalmaznák a gétáknak irruptiójuktól169 Erdélyt, és mind ez ideig ott laknak a végekben.
21. És miért hívják őket székelyeknek és nem magyaroknak?
Azért, mert a magyar név más nemzetek előtt, a rajtuk elkövetett hódoltatásokért, unalomba ment vala, és ezek feloszták a véghelyeket ülésekről, azaz székenként, mint ma is vannak, s úgy nevezték magukat
székhelyeseknek, s onnan mondatnak már székelyeknek”.170

Bíró Sámuel székely eredetkérdés-beli felfogását még jobban megvilágítja
két kevésbé elterjedt és használt, de igen érdekes, neki tulajdonított rövid értekezés. Ezek abban – az … Oktatás szövegének másolatát is tartalmazó – kolligátumban találhatók, amelyet egykor a Kolozsvári Unitárius Gimnázium
könyvtárában őriztek (jelenlegi lelőhelye a Román Akadémia Könyvtárának
Kolozsvári Fiókja). A kolligátum katalógusbeli címe: Principatus Transylvaniae
cum Rebus Memorabilibus Descriptio (Az erdélyi fejedelemség nevezetes dolgainak leírása). Íme az első szöveg, mely tömörsége okán teljes terjedelmében
idézhető:
A székely földéről és a székelyek eredetéről
„Minekutána Attilát megverték volna és maga is megholt volna, Aldaricus nevű generálisának az harcon megmaradott háromezer magyarjai
Ennedzár és Uzindar kapitányok alatt nem tudván hová lennének, hová
bujdosnának az sok ellenség között, kik mindenfelől környülvették vala,
és feleségeket, gyermekeket s cselédjeket hová tennék, ilyen kétséges dologban ím ezeket cselekedtek. Elsőben neveket elváltóztaták, hogy ők
hunnusok vagy magyarok volnának, azt megtagadták. Másodszor ő magok felől azt hirdetik, hogy ők Siculia másként Sicilia nevű tenger szigetéből valók volnának azt beszéllék. Harmadszor azután Erdélyországnak
napkelet felől való részében menvén ott megtelepedtek, és azt a részt
169 Irruptio = berohanás, berontás.
170 Bíró, 2007. 31–36.
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Erdélynek, Siculiának nevezték. Azután olyan székhelyeket, melyekben
az ország dolgairól beszélgetnek, és a perlekedő embereknek pereket
törvény szerint eligazíták, szerzének ilyen székhelyeket. Mely székhelyekről őket az erdélyi székhelyeseknek vagy más névvel székelyeknek
neveznek. Azért midezekből világos az, székely nem annyit tészen mint
szökjél, onnat szököljek, csak tréfából fogatott, és csak játékból ragasztották a székelyekre. Sőt ezek a székelyek az Erdélyben és Magyarországon lakó Magyaroknál 297 esztendőkkel régebbiek. Ezeknek a székelyeknek pedig kettős nemességeket: úgymint egyházi nemességeket és lófői
nemesemberségeket (Nobilitatem Primipilarem) így értsed.”

[Itt a másik értekezés következik, melyből részleteket idézünk:]
Az székelyeknek régi szabadságiról, nemességekről, s legközelebb
primipilusságokról avagy lófő nemes emberekről
„Árpád és az egész magyarok Erdélyben laktokban országgyűlést szervezének, a székelyeket is országgyűlésbe hívták megbecsülvén őket is
azért is, hogy anno 748 a székelyek a magyarok elejiben éppen Podoliába
mentek volt, és hogy a tatárok táborát Erdélybe vezették volt, ez cselekedeteket, atyafiságokat a székelyeknek szépen megköszönék. Ezek után,
hogy a székelyek Attilának és Attila idejében való igaz magyaroknak maradványai volnának, azt mindnyájan megismerék és sok ideig, hogy semmi egyéb nemzeteknek jobbágyai, adófizetői nem lettek volna, hogy a
régi magyaroknak igaz privilégiumát, szadbadságát és nemességét mindeddig megtartották, azon dolgon Árpád kapitány és a többi is a magyarok
igen csudálkozának, melyre nézve azután Árpád, az másodszor Szkítiából kijött egész magyarság, az székelyket a következendő szabadsággal
ajándékozák meg ilyen módon:
1. Mivel a székelyek Attila halála után mindeddig szabadságokat megtartották, annakokáért ezután is minden székely igaz nemes ember legyen, sőt ha valaki valamely székelyt jobbágyává akarna tenni az meghaljon, és ha önként a székely is maga szabad jóakaratjából valakinek
jobbágya akarna lenni, megölettessék az is.
2. Azután látván az magyarok az székelyeknek vitézségeket, őket primipilusokká, primipilárisokká, avagy lófő nemes emberekké csinálák.
Mely nevezet az rómaiaktól származott, mert a rómaiak is csak az fő lovaskapitányt hívták primipilusnak, primipilárisnak, magyarul lófő nemes embernek, kik az lovas kapitányok között legfővebbek voltak, melyet
vagy minéműt Generálisnak hívnak”.171

Kiderül, hogy Bíró Sámuel ismerte Petrus Ransanus munkáját, ahol emez a
székelyek szicíliai származását bizonygatja, de egyrészt nem vette komolyan,
másfelől arra használta, hogy megmagyarázza fennmaradásukat az ellenséges
népek által uralt és körülvett vidéken. Története szerint maguk a székelyek
találták volna ki a szicíliai mesét, hogy mentsék magukat. Amúgy az Attila
171 Uo. 10–11. (Kovács Sándor Előszava)
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hunjaitól való eredeztetés krónikások által leírt és a humanisták műveiben
továbbörökített forgatókönyvét találjuk nála is.
Kovács Sándor szerint a „kéziratos másolatokból arra is következtethetünk,
hogy Bíró könyvét az erdélyi értelmiség tankönyvként használta”.172 A másolatok (összesen hét darab) néhány eredeti lelőhelye alapján (a Kolozsvári Unitárius Gimnázium könyvtára, a Kolozsvári Református Kollégium könyvtára, a
Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium könyvtára, a Debreceni Református
Kollégium Nagykönyvtára)173 viszont az is sejthető, hogy nemcsak képletesen
volt tankönyv, hanem az oktatás folyamatában ténylegesen is felhasználásra
került. Az sem kérdés, hogy a fentebb sorolt könyvtárakban a tájékozódni kívánó diákok hozzáfértek és olvasták. Így – dacára annak, hogy nyomtatásban
csak 2007-ben jelent meg – aligha tévedünk azt vélve, nem kis szerepe volt a
székely mitikus múlt népszerűsítésében.
RUDIMENTA HISTORICA…
1735-ben a magyarországi jezsuita gimnáziumok tanrendje amellett, hogy
egységes tantervi szabályozást nyert, új tantárggyal is bővült: a növendékek
többségét adó nemesség igényei nyomán az önálló tárgyak sorába bekerült a
történelem. A hat gimnáziumi osztály történelem tananyagát hat kis kötetre
tagoló Rudimenta historica sive brevis, facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi pro gymnasiis Societas Jesu magyarországi jezsuita iskoláknak szánt változata Nagyszombatban jelent meg 1735 és 1739 között, majd több kiadásban ugyanitt, illetve Kassán, Egerben, Budán és
Kolozsvárott. A kérdés-felelet rendszerben összeállított tankönyvsorozat
szerkezete a következő: I. – az Ószövetség történeti anyaga; II. – a négy „monarchia” (valójában a jelentősebb ókori civilizációk): Asszíria, Perzsia, Görögország, a Római Birodalom (utóbbi a 3. századig) története; III. – a római császárok, a 4–5. századi nyugat-római császárok, az 5–8. századi kelet-római
császárok, a 9–18. századi német-római császárok története; IV. – a világ akkor létező országainak története ; V. – földrajzi ismeretek; VI. – a katolikus
egyház története. A IV. rész keretében Magyarország történetének tárgyalására 22 oldalt szentel (összehasonlításképpen ugyanitt Portugália 2, Spanyolország 4, Franciaország 5, Lengyelország 2 oldalt kap).174 A tankönyvnek a magyarok korai történetét, illetve a hun–magyar leszármazást tárgyaló része így
szól:

172 Uo. 14.
173 Uo. 14–16.
174 Mészáros, 1981. 467–468.
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„A pogány magyarok birodalmáról
1. Mi a Hungaria (a magyar nemzet) eredete?
Attila, a hunok első vezére a belső-ázsiai Szkítiából, sok nemzetnek
eme hírneves bölcsőjéből vonult ki az Úr kb. 376. évében. Rövidesen elfoglalta Pannóniát, lefektetve ezzel Hungaria (Magyarország) alapjait.
Attila halála után a megszállt tartományok népei szembefordultak a hunokkal, és többször ki is űzték őket földjeikről, míg aztán 744-ben a hunok újabb nemzetsége érkezett ide, akik a földet ismét meghódították, a
lakosságot rabigába hajtották, és hatalmukat maradandóan megszilárdították.
2. Milyen nevekkel illették ezt a földet?
Kezdetben Pannóniának hívták, ezután Hunniának, majd Avariának,
azután Ugriának, végül Juhariának és legvégül pedig Hungariának.
3. Kik uralták e földet?
Először a pannonok, őket követték a vandálok, a vandálokat legyőzték
a rómaiak, őket aztán a gótok verték le, ezeket végül a hunok hajtották
igájukba. Attila halála után a hunok nagy része visszatért Szkítiába: ezek
helyére a longobárdok érkeztek, míg az Avarus király által vezetett, és az
őróla avaroknak nevezett hunok vissza nem tértek. Ezektől a római hadsereg foglalta vissza a földet, akiktől ismét a pannonokra szállt a hatalom
– vagy helyesebben a morvákra, a földek nagy részén ugyanis akkoriban
Szvapotluk, a morvák királya uralkodott. Ezt a hunok utolsó hulláma
győzte le, akik megalapították az új Hungariát.
4. Ezt követően a hunok végre békében élhettek?
A legkevésbé sem: az Úr 788. évében ugyanis Nagy Károly vallási okokból háborút indított ellenük, mely nyolc évig tartott. A nyolcadik évben
aztán a hunok megadták magukat: attól kezdve a Foroiulia tartománybeli [Friuli-Giulia?] vezérek igazgatták őket.
5. Hogyan szabadultak fel a hunok ezek hatalmából?
Az idő múltával a hunok lerázták nyakukról a hanyatló karoling nemzetség igáját, és maguk közül választottak királyt, aki kiűzte a térségből a
frankokat, s és megerősítette a magyarok hatalmát.
6. Kik vezették az utolsó hadjáratot?
Alom vagy Almus [Álmos], volt a vezérek közt az első, akinek majdhogynem királyi hatalma volt. Alatta a következő vezérek hadakoztak:
Árpád, Szabolcs, Kund, Lehel, Gyula, Vérbulcsú és Örs. Álmos halála után
megosztoztak a földeken: tőlük ered a hét nagy dinasztia, ahonnan Hungaria sok nemes családja származik.
7. Azután kik uralkodtak?
Miután a vezérek többsége meghalt, legnagyobb tekintélye Csabának
volt, aki a régi Budán székelt. Mikor ez is meghalt, és már-már a frankok
kezébe került a hatalom, a vezérek és a nép közös akaratából Álmos unokája, Taksony (Toxus vagy Toxys) lett a király. Ez kiűzte az idegen uralmat, és visszaállította a nagyatyai szabadságot.
8. Milyen vallásúak voltak a hunok?
Bálványimádók voltak, akik elsősorban Mars és Herkules istent tisztelték. Ezeknek jeleire és jóslataira hallgattak, mikor háborút indítottak,
mikor hódító útra indultak. Egyéb isteneikről, bálványaikról vajmi keve-
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set tudunk: minden tárgy ugyanis, ami azóta előkerült, a római korból
származik.
9. Melyek voltak a hunok rossz tulajdonságai?
A hunok közt a vadságnak és a kegyetlenségnek volt legnagyobb becsülete, s a hatalom meg a zsákmány vágya hajtotta őket. Szívük dölyfös,
zabolátlan, nagyravágyó; folyton csak a másokét kívánták, a sajátjukat
egyre tékozolták.
10. Melyek voltak a hunok erényei?
Szigorú igazságosság egymás között, melyet háborúban és békében is
követtek. A szabályok alól a vezéreket sem mentették fel, ha azok alattvalóikkal szemben jogtalanul vagy istentelenül jártak el. Ezen kívül hihetetlen mértékben tűrték a koplalást, a hideget, a virrasztást. Szerették
a népet, imádták a nemzetet, a királynak kiemelkedő tisztelettel hódoltak. Csodálatra méltó, hogy azokban a sötét és babonás időkben milyen
önmegtartóztatóan éltek: a történetírók ugyanis, akik jogosan vagy jogtalanul minden rosszat felróttak a hunoknak, a test gerjedelméből származó kicsapongásról semmit sem szólnak”.175

A Rudimenta… nem csupán a jezsuita, meg egyéb katolikus iskolákban volt
használatban, intézményenként akár több példányát találjuk a különböző protestáns felekezetek gimnáziumainak és kollégiumainak korabeli könyvtáraiban is. Érdekes elem benne Csaba szerepváltása: míg korábban ez Attila fiaként tűnik fel, itt a honfoglalást követő időszak vezéreként találkozunk vele. A
magyarok hun eredetét az összmagyarság szintjén tényként kezeli, a székelyekre külön figyelmet nem fordít, nyilván őket is e leszármazási történet részének tekinti.
HUSZTI ANDRÁS: Ó ÉS ÚJ DÁCIA…
A vélhetően Huszt városában született Huszti András (1700 k.–1755) 1714ben, a nagyenyedi kollégiumban kezdte, majd 1722-től Kolozsváron folytatta
tanulmányait. 1727-től Odera-Frankfurtban teológiát és jogot hallgatott, itt
jelentek meg első munkái is: egy teológiai értekezés Krisztus elsőszülöttségéről 1728-ban, illetve Erdély három jeles református iskolájának története
1731-ben, mindkettő latin nyelven. 1733-ban a kolozsvári Református Kollégium jog- és politikatudományokat oktató professzorává választották.176 Innen
– a Bod Péter által körvonalazott sommás életrajz szerint – sorsa rossz irányba
alakult: „… Rendetlen házassága miatt a papok censurájok alá esett. Honnan
az következett, hogy hagyván a papokkal való civódást, a reform[átus] vallást
kezdette mocskolni, az ellen írogatni, illetlenül szólani. Melyekért a sinodusra
hívatott, de azt is semmibe hajtotta, oda nem ment. Azért generalis sinodus
175 Rudimenta, 1755. 77–79. (Az idézett szöveget dr. Tódor Imre fordította.)
176 Szinnyei, 1891–1914. IV. 1464; MAMŰL. IV. 247–248. (szócikkszerző: Bogár Judit)
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sentenciája által a reformátusok társaságokból kivettetett 1742-ik eszt[endőben]. Annak utána részegségre adta magát, felesége is elhalván, az urak körül
az udvarokban töltötte idejét, holmi genelogiai táblákot dolgozgatván a régi
levelekből. Változtatta vallását is, római hitre állván szerzettek néki a károlyvári káptalanban digestor capituli titulussal szép fizetést; de illetlen, alávaló
magaviselése, részegeskedése miatt ott sem maradhatván, ismét udvarokban
kezdett időt tölteni; majd minden rendbéli emberektől megutáltatott”.177
Művei tekintetében Bod Péter már nem ilyen szigorú, ezeket csupán annyiban ítéli el, amennyiben a református vallást és egyházat sértették. „Adott ki
egy szép könyvet deák nyelven”, írja az 1742-ben, Szebenben megjelent Jurisprudentia hungarico-transilvanica című, Werbőczy Tripartitumára támaszkodó jogi traktusáról. Keményen bírálja viszont az Oratio miatt, amit e műve elé
kívánt volna helyezni, de ez „benn tiltatott a tipográfiában”. „Nem alávaló
munka” Bod Péter szerint az Ó és új Dácia… című írása sem, azok közül való,
„amelyeket nagyobb részint még akkor írt, mikor életét józanon és tisztességben töltötte […], noha vagynak olyanok is benne, amelyeket megmutatni régi
dolgokról nem lehetne”.178
Az Ó és új Dácia… (melyet feltehetően 1735-36-ban írt) valóban sokat hivatkozott és idézett munka, meg érdekes azért is, mert különböző szerzők más
és más okból tartják fontosnak. A román történetírás például amiatt, hogy a
románokat a Dácia provinciabeli római telepesek utódainak tekinti, elfogadva
tehát folytonosságuk tanát és hangsúlyozva nyelvük latin jellegét.179 Román
történelem iránti érdeklődése okán (közben természetesen egyéb törekvéseiről is szót ejtve) próbálja Husztit taktikusan visszahelyezni az erdélyi köztudatba Demény Lajos is, 1980-ban írt cikkében.180 A finnugor nyelvészet viszont
úgy tartja számon, mint egyedüli magyart, aki képes volt kivonni magát a korában uralkodó „általános közhangulat hatása alól”, midőn – szembemenve a
szkíta eredet hagyományával – „a magyarokkal rokon népeknek mondja a vogulokat, a votjákokat, a cseremiszeket, a mordvinokat és finneket”.181
Huszti András Ó és új Dáciában kifejtett eredetfelfogása valóban érdekes:
úttörő módon tesz hitet a finnugor nyelvrokonság mellett, miközben ragaszkodik a magyarok krónikási ihletésű hármas (hun, avar, magyar) honfoglalásának tételéhez, tehát a hunokat, avarokat ugyancsak a finnugor népcsoportból
származóknak véli. („A régi hunnusoknak ezek voltanak a törsökei” – állítja
például a cseremiszekről.)182 A krónikások és humanisták nyomán vázolja a
Hun Birodalom összeomlásának történetét is:

177
178
179
180
181
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Bod, 1982. 330–331.
Uo. 331.
Giurescu, C.–Giurescu, D. 1971. 153–154.
Demény, 1980. 40–41.
Pusztay, 1977. 149.
Huszti, 1791. 82.
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„Kérdés.
Mi lehet annak a megmondhatatlan háborúságnak és vérontásnak az
oka, mely a magyarok és gothusok között Pannóniában esett?
Felelet.
1-ben: Némelyek azt mondják: hogy az Atilla két nagyobb fiai, úgymint Csaba és Aladár a királyság felett öszve veszvén, és az alatta való
népek két részre szakadván, meghasonlottanak, és egymás ellen támodtanak; kik minekutána megütköztenek volna, egyik a másik ellen, olyan
nagy dühösséggel harcoltanak, hogy Aladár elesvén, számtalan vitézei
közül csak 3000 katonái maradtanak légyen. Csaba pedig, Atillának a nagyobbik fia 15 000 vitézeivel egyetemben megmaradván, Görögország
felé fordult, és egy darab időt ott töltvén, annak utána Scythiába bément.
2-szor: Némelyek azt mondján, hogy Atillának a sok feleségeitől sok
fiai maradván, mindnyájan azt kívánták, hogy az atyjoktól maradott ország, mint valami közönséges örökség, a fiaknak szám szerint külön részekre hasogattassék és osztassék fel, és az Atilla mellett azelőtt hűségesen hadakozó népeket és azoknak fejedelmeit sors szerint az Atilla fiai
között felosztván, azoknak légyenek subditusai, akiknek a kocka engedéndi. Mely végzetét Aladarich, a gépidák királya megértvén, és hogy az
Atilla fiai a gothusoknak egész nemzetéből, mint valami prédából zsákmányt akarnak hányni, bosszúságra felgerjedvén; erre nézve az Atilla fiai
és a magyarok ellen fegyvert ragadván, és egynéhány vérengző ütközetek
után (melyek Pannóniában a Nébád folyó vize mellett estenek) Aladárichnak szolgálván a szerencse a magyarok megverettettenek; elesvén közöttük Ellák vagy Epel az Atilla kedves fia, és véle együtt 30 000 magyarok az
harc helyén vitézi módon megölettetvén: mely harc után a magyaroknak
szívek elcsüggedvén, Scythiába vissza tértenek, és a gépidák Dáciát elfoglalták, a gothusok pedig Pannóniát megülték”.183

Figyelemre méltó viszont, ahogyan Aladárral kapcsolatban igyekszik pontosítani, felvetve azt a – kortárs történetírásunk berkeiben is komolyan vett –
lehetőséget, hogy az ő krónikai alakjának létrejöttében esetleg Ardarich gepida vezér személye játszott szerepet:
„Jegyezzük meg pedig ez alkalmatossággal ezt az emlékezetre méltó
dolgot is: hogy az Aladár nem volt Atillának édes és valóságos fia, amint
némely magyar historikusok annak tartották, hanem nemzetségére nézve gothus, méltóságára nézve pedig a gépidák királya és fejedelme volt.
Hogy pedig őtet Atilla ottan-ottan fiának szólította, annak csak e vélt
oka: mert a napkeleti népek között eleitől fogva szokásban volt ez, hogy
midőn valamely kisebb fejedelmek és királyocskák más hatalmú és szélesen kiterjedt birodalmú királyoknak protekciójok alá ajánlották magokat,
és azoknak hűségekre meghódoltanak: tehát nagy tisztességnek és szeretete jelének tartották, ha a legfelsőbb királyoktól az alább való királyocskák fiaknak, amazok pedig ezektől atyáknak neveztettenek, mert183 Uo. 96–97.
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hogy az atyai titulus a napkeleti királyok előtt legfelsőbb becsületnek,
tisztességnek és méltóságnak tartatik”.184

Természetesen bennünket itt elsősorban az érdekel, miképpen vallott Huszti a székely eredetkérdésben. Megállapítható, hogy e tekintetben ugyancsak a
krónikások és humanisták nyomdokain járt:
„Atillának a többi között két fia maradott, úgymint Dengezics a nagyobbik Kréka nevezetű feleségétől való, aki még Atilla ideiben Pannóniától fogva a Fekete-tengerig lakó népek praefectusává tétetett. A kisebbik pedig Irnák, aki atyja halála után egész Pannóniát bírta.
[…]
[A hunok, egyfelől] …Atillának egy Irnák nevű, és amint írják legifjabb
fia fejedelemsége alatt, Erdélynek Napkelet felől való részében, az havasoknak szorosai között megtelepedtenek, és mind e mái napig ott laktak
s székelyeknek hívattak; rész szerint Emendzur és Urczindur, ugyan Atillának két fejedelmi fiai hadnagyságok alatt, a Duna és Tömösvár mellyéke körül megtelepedvén, magokat a bolgárok protekciójok alá megvonták, mely esett Krisztus születése után 471. esztendő tájában, és eképpen
Erdélynek egy részét a magyarok, másikat pedig a gépidák és gotusok
bírták. Atilla halála után mintegy 110 esztendők elfolyások alatt a magyaroknak tulajdon fejedelmek, hadnagyjok és kapitányok lévén, azoknak birodalmak és vezérlések alatt a gépidákkal sokszor háborúban éltenek, és meg is verekedtenek, néha egyiknek, néha másiknak szolgálván a
szerencsének forgó kerekei”.185

Amikor 1791-ben Dienes Sámuel „a maga költségén”, Bécsben, magyar
nyelven kiadta Huszti Ó és új Dáciáját, „mindkét nemen lévő ifjainknak” épülésére, ez már népszerű könyv volt. Bod Péter írta még 1766 előtt, hogy példányai „kézírásban forognak az ifjaknak kezeken”.186 A korabeli tankönyvekre
jellemző kérdések és feleletek rendjére épített munka, noha adatgazdagsága,
olykor bonyolult gondolatmenete és mondatfűzése helyenként nehézkessé
tennék, mégis hamar elnyerte az érdeklődő diákok tetszését. Erről tanúskodik
egy, a székelyudvarhelyi Református Kollégium könyvtárába került kéziratos
kötet: Ó és új Dácia az az Erdélynek régi és mostani állpottyáról való história,
melyben elé adatik ennek az ország régi és mostani lakosainak eredete, nevekedése és némellyeknek el enyészése a magyar királyok, vajdák és fejedelmek alatt való
állapottyával egybe, Huszti András által 1736. Mostan pedig Osvát Sámuel által,
mutató táblákkal meg ékesíttetvén le írattatott a N. Enyedi Refor[mátu]s Kollégy[omban], MDCCLX esztendőben, Pünkösd havában.187 Kiderül ebből, hogy
184
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Uo. 97–98.
Uo. 92–96.
Bod, 1892. 331.
SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. 360 oldal + 40 oldalnyi mutatók. Lt. sz. [1288. E. 9. V.]
2091.
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noha Dienes Sámuel azt állítja, „mutató táblával megbővíttetvén” adta ki
Huszti művét, ennek az enyedi kollégiumban már 1760-ban létezett mutatókkal ellátott változata. Az 1791-ben Bécsben kiadott kötet mutatóit összevetve
az Osvát Sámuel által másolt [állítása szerint: készített (?)] mutatókkal, vannak kisebb-nagyobb eltérések, de teljesen egyértelmű, hogy a kiadó a már létező mutatót használta. A proveniencia elve szerint rendezett székelyudvarhelyi kollégiumi könyvtárba került, Osvát Sámuel által másolt kéziratos kötet
az ún. Osvát-theca része, melyet 1804-ben Osvát László, Bardoc fiúszék alkirálybírája és az „Erdővidéki Tractus” vicecurátora adományozott az iskolának.188
A Székelyudvarhelyen őrzött kéziratos példányon kívül tudunk egy másik,
ugyancsak a nagyenyedi kollégiumban, 1773-ban készült másolatról.189 Huszti
András Ó és új Dáciája tehát – mint Bod Péter is jelezte – jóval nyomtatásban
való megjelenése előtt sűrűn forgott az erdélyi kollégiumi diákság kezén, kiadása után pedig olvasói tábora lényegesen bővült. Így természetes, hogy már
18. század második felében, de különösképpen a század végétől, egészen a legújabb korig, a történelmi tárgyú művek, elmélkedések, viták egyik fontos forrása lett.
BERTALANFFI PÁL: VILÁGNAK KÉT REND - BÉLI RÖVID
ISMÉRETE
A következő tankönyv gyanánt szolgáló írás Nagyszombatban jelent meg
1757-ben, szerzője Bertalanffi Pál (1706–1763), Sopron környékéről származó
jezsuita tanár. Bertalanffi Nagyszombatban és Kassán tanult, 1725-ben Bécsben lépett a rendbe, 1742-ben szentelték pappá. Több iskola katedráján (Gyöngyös, Ungvár, Pécs, Eger, Székesfehérvár) előfordult, hitszónokként működött
Győrben egy, Bécsben hét, Nagyszombatban ugyancsak hét évig. 1745-ben
Bécsben ő tartotta az első magyar nyelvű prédikációt. Volt rendházfőnök Sárospatakon, házgondnok Kassán, gimnáziumi igazgató Komáromban.190
Könyvében Bertalanffi hozzávetőleg ugyanazt a történetet adja elő, mint a
Rudimenta, helyenként hibás és zavaros kronológia szerint, kihangsúlyozva
viszont a magyarok hármas honfoglalását (Attila hunjai, „Avarus” avarjai és
Álmos magyarjai képében):

188 Jakó, 1977. 239. A kézirat címoldalának előlapján olvasható: Liber Bibliot[hecae] Sz.
Udvarelly[iensis] Refor[matae]. In Censum venit sub recto[ratus] Proff. Michaeli Szigethi et biblio[thecariatus] Johanne Finta. Est oblatione vice judicis Ladislai Osvat.
189 [Huszti András:] Ó és Újj Dacia, az az: Erdéllynek régi, és mostani állapottyáról való rövid
Historia… [másolta: Pap Sámuel, 1773-ban.] 461 oldal (kolligátumban). Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára. Helyrajzi szám: MS 122.
190 MAMŰL. I. 352.
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„A rómaiakat idővel a gothusok szoríták ki Pannóniából: s minek utána 373 eszt[endő] táján Valens191 császárnak és Damasus I. pápának idejében 6. vezérek alatt, úgy mint Zemen nemzetségből Bela, Keme és Kadika három testvérek alatt; ismét Kadár nemzetségből Attila, Keve és
Buda Bendekuknak három fiai alatt, tíz, száz és nyolcvan ezer magyarok
az asiai Scythiának Siberia nevű országából ki költözének, arra először-is
az alanusokat és wandalusokat a Maeotis-tó körül való tartományokból
ki-hajták; s hihető ez volt az oka annak, hogy az emlétett népek, ott már
bátor maradások nem lévén, éppen Francia-országba is bé rohantak. Azután feljebb költözvén a Scythák, a gothusokat is ki-verék Pannóniából. S
mint-hogy Pannóniának nagy része még akkor is a Római Birodalom
alatt vala, azokért a scitháknak vagy az első magyaroknak a rómaiakkal is
sokat kell vala harcolniok, amíg meg erősödének azon új országokban;
megerősödvén abban, azután eloszták azt magok között, és 385 eszt[endő] táján Attilát választák királyokul. Attila 404. eszt[endő] táján Sicambriát, vagy Buda városát építette fel, és azt királyi lakóhelyül vette: ismét
446. eszt[endőben] a veronai Theodoricusnak192 javallására, Attila a Római Impérium ellen támada-ki, és Német, Francia, Olasz és Spanyol országot egészen fel-dúlá. Vigezetre, úgymint 454. eszt[endőben] Attilát a
Mikolth193 nevű szűzzel (melly a bactriánusok királyának leánya vala)
menyegzője után, éjjel az orra vére sok bor italtól megindulván, és torkába folyván, 124 esztendős korában megfulasztá; e nagy vénségét Attilának feljegyzi ugyan T.P. Szentiványi Márton,194 de nem próbálja, s állatja;
azért alég hiendő az.
Attilának halála után a két fiai Chaba és Aladár 456. eszt[endőben] a
birodalomért veszekedvén, 15 nap alatt annyi vért ontának-ki, hogy attól
a Duna nem véznek, hanem vérnek láttatnék lenni; mire nem sokára Aladárt is harccal meggyőzé, és megölé Ardaricus a gepidáknak királya: Chaba megint tehetetlenségét látván, a görök császárnak oltalma alá vette
magát; a többi magyarok pedig hol Scythiába vissza tértek, hol Erdélyben
letelepedtek, és néminémű-képen széket vettek; s ezektől vannak Erdélyben a székelyek.
A magyarok elhagyván Pannóniát, 478. eszt[endőben] ismét az
ostro-gothusok szállották meg azt; de 526. a longo-bardusok egy hosszú
szakállú scandiai avagy sveciai népek valának. 548. eszt[endőben] a
sclavusok vagy tótok az Ilyriumnak tartományit foglalták el, és azokat
Sclavoniának nevezték. 567. eszt[endő] táján a magyarok Justinus II.195
görög császártól azon hadi bért, mellyet nékék már az előtte való Justini191 Flavius Valens (364–378).
192 A krónikások veronai Detre (Ditricus) néven említik, nem hiteles történelmi személy.
193 Fiktív, valószínűleg bibliai eredetű név (Dávid első felesége Mikol), Kézai Gestájában
„a bactranusok királyának” lánya, kevéssel Attila halála előtt „hozták hozzá, hogy szeretője legyen”. Jordanesnél Attila utolsó éjszakájának női szereplője Ildico. A Jordanes
nyomán Kézainál rögzített epizód talán Nagy (Makedón) Sándor és Róxané történetére vezethető vissza, az Exordia Scythica szerint Róxané a baktriai király lánya volt.
Kézai, 2004. 100–101. Veszprémi László jegyzete, 135.
194 Szentiványi Márton (1633–1705) jezsuita polihisztor.
195 II. Justinos (Justinus, 565–578).
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anus196 császár is fogadott, megkérvén, és meg nem nyervén, ismét boszszúságból Avarus197 vezér alatt el-lepék Pannóniát, és avareseknek neveztetének. S midőn a sok diadalmas harcok után 670. eszt[endőben]
meghalván Chaganus III. vezérek, magok is igen elfogyának, arra az országnak egy része ismét a Görög birodalom alá esett, más részét a pannonok, avagy tótok foglalták el.
743. eszt[endő] táján Álmus Chabának, Attila fiának fia, vagy inkább
unokája más hat vezérekkel egyetemben ismét kihozá Pannóniába a magyarokat; és ugyan minden vezérnek tábora harmincezer nyolcszázötvenhét vitézekből állott: s midőn Álmus más vezéreket előre bocsátván,
és maga egy kis korig Erdélyben mulatván, annak lakóitól megöletett
volna; arra a fia Árpád lőn helyette vezérré; Árpád 748. eszt[endő] táján
Pannóniába béjövén, és azt látván, hogy Svatoplugos tót király országolna azon, elébb szép szerrel vissza kéri vala azt tőle, mint Attillától reá
maradott örökséget, de midőn semmit sem végezhetne azon szép szerrel,
arra fegyverrel kihajtá őtet Pannóniából…”.198

Bertalanffi könyve, akárcsak a Rudimenta…, a református iskolák környezetében is hódított, magyar nyelvűsége okán még nagyobb mértékben, mint
elődje.
LOSONTZI ISTVÁN: HÁRMAS KIS TÜKÖR…
Losontzi István (1709–1780) Veszprém megyéből származott, tanulmányait a
reformátusok nagykőrösi gimnáziumában, majd a felsőbb osztályokat, illetve
a felsőfokú teológiai képzést a debreceni kollégiumban végezte. Peregrinációja során Utrechtbe került, ahol 1740-ben teológiai doktorátust szerzett. Viszszatérte után, 1741-től 1769-ig a nagykőrösi gimnázium rektora volt. Református énekeskgyűjtemény szerzője (Éneklésben tanító mester. Pozsony, 1754),
melyet későbbi énekeskönyvek összeállításakor is felhasználtak. Több tankönyvet írt, ezek közül a legjelentősebb a Hármas kis tükör… (Pozsony, 1773)
című, sok kiadást megért és széles körben elterjedt munkája.199 Ennek bevezetőjében a korszerűsödő pedagógiai elvek mellett is hitet tesz: „Gyermekeknek
írtam, azért-is gyermeki elméhez alkalmaztatott módot szükség vala követnek. […] Magyar gyermekeknek magyarul írtam, nem idegen nyelven, melyet
nem értenek. Sőt valyha már valaha fel-állíttatnának a mi nemzetünkben is a
magyar oskolák, a mellyekben a szükséges dolgokra magyar nyelven taníttatnának elsőben gyermekeink!”.200
196
197
198
199
200
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I. Justinianos (Justinianus, 527–565).
Az avarok vezére Pannóniába érkezésük idején Baján kagán (562–602).
Bertalanffi, 1757. 721–724.
MAMŰL. VII. 81–82 (szócikkszerző: Szemtmártoni Szabó Géza).
Losontzi, 1783. 2–3.
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Pedagógiai elveiben Losontzi igyekszik lépést tartani korával, a bevezetőben pedig több katolikus szerző (Timon Sámuel, Pray György, Katona István)
művét jelöli meg, mint adatainak fontos forrását. Ő is a kor tankönyvdivatja
szerint, kérdések és feleletek vázára szerkeszti munkáját, bő teret szentelve a
magyar eredetkérdésnek és a honfoglalás történetének. E részben – a közép-kelet-európai térségre jellemző, a nemzeti érdeket és ideológiát előtérbe
helyező felvilágosodás jegyében – tudatosan törekszik a nemzeti öntudat történelmi érvekkel való erősítésére. Igyekszik korrigálni a korábbi tévedéseket
(így Csabát és Aladárt „törli” az Attila-fiak sorából), de ragaszkodik a krónikásoknak a hármas honfoglalás tételére épített eredettanához:
„K[érdés]:„Micsoda nemzet vagy?
F[elelet]: Magyar nemzet vagyok.
K. Kiktől származtak a magyarok?
F. A scitháktól, ezek Mágogtól Jáfet fiától.
K. Hol laktanak régenten?
F. Nap-kelet felé Ásiában.
K. Hány ízben jöttenek ki Magyar országba?
F. Három ízben: elsőben hunnusoknak, másodszor aváreseknek és harmadszor hungarusoknak vagy magyaroknak nevek alatt.
K. Kik jöttenek-ki elsőbben Magyar országba?
F. A hunnusok 374-dik eszt[endő] tájban.
K. Hogy hívták az előtt Magyar országot?
F. A Dunántúl való részt Pannóniának, a Duna, Tisza közit, Jázigiának,
a Tiszán-túl való részit Dáciának.
K. Honnan jöttenek Magyar országba?
F. A Kaspium Tengere mellől.
K. Mi ok indította őket a ki-jövetelre?
F. A szomszéd tatároknak sok alkalmatlankodások, és a földnek szűk
sovány volta.
K. Ki alatt indultanak ki előbbeni helyekről?
F. Balámbér király alatt, feleségestől, gyermekestől, szám szerént száz
nyolcvan ezeren.
[…]
Atilla 434-ben, a hunnusoknak igen híres királyok, ki-is Blédát testvér
atyjafiát maga mellé vévén, nagy dolgokat cselekedett mind a Nap-keleti,
mind a Nap-nyugoti birodalomban.
[…]
K. Hány fiai maradtanak?
F. Három. Ellák, Dengezics és Irnák. Csaba pedig és Aladárius csak költemények.
K. Minémű ember volt?
F. Alacson termetű, széles melyű, apró szemű, ritka szakállú, barnás és
nagy bátorságú vitéz fejedelem, a kihez hasonló az időben a barbarusok[nál] nem találtatott.
K. Mennyire terjett birodalma?
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F. Tanaistól fogva majd szinte a Rénus201 vizéig, a kinek mind a két
császár adót fizetett.
K. Atilla halála után mint folytanak a hunnusoknak?
F. Mindjárt kezdett hatalmok hanyatlani, és kevés idő múlva semmivé
lett.
K. Mi okozta ily hamar romlásokat?
F. Atilla fiainak egymás ellen való törekedések; mert a midőn kiki uralkodni kívánt, mindnyájan az országot vesztették.
K. Miképpen?
F. A meg hódolt fejedelmek látván egyenetlenségeket, tőlök el-pártoltanak, és ellenek támadtanak, hogy a scithiai jármot nyakokból ki vehessék.
K. Ki támadott fel elsőben ellenek?
F. Ardáricus gepidáknak királya, ki is Atilla fiaival meg-ütközvén, a
hunnusokat meg verte, el-ejtvén bennek 30 ezret; mely harcon Atillának
öregebb fia is Ellák el-esett; két fiai pedig a Pontus tengere mellé szoríttattanak.
[…]
K. Ezek után mint lett dolgok a hunnusoknak?
F. Némelyek a gepidák, gothusok és rómaiak alá adták magokat, nagyobb része pedig Irnákkal a Tanais vize körül telepedett meg, és ott sokáig lakozott.
[…]
K. Kik jöttenek másodszor Dáciába?
F. Az avaresek, a kik Volga vizen túl lakoztanak, és a szomszéd törököktől nyomattatván, nap-nyugot-felé Európába, Khágánus202 vezér alatt
által-költöztenek 550-ik esztendő tájban.
K. Mit míveltenek ezek?
F. A Tanais vize mellett lakó hunnusokat, mint régi attyok-fijait, magok társaságában vettek, és azokkal-is seregeket szaporították.
[…]
[Nagy Károly császár] 791-ben földjöket egész Rába vizéig el-foglalta:
más felől Pipinus, Károly fia, a Dráva és Száva között lakó Aváresekre
ütvén, azokat igen megtörte. Az után-is több esztendők alatt mind addig
fárasztotta őket, míg nem egészen nékie meg-hódolának 803-ik esztendőben.
K. Minémű kegyelmességet mutatott hozzájuk a császár?
F. Földeiket továbbra-is bírni meg-engedte, papokat küldött hozzájok,
a kik őket a keresztyén vallásra tanítanák, és meg-térítenék. […]
K. Lett-é valami haszna e jó igyekezetnek?
F. Igen-is: mert nem csak a köz rend, hanem magok a kágánusok-is
több urakkal együtt keresztényeké lettenek, és a frantzok alatt jobbágyi
állapotban éltenek, mígnem, az Ásiából ki-jött magyarokkal egybe szövetkezvén, hajdani szabadságokat és ditsőségöket vissza nyernék.
[…]
201 Rénus = Rajna.
202 A „kagán” az avaroknál a fővezéri tisztséget jelöli, nem személynév. Pannóniába érkezésük idején e tisztséget Baján töltötte be.
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K. Kik jöttenek harmadszor Magyar országba?
F. A hungarusok vagy magyarok.
K. Micsoda nemzetből származtanak?
F. Ezek is a régi hunnusoktól, kik törököknek-is neveztetnek”.203

Miképpen a Rudimenta, majd Bertalanffi munkája a protestáns scholákban,
úgy terjedt Losontzi 1868-ig 70 (!) kiadást megért írása a magyar katolikus
környezetben, ahol tankönyvként használták, akárcsak a többi magyarországi
és erdélyi felekezet magyar tanintézeteiben. A kötet iskolai pályafutása csak
1854-ben szakadt meg egy időre, midőn az önkényuralmi rendszer helytartótanácsa betiltotta.
Losontzi Hármas kistüköre, a korábbi jezsuita tankönyvekhez hasonlóan, a
korban élő művelt magyar emberek elméjének elengedhetetlen pallérozó eszköze volt. Áttételesen pedig – a rajtuk nevelkedett tanítók által közvetített,
leegyszerűsített üzenetek révén – e könyvek pallérozó eszközeivé váltak a városi és falusi elemi iskolák betűvetést épp csak elsajátító tanulóinak. A szószékről prédikáló papok segítségével pedig akár az írástudatlan tömegre is
kifejtették hatásukat. A szkíta–hun–magyar leszármazás, az ismétlődő honfoglalás tételei egyre inkább beépülnek a legkülönbözőbb társadalmi és műveltségi kategóriákhoz tartozó emberek tudatába.
SÁNDOR ISTVÁN: SOKFÉLE
E gyűjtemény oktató-nevelő, de mindenekelőtt ismeretterjesztő célzattal született, szándéka (és nem rendszerezettsége vagy alapossága) tekintetében
Apáczai Magyar Encyclopaediájával rokonítható. Aki „írá s egybe szedé”, szlavinczai és lukai Sándor István (1750–1815), a Nyitra vármegyei Váglukán született Sándor Ferenc és Motesiczky Borbála gyermekeként. Tanulmányait a
nyitrai piaristáknál, a pozsonyi jezsutáknál, majd a nagyszombati egyetemen
végezte. Előbb regényfordítással próbálkozott németből, de ez nehézkes nyelvezete miatt éles kritikát kapott. Később magyarított változatban közli Jelky
András kalandos történeteit.204 1784-ben Bécsbe költözött, majd 1785 és 1791
között sokat utazott Felső-Itáliában, Németországban, Angliában, Franciaországban és Svájcban, amiről úti levelekben számolt be.205 Fontos bibliográfusi
munkássága is, őt tekintik az első, több mint 3600 nyomtatványt ismertető
nemzeti bibliográfia szerzőjének.206
A Sokféle enciklopédikus folyóiratként született, első nyolc kötete 1791 és
1801 között Győrött, a sorozat IX–XII. kötetei már Bécsben jelentek meg,
203
204
205
206

Bertalanffi, 1757. 73–99.
Sándor, 1791.
Sándor, 1793.
Sándor, 1803.
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1808-ig. E gyűjteményben találni anekdotikus érdekességeket, nyelvészeti,
természettudományi, történeti és művészettörténeti írásokat.207 A székelyek
eredetével kapcsolatos vélekedését, az eddig idézettektől eltérően, egyéb –
hasonló történeti előzményekkel, társadalmi berendezkedéssel rendelkező –
magyarországi csoportokkal összefüggésben fejti ki:
„Nekem úgy tetszik, hogy a kun nevezettek ama régi magyarok, Etelének, Budának s Csabának, vitézi hunnusoknak, s ugyan a mostani kunokat, jászokat és székelyeket nézem az ő maradékaiknak, kik minekutána
Etele fiainak vezérlése alatt a külföldiekkel szerencsétlenül hadakoztak,
kénteleníttettek e földet elhagyni, s Erdélyben, Moldvában s krími Tatár-országban letelepedini”.208

Érdekes, hogy e szétrajzott hunok leszármazottainak tekinti a moldvai
csángókat is. Vélekedésére érvként a székelység körében élő eredetmítoszt
hozza fel:
„A székelyek ugyan az ő régi hagyományok szerént, nem különben a
magyar történetírók szerént, eleitől fogva a mái napig Etele népének adták ki magokat, sőt aki azt náluk el nem akarák hinni, azok ellen készek
voltak csatára kelni. […] Én úgy vélem, hogy hajdan mind a három nemzet, úgymint a kunok, jászok és székelyek egy nemzet vala, s kunok, vagyis hunnusok neve alatt esmértetett…”.209

A Sokféle székelyföldi ismertsége nem mérhető a középiskolákban használt
tankönyvekével vagy akár az Erdélyben megjelent kiadványokéval. Hatása inkább a dunántúli magyarság körében lehetett erőteljesebb, de Erdélyben is, a
nagyobb iskolákban tanuló székely ifjak találkozhattak vele.
SZEKÉR JOACHIM: MAGYAROK EREDETE
Szekér Aloysius Joachim vagy magyarosan Joákim Alajos (1752–1810) Komáromban született, fiatalon lett ferences szerzetes Keszthelyen, majd Nagyszombaton és Pesten tanult. Hitszónokként és tanárként tevékenykedett, főként Szombathelyen. 1794-ben belépett a ciszterci szerzetesrendbe, később
tábori pap lett. 1791-ben Szombathelyen írta meg kétkötetes munkáját Magyarok eredete címmel. Ezenkívül jelentős hadtörténeti és irodalmi műveket is
írt. Saját bevallása szerint fő művét nem a tudósok számára írta, hanem azoknak, akik a latin nyelvű históriákat sem megvenni, sem olvasni nem tudják,
207 Sándor István életéről és munkásságáról: MAMŰL. X. 220–221. (szócikkszerző: Papp
Júlia)
208 Sokféle. 1791 (I). 7.
209 Uo. 7–8.
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főként az „asszonyi-rend” számára, mert hasznosabbnak véli, „ha más erkölcspazarló könyvek helyett ilyetén elmetápláló és okosságot élesítő dolgok
olvasásában tölti unalmas óráit”. Írását a hun–avar és török–magyar őstörténettel kezdte, és számos forrás felhasználásával egészen saját koráig folytatta.
A székelyeket csupán két ízben említi az első kötetben. Az első alkalom,
amikor Ménmarót bihari várát elfoglalják a magyarok a székelyek segítségével,
itt egy lábjegyzetben pontosítja, hogy kikre is gondol:
„A székelyek, a kiknek maradéki most is Erdély-Országot lakják, a Magyaroknak igaz vér szerint való atyafia: mivel ők is ugyan azon napkeleti
hunnus vérből származtak, mellyből a magyarok; és pedig azon régi eleinktől veszik eredeteket, a kik hunnus név alatt leg-elsőbe ezen földre
beszállottak. Minekutánna tudniillik Attila maradéki Napkelet felé viszsza szoríttattak volna, azok közzül sokan megmaradtak Erdély-Országban; és ugyan azért nevezték magokat székhelieknek, mivel ők a régi elejek székinek helyét megtartották. A székhely név azután székelyre
változott. A nevek eredete is megmutatja tehát, hogy a székelyek igaz
magyar vérből származtanak”.210

A kötet végén található tartalomjegyzék úgy van felépítve, hogy „idő-jegyző
táblába” foglalja a nevezetesebb dolgokat, azaz minden esemény mellé pontos
dátumokat is rendelt a szerző. Amikor az idézett részhez érünk, datálás nélkül
csak annyit ír:
„A székelyek leg-régibb magyarok Európában.”

Szekér Joákim könyve ugyan nem tankönyvnek, de világosan megfogalmazott oktatási céllal készült. Széles körű elterjedése alkalmassá tette – egyebek
mellett – arra is, hogy a hun–székely eredetmítoszt minden eddiginél szélesebb körben tegye ismertté.
HORVÁT ISTVÁN: RAJZOLATOK A MAGYAR NEMZET
LEGRÉGIEBB TÖRTÉNETEIBŐL
Horvát István (1784–1846) Székesfehérváron született kisnemesi eredetű iparoscsaládban. 1805-ben bölcsészeti doktorátust szerzett a pesti egyetemen,
közben Ürményi József országbíró gyermekeinek nevelője volt, majd az országbíró titkára, 1815-től haláláig pedig az Országos Széchényi Könyvtár őre.
1823-tól diplomatikát, majd magyar nyelvet és irodalmat tanított a pesti egyetemen, de viszonya a tudós társadalommal – kirívóan ábrándos történelmi elméletei miatt (a magyar népből és nyelvből eredeztette a világ összes
210 Szekér, 1808. 115.
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népét-nyelvét) – nem volt felhőtlen, amiért az akadémiai tagságot is visszautasította. Közreműködött az Aurora megalapításában, 1833 és 1836 között a
Tudományos Gyűjtemény szerkesztője volt.211
Rajzolatok… című könyvét kényszerűségből soroltuk a didaktikai célzatú
írások közé, inkább ismeretterjesztő jellegű műről van szó. Szerzője viszont –
egyetemi oktatóként –lehetőséget kapott elméletének népszerűsítésére a
hallgatók között, és élt is ezzel, több tudós kollégájának bosszúságára. A magyarság – azonbelül a különböző regionális csoportok – eredetéről a következőképpen vall:
„A magyarok, kunok, jászok, lófejűek, palócok, pártusok mindenkor hajdan is szinte úgy egy nyelvű nemzetet tettek, mint ma egy nyelvű nemzetet tésznek. Azonban nem voltak mindenkor, vagy minden lakásokban
egy polgári alkatmány és fejedelem alatt. Tagadhatatlan maradékaik a
régi szittyáknak”.212

„Lófejűeknek” a székelyeket nevezi, akikkel kapcsolatos vélekedését odébb
bővebben is kifejti:
„A székel név marchiót (végőrt) jelent, s azért a bissenusok és szászok
is sokszor székeleknek hivatnak, s Magyarországban is az ország szélein
több Székelységek, Őrségek, Skopiák sat. voltak. A székeleknek nemzetségi nevek a lófejű név, mely a törvényekben és a nemzet XVII-dik századi pecsétén is olvastatik. Nem csúfnév, mint most sokan vélik. Most lófejőnek mondanók. A görögök őket scythae hippomolgi, scythae nomades,
scythae hippoboti névvel illetik; a római classicusoknál equiculi, equi,
aequiculi, aequi, aecani, aeginetae sat. nevek alatt jönnek elő. A német
Marchi, Fali, Vati, Valuen adott okot a faliscus, phalereus, falones, phalagi,
phalengi nevekre. Oly igazságszeretők voltak a lófejűk hajdan is, mint
mostanában; és azért a római nép, mely tőlük tanulta a hadizenés módját is, az igazat aequus-nak mondotta”.213

A következő oldalakon Horvátot egyre inkább elragadja a délibábos hév.
Noha a legősibb magyaroknak a palócokat tekintette, a székelyek is érdekes
helyszíneken és összefüggésekben tűnnek fel, így az Égei-tenger nála Lófejű
Tenger (Mare Aegeum), Egyiptom (Aegiptus) pedig Lófejű Ország lesz…214
Horvát István írásainak és katedrai munkájának hatása a korban nem volt
átütő, de elhanyagolható sem. Az akadémiai körök jogos rosszallása nem
használt hírnevének, de a reformkori fiatalok lelkes hazafiságát értékelték,
még ha közben fantáziadús elméletei nem is győztek meg széles tömegeket.
211
212
213
214
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Halálakor Eötvös József, Szalay László, Vasvári Pál hálával emlékeztek tanári
működésére.
TÁBLABÍRÁK KÉZIKÖNYVE
A Törvény gyakorlati kézikönyv a leendő táblabírák felkészülésének elősegítése
céljából, „Nemes Udvarhelyszék Rendei által bizottmányilag szerkeztetve” jelent meg 1844-ben. Hogy mennyire tükrözi a hivatalos álláspontot, abból is
kitűnik, hogy Balási József a marosvásárhelyi királyi ítélőtábla egykori bírája,
akkori csíkszéki főkirálybíró engedélyezte, hogy a könyv a csíksomlyói klastrom betűivel „nyomassékki.” A „tankönyv” három részre tagolódik: „Közönséges jog”, „Magány jog” és „Törvény gyakorlat.” Szerkesztési módja a megszokott didaktikus modell, egyszerű kérdések és válaszok formájában. A
„közönséges jog” fejezetnél, miután megtudjuk, hogy hogyan nevezik az országot, hányféle nemzetek lakják Erdélyt, honnan származnak a magyarok,
hányszor és milyen nevek alatt jelentek meg Európában215, a 15. kérdés így
szól: „Mit tudunk a nemes Székely nemzet eredetiről?” A válasz egyáltalán
nem meglepően a krónikás hagyományra épít:
„Atilla, a hunnusok nagy királya meghalván, az ő maradott három fiai
az országlás felett meg nem egyezhettek, hanem egymás ellen feltámadva, a meghódított nemzeteknek alkalmatosságot nyújtottak a hunnus
járom alóli kibúvásra, akik által annyira tönkre is tétetett a Hunnus birodalom, hogy Atillának két fia az ütközeten elesvén, az egyik megmaradott kevés népének egy részével elvándorlana a Boristhénes és Tanais
vizek közé, – ezen elvándorlottaktól elszakadott mintegy 3000 fegyver
fogható, kik magokat Erdély napkeleti részébe, hol ma Udvarhely, Csík,
Gyergyó, Három- és Maros székek fekszenek, megvonva, magok alkotott
törvényeik és szokásaik szerént egy elöljárót kit gróffnak neveztek választván, azáltal igazgattattak. Vannak sokan, akik a székeleknek a
hunnusoktóli leszármazását kétségbe akarják vonni, s más nemzetektől
származtatják, de ezt törvényeink megcáfolják, nevezetesen a Decr: 3. r.
4. t., de hogy a nemes székely nemzet valósággal az Atilla Hunnus maradéka légyen, meg tetzik Béla király névtelen íródeákja históriájából, mely
mint hogy legrégibb, leghitelesebb is, ki az 50. és 51-ik fejezetben ezt
mondja: »az erdélyi székelyek meghallván az Árpád hírét, és a magyarok
béjövetelét, Erdélyből a Székelyországból kimentek Pannóniába, Bihar
vára alá, és ott a Magyar vezérnek Utzubunak jelentették, sőt magokat

215 Itt a válasz természetesen az, hogy „három ízben jöttek dicső magyar eleink Európába,
még pedig elsőbben Krisztus születése után a 374-ik esztendőben Balamber vezérsége
alatt Hunnus névvel”, majd „a Hunno-Avarok neve alatt”, végül Álmos és vezérei érkeztek meg. TGyK, 1844. 4–11.
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megesmértették, ki is őket elfogadta, és azután mindenütt a székelek
voltak az előljáró sereges katonák«”.216

Idézett könyvünk nem terjedt el széles körben, mégis kutatott témánk tekintetében a lefontosabbak közül való. Tudomásunk szerint ez az első Székelyföldön szerkesztett és megjelent könyv, mely tisztán, világosan megfogalmazva, állításait pontosan dokumentálva vall a székely eredetkérdésben.
Kevés példány készülhetett belőle, de ezek mindenike a székely jogszolgáltatásban és közéletben érdekelt emberek birtokába kerülhetett.

216 TGyK, 1844. 21–23.
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TUDÓSOK ÉS SZEMFÉNYVESZTŐK
Vizsgálódások és csalások a székely mitikus múlt szolgálatában

NYUGAT- EURÓPA NÉPEI a 18. században a nemzeti érés újabb szakaszába

lépnek, Közép- és Kelet-Európában pedig – többnyire régi, elsősorban nyelvi-kulturális alapokon építkezve – ekkor születnek a modern nemzetek. Mindkét folyamatban a nemzeti büszkeség tartópillérei – köztük kiemelt helyen a
történelem – fontos szerepet játszanak. Magyarországon és Erdélyben a térség
sajátos etnikai arculata bonyolultabbá teszi a képletet, mint a kontinensen
általában. A rendi nemzetek védik, a kiváltságokból kirekesztettek követelik
jogaikat. És mindenik csoport már elkezdte keresni annak a módját, hogy jogait nemcsak szilárd, de modern alapokra is helyezze. A történelmi disputák nem
csupán tudományos viták, hanem a népi-nemzeti büszkeség védelmében folyó
harc eszközei is: olykor szakmai indíttatású válaszkeresések provokálják véleménypárbajra népek és csoportok képviselőinek önérzetét. Jó ideje zajlik már
a később némi iróniával „ugor–török háborúként” emlegetett vita, amelynek
során a magyarok szkíta–hun eredetének tana került ostromgyűrűbe, 1791ben pedig bombaként robbant az erdélyi országgyűlésen a románok Supplex
Libellus Valachorum című beadványa, amelyben utóbbiak római (tehát előkelő,
tehát nemes) származásának bizonyítása a követeléseiket alátámasztó fő érvként került bevetésre. És egyre több kérdőjel, illetve alternatív leszármazáselmélet fogalmazódik meg a székely eredetkérdésben is. Timon Sámuel 1733–
34-ben – tagadva a hun eredet tanát – a székelyek határőrmivoltát tekintette
összetartozásuk fő okának. Franz Fasching (1743-ban) jászok utódainak vélte
őket, míg Pray György (1761-ben és 1774-ben megjelent írásaiban) a besenyőktől való eredeztetés híve volt. 1797-ben kiadott könyvében Johann
Christian Engel úgy vélekedett, a székelyek azoktól a magyaroktól származhattak, akik az Etelközben maradott asszonyokra és gyerekekre vigyáztak, míg
a fősereg Nagy-Morvaországban harcolt.217
A székely eredetkérdés körül körvonalazódó vitákban fordulópontot jelentett August Ludwig Schlözer göttingai professzor munkássága. Schlözer már
1771-ben, a Halléban megjelent Allgemeine Nordische Geschichte című kiadvány lapjain szembehelyezkedett a magyar krónikások és humanisták által
körvonalazott magyar eredettörténettel. Ez a munka ugyan nem tekinthető
teljes mértékben Schlözer művének, hiszen több, korábban megjelent írást
szerkeszt itt egybe, de mindenképpen tükrözi felfogását, miszerint a magyarokat a finnugor népek csoportjához kell sorolni. Foglalkozik a hun és avar ere217 Kordé, 2016. 109–110.
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det lehetőségével is, leszögezve, hogy a források alapján nem állapítható meg,
hogy ezek a népek honnan jöttek, a magyarokkal való rokonításuk gondolatát
pedig elveti.218 1790-ben a Staatsanzeigen című folyóiratban ismét állást foglal
a magyarok finnugor eredete mellett. Itt már a székelyek származására is kitér,
és bővebb indoklás nélkül, de határozottan elutasítja annak lehetőségét, hogy
ezek hun utódok lennének.219
Azzal is számolnunk kell, hogy Schlözer történeti elvei és megállapításai
nem csak publikációi nyomán terjedtek: Göttingában ő nagy tekintélynek,
ugyanakkor népszerűségnek örvendett a diákság körében, akik között nem kevesen voltak magyarok. Kortársak feljegyzései alapján Kosáry Domokos ekképpen jellemzi előadásait: „Mintha magasból, valami hegycsúcsról magyarázná
a lent messzi elterülő tájakat a köréje gyűlt, nagyszámú hallgatónak, nemegyszer gőgösen magabiztos, olykor meghökkentően szókimondó, de mindig
szuggesztív modorban”.220
Schlözer 1795–97-ben kiadott, heves ellenreakciót kiváltó könyve221 már
részletekbe menően foglalkozik a magyarok történetével. Ennek megjelenését
– Schlözer magyar peregrinus tanítványainak köszönhetően – az erdélyi literátorok körében jóval megelőzte a híre. Úgy tűnik, Schlözer nem csupán nem
titkolta, de előszeretettel osztotta meg még munka közben, hogy miképpen
foglal majd állást az erdélyi történelem vitás kérdéseiben. Ez nyilván megtörtént a katedráról, a megszokott „gőgösen magabiztos” modorban, de Johann
Filtschhez, a Siebenbürgische Quartalschrift szerkesztőjéhez 1796. február 29én írott levelében ugyancsak keményen fogalmaz: „Tény az, hogy a magyarok
nemcsak emberi mivoltukat (kultúrájukat), hanem egzisztenciájukat is a németeknek köszönhetik, és azt is bebizonyítottam, hogy németek nélkül nem
lenne egyetlen magyar sem az Isten teremtette európai földön, eltűntek volna,
akár ikertestvéreik, a besenyők és kunok”.222
Schlözer könyve felrázta azt a székely írástudó réteget, akiknél a krónikások
által rögzített, később is hittel vallott, közéleti vitákban büszkén hivatkozott
múlt régtől fogva érzékeny pont volt. E múltra alapozott jogkövetelő érvelést
a központi hatalom korábban racionális érvekkel utasította el, vagy egyszerűen nem reagált rá. A 18. század folyamán viszont egyre többen, olykor jól felépített tudományos érvelés kíséretében kérdőjelezték meg e mitikus történelem néhány meghatározó tételét, így Schlözer nem is annyira állításai
könyörtelenségével, mint inkább nyegle és sértő hangnemével vált az általános ellenszenv célpontjává. A magyar közvélemény azon háborgott, ahogyan
barbár hordaként jellemezte, illetve a finnugor népekkel rokonította a honfog218
219
220
221

Biró, 2011. 145.
Uo. 158.
Kosáry, 1983. 519–520.
August Ludwig Schlözer: Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen is Siebenbürgen. I–III. Göttingen, 1795–1797.
222 Biró, 2011. 164.
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laló magyarokat. E felháborodást csak fokozta, hogy az általánosan Attila népeként tisztelt székelyeket kun ivadékoknak mondta, akik nyelvüket a magyaroktól kölcsönözték, kezdetben szabadok sem voltak, hanem a magyar királyok
tetszésük szerint szabhatták át földjük határait.223 Az éles vitahangulat tetőfokára hágott, egyre többen és mind nagyobb hévvel kutatták azokat a történelmi tényeket, amelyek bevethetőek az immár dúló etnikai disputa során, és
akadtak néhányan, akik a források hallgatását olykor a maguk leleményességével, de a modern tudományos etika által meg nem engedett eszközökkel
próbálták ellensúlyozni. A következő oldalakon velük foglalkozunk.
BENKŐ JÓZSEF
Erdély jeles polihisztora, Benkő József (1740–1814) az udvarhelyszéki Erdővidéken, Bardocon született, és ugyanazon Erdővidék háromszéki részén, Középajtán halt meg. Természettudósi, mindenekelőtt barlangkutatói és botanikusi
munkássága vált messze földön ismertté, ennek köszönhetően választották a
haarlemi tudós társaság tagjává. Történeti és történeti-földrajzi vonatkozású
művei viszont nem kevésbé jelentősek és máig nélkülözhetetlenek. Tanulmányait az udvarhelyi Református Kollégiumban kezdte és Nagyenyeden fejezte
be. 1767-től szolgált lelkészként Középajtán, majd az udvarhelyi kollégium
professzora lett, ahol hittudományt, szónoklattant, történelmet, földrajzot,
természetismeretet, illetve néhány nyelvet tanított (1787–1789). Ismét rövid
középajtai, majd köpeci lelkészi szolgálat következett, 1799-ben vonult vissza
végleg Középajtára.
Nagy tekintélyű tudós férfiú létére domidoctus volt, azaz kimaradtak életéből a külföldi peregrinációk, amit ellenfelei fel is róttak, miképpen szenvedélybetegségét, az alkoholizmust is. Utóbbinak, úgy tűnik, udvarhelyi tanárkodása
idején kezdett hódolni, némelyek szerint éppen a jórészt alaptalan intrikák
miatt, mindenesetre ettől kezdve végigkísérte életét.
Transsilvania generalis
Erdély ismertetésére szánt monumentális művének általános része, a Transsilvania generalis224 már 1778-ban megjelent. Itt hosszasan és részletezően értekezik a magyarok eredetéről, akiket a hunok utódainak tekint, hitet téve
egyúttal a hármas honfoglalás tétele mellett. Eszerint a magyarok három hullámban érkeztek a Kárpát-medencébe: a 4. században mint hunok, a 6. században a hun–avar invázió képében, végül pedig a 9. században Álmos és Árpád
magyarjaiként. Állításait forrásokra való hivatkozásokkal támasztja alá (Ior223 A megfelelő részt idézi: Biró, 2004. 126, 144.
224 Benkő, 1778. I–II. E hosszú címmel megjelent művét emlegeti a történetírás Transsilvania generalisként.
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danes, Callesius, Anonymus, Thuróczy), a vélemények konfrontációja során
pedig utal a kérdéssel foglalkozó kevéssel korábbi meg kortárs szerzőkre is (Bél
Mátyás, Pray György).225
Hasonlóan részletes képet igyekszik alkotni a Transsilvania generalis lapjain
a székelyek eredetéről és korai történetéről. A székelyeket Attila hunjaitól
származóknak tartja („siculos hunnorum Attilanorum progeniem esse”), akik
tehát a magyarok első hullámával érkezvén, a hun hódítástól kezdődően folyamatosan a Kárpát-medencében éltek. Itt is figyelemre méltó a hivatkozott
szerők sokasága: Thuróczy meg Pray mellett, akiket a korábbi részben is idézett, itt feltűnik Petrus Ransanus, Ioannes Pistorius, Jacobus Bongarsius,
Georgius Horn, Bay Mihály, Timon Sámuel, Apor Péter.226
Transsilvania specialis
A Transsilvania generalis megjelenésekor készen állott a második rész is, az
országot részletesen, vidékenként és közigazgatási egységenként bemutató
Transsilvania specialis, melynek latin eredetije sohasem került kiadásra. A
Transsilvania specialis eredeti kézirata ugyan elveszett, de több másolata maradt fenn. Kazinczy elismerően és egyben kritikusan írt róla: „Én minden
munkái közt, melyeket ismerek, ennek adom az elsőséget; de ez a könyv nem
kevés igazítást, bővítést, kihagyást kívánna…”.227 E művében (utalva arra, hogy
ezt a Transsilvania generalisban már részletesen megtette) Benkő tömören és
áttekinthetően foglalja össze a székely eredetkérdés-beli véleményét:
„A székely nemzet igen közeli rokona a magyar népnek, és vele egynyelvű; a birtoklás kezdetét és huzamosságát tekintve ezen a tájon megelőzi a magyarokat és szászokat”.228
„A székelyek a IV. századnak csaknem a közepén Scythiából Pannóniába érkezett Attila-törzsbeli hunok igaz ivadékai, akik ugyanazon eredetű és nemzetiségű emberek, mint a többi magyar, Magyarország és Erdély
lakosai; nemesek, kiváltságosak, és szinte Erdély harmadrészének régi,
törvényes és örökletes birtokosai.
Erőnkhöz képest […] azt tűztük magunk elé, hogy legalább egy keveset
[…] elmondjunk róluk, a következő kérdésekre figyelve:
1) Miért és hol tapadt a hun nemzetre a székely név? Felelet: Nem
azért, mert Scythiából vándoroltak be ezekre a tájakra, mint ahogy vélik
azok, akik a székelyeknek a nevét, a latin siculust helyesebben tartják
scythulus formában írni: hanem azért, mert amióta ebbe a tartományba
legelőször benyomultak, Magyarország legrégibb korszakától ezt őrizték
a legderekasabban, a háborúban fegyverrel szolgálva: a székely ugyanis,

225 Uo. 362–378.
226 Uo. 388–399.
227 Benkő, 1999. I. 63. Benkő József életére és munkásságára lásd Szabó József bevezetőjét.
(Benkő József és Transsilvániája. Uo. 7–94.)
228 Uo. I. 110.
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ahonnan a szekelus szó és idők múltán a siculus kialakult, népünk nyelvén őrizőt jelent. […]
2) De vajon a székelyek kétségtelenül a hunok utódai? Szerfölött kíváncsi korunk kétségbe vonta, hogy a hunok elismerik-e a székely népet,
ámde vesse egybe az újabb történetírókat a régiekkel, s hacsak nem tagadja azt, hogy a történelem az idők tanúbizonysága, valóban meggyőződik arról, hogy a székelyek hun nemzetség […]”.229

Mindkét mű széles körben ismert volt: a Transsilvania generalis nyomtatásban való megjelenésének köszönhetően, a Transsilvania specialis pedig a másolatok révén, amelyek Erdély jelentősebb könyvtáraiban, így a református
kollégiumokban is hozzáférhetőek voltak. Ez a körülmény tette lehetővé, hogy
Kazinczy erdélyi vonatkozású alapmunkaként hivatkozzon rá.
Az Erdély országi nemes székely nemzetnek képe…
Benkő József e műve először latinul jelent meg, 1791-ben.230 Az itt következő részlet, melyben korábbi, a székely erdetkérdéssel kapcsolatos fejtegetéseit
mintegy szintetizálja, egy 1806-os kiadású magyar fordításból származik:
„Minthogy tehát a székely nemzetnek eredetét a leghitelesebb íróktól
vesszük és tanultuk, legelsőbben is az északi hunnusok a tatároktól nyomattatván, és ázsiai Scithiából Európa felé lassan-lassan közelgetvén, a
Volga vizén által-jöttek, és ottan az alánusokat meggyőzvén és magokhoz hódítván, végtére pedig őket magokat hadakozó társsul vévén, ugyan
az ő tartományokban, amely a Volga vizétől fogva Tanais vizéig kiterjedett, letelepedtek, ahol is bizonyos ideig maradván, minthogy oly nagyon
elszaporodtak volna, hogy azon a sovány földön tovább élniek nem lehetett, 180 ezeren, a Bálámber (ki a Kádár nemzetségből való) vezérsége
alatt 374-dik esztendőben a Tanais vizén által jöttek. Innét Európának
napkeleti szélein útjokat folytatván Dáciába, amely Moldovát, Oláhországot, Erdélyt és Magyarországot a Tiszáig magában foglalta, 376-dik
esztendőben béütöttek, és azt egészen, az ott lakó gottusokat és gepidákat, kiknek nevek és hatalmok alatt több apróbb paraszt nemzetek is, úgy
mint dacusok, geták és rómaiak valának, meggyőzvén, de el nem törölvén, oly módon foglalták el és hódították meg őket, hogy a most említett
lakosokkal egyetemben azon tartományokat bírnák; nagyobb részét a
dacusoknak a vezérekkel Phritigernussal és Alaricussal együtt a Dunán
túl űzték.
Továbbá azután a hunnusok a fellyebb megírt tartományokból lábaikat és fegyvereiket mozdítván a jászoknak és szarmatáknak, vagyis metanastáknak, akik a tót nemzetből valának, földjöket, amely a Tisza és
Duna vizek között helyeztetett, 377-dik esztendőben elfoglalták, az hol
is noha ideig óráig lakni kívánkoztak, mindazonáltal a tótokat, akik nékiek adóztak, a magok lakó földjekről ki nem kergették. De ott is meg nem
229 Uo. II. 7.
230 Benkő, 1791.
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nyugodván, mindjárt azon, vagy a következendő esztendőben a Duna vizén által szállván, Pannóniát is, különb-különb féle nemzeteknek lakóhelyét, amelynek észak és napkelet felé az említett Duna vize a határa,
elfoglalták…” […] Így tehát a hunnusok, vagyis magyarok ezen nagy és
kisebb ütközetek után Dáciában, azaz Moldovában, Oláhországban, Erdélyben és a szomszéd tartományokban a magok lakásokat helyeztetvén,
a Jászságban pedig és Pannóniában uralkodásokat megállítván és erősítvén, a földmívelést és baromtartást szorgalmatosan folytatni kezdették,
és magok közt köztársaságot (republicum) állítottak fel.
[…]
Etele az hunnusoknál, a deák és görögök előtt Átilla a testvér öccsével
Budával, másként Bledával, mindketten Bendegucnak fiai 434-dik esztendőben uralkodni kezdettek, akik közül Átilla, aki öccsét Budát 445-dik
esztendőben megölte, mennyit a napkeleti és napnyugoti tartományokban, a maga alatt való hunnusokkal, és sokszor a gepidákkal és más meghódított nemzetekkel egyetemben hadakozott és alkalmatlankodott légyen, csak a nem tudja, aki a hisóriákat nem olvasta. Ezen Átilla a 454-dik
esztendőben meghalálozván, az ő három fiai születések rendje szerint
utána uralkodtak, tudni illik: […] Ellák, az atyja életében a Fekete-tengernél az Akatirusoknak királya; Dengezics, vagyis némelyeknél Deugzics és Irnák, kiknek a különös uralkodásra való vágyódások és egyenetlenségek azon nemzeteknek, amelyek az atyjok Átilla hatalma alatt
valának, a szabadulásra alkalmatosságot nyújtván, a hunnusok, vagyis a
magyarok jármát a nyakokból kivetvén, Ardarikus nevezetesen a gepidák
királya volt legelső, aki Pannóniában Ellákot megölvén, mintegy 30 ezeret a hunnusok közül elvesztett, és Dáciát s a Jászságot a Gepidák hatalma alá vetette. Mely időben a gottusok is Pannóniát vissza foglalták. Ellák után az öccse, Dengezics lett a hunnusoknak, vagyis magyaroknak
vezére, aki a gottusokkal 455-dik esztendőben Szirmiumban,231 és 457ben a rómaiakkal szerencsétlenül hadakozott; végtére pedig 469-dik esztendőben ugyanő, Dengezics összeszedvén a megmaradott magyarokat,
kik a Duna mejjékén megállapodtak vala, vitte őket megint a gottusok
ellen, utolsó szerencsét akarván próbálni: de meggyőzettetvén Pannóniának Bassia nevezetű városánál gyalázatosan visszaveretett, és midőn
nagyobb része népének Trácián által a Fekete-tenger felé az ázsiai tartományokba visszamenne, Anagastussal, aki akkor az oda való hadakozó
seregnek elöljárója vala, véletlenül összejövén, általa Dengezics vezérek
megöletett, és Marcellinusnak bizonysága szerént a feje Konstantinápolyba vitetett, és így a hunnusok uralkodásának szerencsétlenül vége
szakadott.
A feljebb elöl hozott sok rendbéli harcok után a hunnusoknak, akik az
ütközetekben megmaradtak, egy része Tráciában, Méziában, Illíriában
Martena232 váránál; más része európai, másképpen kisebb Scithiában, a
231 Sirmium, római város a mai Szerbiában, Szávaszentdemeter (Сремска Митровица)
helyén.
232 Martena, másutt Martina várának helyét nem tudtuk azonosítani. Úgy tűnik, a jelenlegi hármashatár közelében, Szlovéniában található Martinya (Magasfok, szlovén nevén
Martinje) településsel való azonosítást nem támasztják alá régészeti-történeti adatok.
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Fekete-tenger környékiben Irnák vezérjekkel együtt telepedtek le. Az
harmadik része Tatárországban helyeztetett Meotis taván túl való tartományba, ahonnét ti. a hunnusok legelőször Európában kijöttek vala,
ment vissza. A negyedik része pedig, kiknek a székelyek valóságos maradéki, Erdélyországnak napkeleti részében, amely földet a nemes székely
nemzet mái napig is különös örökös jussal bír, maradott meg”.233

Benkő nyomatékosítja, hogy az általa itt vázoltakat „majd minden európai
historikusok bizonyítják”, de tételesen is hivatkozik több késő ókori íróra (Jordanes, Priscos rétor, Ammianus Marcellinus), továbbá reneszánsz kori magyar
szerzőre (Thuróczy János, Oláh Miklós, Heltai Gáspár, bőven idézve Werbőczy
Tripartitumából). Ugyanakkor nem titkolja, hogy napvilágot láttak már az
újabb időkben állításaival ellenkező vélekedések is:
„Vagynak ugyan többek, kik a székelyek eredete iránt most eléhozott
historicusokkal meg nem égyeznek, úgymint Timon Sámuel, Fasching
Ferenc, Pray György azt állítván rész szerént, hogy a jászoktól, rész szerént pedig, és nevezetesen Pray György, hogy a kunoktól szármoztak légyen; de ezek, noha ugyan nagy hitelű írók legyenek, mindazonáltal a
székely nemzetnek mivoltát és annak privilégiumát elegendőképpen
nem esmérik, és különben is elég csekély fundamentumon, tudni illik,
hogy három ezren a magyarok, kiktől a székelyek származtak, a gottusok
és gepidák közt, mint ellenségek meg nem maradhattak volna; építeni
látszanak”.234

Eddig, a tudományos etika tekintetében minden rendben van: a szerző források, illetve a kérdést kutató 18. századi historikusok írásai alapján, ezekre
hivatkozva, jobbára a korában domináns, ő maga által is felvállalt történetet
vázolja.
A történetnek van viszont egy másik ága is. Aranka Györggyel folytatott levelezésében, 1791-ben Benkő jelzi, hogy „az originálból” lemásolta Nagy Mátyás zetelaki plébános és udvarhelyi esperes 1505-ben, a székelyek eredetéről
írt munkáját,235 és kiadásán dolgozik.236 Erről a Nagy Mátyásról, illetve kéziratáról egyéb forrásból semmit sem tudunk. Egyedül Benkő hivatkozik rá Az Erdély országi nemes székely nemzetnek képe… 1791-es kiadású latin eredetijében
(a magyar fordításból ez a rész kimaradt), de utalása korántsem egyértelmű,
annyi derül ki belőle, hogy a zetelaki plébános – amennyiben személye és írása egyáltalán létezett – a székelyek Attila hunjaitól való leszármazásának híve
volt. Benkő nem beszél arról: hol és miképpen talált a kéziratra, meg egyálta233 Benkő, 1806. 5–18.
234 Uo. 18.
235 „Nagy Mathie Archidiaconi de Udvarhely, et Parochi Zetelakiensis, Notationes de Origine Siculorum. A[nno] 1505. Az Originálból írtam le”. [Benkő József levele Aranka
Györgynek. Középajta, 1791. március 15. In: Benkő, 1988. 315]
236 „Nagy Mátyás is siet ki-indúlni; de még egy kevés bajom van véle”. (Uo. 361.)

109

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG

lán, ki lehetett ez a titokzatos Nagy Mátyás, aki Erdély eldugott szegletében, a
székely Havasalján krónikaírásra adta magát. A magyarra fordított Benkő-szöveg ekképpen szól:
„A régiek hagyományai másrészt arra tanítanak bennünket, amelyekhez hasonlókat Nagy Mátyás is leírt, hogy Attila székhelyét Valachiából a
székelyek mai földjére szállította át, éspedig a Nagy Küküllő folyóhoz közel helyezte el, ahonnan azt a helyet a mai napig Udvarhelynek (természetesen Székely-Udvarhely városa) nevezik, mivel ez [a város] a curia helye, és mellette van a történészeink által jól ismert bizonyos Bud-Vára
hegy, ez Buda vára Attila testvéréről [így nevezve], és Kadics-falva település Kadicha vagy Kadicsa vezér nevéről”.237

Nos, ebből nem derül ki, hogy a felsoroltakból mi található Nagy Mátyás
munkájában (?), és mit tesz hozzá Benkő. Ugyanazon helyről, ahova 1791-es
szövegében Attila udvarát helyezi, 1778-ban Benkő még csupán ennyit írt:
„Nyugatról, a Küküllő folyón túl van a Csicser és Budvára, latinul Budii arx,
amelynek tetején még láthatók a vár biztos nyomai…”.238 És nem tudott erről
többet az előző század végén a hun–székely eredettörténet kérdésében szintén tájékozott Lakatos István sem, aki csaknem szóról szóra ugyanazt írja: „a
Budváron pedig a régi pogányok rombadőlt várának nyomai valamennyire
még most is látszanak”.239 Időközben tehát a méreteiben és kivitelezésében
szerény váracska Benkőnél előlépett Attila székhelyévé, de aligha Nagy Mátyás művének felbukkanása nyomán.
Miért kelt gyanút a Nagy Mátyás személyére és művére való hivatkozás?
Egyrészt furcsa, hogy ezzel a kiváltképpen értékes kézirattal senki más nem
találkozott, sem Benkő előtt, sem utána. Továbbá, Benkő nem utal arra – sem
közleményeiben, sem levélben –, hogy miképpen jutott e becses mű birtokába.
Hogy nem tudott erről semmit például a zetelaki születésű, a közeli Székelyudvarhelyen iskolázott és később plébánosként ott szolgáló, művelt és tájékozott ifjabb kortársa, Zsombori József (1783–1822), aki ugyancsak élénken érdeklődött a székelyek korai története iránt? Nagy Mátyást nem találjuk a kor
egyházi személyei között sem: az udvarhelyi főesperesek sorában más forrás
nem jelöli az 1505-ben hivatalban lévő pap nevét, annyit tudunk csupán, hogy
1508 és 1523 között a Gyulafehérváron székelő Lászai János töltötte be e tisztséget.240
Azt is elvárnók, hogy egy krónikaíró egyházi férfiú felbukkanjon a kor egyetemjáró erdélyi ifjai között. A Bécsi Egyetemre iratkozottak sorában találunk is
egy „Matheus Magnus de Ruffo Monte” nevű hallgatót 1517-ben,241 ám aligha
237
238
239
240
241
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a mi Nagy Mátyásunkról van szó. Tonk Sándor a Ruffo Montét a szebenszéki
Veresmarttal (Rothberg) azonosítja,242 de elképzelhető a Torda vármegyei Marosoroszfaluval való egyezés is, mely Coriolan Suciu szerint 1393-ban „villa
Rutinorum Superior” néven fordul elő,243 majd 1424-ben, 1426-ban, 1435-ben,
1506-ban Ruz; 1440-, 1441-, 1495-ben Rwz alakban.244 Kevésbé valószínű, de
nem elképzelhetetlen az udvarhelyszéki – Zetelakával amúgy szomszédos –
Oroszheggyel való azonosítás sem (ami növelné a krónikaírónkkal való egyezés esélyét). A krónika állítólagos keltezése (1505) és a matriculába történt
bejegyzés dátuma (1517) között viszont túl nagy az időbeli különbség. Meg
persze a logika e dátumok fordított sorrendjét diktálná: csekély a valószínűsége annak, hogy valaki 12 esztendővel azután kezdje el egyetemi tanulmányait,
hogy jelentős egyházi tisztséget betöltő férfiúként krónikát írt.
Ami pedig Benkő Józsefet illeti, Karácsony János már a múlt századelőn azzal gyanúsította, hogy a Csíki székely krónika hamisításához köze lett volna, e
vád alól azonban Szádeczky Lajos fölmentette.245 De rajta maradt a bélyeg a
milkói püspökségről még 1781-ben megjelentetett művével kapcsolatban,246
amelybe a forráskritika szerint saját maga által hamisított oklevelek „átiratait”
is beiktatta.247 Nagy Mátyás tekintetében bizonyos és végleges ítéletet nem
mondhatunk, de alapos a gyanú, hogy – ha személyét nem is, de senki más
által nem látott – krónikáját Benkő találta ki.
A „CSÍKI SZÉKELY KRÓNIKA”
A székelység múltja iránt érdeklődők soraiban talán semmi sem keltett akkora
szenzációt, mint a Csíki székely krónika néven elhíresült különös, latin nyelvű
szerkesztmény, melynek legrégebbi ismert példányát Csíksomlyón keltezték
1796-ban. Az ott élő nyugalmazott plébános, Farkas Nepomuk János hozta
nyilvánosságra, állítva, hogy egy 1695-ben kelt írásról másolta, mely szintén
hű mása volna az 1533-as eredetinek. Aranka Györgyhöz írott levelében János
atya a következőképpen számol be az előzményekről: „A mely régi hagyományos levelekből írás most nem régiben a kezemre akadott a méltóságos főtiszt
úr által,248 székely nemzetünknek eredetire, díszes viselt dolgaira, vitézségire,
szokásaira, sok úri famíliák lejövésire s bizonyítására, csángók isméretére s
több eddig por alatt isméretlenül hevert nagy dolgok felfedezésire, megbe242
243
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Uo. 378.
Suciu, 1967. 90.
Szabó M., 2003, II. 845.
Szádeczky, 1905, 81–82.
Benkő, 1781. I, 55–57; I, 116–117.
Hegyi, 2016. 370–387, 382.
Biró Gábor, Csík-Gyergyó-Kászonszék főkirálybírája, aki – úgy tűnik – Farkas Nepomuk János mellett a krónika születésének egyik beavatottja.
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csülhetetlen kincset érne, melynek tulajdona valóságos oklevele ma is megvagyon… […] Sok az ideje, hogy nyomoztam ezt a drága régi írást, míg most az úr
annak hites mását kezembe rendelé, vallom, méltó örök emlékezetre…”.249
A csíki krónika részben a székely történelemmel kapcsolatos, korábban ismert információkat közvetít: tanúskodik a székelyek – közép- meg reneszánsz
kori szerzők által is vallott – hun származása mellett, az Árpád-kortól kezdődően az eseményeket többé-kevésbé hiteles általános keretbe illeszti, számos
valós történelmi alakot is felvonultat. Felsorolja a tisztségviselők választásában szerepet játszó hat székely nemzetséget, amelyekre már Werbőczy utal,
Szamosközy pedig név szerint említi őket. De meglepő és egyéb forrásokban
fel nem lelhető újdonságokkal is szolgál: például, hogy a 11. századig a székelyeket a választott „főrabonbán” vezette, aki kezdetben a Székelyudvarhely
melletti sziklás bércen álló Budvárban székelt, amelyet Attila hun király testvére, „Buda Nabou Fileim” építtetett. Itt volt a székely harcosok tanácskozási
helye, ahol a rabonbán ítéletet mondott a peres ügyekben és kihirdette az új
törvényeket. Itt őrizték az ezüstkeretbe foglalt, úgymond Anacharsis szkíta
bölcstől származó kókuszdió serleget, mely a pogány időkben áldozati kellékül szolgált. (Ez a csíkszentmihályi Sándor család birtokában található kehely
valójában 16–17. századi, akkor divatos ötvösmunka, több hasonló társa létezik a Székelyföldön és Európa-szerte.) Leírja a székelyek Árpád honfoglalása
előtti hadszervezetét, sorolja a rabonbánok neveit (akik közül egyet sem említ
más kútfő, leszámítva a Jordanesnél szereplő Irnákot). Az Árpád vezette „hunok” (!) érkezésekor Zandirhám főrabonbán fogadja az új honfoglalókat, és
adja át vezérüknek a székelyek kőbe vésett hat alaptörvényét, melyekre Árpád
népe is felesküszik. Ettől kezdve a krónika Zandirhám utódainak, a csíkszentmihályi Sándor család őseinek történetét követi, egészen 1530-ig.
A csíki krónika előbb kéziratban terjedt (Szádeczky Lajos 1905-ben nyolc
példányról tudott,250 Endes Miklós 1940-es években kelt kiadatlan írásában
újabb három,251 majd 1999-ben Deé Nagy Anikó még egy példány létére figyelmeztet252), de több, 18–19. század fordulóján kelt magyarított változat is létezett. Nyomtatásban 1818-ban közölte Kilyéni Székely Mihály.253 Eredetiségét
már közvetlenül felbukkanását követően többen kétségbe vonták, elkötelezett,
bár kétkedő hívei közt viszont ott találjuk Aranka Györgyöt, aki magyarra fordította és kiadását tervezte.
A forráskritika általában – a Szádeczky Lajos által 1905-ben publikált, kritikai kiadást kísérő tanulmánya nyomán – Sándor Zsigmond ifjú csíki nemesember, joghallgató hamisítványának tartja. Ezzel szemben többen úgy gondolják, Sándor Zsigmond a krónika felbukkanásakor túl fiatal volt ahhoz, hogy
249
250
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egymagában képes legyen megírni. Maga Szádeczky is úgy látja, „hogy e célból
másnak a segítségét is igénybe vette.” Gyanúsított például Kilyéni Székely Mihály, a krónika első kiadója, Sándor Zsigmond tanulótársa és rokona; továbbá
a jezsuitáknál iskolázott „kiválóan eszes ifjú” étfalvi Halmágyi István, aki unokahúgát, Sándor Jozefát vette feleségül, akinek a Sándorokon kívüli rokonai (a
madéfalvi Zöld, a taplocai Lázár, a Kaáli Nagy családok) szintén szerepelnek a
szövegben. Szádeczky listáján felmerül a csíkkarcfalvi Nagyboldogaszszony-templom plébánosának, Némethi Józsefnek a neve is, aki ugyancsak kutatta a székelyek hun gyökereit. Végül pedig ott van Cseke József, 1796-ban
guberniumi kancellista, akinek 1785-ben írt munkájában (Az Erdélyben levő
rejtett kincsekről) – csakúgy, mint a krónikában – szerepel Zethavára, Budvára–
Bondvára, Gumez vagy Gymes „apátúrság”.254
Egy dolog bizonyos: a 18. századi Székelyföldön, illetve hozzá kötődően létezett egy (a Szádeczky által sorolt „gyanúsítottak” mellett másokat is magában foglaló) értelmiségi kör, amely átérezte a székely múlt identitásformáló
szerepének fontosságát, és amelyen belül terjedtek e múlttal kapcsolatos információk, de ötletek, feltételezések, kitalációk is. E kör a század vége felé, illetve a következő század kezdetén vált különösképpen aktívvá, aminek nyoma
van az érintett személyek részben ismert levelezésében, de a székely eredetkérdés minden bizonnyal gyakori beszédtéma is volt. E szóbeszéd és levelezés
szintéziseként születhetett – sajnos nem tudjuk, pontosan kinek „köszönhetően” – a Csíki székely krónika, melyet Sándor Zsigmond (akár volt közvetlen
szerepe a létrejöttében, akár nem) megpróbált a maga és családja hasznára
fordítani. Az említett kör egyes tagjai tudták róla, hogy hamisítvány, mások
csak sejtették, ismét mások pedig – jóhiszeműen és elégedetten – tetézve látták beigazolódni azt, amiben hittek. Elfogultságukat nem kis mértékben fokozta a korban felbukkanó, a székelyek hun eredetét olykor lesajnáló fölényességgel cáfoló elméletek (Franz Fasching, Timon Sámuel, Pray György, August
Ludwig Schlözer) megjelenése is.
A krónika eredetiségével kapcsolatos tudományos viták a felbukkanásától
egészen a 20. század elejéig folytak. Szádeczky 1905-ben közzétett tanulmányával az akadémiai körök számára lezárta a disputát, amely viszont a sajtóban később is fel-fellángolt. Ma is vannak, akik a történeti forráselemzés meg
a filológiai-nyelvészeti kutatás eszközeivel próbálják bizonyítani eredetiségét,
részben tartalmának hitelességét,255 de főleg híveinek szakmán kívüli tábora
jelentős. Ehhez kapcsolódik egy igen érdekes jelenség, az ún. „rabonbán pohár” (áldozati kókuszserleg) körül, az utóbbi években kialakult különös tárgykultusz.256

254 Szádeczky, 1905. 81–83.
255 Csutak, 2008. 18–22; Sántha, 2013.
256 Hermann, 2007. 173–178.
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Bármiképp is keletkezett, a Csíki székely krónika nem lehet régebbi a 18. századnál. Erre több körülmény utal:
1. Születésének szinte dekameroni, krónikákra nem jellemző kerettörténete: csíki írástudó és írástudatlan emberek együtt szerkesztik „nemes és nemzetes Sándor Menyhárd, All Szeg község földje mellett levő várában, mely
Csíkban, Vacsárk és Csíkfalva faluk közt fekszik”, a Sándor család birtokában
lévő levelekből. Az efféle „csoportmunka” abban az időben meglehetősen szokatlan.
2. A benne vázolt korokból (népvándorlás, korai középkor) köztudomásúan
semmiféle hiteles írott forrás nem maradt fenn sem a Székelyföldön, sem a
tágabb térségben. Éppen egy szerény családi levéltár őrzött volna feles számban ilyeneket? Hogy aztán valamennyinek nyoma vesszen (a csíkszentmihályi
Sándor família levéltára monográfusának feltételezése szerint 1694-ben), miközben a „rabonbánok poharának” nevezett 17. századi készítésű serleg sértetlenül átvészelte a 17. század török–tatár dúlásait.257
3. A krónika záradékában a szerkesztők (?) így összegzik munkájukat: „Et
haec conscripta ex Actis 153 cartis 3 in compendium reducta258 non plus scripta, quam minus exscripta ob compendium…”.259 [„És ez kivonatba szerkesztve
153 oklevélből, 3 följegyzésből íratott össze, sem több, sem kevesebb nem íratott…”.]260 Ez – mint Erdélyi László már 1918-ban jelezte – afféle kritikusoknak
szánt IQ-ellenőrző feladványnak tűnik: „Az lehetséges, hogy volt a Sándoréknak 153 aktájuk és 3 chartájuk, csak egy kicsit meglepő az akták és charták
szétválasztása, mert hiszen a charták is akták, és feltűnő, hogy az akták és
charták egymás mellé írt száma éppen a krónikaírás állítólagos évszámát adja. Itt
is mesterkedés látszik”.261
4. A szöveg kritikai elemzése több nyelvi és filológiai visszásságot tárt fel
(pl. latin nyelvezetének, a magyar nevek írásmódjának következetlenségei).
5. Noha a kompilátorok (feltéve, hogy többen voltak) ügyeltek arra, hogy
narrációjuk a lehető legjobban illeszkedjen az általános történelmi keretbe –
ott, ahol e keretről bővebb ismeretekkel rendelkeztek –, a szövegbe számos
történeti következetlenség, ellentmondás és anakronizmus került.
6. A térségben évről évre növekvő mennyiségben feltárt, immár korszerű
módszerekkel elemzett régészeti források merőben más képet adnak a krónikában vázolt korokról.
7. Semmilyen szempontból nem illeszkedik az állítólagos eredeti változat
keltezése (1533) korába, míg felbukkanása idején, a 18. században a hamis történelmi dokumentumok készítése valóságos divatját élte.
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Mivel a Csíki székely krónika közvetlen és közvetett módon egyaránt kiemelkedően fontos szerepet játszik a székelység huntudatának alakulásában, érdemes teljes terjedelmében megismerni.
Első, részletes jegyzetapparátussal felszerelt kritikai kiadását Nagy Gézának (1855–1915) köszönhetjük. A dunántúli Gárdonyból származó fiatal régész-történész először 1881 őszén szembesült a székely eredettudat valós állapotával, amikor Sepsiszentgyörgyön vállalt állást, az éppen alakuló Székely
Nemzeti Múzeum őreként. Ezt megelőzően a pesti egyetemen történelmi, régészeti, oklevéltani, irodalomtörténeti, összehasonlító nyelvészeti és földrajzi
előadásokat hallgatott, majd hat évig a Magyar Nemzeti Múzeum díjnokaként
dolgozott, Rómer Flóris irányítása alatt. Nemzeti romantikától idegen alkata
és előtanulmányai más megoldásokat sugalltak a székely múlt korai századai
körül feszengő kérdésekre, mint amit új környezete elvárt volna, és ezt nem
volt hajlandó akár a békesség kedvéért sem véka alá rejteni. Ennek 1883. június 5-én nyomtatásban is bizonyságát adta a helyi Székely Nemzet című lap számára írt, A Csíki Székely Krónika című tárcájában. Úgy tűnik, ez keveseket győzött meg a korszerű forráskritika álláspontját védő szerző igazáról, mert
1886-ban visszatér a témára, ugyanazon lap tárcarovatában folytatásban közölve a krónika magyarra fordított, alapos kortörténeti és diplomatikai ismeretekről tanúskodó jegyzetekkel ellátott szövegét.262
Ezt változatlanul közöljük, noha több, itt is felmerülő kérdést már fentebb
– más források kapcsán – jegyzetben tisztáznunk kellett, illetve időközben néhány történeti adat, információ módosult, meg több probléma árnyalódott a
forráskritika műhelyeiben.
„Előszó
Úgy véljük, nem végeztünk fölösleges munkát, midőn a hírhedt Csíkivagy Székely Krónika lefordítására vállalkoztunk. Maga a krónika ugyan
aligha érdemli meg ezt a fáradtságot, de a hozzá fűződött érdeklődés ma
is oly nagy, mely valóban kívánatossá teszi, hogy minél többen megismerjék. Mert mily sokat emlegetik, épp oly kevéssé ismerik. Talán tévedünk, de azt hisszük, hogy minél ismeretesebb lesz teljes szövege szerint: annál hamarább vége lesz annak a legendának, mely ezen mű felől
keletkezett. Annál többen lesznek, kiknek a krónika vagy egy, vagy más
ügyetlen anakronizmusa feltűnik, mit múlt századbeli gyártói semmi
esetre sem kerülhettek el. Mert minden ilynemű hamisításnak megvan
az a végzetes sorsa, hogy lehetetlen egyesíteni benne valamennyi jellemző aprólékos tulajdonságot, mi azon kort jellemzi, melyből származottnak szeretnék elhitetni készítői. A későbbi kor szelleme, a készítés
idejének sajátos vonásai mindig befúródnak az ily hamisítványokba s
valamiféle alakban jelentkeznek.
A krónika végén azt olvastuk, hogy 1533-ban állították össze Sándor
Menyhárd kastélyában régebbi oklevelekből és följegyzésekből, melyek
262 Nagy, 1886.
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közt állítólag Radagais gót király idejéből valók is találtattak. Ha ez igaz:
akkor maga az anyag, az egyes adatok, habár a régebbi kor jellemét viselik is magukon, mégis átalakultak bizonyos fokig a Jagellók korabeli történeti felfogás hatása alatt. Ha át nem alakultak, az természetesen annál
kedvezőbb a krónika hitelességére nézve. Elsősorban tehát erre kell
ügyelnünk. Számba kell vennünk, hogy az 1533-ki compilátorok csakis
azt írják-e valóban, amit ama bizonyos 153 okmányban és 3 iratban találtak, melyre hivatkoznak s „annál sem többet, sem kevesebbet?” Ez esetben – eltekintve a Radagais-korabeli és más ilyen nagyon régi adatoktól
– egészben véve a magyar középkor (XI–XV. század) szellemét és ismeretfokát kell a krónikának feltüntetni, ahogy ezt a többi kétségtelen hitelű krónika (Anonymus, Kézai Simon, Márk, Thuróczi János, Budai Krónika stb.) és évkönyv, okmány és más emlék tárja elénk. Mindjárt a
legelső szó, a Dacia azt vallja, hogy a compilátorok valamit mégis csak
tettek ahhoz, amit állítólag az okmányokban találtak. Vagy ez is a Radagais-korabeli adatokhoz tartoznék? Csakhogy ez időben még a Dacia
Alpestris-féle elnevezés teljesen ismeretlen volt – majd alább megmondjuk, hogy mikor keletkezett – ez már egyenesen a compilátorok hozzáadása, nem is említve azt, hogy „Radagaisék korában” a régi Daciának
Gepidia volt a neve s nem Dacia. A középkornál tehát van a krónikában
későbbi történeti felfogás is; a compilátorok nem elégedtek meg azzal,
amit az okmányokban találtak, hanem megtoldották a saját ismeretükhöz mérve eggyel-mással. Az a kérdés már most, hogy ez a hozzátétel az
1533. körüli időszak történelmi ismeretének felel-e meg, vagy sem? S e
tekintetben bátran elfogadhatjuk irányadónak bencédi Székely István és
Heltai Gáspár történelmi felfogását és tudási körét, mert azt talán a Székely Krónika legfanatikusabb védője sem fogja tagadni, hogy ezek a történelmi ismeretnek legalább is álltak azon a fokán, mint a Székely Krónika
szerkesztőinek állított András Mátyás, Veres Deák, Győrffi Mátyás és István Gábor. Hiszen még csak írni sem tudott mindegyik; a krónika végén
legalább ezt az önvallomást olvassuk: „akik pedig közüllök diáktalan embörök lévén, keresztvonással megerősítettük jövendőbeli nagyobb bizonyságra.” Egy kissé ugyan komikus ez a vallomás krónikaíróknál, mert
ugyan ilyen esetben mit ér annak a tanuskodása, aki „diáktalan embör”?
Hogy a Székely Krónika történelmi ismeretkörét megállapíthassuk:
nem tartottuk fölöslegesnek jegyzetekkel kísérni a fordítást. Azok eléggé
feltűntetik majd, hogy a krónika a történelmi ismeret melyik korbeli
színvonalának felel meg.
Ami a krónika külső történetét illeti, arra nézve az érdeklődőket Szabó
Károly két tanulmányára utaljuk. Mi csak annyit jegyzünk meg, hogy a
kéziratok mind a múlt század végéről valók; sem az állítólagos 1533-ki
eredeti kéziratnak, sem az 1695-ki másolatnak, sem a 153 eredeti okmánynak és 3 iratnak nincs legkisebb nyoma is, még annyi sincs, hogy a
múlt század vége előtt legalább valahol említené valaki, hogy ilyen munka létezik. Pedig hát Csíkban utóvégre is csak tudhattak volna róla mind
a XVI., mind a XVII. században; hiszen állítólag nemcsak az 1533-ki szöveget hitelesítették „törvényes emberek”, hanem az 1695-kit is. Ennyi
„törvényes” hitelesítés után csak tudomást kellett volna venni egy ily
nevezetes munka lételéről legalább Csíkszéknek. De – ismételjük – nincs
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nyoma, hogy valaki tudna róla egész addig, míg a múlt század végén előálltak vele.
Sajtó alá Killyéni Székely Mihály adta „A Nemes Székely Nemzetnek
Constitutiója. Pest, 1818.” c. műve végén (276–295. lap). A fordítást ezen
szöveg után közöljük.
A Székelyek eredete s a Csík-, Gyergyó és Kászonszéki hősök és
előkelők viselt dolgai
I.
Havasi Daciát263 (Dacia Alpestris) Atilla birodalmának romlása után a
legharciasabb emberi faj, a székelyek nemes, nagylelkű, de az idők méltánytalansága által megviselt, hadi dolgokban legjártasabb nemzete foglalta el. Az örökségeket és tisztségeket a Háloni, Eulie, Jenő, Medgyes,

263 Havasi Daciának, Dacia Apestrisnek Oláhországot és Moldvát nevezték a múlt századbeli, de csakis a múlt századbeli írók. Ezek készítették a „Dacia Ripensis”, vagy „partmelléki Dacia” (a mai Bolgárország Duna menti része) mellé a Dacia Alpestrist és Mediterraneát (az utóbbi Erdély), mivel hogy a római föliratok három Daciáról beszélnek.
Csakhogy a rómaiak ezt a három Daciát másképp nevezték: t.i. Dacia Apulensis-, Auraria és Malvensisnek. Midőn Aurelianus császár 275-ben feladta Daciát s a római
gyarmatosokat Moesiába (Bolgárország) telepítette: a Duna partvidéke kapta a Dacia
nevet és pedig hogy a régi Daciától (Dacia Vetus) megkülönböztessék, Dacia Ripensisnek, partvidéki Daciának nevezték. Ez a két név: a Dacia Vetus és a Dacia Ripensis
(vagy Dacia prima et secunda) maradt fenn a római korból, de a IX–X. századon túl ezt
is csak a bizánci írók ismerik. A latin világnál teljesen feledésbe merült.
Csak a reneszánsz élesztette fel ismét a Dacia nevet. Magyarországban a két tudós
olasz, Bonfin és Ranzan kezdte először használni; ismeri mindegyik a Dacia Ripensist
is (Ranzan hibásan Oláhországnak tartja), de Dacia Alpestrisről és Dacia Mediterraneáról mit sem tudnak. Bonfin p. a székelyekről szólva, azt mondja, hogy azok Dacia tulsó
részében (in posteriorem Daciae oram) vonták meg magukat, melyet Erdélynek
(Transylvania) nevezünk. Ranzan szerint Dacia egyik része „Transylvania”-nak, másik
része „Valachia”-nak hívatik, de arról mélyen hallgat, hogy az egyik D. Mediterranea, a
másik D. Alpestris lett volna. Nem ismeri ezeket a tudós Broderics István sem, ki a
mohácsi vész korában váci püspök volt. Azt megemlíti Magyarország leírásában, hogy
Transsylvania s a két Valachia: Transalpina és Moldavia Daciának voltak a részei, de
ennél többet aztán ő sem mond. A magyar reneszánsz egyik legkiválóbb alakja, Oláh
Miklós esztergomi érsek szintén nem tud havasi és földközi Daciáról. Ő, midőn a székelyekről beszél azt mondja, hogy Atilla fiainak versengése után Dacia azon részébe
vonultak, mely ma „Transsylvania”-nak vagy „Septem castra”-nak neveztetik. A két
XVI. századbeli magyarul író krónikás, Heltai Gáspár és Székely István pedig egyáltalán nem említik a Dacia nevet, mindegyik csakis „Erdélyország”-ról beszél. A XVII.
századbeli medgyesi Toppeltinus Lőrincz (Origines et Occasus Transsylvanorum. Lugduni. 1667.) hol Transsylvaniát, hol pedig Daciát használ, de Dacia Mediterraneát vagy
Alpestrist soha. Csak a múlt századbeli íróknál, Fasching, Ilia, Timon, Huszti A., Benkő
J. és másoknál találjuk e két nevet; egyik téves hipotézisét átvette a másik, folytatta a
harmadik, s ha az első még csak föltevésként állt elő a Dacia Mediterranea és Alpestris
nevekkel: a többi már valóságos római korbeli elnevezésnek vette. Hogyne kapott volna hát rajta a Székely Krónika gyártója? Hanem az a név, mely a krónika ősrégiségét lett
volna hivatva bizonyítani, véletlenül a krónikahamisítás egyik legerősebb tanújává
vált. A Dacia Alpestris név a múlt század elején keletkezett; azt a művet, melyben előfordul, nem írhatták elébb a XVIII. századnál.
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Adorján és Abrán264 hadak és nemzetségek és a nemeknek ágai szerint
maguk közt felosztják. Egy eredetűek a pannon magyarokkal, de a többi
népek által Atilla nemes scitha népéről siculusoknak neveztettek. Azoknak Pannoniába való első bejövetelüktől fogva kiterjeszkedtek, s a havasi földet a saját erejükből megszerezve, maguk közt törzsek, a törzseknek
nemei és a nemek ágai szerint szétosztották s egész Árpád koráig a rabonbánnak,265 az egy szívvel-lélekkel választott legfőbb kormányzónak
vetették alá magukat.
II.
(Rabonbánt választottak) az idegen népek elleni hadviselésre; az egyházi és világi törvény kiszolgálására azon különös kókuszdióból készült
kehely266 által, mely a schithák közül való Anachoharis Nabon Phile264 A hat nem, a Halom, Eulie (tulajdonképp Örlőc), Jenő, Medgyes, Adorján és Ábrán ilyen
nevek alatt csak Marosszéken volt meg, amit bizonyít az, hogy Csíkszékben 12 nem
volt, Sepsiszéken pedig egy Aghaz nevű nemzetség létezett, amelyről szóló oklevelet
közelebb épp e lapok hasábjain közöltük. Egy 1533-ban készült krónika a marosvidéki
hat nem nevét nem sorolhatja el az összes székely nemek neveiként; de elkövethette
ezt a hibát egy múlt századbeli író s ez által újólag elárulta, hogy a XIII. századbelinek
állított munka nem lehet korábbi a múlt századnál.
265 A rabonbán szó csak a Székely Krónikában fordul elő, s mint ilyen, múlt századbeli
gyártmánynál egyébnek nem tekinthető, akár ravóbánt (rabou bán) akar jelenteni,
akár pedig a zsidó rabbi s a magyar bán szóból vagy más egyébből komponálta is a
krónikahamisító.
266 Az a kókuszdióból készült kehely, mely a Székely Krónika szerint őskori áldozó pohár
volt, nem régibb a XVI–XVII. századnál. Rajzát és leírását közölte Orbán B. A Székelyföld leírása II. k. 58–59. lapjain s abban semmi sincs olyan, mi a reneszánsznál régebbinek mutatná. Általános idoma teljesen hasonló a XVII. században nagyon kedvelt
kókuszdió-poharak alakjához s díszítése is reneszász. Maga Orbán Balázs is minden
kegyelete mellett kénytelen elismerni, hogy a pohár alsó része (a kehelytő és kehelytalp) újabbkori. „A kehelytő – mondja – egyszerű, ilyen talpa is, mely a Székelyföldön
több helyt levő kókuszdió poharak szerkezetétől nem sok eltérést mutat.” És: „Későbbi
metszés s itten készült műbecs nélküli munka a kehelytalp alsó részén levő díszművezet is, s ezek után ítélve, az egésznek becses ereklyeszerű régiségét meg kellene tagadnunk.” De Orbán nem tagadja meg. A felső részt igyekszik megmenteni „ereklyének”.
Ebből azonban a kókuszdiót ismét kénytelenek vagyunk átengedni a XVI–XVII. századnak, mert ekkor volt kelete az ilynemű poharaknak; így aztán az egész ősi áldozó
pohár nem marad egyéb, mint három 1½ cm széles pánt, melybe a kókuszdió van
foglalva. E pántoknak a felső része egy szirént, alsó része bevésett mértani művet ábrázol. Az utóbbi úgy alul, mint fölül sarokkal van ellátva, mintha csat volna. Ezekben
„görög idomokat mutató szerkezetet” keres Orbán Balázs; de ha már az alsó rész határozottan reneszánsz s a kókuszdiónak pohárként való felhasználása is ez időbeli ízlésre vall: Nem látom át, hogy a pánt női alakját miért tartjuk görög eredetűnek, midőn
teljesen beillik az is a reneszánsz kori díszítésbe? Csak a pánt alsó része az, ami esetleg
lehetett egy népvándorlás kori csat vagy szíjvég (a rajz alapján nem tudom eldönteni);
de, ha az volt is, annak a régi székely áldozó kehelyhez semmi köze; a Sándor család
kókuszdió-pohara csak úgy nem lett általa népvándorlás korivá, mint nem lettek rómaiakká az ugyancsak a XVII. században készült másnemű kelyhek és poharak a beléjük foglalt római érmek által.
Ez a pohár egész szerkezetében és előállításában alig háromszáz éves; mindenesetre
újabb a Székely Krónika íratásának állítólagos événél, vagy legfölebb egykorú azzal. De
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in267-től maradt; azután a község rendeleteinek végrehajtására s ezen
parancsolatok áthágóinak oly módon való megbüntetésére, hogy belük
kitépessék az ő színe előtt székhelyén Bondvárában,268 melyet hajdan
Bonda Nabon Philein rabonbán269 emelt még Attila birodalmának romlása előtt. És ezen fővárosban hirdetett ki a főrabonbán minden törvényt a
székelyek nemzetének, midőn a nép összegyülekezék, egész Zandirhám270 rabonbánkodása idejéig. Ezen időben ugyanis a hunok nemzete
egy másik vezér, Árpád alatt megérkezvén, Álmos fiához követeket küldve Zandirhám fogadta azon nemes és hatalmas nemzetet (bizonyítják ezt
a mi urunk házában máig fennmaradt okmányok és emlékek), kiadatván
nekik a Hat Kö-ver név alatt ismert kőre vésett törvények.271 Azokat fel-
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271

ha ez így van, hamisítás az egész krónika; ráfogás, hogy e pohár valaha áldozatra használtatott; s hogy itt csakugyan szántszándékos hamisítással van dolgunk, kétségtelenné teszi a pohár fölirata: „Sándor Péter 1412.”, melyet kifejlett latin betűi és arab évszáma, különösen a 4-es idoma után Orbán Balázs sem tart egyébnek „nagyon
ügyetlen, önmagát első tekintetre eláruló hamisítás”-nál.
Maradjon csak e pohár tisztes családi ereklyének, ne csináljunk belőle székely áldozó
poharat. Amíg a műrégészet bölcsőjében volt, addig csak megjárta ez a mese; addig
lehetett a pohárról mesés régiséget költeni. De ma már módunkban van felismerni az
ily nevetséges koholmányokat. Egyébként pedig még úgyis elég becses régiség lesz e
pohár, ha megtisztítjuk is azon meséktől, melyekkel a múlt század krónikagyártói
akarták felvértezni a világot.
Anachoharis Nabon Philein eltorzítása a híres szkíta bölcsész, Anacharsis nevének;
Nabon Philein Szabó K. szerint filozófus akar lenni. Nem valami fontos ugyan tudnunk, hogy a krónikagyártók az ilyen szántszándékos eltorzítások alatt mit értettek,
ha azok a krónika hitelességének kérdésében semmit nem mondó adatok: mégis –
mert könnyű felismerni – megjegyezzük, hogy a Nabon vezetéknévként szerepel, így
Bonda vagy Bouda rabonbánt, azután Uopolet rabonbán apósát, Kakhaib Chamot a
Nabon vagy Nobou családból valóknak, tehát Anacharsis ivadakainak akarja feltüntetni a krónika.
Bond vára vagy Boud vára a Székelyudvarhely északi határában fekvő Budvár. A krónikagyártók gondolatmenete világos: Udvarhely a székelyek főhelye, hol a nemzeti gyűléseket tartották; Buda Magyarország fővárosa, s így az Udvarhely melletti Budvár
nem lehet más, mint a székelyek legrégibb fővárosa, mielőtt Udvarhely város még létezett volna. Hogy a nevet mind a dunamelléki magyarok, mind a székelyek szlávoktól
vették s jelentése semmiképp sincs vonatkozásban azon körülménnyel, hogy az illető
hely főváros volt (a. m. kőszikla): arra a múlt században még nem gondoltak.
Bonda azaz Bouda rabonbánban, akinek tetszik, keresse Budát, ahogy a magyar krónikák nevezik Attila fivérét.
Zandirhám nevének utórésze a tatár: khán, XVII–XVIII. századbeli magyar nyelven:
hám. Régi magyar nyelven Keán volt, legősibb alakjában pedig Khagán. A Zandir =
Sándor. Erről a családról szól az egész krónika.
A székely szerződés hat pontját részint Anonymus s a többi középkori krónikás után,
részint a régi hiteles székely törvényekből kombinálták a krónikagyártók. Nagyon becses része volna ez a Székely Krónikának, ha a sok otromba anakronizmus nem mutatná
egész kétségtelenül, hogy e munka hamisítás. Sőt még az esetben is sokat érne, ha a
kétségtelen hamisítás dacára is volna benne olyan, amit a gyártók vagy hagyományból, vagy valami elveszett XV–XVI. századbeli okmányból merítettek s a krónikában
felhasználtak. De ki fogja ezt kimutatni?! Az a legnagyobb baj, hogy ha volnának is – és
esetleg lehetnek – a Székely Krónikának egyes részletei, melyeknél a Sándor család
régi, de a múlt század óta elveszett okmányai használtattak fel: a sok hamisított adat

119

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG
olvasva ünnepélyes szertartással a rabonbán szokása szerint Bonda várában, a kövekről a következő törvényeket alkalmazta nemzetéhez:
Hogy senki más, csak annak (Árpádnak) férfi ágából való viselje a legfőbb hatalmat Pannon földén. Amely földet pedig valaki saját erejével
megszerzett, az neki saját tulajdona maradjon; amit pedig egyesült erővel: a szerzők közt egyenlően szétosztassék.
A közügyek pedig a nép egyetértésével intéztessenek el.
Aki pedig az előljáró iránt hitét megszegi, fejével és vagyonával lakoljon a főrabonbán áldozata előtt.
Ha pedig valaki a rabonbánok fényes méltósága ellen vét: azzal szemben tűz és víz átok alá vettessék.
Ha pedig valaki a főrabonbán áldozatára meg nem jelenik: belein által
verettessék.
III.
Melyek felolvastatván és megszabatván, a rabonbán udvarába (némely kézirat szerint: kelyhe fölé) helyeztettek s a többiek mintegy vérkönnyeket hullatva, örömükben áldozati italt vettek.272
IV.
Melynek, t. i. a törvényeknek a székely nemzet által történt elfogadása
emlékezetére Árpád a saját nemzetségéből a székelyek nemzetének rabonbánokul ajánlja a fiakkal ékeskedő Uopoletust, Uopourt és Uogront
(vagy: rabonbánul ajánlja Uopour és Uogron nevű fiakkal ékeskedő Uopoletust); melyek bevégzése után fölszállt Munkács földére s ünnepélyes
szertartással megújítván a törvényeket, bement Pannon földébe.
V.
Uopolet pedig nőül vevén Sarloirim-ot, Kakhaim Chan Nobon (leányát), ez hármas fiúgyermeket szül, minek emlékére Zandirham neje,
Uopolet anyja, Magor ivadéka a Zapor nemzetségből, 888-ik évben a rabonbán áldozattételére alkalmas épületet készíttet a turkok földén, a hét
erdő havasi földén túl273; a havasok szádájában pedig, Rakusy határában,
nem messze a folyótól, a blacok Vacsark földén túl, a nemzet beleegyezésével felosztja a földet fiai között. Végül átadván (Uopolet) a kelyhet, meközt elenyésznek s nem vagyunk olyan helyzetben, hogy az ily esetleges tiszta szemeket a szemétből kiválogathatnánk. E hat pontra vonatkozólag lásd Balássy Ferenctől:
A székelyek alapszerződése vagyis a Székely Krónikának e szerződést tartalmazó pontjai. (Értekezések a Tör[ténettudományok] Kör[éből]. Kiadja a M. T. Akadémia. II. k. X. sz.)
Budapest, 1873. 8. r.”
272 Az Anonymus által elbeszélt vérszerződés után készítették a krónikagyártók e zilált
fogalmazványú sorokat.
273 A turkok földén a hét erdő havasi földén túl a havasok szádájában Rakusy határában,
nem messze a folyótól a blakok Vacsark földén túl (in Terra Turcarum post Terram
Alpestrem Septem Silvarum in ore Alpium in fine Rakusy non procul fluvio post Terram Vacsark Blacorum) ismét egyik zilált helye a krónikának, amennyiben a hely meghatározása egyformán ráillik az Uopolet anyja által épített házra, s az Uopolet fiai között felosztott földre.
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lyet még Anacharsis Phéodophos274 hozott Scithiából (ki midőn hazájában görög szertartás szerint azzal áldozott, úgy mondatik a Radagas gót
királytól egész a mi időnkig fennmaradt, s a mi urunk házában lévő okmányokban,275 hogy testvére által megöletett) és áldozatot tartván a Vacsárk földén túl levő házban, meghal s némely vezér által a nemzet beleegyezésével Bucsinius tétetett meg kormányzónak (rektor). Behozván ez
a keresztyén vallást, Uopolet víztisztelő (hydrottotir276) fia a Soos Mező
völgyében kiűzetik s a többiek által a méltósággal felruháztatik Pannon
földén.
274 Anacharsis Phéodophos (Philosophos) görög betűkkel van írva, mintha azon okiratok
és följegyzések közt, melyekből a krónika állítólag készült, régi görög iratok is lettek
volna. Hogy 1533-ban lett volna Csíkban valaki, aki ily X–XI. századbeli görög iratot
nemcsak megérteni, de csak átolvasni is tudott volna: abban egy kissé kételkedem. Az
ilyen ember tudós számba ment az időben s talán-talán nagyobb híre lett volna, mint
akár András Mátyásnak, akár Veres Deáknak, akár Győrffi Mátyásnak, akár István Gábornak. Hanem a múlt század krónikagyártói egész következetesen és századuk történelmi felfogásának szellemében jártak el, midőn egy pár látszólag megfejtetlen, bizonyos fokig eltorzított görög szó becsúsztatásával el akarták hitetni a világgal, hogy a
Székely Krónikában régi görög szövegek is felhasználtattak. Bizánci írók után tudjuk,
hogy már a X. század közepén egy Gyula nevű magyar vezér, valószínűleg I. Gyula erdélyi fejedelem Konstantinápolyban megkeresztelkedett, s magával egy Hierotheus
nevű papot is hozott a keresztyén vallás terjesztésére. Az is tény, hogy a XI. században
egész Magyarország területén el volt terjedve a keleti vallás, s némely keleti szentnek
még ma is van nálunk bizonyos jelentősége (mint Sz. Györgynek, Szent Demeternek,
Szent Mihálynak, stb.). Sőt görög oklevél is maradt fenn a XI. századból, a veszprémi
görög apácák alapító levele, még pedig magától Sz. Istvántól, noha éppen ő volt a latin
egyház megalapítója hazánkban. A marosvidéki Ahtumról is tudjuk, hogy görög papokat hozatott Csanádra. A korona alsó része is bizánci eredetű: Dukasz Mihály császár
ajándékozta a rajta lévő fölirat szerint I. Gejza királynak. Egyszóval, a X. század közepétől egészen a XII. század végéig élénk összeköttetésben volt a magyarság Bizánccal,
s ezt jól tudták már a múlt században is, sőt talán még túlozták is. Egész természetes
volt tehát az a következtetés, hogy a X–XI. századbeli székelyföldi följegyzések első
sorban is valamely bizánci paptól eredhetnek, s így görög nyelvűek. Ezt tehát nem volt
szabad felhasználhatlanul hagyniok a krónika-gyártóknak s ők elég ügyesen is jártak
el e tekintetben, mert innen-onnan már száz éve lesz a krónika felszínre hozatalának,
s még mindig vannak akik hisznek benne, amiben épp a beszúrt görög töredékeknek
van nagy részük.
275 A Radagas gót királyról fennmaradt jegyzetekre való hivatkozás ma már csak mosolyt
kelthet. Ezeknek a megfejtése korántsem lett volna olyan könnyű dolog, hogy néhány
1533-ki egyszerű csíki s részben pláne diáktalan és írástudatlan ember, azokból egész
kényelmesen kivonatot készítgessen. Még a múlt századbeli krónika-gyártók tudományát is egy kissé próbára tették volna.
276 A hydrottotir = víztisztelő, a krónika görög szavainak egyike. A múlt század történészei, Cornides stb. tudták már, hogy a pogány magyarságnak egyik hitágazata volt a
víztisztelet. Fel is használták a krónikagyártók. De természetesen csak annyit használtak fel, mennyi az ős vallásból már a században ki volt derítve. Olyat, ami a jelen században lett kimutatva az ősi pogány hitből, hasztalan keresünk a Székely Krónikában.
Pedig abban olyan korból való adatok vannak állítólag feldolgozva, midőn a pogányság
még javában virágzott. Milyen egyszerűen be lenne bizonyítva a Székely Krónika hitelessége, ha ősvallásunknak egy olyan részletét találhatnók fel benne, mely pl. csak az
utóbbi években lett felderítve. Csakhogy ilyet hiába keresünk.
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VI.
Nőül vevén (Uopolet fia) Thracia királyának, a császár nagyobbik fiának (esos Kandaris277 Magor) Victoria278 nevű leányát s megölvén Busonát (föntebb: Bucsin), visszaszerzi a rabonbáni tisztséget, de bizalmatlan
lévén, félt, mivel átallotta tétlenségét és tehetetlenségét tettek által elárulni.
VII.
Végre fivérének fia által elűzetve s a Tatár havason megöletve meghalt. És nem sokkal a rabonbán után a kisebb gyula, a vízimádó (hydrokésikos)279 Álmos elhajolva a keresztény hittől, Uogroni főrabonbánt megölte s a főbb székelyeket kényszerítette a keresztények üldözésére.
VIII.
De Uopolet nagyobbik fia Uopour Sándor,280 nőűl vevén Anna Felicitát,
István királyhoz követeket küldve legelőször kért segélyt, kinek segítségével a gyulát meghódoltatta s leányát, Zelát Somborurhoz nőűl adta és
277 „Esos Kandaris” érthetetlen görög szavak. Amennyiben azonban a krónika Trákia királyáról szól, úgy magyarázzuk a krónikakészítők gondolatmenetét, hogy azt a bizánci
császár fiának vették, görögül: hyios kaisaris, mit görög betűkkel nem elég tisztán írva
le, esetleg „esos kandaris”-nak is olvashatni. „Magor”-nak, a magyarok és Árpád, meg
„Zandirhám” mesés ősapjának a neve itt érthetetlen; a „hyios kaisaris”-ra vonatkoztatva, „Major”-nak olvassuk, mert ha a bizánci császár fia Trákia királya volt: ez mégiscsak címnek tekinthető, s ilyen címet, különösen a múlt századbeli felfogás szerint
csak a trónörökös, vagyis az elsőszülöttségi elv szerint a császár idősb fia, a „hyios
meizon” viselhetett. Ha már most a krónikát úgy tekintjük, mint 1533-ban készült s
azután többszörösen lemásolt munkát, hát így okoskodhatnánk: a compilátorok a
„hyios kaisaris”-t rosszul olvasták, tehát úgy, ahogy magyarázták, egyszerűen leírták;
a „meizon”-t már megértették s átfordították latinra: „Major”-nak. A későbbi másolók
előtt a „Major” a két görög szó után érthetetlen lévén, névnek vették s mivel már föntebb is előfordul a Magor, tehát ezúttal is arra magyarázták.
278 Victoria a krónika szerint a trákiai király leánya volt, vagyis a bizánci császár unokája.
Hát ez a név sehogy sem illik a bizánci udvarnál szokásos nevek közé. Utóvégre ismerhették, de éppen nem volt divatos. Úgy látszik, hogy a krónika-gyártók nem igen tanulmányozták a bizánci szokásokat, mert különben könnyűszerrel adhattak volna a
trák király leányának valódi, hamisítatlan bizánci nevet is.
279 Hydrokésikos, miként az V. fejezetben előforduló hydrottotir, eltorzított görög szó s a
pogány őseink víztiszteletére vonatkozik.
280 Uopour Sándor, Uopolet nagyobbik fia volna a Sándor család őse a Székely Krónika szerint, míg testvérét Uogront az Ugron család ősének tekintik. Ezek állítólag Gejza fejedelem és Sz. István kortársai voltak, míg apjukat a krónika Árpád idejébe helyezi. A
Sándor és Ugron család ezen nagy régiségét a kétségtelen történelmi adatok nem ismerik. Szabó Károly Székely Oklevéltára szerint a csíkszentmihályi Sándor család első
ismert őse Mihály volt, aki 1539-ben élt. Ennél régebbi hiteles, ismétlem, hiteles adatot nem tudok. Az Ugron család első ismert őséül Kállay Ferencnél Ugron Imrét találom 1447-ből, Szabó Károlynál pedig Ábránfalvi Ugron Tamást 1566-ből. A hiteles
történelmi adatok szerint egyetlen egy székely család sem viheti vissza a XIII. század
közepénél régebbi időbe leszármazását. Legtovább megy vissza a Mikó, Nemes és Kálnoky család; közös ősük Vincze vagy Bencenc, Akadas ispán, Sebusi székely fia 1252
körül élt, egyik fia volt Domokos, kitől a gr. Nemes és a gr. Kálnoky, másik Mikó, kitől a
Mikó család származott.
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Azután jön az Apor család, melynek első ismert őse Olcius de Kizdy volt; ennek fia
Balázs ispán 1311-ben végrendelkezik testvére Opor unokái, János ispán fiai Szárazpataki István, Miklós, Demeter és Péter részére. 1360-ban említtetnek a Bodolaiak, Bodolai Sánta László és fia Miklós, akiktől a Béldyek származtak; Kállay Benkő József
Transsylvániájának kéziratban maradt része után Béldi Benedeket nevezi meg először,
ki Zsigmond korában élt; Szabó Károlynál bodolai Béldi Pál és Vitális a legrégebbiek a
XVI. század elejéről. Ugyanezen évben találjuk az árapataki Geréb család legrégibb
ősét, Árapataki István fiát, Jánost. 1393-ban élt a Cserey család őse, Balázs. A vargyasi
Daniel család Benkő J. szerint 1400 körül említtetik először; akkor élt Daniel Balázs,
Péter és Lukács. A szárhegyi és gyulakuti Lázár család legelső őse Bernát 1406-ban
említtetik; ugyanezen évből maradt fenn a kihalt Balasko családnak is a legrégibb emlékezete. 1407-ig megy vissza a sepsiszentgyörgyi Daczó család, mely évből Daczó
Lászlót ismerjük. 1415-ben találjuk az első Forrókat: szentgyörgyi Forró Lászlót és
bölöni Forró Pétert. 1420 körül élt Kállay F. szerint Chyrjék Dienes sepsiszéki főhadnagy, a zoltáni Czirjékek első ismert őse. A csíkszentkirályi Andrássy családból, bár a
régi genealógusok egész Sz. Istvánig visszavitték a család eredetét, az első – kétségtelen adatok alapján kimutatható ős: Andrássy Bertalan 1441–48 körül élt. Ugyanezen
időben tűnik fel a Székely család is, melyből szentgyörgyi Székely János, Hunyadi János sógora, 1444-ben a várnai csatában esett el, kilyéni Székely Antal pedig 1459-ben
Sepsiszék követe az erdélyi rendek medgyesi gyűlésén. 1462-ben élt csíkszenttamási
Nagy Lázár (nyilván az 1456-ban Lázár nevű fiával említett Csíkszenttamási Szilveszter fia), kinek fia Lázár Bálintnak neveztetett s ennek fia volt b. Apor Péter szerint azon
Lázár Balázs, 1506-ban Kézdiszék egyik követe az agyagfalvi székely nemzeti gyűlésen, kitől a dálnoki Lázár család veszi eredetét. 1456-ban említtetik a Becz család első
ismert őse, csíkszentmártoni Becz Jakab s nagybátja, csíkszentgyörgyi Becz Bálint fiaival, Barnabással és Péterrel; Mihálcz Elek szerint e család egyik ága később Damokos
nevet vett föl, s innen származik az alsócsernátoni Damokos család.
Ezekből megítélhetni, hogy mit ér az olyan leszármaztatás, mely Sz. Istvánig, vagy
pláne Árpádig megy vissza. De van még egy mozzanat, mely szintén megérdemli, hogy
egy kissé részletesebb vizsgálat alá vegyük. A krónika szerint a Sándor család Uopour
Sándour óta állandóan viselte a Sándor nevet. Lássuk csak, mit mondanak az okmányok? A Mikó, Nemes és Kálnoky családok első ősének neve „Vincencius Comes filius
Akadas Siculus de Sebus” volt; fiait így nevezték: „Stephanus, Dominicus et Miko filii
Benchench, de genere Siculorum”; Mikó és Domokos fiai és unokái a „Hídvégi” nevet
viselték a XIV. században; 1421-ben találjuk először a „Nemes” nevet jelzőként használva: „Nobilis Blasius, filius Sandrini, filii Lewkews”; 1428-ban már magyaros alakban; „Demetrius dictus Nemes, et Ladislaus filius Mathei similiter Nemes dicti de Kalnok”: 1459-ből „Kálnoki Andrást” és „Hídvégi Bálintot” ismerjük Benczencz utódai
közül; ugyanezen Bálint 1462-ben „Hídvégi Székely Bálintnak” (Valentinus Siculus de
Hyduegh) íratik; 1476-ban „Hídvégi Nemes Mihályt és Mikó Lőrincet” találjuk; 1479ben az imént említett Nemes Mihály „Hídvégi Mihálynak” neveztetik s ugyanitt megtudjuk, hogy Bálintnak, vagyis a föntebb megnevezett Hídvégi Székely Bálintnak volt a
fia. Ugyanezen évben a föntebbi Lőrinc „Hídvégi Mikófi Lőrincnek” neveztetik. Hasonló ingadozást találunk az Apor családnál. Első ismert ősének neve „Kizdy Olcius”; ennek kis unokája „Stephanus filius Johannis filii Opor de Siculis de Kezdy”, s egy más
okmányban: „Stephanus filius Johannis nobilis de Zarazpatak”; unokatestvérének
neve: „Sandur filius Opor”; 1360-ban a család akkor élő tagjai így nevezték: „Kizdy
Istvánfi László”, „Torjai Jánosfi Péter”, „Peselneki Fylkynfi Máté”; 1407-ből „Torjai Penyefi Lászlót” ismerjük a család tagjai közül; 1479-ben „Szentmárton-Torjai Apor István” és „Dicsőszentmártoni Kyzdy István” neveket találjuk; a Torjai ágnál csal ezen
időtájt kezd állandóan megmaradni az „Apor” név. Említsünk még egy családot a XV.
század második feléből: 1456-ban élt „Csíkszenttamási Szilveszter”, ennek a fiát „Nagy
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a kelyhet magához vette s többé nem engedte meg az ünnepélyes nemzeti áldozást.
IX.
Semmi csodálatra méltó nem volt ily nagy győzelemben, mivel ezen
időben a hét erdő havasi földén túl lakó székely vitézek és kisebb rabonbánok a legmakacsabbul ragaszkodtak az ő tekintélyének fenntartásához, noha a Ruha utáni rabonbán ur Jeu Doumban, amely időben annak
(Sandour Uopournak?281) leánya Bours fiával, a Szombathely alji föld rabonbánjának (Soéschrys282)-ével eljegyeztetett, meghallva ezeket 200
fegyveressel jött a vár (hihetőleg a gyula, a vízimádó Álmos várának) segítségére, a kehely visszaszerzésére, de Uopour Sandour (vagy inkább
Sandour Uopour), amely időben amannak testvérei a hét erdő szádában
vonták meg magukat, a saját nevéről Zetelakának nevezett földön hadat
viselvén fia (t. i. Doumban283) ellen, ugyanazon időben csatába bocsátkozott Ika férfival s azt meghódoltatva, az Ügy folyó földjén túl vonult s ott
hazát építve meghalt, Ika, Dombon, Bordons, Jatt, Deme, Kallo s Gazon
fiakat hagyva hátra, mely utolsó a többiek által elűzetett, mivel legkisebb
öccsét, Lonconarath-ot megölte.
X.
Tehát amíg Uopour Sandour táborozott, a rabonbánnak (t. i. Doumbannak) testvére, Ika Hárkán Gázont, testvérének fiát elűzte Pán társaságában, s neki a Nyrgotz (Nyerges) havason túli földet és völgyet jelölte ki
s ott terjesztette azután magvát, öt fiat hagyván hátra; ezek: Trarh,
Cserthe, Matharaats, Vere, Blasu, ki a legnagyobbik fia Markatis Gazonnak, akiről a föld Kászonnak neveztetett.284
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Lázárnak” nevezték, ennek fiát pedig „Lázár Bálintnak”. Mindezek azt mutatják, hogy
a székelyeknél a családnevek csak a XV. században kezdtek állandósulni; ha tehát a
Székely Krónika azt akarja velünk elhitetni, hogy a Sándor család Sz. István korától
fogva állandóan e nevet használta, azzal csak újabb kétségeket támaszt hitelessége
felől.
A föntebbi szöveg egyik legziláltabb helye a Székely Krónikának. Az elébbi fejezetekkel
való összefüggése szerint, kürülbelül ez van benne elmondva: Uopolet idősb fia, Uopour Sandour a keresztyén vallásra tért és István király segítségével a gyulát, akit a VII.
fejezet Álmosnak nevez és vízimádónak mond, legyőzte s a hét erdő havasain túl lakó
székelyek és rabonbánok hozzá is csatlakoztak, de fiai fölkeltek ellene, nevezetesen:
Doumban és Ika; Uopour Sandour ellenük ment s míg Doumban és Ika testvérek a hét
erdő szádánál tartózkodtak, azalatt az apa Ikát megverte Zetelakánál, melyről azt
mondja a krónika, hogy az ő nevéről neveztetett így. Uopour Sandour nevéről? Ez így
érthetetlen.
Soéschrys érthetetlen görög szó.
Tehát Doumban az áldozó kehely megszerzése végett is fölkelt apja ellen! Erről a XVI–
XVII. századbeli kehelyről még alább is többször lesz szó, így a XI. fejezetben, hol az
mondatik, hogy Sándor Opournak arany keresztet kellett rá tetetni. Szegény krónika-hamisítók! Milyen ügyetlen mesékkel állnak elő amiatt, hogy a műrégészetről sejtelmük sem volt.
Ez a fejezet is nagyon zilált, úgy, hogy a különböző személyek összefüggését az elbeszélt tényekkel csakis az elébbi s részben a következő fejezetek segítségével lehet némileg kivenni. Ika testvérének elűzött fiát a krónika elébb Hárkán Gázonnak, alább
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Ezeket tehát kielégítvén (?) Uopour fia, a (adekporsis) fiúk Bálványos
várából kirontva, kétségesen harcoltak, kik közül említésre méltó Dobi,
Advok, Bond, Gethe, Suragny, Jet, kik t. i. Sandour Uopour fiát védelmezték apja ellen, de István király segítségével megérkezvén, győzelmet
nyert fia ellen, minek emlékére István kápolnát építtetett a hét erdő földén túl, a havasok közt. Becseknek a fiaival, aki Uopolet rabonbán fia
volt, Becsek fiai pedig: Köröns (Köröüs), Tsalha, Bande, Gyorffy, Papuletz,
Ilants, Tivad, amelyet (kápolnát) azután terjedelmes földdel ajándékozott meg Pannon királya, Salya (vagyis Csalha) ugyanis azon időben elhalván Pannon földén, alkalmat adott a leggazdagabb adományozásra.
És a legnagyobb fiúnak, Körönsnek (Köröüs) nem tetszett Pannon földe,
onnan visszatérve fiaival, Araddal, Rokával … Jama arre Tsekével (ezek is
Köröüs fiai?!) engedelmeskedve házat épített magának s fiainak, honnan
azon föld Tsalhafalvának neveztetik, Köröns háza mellett; emiatt pedig a
székely nemzet nagy részét ellenségévé tette Pannónia király, mert több
nemzetség fölkelt ellene, hogy Sandour Uopour … testvérével, Andorassal (leverettessék, vagy hatalmától megfosztassék) és István segítségével
ellenállt úgy, hogy a Nyrgöcz havason túli földet és Gümét (Gimes)-en
túli földet adja vissza, s a kehely fölé arany keresztet tétetne és legidősebb fiát, Sandour Istvánt286 a királyhoz küldte nemzetének beleegyezésével.
XII.
Végre látván a keresztény vallás elterjedését, s az ő és a többi rabonbán földjének a háborúk által való kipusztulását, testvéreinek utódait
elhelyezte Gümez lakatlan földjén, mint Uopolet fiait, Andorast, Ambort,
Gögöt, Kábot, Ládont, Lagaást, Doobet, ugyancsak testvérének fiait elhelyezte Band (Bud) vár földjére, kik közt említésre méltók ezen nemes vitézek: Sombor, Sebő, Koszlathe, Öröm, Jett, Ivány, Gejjén, Uogronn.
XIII.
Nürgöz földjén túl pedig elhelyezte testvérének, Ougronnak fiait, akik
közt említésre méltók: Borz, Zököl, Borida, Béél, Gere, Jorona, Lepp,
Nagg, Zrinany, amely a két utóbbit a Bond vára körüli földre vitt ki Sambáár, Ugron rabonbán fia, Mare földre, a folyó mellett, nem messze Kadits
földétől, aki Uspoulat előtt, Zandirham alatt Bond vár vezére volt.
Markatis Gazonnak nevezi. Ikának ezen testvére a föntebbi fejezetben Gazonnak neveztetik, így fia az apja nevét vezetéknévként viseli, tehát magyarosan: Gázon Hárkán
vagy Markatis. A név ezen kettős alakját az állítólagos görög szöveg által érthetjük
meg. A „Hárkán” alak ott használtatik, hol a név accusativusban, a „Markatis” pedig
ott, hol genitivusban van, a nominativus alak tehát: Harkas vagy Markas.
285 E fejezet első sorai ismét nagyon kuszáltak, melynek egy kissé bajos érthető fordítását
adni. A zavaros szöveget az eltorzított érthetetlen „adekporsis” görög szó még homályosabbá teszi.
286 A Sandour István név a vezetéknév használata által épp úgy beillik Sz. István korába,
mint a reneszánsz stílusú kehely, melyet félévezred évvel később készítettek a föntebb
elmondott eseményeknél.
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XIV.
Végre a keresztény vallás elterjedése után, hogy a székely nemzet minél jobban megtartassék a keresztény hitben, világi módra ünnepélyes
áldomást tartva, a kisebb rabonbánok közül a következő nemes és tekintélyes férfiakat küldte (Sandour Uopour) Pannon királyához: Szörasit
(Szörcsi), Kénárt, Boutront, Hegyurt, Vért, Tutert, továbbá a katonák nemes rendjéből, az Oult folyó mellől, egy merész katonaembert, Báátort;
továbbá Fodour Balázst (Blasus Fodour)287 Vatsark földjéről és Csak288
nevű vitéz férfiút (ki egy igen terjedelmes nemzetség törzse, bírt ugyanis
a Nyürgözön túli földön), továbbá Fodour Lazut, Fiant, Eröst, Markoust,
Csákot, Özmért, Kazát, Arkost (ki – t. i. Csák – Pannon földre költözött, de
azután, a következő időkben, utódai közül Csák Irány visszajött); továbbá
kisebbik fiát, Uopour Görgöt, ki az ő nevéről nevezett földön (Gyergyó)
székelt és bírt; Bourz kilenc fiát, ezek: Ous, Cseke, Láz, Balon, Otsval,
Zodor, Tordát, Zabon, Oszony289; mely egyesülés úgy, hogy minden pénzbeli adózástól mentesek maradjanak, ünnepélyesen megköttetvén (a
székelyek és Pannónia királya között), az egyezség örök emlékezetére
Sandour Uopour rabonbán második fia, Arad hadával együtt a Szállás
nevű patak290 mellé a blacceok (oláhok) földének havasai közé, csaknem
Pannon föld határára, nem messze a Zárán291 nem földéhez áthelyezte287 Blasus Fodour = Fodor Balázs és Csák Irány neve, miként Sándor Uopour, Sándor István, Gázon Hárkán, stb., s alább még számos név, egyik legszembetűnőbb anakronizmusa a Székely Krónikának. Újólag megjegyezzük, hogy a vezetéknév Sz. István idejében s az egész Árpád-korszak alatt nem volt szokásban nálunk.
288 A Székely Krónika Csákot és a Csák nemzetséget székely eredetűvé teszi, s állítólag Sz.
István korában költözött volna ki Magyarországba Csák, mint Sándor Uopour egyik
követe. A hiteles magyar krónikák egytől-egyig azt tanítják, hogy a Csák nemzetség a
hét magyar vezér egyikétől, Szabolcstól származott, s a hagyomány ez esetben annál
hitelesebb, mert úgy Béla Névtelen jegyzője, mint a Nemzeti Krónika neve alatt összefoglalt többi krónika egyformán állítja ezt. A Székely Krónika gyártóit a fentebbi koholmányra nyilván az vitte, hogy a Csákok egyik ága Erdélyben is birtokos volt, mint Fogarasban, s többen viselték közülük az erdélyi vajdai méltóságot.
289 A követség névsora úgy van előadva, mintha több feljegyzésből állították volna össze
a kompilátorok, s ezért azután ugyanaz a név kétszer is előfordul, mint: Csák s azután
„Blasus Fodour”, a másik változatban pedig: „Lazu Fodour”.
290 A Hunyad megyei Szálláspatakot eredetileg székely telepítvénynek tartják. Nem ismerem az erre vonatkozó okleveles adatokat, de aligha csalatkozom, ha a telepítés idejét
a XIV–XV. századba teszem. Amit a Székely Krónika állít, az természetesen csak annyi
hitelt érdemel, mint a Sándor család reneszánsz kori kelyhéről mondott mesék.
291 Zaránd megye nevét a krónika összezavarja a székely Abrán vagy Zábrán nem nevével,
mert a Zárán nem földe alatt, mely nincs messze az oláhok földén s majdnem Magyarország határán lévő Szállás nevű pataktól, Zarándot kell értenünk. Ami a Zaránd név
eredetét illeti, az valószínűleg nem egyéb, mint magyar: „arany”, ősmagyarban „zarany” (v. ö. Ugor: Zorni, Szarn, Szarnyu, stb.) Valószínűvé teszi e magyarázatot Zaránd
megye fekvése, azon aranytermő vidékkel való összefüggésénél fogva, hol az arany
neve oly sokféle nyelven van meg a helynevekben; így a daciai görög-római gyarmatosok emlékét őrzi a Körös (Jornandesnél Grisia), Körösbánya s Abrudbánya név, amazok
a görög „chrysos”-ból, ez a latin „aurum”-ból; Zalatna (Zlatna) neve a szláv „zlat”,
„zlato” szóból származik; s a magyar arany szó újabbkori alakját is megkapjuk az Aranyos folyó nevében.
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tett. Minélfogva a népek örökre elhatározták, hogy Pannon föld királyát
és népét szabadságban megsérthetetlenül fegyverrel védik az északi oldal felől és 100 fegyveres lovast tartanak a király őrizetére s trónváltozáskor, királyválasztás alkalmával, vagy menyegzőjének ünnepén és fia
születésekor megbélyegzett ökröket adnak ajándékul.
XV.
A rabonbánok közül, akár a nagyok, akár a kicsik közül, akár pedig a
horkázi méltóságot viselők közül, (aki) a nemzettel valamely vállalatba
fogna, a fő törvényszéknek alávettessék. A rabonbánok örökre Uopolet
nemzetségéből választattak, mit a nemzet akképp korlátozott, hogy minden három évben megújították az előbbi századoktól egész a mai napig
––––––
Visszatérvén a követek, a főrabonbán világi szokás szerint ünnepélyes
áldomást tartva a várban, a nemes király válaszát márványba vésette s
fölemelve a kehely fölé tette, s mindnyájan nagy örömzajjal vették a magyarok királyának akaratát s a keresztyén vallást, mint a közönség parancsolatját a Rüka föld havasain túl levő minden nemzetségi kisebb rabonbánok kihirdettek s a felforgatott áldozattételek alól kivették a katonákat
(de nem a világiak alól, mert a nagyobb ügyek megbeszélésére valamenynyi székely összejött a nagy kormányzó – rector – oltalma alatt); mit a
kisebb rabonbánok és a horkázi méltóságot viselők és a gyulák, nemkülönben a nagy rabonbánok292 egyenlő joggal gyakoroltak, kivéve a gyulát
292 Megbecsülhetetlen volna, ha abban, amit a krónika a nagy és kis rabonbánokról, gyulákról és horkázokról beszél, csakugyan volna valami. Amit a székely intézményekről
tudunk, mindaz nemigen megy vissza a XV. századnál régebbi időbe, s épp a XIV. század közepe táján – úgy látszik – a székelyek politikai szervezetében nagy átalakulás
történt. Így p. a székek ez idő tájt alakultak meg, a régebbi időben ugyanis csak Sepsi
földről, kézdi, csíki és telegdi (udvarhelyi) székelyekről van szó, a széknek semmi nyoma. Legelőbb Sepsit találjuk széknek nevezve: 1366-ban (sedes Sebus, 1349-ben;
districtus Sebes = Sepsi kerület), a többit pedig csakis a XV. század elején. A székek
bíráit is ettől fogva kezdik az okmányok említeni, az elébbi századból csak a hadnagynak van nyoma, így 1324-ben a csíki székelyek hadnagyának (maior exercitus). Vajon a
székek intézménye előtt az a szervezet volt-e meg, melyet a Székely Krónikában találunk: nem tudjuk eldönteni. Hogy a krónika a múlt század vége felé készült hamisítvány: arra már többször utaltunk, rámutatva a Krónika azon részeire, melyek kétségtelenné teszik ezen szigorú ítéletünket, s alább még több adatot is fogunk ennek
igazolására felhozni. Ebből az következik, hogy a rabonbánok-, gyulák- és horkázokról
mondottakat is, melyekről más hiteles források mit sem tudnak, merő koholmányoknak kell tekintenünk. De van egy szempont, melyből tekintve a krónika ezen adatait,
fennmarad a lehetősége annak, hogy itt nem egyszerű koholmánnyal van dolgunk.
Amit a krónika a gyulákról és horkázokról mond, azt – ha koholmány – csakis Konstantintól vehette. Ámde ha van is némi előképe a székelyek gyuláinak és horkázainak
Konstantin gylaszában és karkhaszában: mégis van köztük lényeges különbség, s amit
a méltóság jellegében kimutatható különbségnél fontosabbnak tartunk: a karkhasz és
a horkáz szó alakilag is eltérnek egymástól. A kérdés ezen oldalára nézve nagyon lényeges az, hogy Konstantin a karkhasz szót nominativusi alakban csak egyszer használja, s azon túl mindig accusativusban jön elő: karkhan, s régebbi történetíróink ezt
az alakot fogadták el, a szó utórészét a török-tatár khán szóval vevén egynek, s az
egészet kárbírónak magyarázván. Az a föltevés tehát, hogy a múlt századbeli króni-
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és a kormányzót, kik ketten mindenekben a nemzetségek és a nemzetségek ágainak élén álltak, mint: a hadsereg vezetésében, az egyházi és világi törvények kihirdetésében, a közönség parancsolatainak végrehajtásában, a közönség rendeleteit áthágóknak megbüntetésében, mely jogokat
a főkormányzó (rector supremus) gyakorolta a nagy horkáz és a gyula
jelenlétében; minden horkáz alatt volt öt rabonbán, s minden kis rabonbán alatt két százados293, egyik lovas, másik gyalog, szablyával (a szövegben figa e h. sica) és nyíllal fölfegyverkezve; három horkáz volt a nagy
rabonbán alatt és ezek hárman a kis gyula alatt, és ezek mind a hatan
három nagy gyula alatt és ezen gyulák a nemzet fő kormányzója (rector
supremus) alatt, ki Bond várában székelt, a legidősebb gyula pedig a Kükül folyó mellett, hol az engedetlenkedőkön hajtotta végre a büntetést a
kis gyula, ki főhorkáznak is neveztetett, kik a többieknél a méltóságon
kívül nagyobb joggal nem bírtak. A nagy rabonbánok lehettek a nemzet
kormányzói, minők voltak Uopolet, Zándahám, Bond, Hám, Chám, Ursloron, Honat, Csolhai, Zeke. Ezek többen elszámláltatnak a görög iratokba
foglalva, utolsó Halab; Irnak apja birodalmának romlása után a havasi
Daciába (Dacia Alpestris) vonta magát,294 de az ő emléke előkelőinknél a
jelenlegi zavarok alatt majdben egészen kiveszve látszik.
ka-gyártók Konstantin karkhaszát változtatták horkázzá: aligha indokolható; ez esetben, minden valószínűség szerint ők is kárkhánt vagy kárhámot írnak, s kárbírónak
magyarázzák; más általunk ismert forrás pedig nem szól a karkhászról. Nincs kizárva
tehát az a lehetőség, hogy mint az előbbi fejezetben az ökörajándék szokása van akképp közbeszőve, mintha annak eredete egy Sz. Istvánnal kötött egyezségre volna
visszavihető; s miként más ismert régi törvények, kiváltságok és szokások vannak egyegy kétségkívül költött eseménnyel kapcsolatban előadva: úgy itt is az intézmény valódi régi székely intézmény, melyről valamely XIII–XIV. századbeli, azóta elveszett,
vagy talán szántszándékosan megsemmisített oklevélből szereztek tudomást a krónika-gyártók. XIII–XIV. századi oklevelet mondtunk, s nem régebbit, mert az aztán teljesen mesebeszéd, hogy a krónikagyártók itt valami Sz. István korabeli iratot használhattak volna fel; hisz a legrégibb székely oklevél sem korábbi 1251-nél, s alig negyven
évvel megy vissza a Székelyföld és a székelyek legelső írásos említése. (Miklósvár
1211-ben Barcaság határleírásában, Barót 1224-ben a szászok szabadságlevelében, a
székelyek 1213-ban Vilmos erdélyi püspök okmányában, s 1222-ben a német lovagrend kiváltságlevelében említtetnek először.) Amint mesebeszéd az is, hogy e törvényeket márványba vésték, s aztán ama bizonyos reneszánsz kori kehely fölé emelték.
De bár lehetőnek tartjuk is, hogy a krónika ezen része egészben véve nem koholmány:
addig, míg valami véletlen fölfedezés nem igazolja amaz adatokat, mindig gyanúsak
maradnak, s komoly történetíró nem veheti hasznukat, bármennyire óhajtja is, vajha
igazak lennének!
293 A rabonbán alatti két századost a krónikában így írják: Százados duo. A szó ilyen ortográfiával írva korántsem középkori; XIII–XIV. századbeli írásmód szerint: „Zazadus”-nak vagy „Scazadus”-nak kellene lenni.
294 Irnák apja birodalmának romlása után havasi Daciába vonult – mondja a Székely Krónika. Havasi Daciáról (Dacia Alpestris) már elmondtuk, hogy azt sem a klasszikus, sem
a népvándorlás-, sem a közép-, sem a reneszánsz kori írók nem ismerték, hanem azt a
múlt század elején kezdte valamelyik író használni, s tőle átvették a többiek is. Ezt a
nevet tehát sem a „Ragadas király” korabeli, sem a „görög” iratokból nem vehették a
krónika összeírói, s még csak az 1533-diki állítólagos kompilátoroktól sem eredhet;
ezt csak múlt századi író használhatta. Így vagyunk Irnákkal is. Irnákot is csak a múlt
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XVI.
Midőn pedig a király egy őáltala behelyezett vajdát adna Erdélynek s
Zoltánt295 állítaná élére: a rabonbán fia, Sandour István, a nemzet beleegyezésével egy idegen leányt, Katalint vette nőül, aki hármas fiúgyermeket szül: Istvánt, Sámuelt és Gergelyt, akik közt felosztja a saját erejével szerzett földet: a törökök földe Vacsárkon túl (Vacsarcs) jutott a
legnagyobb fiúnak, Istvánnak, a meghalt rabonbán, Kenur (Kenus) földe
pedig Gergelynek, amely földön addig, míg Uopolet élt, a rablókat és a
század óta ismeri a magyar történetírás. Noha Bonfin Attila fiai közt őt is megemlíti: a
XVI. századi magyarság egyszerűen nem hitte el neki. Még a tudós Oláh Miklós is csak
a magyar krónikák által említett Csabát és Aladárt tartotta törvényes fiúknak, a többit,
akiket külön fel sem hoz, törvényteleneknek tekintette. Heltai Gáspár, Bonfin magyar
kivonatozója mit sem tud Irnákról. Székely István megemlíti ugyan a 493. év alatt,
ilyen formán: „Hennacvs Panonianac kirallia”, de arról, hogy Attila fia lett volna,
mélységesen hallgat. A XVII. századi magyar krónikás, Pethő Gergely is csak annyit
mond, amennyit Székely István: „Anno 493. Hennacus Pannoniának királya”. Csak
amióta Priscus Rhetort és Jornandest is ismeri a magyar történetírás: azóta fogadta el
Attila fiaiul Csaba és Aladár mellett Ellákot, Dengeziket ás Irnákot is. Jornandesnél azt
olvassuk, hogy: „Hernac, Attila ifjabb fia az övéivel kis Scythia szélén ütötte fel a székhelyét”, midőn a Notád melléki csata után a gepidák és a keleti gótok Attila fiait kiverték Magyarországból. Kis Scythiánakaz Al-Duna északi folyása és a Fekete-tenger közti földet, vagyis a mai Dobrudzsát nevezték; a múlt századbeli írók azonban a régi
topografikus elnevezésekben még nem voltak eléggé jártasok: Kis Scythiának a Székelyföldet magyarázták. Az ő fölvetésük szerint Irnák a Székelyföldre vezette a megmaradt hunokat, s ezen hipotézis által a Priscus által említett jóslatot is igazolva látták, mely szerint Attila nemzetsége Irnákban fog fennmaradni. Ennek a történelmi
felfogásnak a hirdetője a Székely Krónika, s ez egy újabb tünet arra nézve, hogya múlt
századnál előbb nem készülhetett. Az 1533-diki kompilátorok bizonyára nem Irnákkal
vezettetik be a székelyeket Erdélybe, amit még a XVI. századi tudomány magaslatán
álló Oláh Miklós sem tett, hanem elfogadta úgy ő, miként Bonfin az ismeretes magyar
mondát. Az 1533-diki állítólagos kompilátorok is e mondák szellemében írják vala
meg a székelyek beköltöztetését; merthogy ő előttük valamely nagyon régi görög és
gót szöveg lett volna, s Irnákról abból szereznek értesülést: az nevetséges koholmány.
295 Zoltánt a Székely Krónika erdélyi vajdának mondja. Annak tekintik nemcsak régebbi,
hanem jelenlegi történészeink is: az első erdélyi vajdának. Mi azonban hajlandóbbak
vagyunk őt, mint a dinasztia egyik tagját, inkább erdélyi hercegnek, mint vajdának
tekinteni. A Képes Krónikában azt olvassuk, hogy Sz. István legyőzve Keán bolgár és
szláv fejedelmet, „egyik nagybátyját (így fordítom a proavust az „ős” helyett), Zoltán
nevűt helyezte oda, ki aztán az erdőelvi részeket is örökölte (ez a szó fontos annak
megállapítására, hogy ne vajdát tekintsünk benne) s ezért közönségesen „Erdeelvi
Zoltan”-nak szokták nevezni”. A XVI. századi történetíróink csakugyan fejedelemnek
mondják őt. Heltai Gáspár ezt írja: „Annak utánna a Bolgárok jövének Erdélybe rablani. És a király (Sz. István) nagy néppel bémene Bolgárországba és megvíva a bolgárokkal, és megveré őket. Az ő királyok is, az Kean, elvesz az viadalban… És ott Havaselvő
földben fejedelemül hagyá az vén Zoltánt, az ő Annyának öccsét.” Székely István pedig: „Harmad had lőn (Sz. Istvánnak) a kean ellen a Bolgaroc herczege ellen. De esztis
meg veree, es meg öluen a Keant, az orszagba fejedelmül hagia a ven Zoltant az ő annianac ősit.” Lett légyen azonban Zoltán akár erdélyi vajda, akár erdélyi herceg: az
tény, hogy a XVI. századi történelmi felfogás fejedelmet látott benne; vajdának csak a
múlt század óta veszik, s a Székely Krónikában, mint egyéb adatoknál, úgy ennél is,
nem a XVI., hanem a XVIII. század történelmi felfogása tükröződik vissza.
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gonosztevő embereket kínoztatta, kinek fia Ivány a többiek által elűzetve
a Lokott havasra vonult, hol magvát tovább terjesztette.
XVII.
A legkisebb szülöttnek, Sámuelnek pedig jutott a Kükül víz melletti
föld, de midőn megosztaná, az északi nemzettől hozzá küldött követeket
kelle fogadnia, s összehíván valamennyi kis rabonbánt a Rákos völgyben,
ahol azon időben a nemzetnek világi áldozattétel tartaték (mivel tíz rabonbán osztotta fel földjét fiai közt), Stelena északi nemzeteinek ilyen
választ adtak.
XVIII.
Mi Atilla hunnjainak, a székely nemzetnek havasi Daciában (Dacia Alpestris) lakó utódai. Nemzeteteknek kívánságát a Rákos völgyben, a hét
erdő földén túl elfogadván és azzal egyetérteni akarván, a rokonság megőrzése végett, főkormányzó rabonbánunknak Sandour Uopournak leányát, Majraniát – – királyotoknak (Crari vestri) Stelenának, Basil fiának
nőül vétel végett átadjuk a ti (és) a boérok barátságába (in vestram
Bourorum296 amicitiam) ajánlva megtartaás végett, hogy azoknak a miénkhez hasonló szabadságát ezután is virágozni engedjétek; őseink szokása szerint drága keleti kövekkel felékesítve elvitték őt rabonbánjaink, a
Szeret folyón túl is kísérve, úgyszintén maga a százéves aggastyán Bousson297 is, Zandirhám legkisebb fia, Uopolet testvére, – apja törzse után,
férfiágon Atilla fia-, Irnától származott – gyulai, némelyek akaratából pedig rabonbáni méltóságot viselve; azután nemzetségének fiai mellett
(kísérték még) Abrááts, Uopour, Beél Ouzon298, Eutroe Dölneföldről, Zol296 „Crari”, „Bourorum” érthetetlen szavak. A Stelena név azonban szláv-oláh, s ebből,
meg a Basil névből kiindulva úgy látszik, hogy a krónikakészítők Stelena népét oláhnak akarták feltüntetni, az itt elbeszélt történettel valószínűleg azon székelyek és vlachok közti összevegyülést szándékozván illusztrálni, melyről Kézai s a Képes Krónika
beszél. Ha Stelena népe oláh: akkor a Crari és Bourorum szavak értelmét is megtaláljuk; amaz a Kral, görögös-latinos alakban crales, vagyis király, emez a boér, bojar eltorzított alakja. Stelena lakhelyét a krónika Moldva északi részébe helyezi, „északi
nemzetnek” mondván Stelena népét, s a Szeret folyón túl kísértetvén Sandour Uopor
leányát midőn ezt Stelenához viszik. Hogy ez az egész elbeszélés mese, kitetszik abból, hogy ezen időben a Dontól egész az Al-Dunáig a besenyők laktak. Híre-hamva sem
volt akkor még Moldvában a krónika által sejtetett oláhoknak s még ha lettek volna is
ott: szó sem lehet arról, hogy azoknak külön fejedelmük lett volna. Ma már tudjuk,
hogy az oláhok csak a XII. század közepe táján kezdtek feltünni a Dunától északra eső
tartományokban; az a reneszánsz kori írók, mint Bonfin és mások által felállított hipotézis, mely az oláhokban az egykori római gyarmatosok utódait keresi, a tudomány
mai álláspontján teljesen tarthatatlannak tűnik fel; az oláh nép képződése rómaiak és
trák-illírek összeolvadása által a Balkán-félsziget nyugati részében, Macedóniában s
Illyriában ment végbe, s majdnem ezer évvel később jelent meg az oláhság az egykori
Dacia területén, az itteni római élet megszűnése után.
297 Bousson, föntebb Bucsin és Busona. Itt élőnek mondatik, holott a VI. fejezet szerint
Uopolet víztisztelő fia megölte, visszaszerezvén a rabonbáni méltóságot.
298 Beél Ouzon az uzoni Béldy család őséül van feltüntetve, mintha t.i. onnan vette volna
e család nevét, mert ősapját így nevezték. Aki csak egy kissé be van avatva a magyar
családnevek eredetének titkaiba, az jól tudja, hogy fele részük helynévről eredt s külö-
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tán Madarasföldről, [kimaradt: „item Filius Andorás, item Filius Nümös”
(Kilyéni Székely Mihály: i.m. 285.; Aranka fordítása szerint): „…esmét az
Andorás fia; esmét a Nömöz fia…” – HGM]299 továbbá Ougron fia, továbbá
Ika, Dombon fia Uopolet nemzetségéből, kinek ivadéka Dombónak neveztetik a három szék földén,300 Ikafalván, továbbá Zököl, kitől Székely
nösen a nemesség valamely birtokáról nevezte magát. A Béldy család Béld községtől
vette nevét (Alsó-Fehér megyében van: Maros-Béld) s talán nem is eredeti székely
család, Nagy Iván legalább Bihar megyeinek mondja; előneve pedig – minden székely
tudja – a sepsiszéki Uzon községtől származott, s a XVI. század elején Bodoláról is
íratott (1509–1517 körül élt bodolai Béldy Pál és Vitalis).
299 Nümös fia tehát már a XI. század elején élt volna. A hídvégi gr. Nemes család oklevelei
egészen másra tanítanak bennünket. Azok szerint egész a XV. századig vagy a XIV.
század végéig egészen ismeretlen volt a családnak ezen elnevezése, állandóan pedig
csakis a XV. század közepe óta használják. A család első ismert őse, Akadas egyszerűen
sepsi székelynek, „Siculus de Sebus”-nek íratik; fiánál s unokájánál az apa nevét teszik
ki az okmányok: „Akadás fia Vincze ispán” (Vincencius Comes filius Akadas; élt 1252
körül) és „Bencencfi Domokos” (Dominicus filius Benchench; élt 1291 körül). A XIV.
században úgy Domokos, mint testvére Mikó fiai, a Hídvégi nevet viselik; így 1349ben: Hídvégi (de Hyduegy) János és László, Domokos fiai s Hídvégi Jakab, János, Mihály, Miklós és Péter, Mikó fiai s nagybátyjaik: Hídvégi János és István. Hídvégi Lászlótól származik a gr. Nemes család; fiai Mihály s unokája György nem fordul elő egykorú
okmányokban, de kisunokája Bálint, ki 1459–1462 körül élt, még mindig a Hídvégi
nevet viseli (neveztetett Hídvégi Székely Bálintnak is); csak fia Mihály veszi fel a Nemes nevet, egy 1476-os okmányban ugyanis „Michael Nemes de Hydweg”-nek íratik,
de még ő is előfordul egyszerűen Hídvégi Mihálynak nevezve, így 1461-ben s 1479ben. Hídvégi Domokos utódai különben már a XV. század elején használták a „Nemes”
nevet, s hogy csak ez idő tájt kezdték felvenni, mutatja az, hogy az okmányok nem
rendes vezetéknévnek, hanem az illető egyén melléknevének írják, így 1428-ban: „Demetrius dictus Nemes et Ladislaus, filius Mathei similiter Nemes dicti de Kalnok”,
azaz: „a Nemesnek nevezett Demeter és László, a hasonlóképp Nemesnek nevezett
Kálnoki Máté fia”. Egy 1421. évi okmány Sandrin fiát és Lökős unokáját, aki szintén a
Hídvégiek egyik ágából való volt „Nobilis Blasiusnak”, tehát „Nemes Balázsnak” nevezi. Amely idő tájt a Hídvégiek egyik ága a Nemes nevet vette fel: ugyanakkor a másik
ág, mely Bencenc kisebb fiától, Mikótól származott, a Mikó nevet kezdte használni.
300 Háromszék földe (terra trium sedium, s a következő fejezetekben: terra Trisedis) földrajzi névként használva, mint itt, 1533 táján, a Székely Krónika készítésének állítólagos
éve körül, aligha volt ismeretes. A XVI. század első felében Sepsi, Kézdi és Orbai még
teljesen külön törvényhatóságot képezett, külön kapitányokkal, királybírákkal, székbírákkal és igazságszolgáltatással; Sepsi, Kézdi vagy Orbai csak olyan anyaszék volt,
mint Udvarhely-, Csík- vagy Marosszék; ez utóbbiakkal a három szék akármelyike egymagában is teljesen egyenrangúnak tekintetett, nem úgy, mint később, midőn anyaszéket a három egyesült szék együttesen képezett. Van ugyan már a XV. századból is
nyoma annak, hogy közös gyűlést tartottak; így 1466-ban Zabolán, Szentgyörgyi és
Bazini János gróf, erdélyi vajda és székely ispán elnöklete alatt; de e gyűlés még korántsem egyesítette, még csak ideiglenesen sem, a három széket: nagyon is speciális
oka volt a közös gyűlésnek: a Sepsi-, Kézdi- és Orbai széki főnemesek sokféle erőszakoskodásai, melyeket a székelyek közösségén elkövettek. („Ő királyi felsége meggondolván, – mondja az oklevél – hogy birodalmának erdélyrészi határain, nevezetesen
Kyzdy-, Orbai- és Sepsi székekben lakozó székelyei a közöttük levő főurak részéről sokféle fölötte nagy elnyomatás sérelmének vannak kitéve, s a saját törvényeikből és jogaikból, melyeket a magyar birodalom dicső királyai régtől fogva nekik ajándékoztak
és jóváhagytak, az említett főurak által egészen megfosztattak és azokból kivettettek
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… megparancsolá őfelsége”… stb.). Az egyesüléstől oly távol álltak, hogy pl. az 1506.
évi agyagfalvi székely nemzeti gyűlésre Kézdiszék Csíkszékkel közösen küldött követeket. A kezünk ügyébe eső oklevelek egytől-egyig azt tanúsítják, hogy a XVI. század első
felében a három szék egyesüléséről még szó sem lehet. Így, egy a Székely N. Múzeum
birtokában lévő, 1513-ki okmányban Ulászló király Bessenyey Lukácsné Katalin aszszony ügyében Sepsiszék bíráinak és primorjainak rendelkezik; ugyanezen évben egy
másik, szintén múzeumunk tulajdonát képező oklevelet Héderfáji Barlabássy Lénárt
erdélyi alvajda és székely alispán Sepsiszék királybírájához és székbírájához, s a többi
főuraihoz és seniorjaihoz intéz; egy 1514-ben „Zenthgergh”-en kelt okmányt Sepsiszék nemeseivel és főrendeivel együtt Bikfalvi Marhalth Péter Sepsiszék bírája ad ki;
1525. április 7-én II. Lajos király Sepsiszentgyörgy kiváltságlevelében nem Háromszék,
hanem Sepsiszék kapitányainak, király- és székbíráinak, lófőinek s a többi primorjainak és főurainak hagyja meg, hogy „Sepsi Zenthgewrgh” mezőváros lakosait régi szabadalmaikban ne háborgassák; 1532. január 16-án János király „Zenthgewrgh”, azaz
Sepsiszék kapitányait, bíráit, lófőit, hadnagyait és közönségét tiltja le „Zenthmykloswara” szék törvénykezési hatóságának háborgatásától; 1539. december 16-án Majlád
István erdélyi vajda és székely ispán, Babos Istvánt és Bessenyey Gáspárné Erzsébet
asszonyt Sepsiszék törvényszékére idézi; Martinuzzi György 1546. április 17-én, oklevele szerint a közelebbi marosvásárhelyi országgyűlésen hozott végzéseknek az Orbaiés Sepsiszéki (nem pedig a három széki) székelyek szegültek ellen; 1552-ben I. Ferdinánd király erdélyi biztosai a székely székeket, vagy szerintök megyéket, így számítják
elő: „Aranyos – Maros cum Zereda – Udvarhely cum Keresztúr szék – Csík cum Kászony et Gyergyó – Zepsi – Kysdi – Orbai”. Még a XVI. század második felében is rendesen külön megemlítik a három széket; így az 1562. évi segesvári országgyűlés végzéseiben: „az elmúlt napokban a székely község, Maros, Udvarhely, Csík, Gyergyó,
Kézdi, Sepsi, Orbai székbeliek, mü ellenünk és országunknak békességes állapotja ellen hirtelen nagy támadást tettenek”; 1562. június 28-án II. János király Kyzdy széki
királybíráinak, kapitányának, bírájának s táblabíráinak rendelkezik; ugyanezen időben
a székelyek főkapitánya, mint 1564-ben Petki Gábor, 1566-ban Bánffy Losonczi Pál,
1567–1569-ben Thelegdy Mihály, a hat székely szék főkapitányának írja magát, ez a
hat szék pedig egy 1567. évi okmány szerint: Maros, Wdwarhel, Chyk[–]Gyergio[–]Kazon, Kyzdy, Orbay, Sepsi; 1568-ban maga II. János kirély így sorolja el: Vdwarhel, Chyk,
Gyergio, item Sepsi, Kysdy et Orbay. 1559-ben találjuk legelőször Sepsit, Orbait és
Kézdit együttesen három széknek nevezve a gyulafehérvári országgyűlésen hozott, s a
székelyek viszonyait szabályozó végzésekben, felhozva, hogy a primorok a lófőktől
nemcsak a három székben (in Tribus Sedibus), hanem a többiekben is dézsmát követelnek. Egy 1564. július 5-én kelt okmányban „a három székely szék, Sepsi, Kézdi és
Orbai lakosai” és „ugyanazon három szék törvényszéke” (inhabitatores Trium Sedium
Siculicalium Sepsi, Kézdi et Orbai, – sedes judiciaria earundem Trium Sedium) kifejezéseket találjuk. A hat székely szék 1566. évi folyamodványaiban Tybrich illyefalvi lófőt egyszer sepsiszékinek, másszor háromszékinek találjuk írva. („Az Sepsy zeken
vagyan egy nehany Tybrech neveo zegyn lofwek, Illyefalwan lakozok, kyknek egy eosteol maradot molnokat Gerdey Janos el vagdaltatta” ; a másikban: „Az három széken
egy nihany szeginy Tybrich neuen ualo Lufeiek regi östül maradot molnokat Gerdey
Janos eluagatta.”) A „három szék” név eredetét bizonyára abban kell keresnünk, hogy
Sepsi, Kézdi és Orbai közös királybírót és kapitányt kapott. Miként a „hat szék”, míg
közös főkapitányuk volt, épp úgy jött szokásba a „három szék” elnevezés is. Első közös
királybírónak Pathochy Gáspárt találjuk, ki egy 1562. augusztus 6-án kelt oklevélben
említtetik, mint „Judex Regius Sedium Sepsi, Kisdy et Orbay”; lehet azonban, hogy
Kálnoky Péter, ki Kállay szerint a XVI. század közepén volt háromszéki királybíró,
megelőzte őt. Ugyancsak Kállay 1578-ból Henter Benedeket, 1579-ből Pródi Rácz Mihályt nevezi meg Háromszék királybírájául. A Székely N. Múzeum okleveleiben ezeket
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(család származik) Kilyénföld ura, továbbá Enöz, a hét erdő előtti föld
lakói, Uopour, a hét erdő földjének főrabonbánja, továbbá Gyula, Onut –
– – Nagy, kitől a Maréfalvi nemzetség (származik) a Máreföldön, továbbá
Zimán, s fia Magor Biro, azután Zoltán, Forró301, Raka, Benke, és több
más, kinek utódai ma is élnek.
XIX.
A hét erdőn túli földről pedig a főrabonbán, a kehely fő őrzője maga
helyett fiát, Sandour Istvánt küldte, azután Abet, aki Jsinne fia volt, azután Honot a „Lumen”302 föld rabonbánját, azután a Toporeha nemzetségtaláljuk: 1583-ban osztopáni Perneszy Istvánt („En Perneszy Istuan Ozthopany, Varhegy kapitan es az harom szeky Sepsi, Kizdy es Orbay Kyrál Biro” és „Perneszy Estuan
Varhegyi Kapitan es harom szeky Sepsi, Kizdy es Orbay Kyrál biro), 1588-ban Ravazdy
Györgyöt (Báthori Zsigmond fejedelem rendelete: „Egregio Georgio Rauazdy Capitaneo Arcis nostrae Varhegy et Judici Regio Sedium Siculicalim Sepssy, Kizdy et Orbay
etc.”), 1601-ben lemhényi Csomortányi Tamást („Judex Regius trium Sedium Siculicalium Sepsy, Kizdy et Orbay”), azután Kálnoki Jánost, ki Kállay szerint 1600–1610 között volt háromszéki királybíró. Imechy Mihály egy 1601. évi, Hodor Kelemen javára
kiadott adománylevelet 1602. január 11-iki kihirdetése alkalmával mint „Capitaneus
trium sedium Siculicalium Sepsy, Kizdy et Orbay” írt alá. Eresztevényi Balázs és Mihály primipiláris levelének az 1593. szeptember 16-iki várhegyi közgyűlésén történt
kihirdetését és jóváhagyását „Caspar Literatus juratus notarius trium sedium” írta alá.
Mindezen adatok kétségtelenné teszik, hogy a „három szék” név 1559 körül keletkezett, s bár a Székely Krónika állítólag csupán egy negyed századdal előbb készült: abban
az időben, 1533-ban még ismeretlen volt ezen elnevezés, mert amilyen gyakran előfordul 1559 után az okmányokban: épp annyira nincs legkisebb nyoma is az előző
években. A „Terra Trium Sedium” és „Terra Trisedis” kifejezés tehát épp olyan árulója
a Székely Krónikának, mint a Sandour vezetéknév, Havasi Dacia, Irna vagyis Irnák, s a
többi, ezen fejezetben lépten-nyomon előforduló anakronizmus.
301 A Forró család, melynek őse Forró a Székely Krónika szerint Sz. István korában élt, e
nevet csak a XV. század elején vagy legfeljebb a XIV. század vége felé kezdte használni.
1415-ben találjuk az eső Forrókat a sepsiszéki székelyek és a botfalvi szászok közt egy,
az Olt mellett fekvő erdős földről kötött adás-vevési szerződésben; az oklevél ezeket
így nevezi: „Item de Sentgewrgh Ladislaus dictus Forro”, azaz „továbbá Szentgyörgyről a Forrónak nevezett László”, s alább: „Item de Bwlen Petrus dictus Forro”, vagyis:
„továbbá Bölönről a Forrónak nevezett Péter”. Egy 1420-ki évi oklevél a „Forrónak”
nevezett Angyalosi Mihály fiát, Lászlót (Ladtislaus filius Michaelis dicti Forro de Angylus) említik, ki Bodolán több odavaló birtokos ellen hatalmaskodást követett el. Csáky László erdélyi vajda 1427-ki okmányában „a Forrónak nevezett Bölöni Simont és
Balázst” (Symon et Blasius dicti Forro de Bewlen) találjuk. Még 1460-ban is Mátyás
király, midőn Bácsfalura, Csernátfalura, Türkösre, Hosszúfalura és Apácára a Bölöni és
Szentgyörgyi Forróknak új adománylevelet állít ki, ezeket így nevezi: „Symon filius
condam Petri Forro dicti de Belen et Nicolaus filius Michaelis, similiter Forro dicti de
Zenthgergh = Simon, a Forrónak nevezett néhai Bölöni Péter fia és Miklós, a szintén
Forrónak nevezett Szentgyörgyi Mihály fia”. 1479-ben találjuk először a Forró nevet
valóságos vezeték-, nem pedig családnévnek: „Michael, Nicolaus, Johannes et Blasius
Forro de Naghbewlen” s egy másik okmányban: „Oswaldus Forro de Haporton”. Mindebből pedig az a tanulság, hogy a családnak azon őse, kiről az utódok a Forró nevet
felvették nem Szent István, hanem Zsigmond vagy legfölebb Nagy Lajos király korában
élt.
302 Lumen görög betűkkel van írva, talán „Gümes” helyett.
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ből is, azután Pétert Iványka nemzetségéből a Gázon völgyén túl, Beniis
fiai(t) a Rüka előtti és Béél fiai(t) a Tar havasok előtti földről; Künvér rabonbánnak pedig a Táár havason túli földről megparancsolta, hogy örökre leánya kíséretében legyen, ki azután az északi részekben Stelena fia
által örökséggel gazdagon megjutalmaztatott, amely időben Sandour
István két leánya kolostorba lépett.
Tehát ezek így történvén, Sandour István is idegen nőt hozott feleségül, Francisca Matnada Ivolt,303 lengyel születésűt, kinek legkisebb öccse,
Muhvel midőn örökségét felosztani óhajtaná, a méltatlanság (violentas)
föl akarván emelni rá a kezét a Pannon földre a Dán (Duna) folyón túl
vonult s ott terjesztette tovább családját, amint beszélik, meg lévén annak kivonata a mi jegyzeteink közt a mi urunknál. Végre István a Vacsarkon túli földet a Zandirhám neje által készíttetett épületekkel visszatartotta, s a kelyhet – a szájhoz alkalmazván alakját – mint örökös tulajdonát
Bond várából elvitte, a törzsek ellenére, 1039-ben s most így lévén – –
jóllehet – – a mai Háromszék (Trisedes) rabonbánjai Uopour (Apor) János304, Béél (Béldy) István és Gáspár a Patancha nemzetségből305 az
övéikkel ünnepélyes gyűlést tartván, haddal akarták megrohanni Istvánt
303 A Francisca név a XI. században s még azután is legalább félezred évig teljesen ismeretlen volt Lengyelországban. Úgy tudom, hogy e nőnevet legelőbb Franciaországban
használták a Franciscus, François férfinévből készítve, s mint francia névnek, legelső
alakja „Françoise”, s ez lett latinosítva Franciscára. Azonban ez sem lehet igen régebbi
a XIV–XV. századnál.
304 Uopour János a krónika szerint 1039 körül élt, s e szerint az Apor család már a XI. század első felében viselte e nevet. Az okmányok itt is meghazudtolják a Székely Krónikát.
Igaz ugyan, hogy az Apor nemzetség már a XIII. században előfordul, így 1253-ban
Aba említtetik „de genere Opur”, s 1259-ben Péter ispán, „de (genere) Opur”. E nemzetségnek azonban semmi köze sincs az altorjai Apor családdal. Nem is erdélyi nemzetség volt az, annál kevésbé székely. A név különben egy nagyon elterjedt ősmagyar
kereszt- vagy egyéni név (jelentése talán annyi, mint: „apa – úr”), melyet a legkülönbözőbb nemzetségbeliek viseltek; így 1242 körül élt Opur, a győrmegyei Geur, vagyis
Győr nemzetségből. Az altorjai Apor család ősei közt is többen Opornak neveztettek,
így Kizdy Olcy fia és Balázs ispán testvére: Kézdy Opor (élt a XIII. század második felében); kinek fia volt János ispán, Szárazpataki István, Miklós, Demeter és Péter apja;
és vagy ő maga, vagy a második fia volt azon Opour, vagy Opor, ki egy 1324. évi okmányban, mint a föntebb említett négy testvérrel közeli rokon, Szárazpataki Sandrinnak, Opournak és Istvánnak apja jön elő. Kézdy Opor utódai az Apor nevet csak a XV.
század vége felé vették fel, miként ugyanezen idő tájt Hídvégi Mikó fiai a Mikó nevet;
a XIV–XV. században, birtokuk után majd „Szárazpataki”, majd „Kyzdi”, majd „Torjai”,
majd „Peselneki” nevet viseltek, s valószínű, hogy a családban még ezután is többször
előfordult az Apor keresztnév, bár a leszármazás ízről-ízre nem lévén kimutatható,
nem tudjuk konstatálni. De tudjuk azt, hogy a család tagjai még a XV. század elején is
ragaszkodtak az ősmagyar nevekhez, így 1407 körül élt „Torjai Lépes”, akinek még az
apját „Torjai Penyé”-nek nevezték. Az Apor nevet családnévnek legelőbb István használta, aki egy 1479. évi okmányban „Stephanus Apor de Zenthmarton Thoryá”-nak
íratik. Egy rokonát ugyanezen okmányban „Sandrinus Kyzdy de Dichew Zenthmarthon”-nak találjuk.
305 Gáspár a Patancha nemzetségből nagyon emlékeztet Patóchy Gáspárra, különösen ha
a Patancha nevet „Patauchá”-nak, vagyis „Patóchá”-nak olvassuk, s aki 1562 körül
Sepsi-, Kézdi- és Orbai székek királybírája volt. A Patócsiakról elég annyit tudnunk,
hogy tiszántúliak voltak, s Erdélyben csak János király korában kezdenek szerepelni; a
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Gümez földén a nemzeti kehely elvitele miatt, és ezek szándékát azon
idők igazságtalanságai megakadályozták, mert András követül küldetvén, fogadta, s fiát Sandour Lászlót kezesül adta, és így elrettentetvén a
rabonbánok, minden cselekedetük félbeszakadván a kelyhet visszatartotta és Bondvár várat tovább nem tudta magának tulajdonítani, és így a
hét erdő havasain túl levő földek Sandour Lászlót, András által a lengyelekhez küldött követet maguknak fővezérül választották, aki egyedül a
székely nemzet kormányzójától (rector) függött, nem pedig a többi rabonbántól, s elküldetvén, András királynak megmagyarázván, egy jeles
katona Janlagvár által András helyben hagyta ezen elszakadást.
XX.
Ezek így történvén, Zoltán halálával András által az ország felosztatott, és királyunkká a kisebb szülött Béla lett, mint Erdély hercege s az ő
atyai örökségében (apugenarium306) 1049 óta őrködött. És István király
már rég meghalálozván, a bessek (besenyők), hallva a dicső győzelmes
király halálának hírét, ellenséges lélekkel megrohanták a Gümez földjén
túl lakó keresztyén székelyeket, és a székely nemzet férfiasan fegyverre
kelve, saját földjén túl űzte Andorás fia,307 Ambor Vida (és) Josa, de ezen
győzelem dicsőségét más nemzetségek meg akarván akadályozni, Uopour vezér Bálvány várából Andorás vezért testvérének halála után (miatt) és más nemes férfiakat lefejeztetett (u. m.) Sandour Gergelyt, Csangour Eleket és Blasko Gergelyt,308 Bon fiát, továbbá a Csák nemzetségből
való fiakat; de Sandour István, László fia, György (azaz Gergely) testvére
Csangur Pált, Csangur Elek testvérét, a jeles katona, Kab fiát elűzte az
erdélyi vajda parancsára, s Gümez földet visszaszerezte és magának viszszatartotta. Amely idő után Béla, Erdély vajdája megparancsolta, hogy a
méltóságok ezután ne a régiek szerint neveztessenek, se a családok, sem
a várak, sem a falvak, sem a kastélyok, hanem a szentek neveivel jelöltesSzékelyföldön pedig az említett Gáspár 1562. évi háromszéki királybíráskodásán kívül
egyéb emlékük nincs.
306 Apugenarium érthetetlen szó, amely talán az „apanagium” helyett áll. Különben zilált
az egész mondat, melynek bajos helyes értelmet adni.
307 Az Andrássy család mondái szerint a család ősének, Andorásnak három fia volt: Jósa,
Vida és László. A Székely Krónika a két elsőt megemlíti, harmadiknak Ambort mondja,
de olyan zavaros mondatszerkezettel, hogy Andorás apjának is lehetne tartani. Azt
mondja ugyanis, hogy a székely nemzet a besenyőket elűzte, „Duce Andoras filio Ambor Vida, Josa”, amit így is magyarázhatunk: „Andorásnak, Ambor fiának s Vida és Josa
vezérlete alatt”, vagy ahogy mi fordítottuk: „Andorás fia Ambor, Vida és Jósa vezérlete
alatt.” Lehet egy harmadik magyarázat is, az t. i., hogy „Ambor” nem Andorásnak a
harmadik fia, hanem Vida vezetékneve s az „Andor” (Andorás) helyett áll.
308 A krónika szerint a csíkszéki Blasko vagy Balasko család állítólagos őse, Gergely már a
XI. század közepén viselte a „Blasko” vezetéknevet. E kirívó anakronizmussal szemben
itt csak annyit jegyzünk meg, hogy hiteles adatok szerint a család első ismert őse Balasco Ferencz 1406 körül élt, s a névről ítélve, alighanem oláh eredetű volt, kinek körülbelül csak az apja vagy legföljebb a nagyapja (ama bizonyos Blasko vagy Balasko,
kitől a család nevét vette), nyilván Balk és Drág vajdáknak s 1387–88 körül székely ispánoknak egyik társa honosodhatott meg a Székelyföldön, nőül vevén valamely csíki
székely fiúleányt.
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senek309. Innen történt, hogy sok igen nemes férfi, székely katona őseit
nem ismerné és iratait is elégetné, de mégis ezen nagy zavarban találkoztak néhányan, akik a király akarata ellenére is elődeik régi nevét,
309 A Székely Krónika azon sorai, melyek szerint a régi székely méltóság- és hivatal-, továbbá család- és helynevek használatát I. Béla király tiltotta el, a krónikagyártóknak a XI.
század szellemében való teljes járatlanságát mutatják. Sehol annyira nem érezhető az
ügyetlen hamisítás, mint e soroknál. S tetézi aztán a krónikagyártó az ügyetlenségét
azzal, hogy részletekbe bocsátkozik, melyeknél badarnál-badarabb anakronizmusba
esik. Azt mondja p[éldául], hogy a király tilalma ellenére is többen megtartották ősrégi nevüket mint Háromszéken Uopour (Apor), Nömör (Nemes), Mikóó, Dombon (Domby), Udvarhelyszéken az Ugronn, Lázár, Biró, Nagy stb. családok. Nézzük csak, hogy
nem a XI., hanem a XIV. században is még a nevek használatában milyen szokást követtek a székelyek. Egy 1324. évi oklevélben azt találjuk, hogy Róbert Károly Lokkazun
nevű földet Sandurnak, Opor fiának és testvére, István fiának, Egyednek adományozza; ezen adománynak ellene mondanak a csíki székelyek; név szerint: László hadnagy,
Péter és Pál, Jakab fiai, Bene Irgus fia, István Pheleud fia, István Eltus fia, Belus, Bálint
Sandur fia, Buruh Marcus fia, Mathe Bank fia, Jakab Chumburd fia és Miklós András fia.
1349-ben Sombor és Gerebench helységek határainak Hídvégi Mikó és Domokos fiai
javára történő kijáratása ellen a Sebes (Sepsi) kerületi székelyek részéről tiltakoznak:
Chene, Balázs Mihály fia és Péter. 1313-ban az Aranyos mellett lakó székelyek nevében
Kun Lászlótól és III. Andrástól nyert szabadalmaik megerősítését Róbert Károlytól
ezek kérik: Egyed ispán, Kolondus fia és Dénes Tolon fia. 1344-ben a székelyvásárhelyi
nemzeti gyűlésen György ispán, székely, Orbos fia András fiaival, Erne és György mesterekkel egyez ki fia vérváltsága ügyében. Egy 1415-ki oklevélben a sepsiszéki nemes
székelyek közül a következőket találjuk: Istvánt, Demeter fiát, Bippot, Agasthyt, Kelement Barátfalváről (Barátosról); továbbá Gidófalváról: Jánost Mihály fiát, Mátét, Balázst, Miklóst Pethew fiát; Borosnyóról: Gergely bírót, Györgyöt Simon fiát, egy más
Mátét; Uzonfalváról: Mihályt Miklós fiát, Illés bírót, Eleket; Szentgyörgyről: a „forró”-nak nevezett Lászlót, a „kis” Gergelyt, a „Dacho”-nak nevezett Jánost; Bölönről: a
„forró”-nak nevezett Pétert, Istvánt, Benedek fiát, Benedeket Pethew fiát; továbbá
Árapataki Andrást, Jankót ugyanonnan és Antalt, szintén Árapatakit. A legelőkelőbb
sepsi, csíki stb. székelyeket így nevezik meg a hamisítatlan középkori emlékek, egyszerűen keresztnéven, megemlítve az apát és egy-kettőnél valamely, az illetőre vonatkozó melléknevet, – nem pedig úgy, mint a Székely Krónika. De bíráljuk csak még behatóbban a krónika föntebbi állítását. Kimutattuk már, hogy az Apor család azon ősei
nevezetesen Olcy fia Opor és Opour fia Opour, kinek keresztnevét a család később vezetéknévnek vette fel, a XIII. század második felében s a XIV. század elején éltek; kimutattuk egyúttal azt is, hogy még a XV. század első felében sem vette fel a család az
Apor nevet (Szentmárton-Torjai Apor István az első, kit az Apor vezetéknéven találunk, 1479 körül élt), nemhogy a XI. században használta volna. Még nevetségesebb
koholmány az, amit a Nemes és Mikó családokról mond a krónika. Tehát ezek is megtartották ősrégi nevüket I. Béla tilalma ellenére?! Milyen kár, hogy az a Vince vagy
Bencenc ispán IV. Béla korában, tehát kétszáz évvel élt később, akinek egyik fiától,
Domokostól a Nemes család, a másiktól, Mikótól pedig a Mikó család származott. A
Székely Krónika ezen vastag hibája mellett már fel sem tűnik az a másik, hogy a Mikó
és Nemes vezetéknév használatára nézve a hiteles okmányok épp úgy meghazudtolják, mint az Apor vezetéknévre vonatkozólag. Azon okmányok szerint ugyanis, mint
egy előbbi cikkünkben már részletesen kimutattuk, mind a Mikó, mind a Nemes család
ősei a XIV. században, sőt a XV. első felében is, a „Hídvégi” nevet viselték. Természetes, hogy ezek után teljesen koholmánynak kell tartanunk azt is, amit a krónika arról a
Sz. László korabeli Mikó nevű vitézről mond, aki Sandour Istvánt a csángók ellen megvédte.
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mintegy házi isteneiket megtartották, mint különösen Háromszék földjén Uopour (Apor), Dombon (Domby), Boéél (Béldy), Nömör (Nemes),
Mikóó, Danes, a Nemes Gyula fia, Köröras, a mai Udvarhelyszék földjén
pedig Ugronn, Lázár, Könte, Biró, Nagy, Zimány, Dálya, Zököl, Turek (Török), Comkattak; és mindazáltal a tisztes méltóságok nevei többé nem
hallatszottak; nem: rabonbán, főigazgató, hanem: székelyek ispánja;
nem gyula, harkáz, hanem a székelyek alispánja stb., és így Béla hirtelen
változással a trón összeomlása által méltán agyonnyomatva, összezúzatott 1063. évben és meghalt, 1065-ben kinek ellene szegült Szemere Madaras földről, de semmit sem használt. Eközben pedig Sandour István,
fölvévén a Sandour nevet, harcolni kezdett a Csangok Dutka Basil nevű
vezérével és egy bizonyos Mikó nevű, 200 fegyveressel egyenesen oda
érkezvén, kiűzte a csangaurokat310 és Sandour Istvánt megszabadította,
mely győzelem kivívásáért Sandour megengedte, hogy hadnaggyá (Hadnaque) emeltessék és a saját nevéről Mikóvárnak nevezett s ma is virágzó
várat építse; azt mondják, hogy a Pannon földről való jeles vitéz nemes
volt, tréfásan: Uramnak Fia311, 12 vár uradalmával rendelkezett, kinek
nemzetsége ma is ugyanazon néven jeleskedik; amely tettet, midőn hallaná László, a hét erdő földjén túl örökséggel gazdagon megajándékozta
a nemzet beleegyezésével úgy, hogy ezután a szék „Századosa”312 legyen,
viselvén e jeles címet ezután az ő ivadéka, és akkora ispánságot mutatott
ki neki, hogy míg az erdők földén túl körüljárná, a nemes úrhoz a Vacsárk
földön túl (ért), azon időben eljegyezte fiával, Mikó Pállal Istvánnak Szilvási Erzsébettől való leányát, Katalint s ünnepelvén … vele a menyegzőt,
nagy örömében a nemzet poharából ivott, amely időben Sandour István
kiűzött a székbe berontó némely tatárt és ezért adományul nyert Törcsvára várhoz tartozó földet a várral együtt; és ezen időben Gázon313 földet
mint széket László megerősítette.
310 A Csangaur nevet kétség kívül a csángó és a Konstantin által említett Kangar névből
készítették a krónikagyártók. A besenyők Kangar nevű törzsei ugyanis épp azon a tájon laktak, hol a moldvai csángók. Hogy a két név különben egy, s a csángók a besenyő-kangaroknak székelyekkel összevegyült s elmagyarosodott ivadékai: valószínűnek tartom.
311 Uramnak Fia, így nevezték tréfásan a krónika szerint a rejtélyes Mikót, aki Pannónia
területéről költözött a Székelyföldre. A bizánci Kinnamos szerint az Árpádok korában
a király testvéreit hívták „Uram”-nak s a krónikagyártók alighanem ezt használták fel,
akként akarván feltüntetni Mikót, mintha az a királyi család egyik tagja lett volna.
312 A szék Századosa. Ezt a méltóságnevet nem találjuk az oklevelekben. A székekben az
első méltóság volt a hadnagyság, vagy amint a XV. század vége felé nevezték, a kapitányság. A krónikahamisítók ez utóbbit magyarosították századosra, bizonyára úgy
gondolkozván, hogy a XI. században a latin eredetű kapitány szó még ismeretlen volt
a Székelyföldön. Ebben igazuk lehetett, de a szó megmagyarosításával már cserben
hagyta tudományuk. Arra persze nem gondoltak, hogy az magyarul hadnagy volna;
hiszen a múlt században, sőt már az előtt is nagyobb rang volt a kapitányság, mint a
hadnagyság. Hogy pedig ez utóbbi Sz. László korában nem annyira katonai rangot jelentett volna, mint inkább az ősi nemzetségfők méltóságát, melynek latinul a comes,
szlávosan az ispán szó felelt meg: arról a krónikahamisítóknak sejtelmük sem volt.
313 Kászon földje a krónika szerint Sz. László által emeltetett a székely székek közé. Már
egyszer említettük, hogy a székek intézménye csak a XIV. század közepe táján keletkezett; a régebbi oklevelek legalább Sepsit, Kézdit, Csíkot stb. sohasem nevezik széknek,
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XXI.
Bond vára romlása és végpusztulásra jutása után, miután Álmus következett, mint az összes székelyek első hercege, midőn alatta gyűlés tartatott a Sakate föld melletti, jelenleg urunk birtokában levő völgyben,
sok székely előkelő fiú hiányában a női ágat akarta bevinni a többi rabonbán örök javaiba, István Álmos herceggel tartott. Ahonnan örök végzés
vala, hogy azon testvérek közül, kiknél egyiknek fia, másiknak leánya
van, a leány, miként a fiú, örököl az apai javakban, amely örökséget midőn a régi vezérek örökösei, mint Uopolet ivadékai is maguknak tulajdonítottak, nem tintával, hanem emberi vérrel azon törvényt hozták Rákosy mezején, László székely ispán jelenlétében (azon időben, midőn
Drusilla, István leánya, a nemes férfival László Kálmánnyal, László király
várában, a hét erdő havasi földjének közepén menyegzőjét tartotta, ahol
midőn a kelyhet Drusillához vitték, hogy igyék belőle, egy a kis rabonbáhanem beszélnek sepsi, kézdi, csíki stb. székelyekről. Ami pedig magát Kászont illeti,
az oklevelek erről az állítólagos Sz. László-féle szabadalomról mit sem tudnak. Maguk
a kászonszékiek is csak Zsigmond szabadalmára hivatkoztak, amikor Mátyás király
1462-ben megerősítette őket e szabadalom gyakorlatában; ezt pedig úgy nyerték,
hogy „mikor Zsigmond császár Moldvába bement volna, akkor a kászoni népek nagy
hűséggel szolgálnak neki, úgy annyira, hogy király látja az kinek ő magának való népének nagy hűségét, kiket király meg kérd, micsoda népek volnának s megmondják, hogy
ők egy magának szakadott szegelet földön lakó népek és az ő hazájukat Kászonnak
nevezik, de Csíkszékhez bírják őket. Kiknek király minden jó létét ígéré, hogy ha ő tőle
kérőt kérnének szolgálatjokért: úgy pedig, mint megnyomorodott népek, egyebet nem
tudnak kérni, hanem mondának Zsigmond császárnak: Miért hogy mi szabad székelyeknek neveztetünk és minden kötelesség alatt tart[ozunk] az Csíkszékhez, mi az kívánjuk Felségedtől, hogy mi szabad népek legyünk és mi magunknak tehessünk Bírót,
Hadnagyot közöttünk; erről Felségedtől levelet is kívánunk. Az ő könyörgéseket király
kegyesen meghallgatván, az ő kívánságukat nékik megengedi, levelet is ad nékik róla.”
Így tudták ezt a XVI. század közepén. Ugyan képzelhetni-e, hogy ha 1533-ban négy
törvényes ember értesül arról, hogy Kászonnak e szabadalmat már Sz. László megadta:
az titokban marad? Pedig a Székely Krónika szerint négy törvényes ember vett részt a
Sándor család régi iratainak kompilációjában és a XVII. század végén, 1695-ben ismét
két törvényes ember, két „hütös assessor” másolja le a krónikát; és csodák csodája;
sem a XVI., sem a XVII. században, sem a XVIII. század legnagyobb részében senki
sem mondja, még csak nem is sejteti, hogy Kászonnak Zsigmondénál még régibb szabadalmai is vannak. Ugye, hogy különös, ugye, hogy hiteltelen volna ez? Bizony koholmány az az egész Székely Krónika. Ezt ismételjük, ezt kell ismételnünk lépten-nyomon,
hogy valahára szabaduljon fel a történetírás e hitvány fércmunka lidércnyomása alól,
s ne gátolja hazugságaival a kutatót a tiszta látásban. Mutatja Kászonszék példája is,
hogy mit ártott a józan kutatásnak a múlt század e hamisítványa. A Szent László-féle
állítólagos szabadalomra gondolva, egy székely tudós sem merte Kászon-völgye megszállását a XIII. századba tenni, holott Róbert Károly 1324. évi oklevele, melyben „Lokkazunt” Oporfia Sándornak ajándékozza, világosan mutatja, hogy még félszázaddal
elébb is lakatlan területnek kellett lennie, melyet a királyi javakhoz számítottak; de a
csíki székelyek a XIII. század második felében megszállták, s az utolsó évtizedek zavarai alatt sikerült nekik az egész Kászon-völgyet elszakítani a szentléleki várhoz tartozó koronajavaktól úgy, hogy 1324-ben már sikerrel szegültek neki az Aporok részére
történt adományozásnak és lassanként felszaporodva és megerősödve, a század végén
már az anyaszéktől való elszakadásra és külön törvényhatóság szervezésére is gondolhattak.
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nok utódai közül kiragadta kezéből, hogy a leány kiházasíttassék és a fiú
kapja a székely birodalomban lévő atyai javakat, és ezen örökség megtartassék a régi rabonbánok javaiban: a többire nézve pedig szokás szerint,
ha két testvér volt, kik közül egyiknek fia, másiknak leánya lett, a leány
örököljön. De István, mint az egész föld ura, a Bourzon nevű férfit belein
keresztül szúrta, s ezentúl senki sem merte a poharat elragadni.314
XXII.
És ezek történtek a nemes László király jelenlétében és fia, a Drusillával való menyegzőjét ünneplő László Kálmán315 előtt, kinek Ptrisókó
314 E zavart szerkezetű fejezetben, mely a székely fiúleányok örökösödésének keletkezését
akarja előadni, egy sületlen mesét csúsztattak be a krónikahamisítók a Sándor család
nagyobb dicsőítésére: Drusilla történetét, ki állítólag Sándor István leánya volt és
László Kálmánhoz, vagyis Kálmán királyhoz ment nőül. Mi sem bizonyítja inkább a
Székely Krónika hamisított voltát, mint ez a mese, mellyel a legnevetségesebben felsültek a krónikagyártók. Kálmán királynak két neje volt: a második Predszlava orosz hercegnő, a hírhedt Borics anyja; az első pedig Busilla, tehát a Székely Krónika Drusillája.
Hogyan lett ez a normann hercegnő székellyé?! Malaterra Godofréd bencés, ki Kálmán
királynak kortársa volt és szicíliai történetét egyenesen Roger szicíliai gróf, Kálmán
apósának megbízásából írta, azt mondja: „Alamanus (Calamanus) pedig, a magyarok
királya, hallván hírét a szicíliaiak dicsőséges grófjának (Siculorum gloriosi Comiti)
Rogernek: követeket küldvén hozzá, leányát nőül kérte.” Az ügyetlen krónikagyártók a
„Siculorum Comes”-t, ami itt napnál világosabban szicíliai grófot tesz, székely ispánnak fordítják, s Busillát megteszik székely leánynak.
315 László Kálmán, vagyis Kálmán király Sz. László fiának feltüntetve egyik legvilágosabb
bizonyíték arra, hogy a Székely Krónikát a múlt század második felében készítették.
Egész a múlt század közepéig soha senkinek nem jutott eszébe a magyar történetírók
közül kétségbe vonni, hogy Kálmán ne I. Gejza király fia lett volna. Gejza fiának mondja őt valamennyi magyar krónika, s krónikáink ezen adatát az oklevelek is megerősítik.
A múlt század közepe táján azonban, midőn a régi adatokat a kritika rostájába vetette
a magyar történetírás, sokaknak feltűnt az, hogy I. Gejzát, bár fia volt, nem ez, hanem
öccse, László követte a trónon. A múlt században az elsőszülöttség trónöröklési elvének fénykorában méltán feltűnhetett ez, tudva azt, hogy a későbbi századokban nálunk is az elsőszülöttség elve volt irányadó a trón betöltésénél. Azt még akkor nem
sejtették, hogy az ősi magyar szokás hasonló lehetett a besenyőkéhez, kiknél a fejedelmet soha sem fia, hanem a dinasztia egy másik ágából való egyéniség követte a trónon;
s azt a sok trónviszályt nálunk, mint Sz. István és Vazul s aztán Szár László fiai, I.
Endre és I. Béla, Salamon és Béla fiai, Kálmán – II. István és Álmos, III. István és II.
László – IV. István közt az ősi, meg a nyugat-európai trónöröklési elv összeütközése
idézte elő. Krónikáink, mint egyebekben, talán Kálmán apjának megnevezésében is
tévedhettek – gondolta egy Pray s Cornides; Gejzának nem maradhatott fiú ivadéka,
mert akkor ennek és nem Lászlónak kellett volna őt követni a trónon. Kálmán tehát
vagy Sz. Lászlónak, vagy a harmadik testvérnek, Lambertnek volt a fia. A kételkedés
további kutatásokra ösztönözte tudósainkat. Találtak is adatokat, melyek Kálmánt
László fiának mondják. Így pl. a bizánci Kinnamosnál azt olvasták, hogy Iréne császárnő, Joannes Comnenos neje, Wladisclav magyar király leánya volt, s más írók pedig,
úgy bizánciak, mint nyugotiak, Irénét Kálmán nővérének mondják, nevezetesen a XII.
századbeli weingarteni barát, a Welf hercegek historikusa azt írja, hogy Zsófia, Magno
szász herceg neje, Kálmán magyar királynak volt nővére, „s ugyanezen Zsófia nővére a
görögök királyához ment nőül.” Pray e közvetett bizonyítékoknál egyebet még nem
hoz fel, Cornides azonban már egész határozott adatra támaszkodva mondja Kálmánt
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vagy Irene316 nevű nővérét, midőn a keleti udvar Kelet császárának Siculián keresztül kivinné, az őt kísérő székelyek közül többeket gazdagon
megajándékozott a hét erdő földjén, melyből a székely ispán eltartására
rendelt földek kivétettek. Végre meghalván Sandour István, neje Erzsébet nemes Béla (II. Béla?) király idejében 200 fegyverest vezetett a férjének ajándékozott Törcsvára nevű földére a rablók ellen, s azt megtisztítva a Gümez földdel együtt átadta fiának, kinek egy, a lovas katona rendből
való rendkívül bátor leányt, bizonyos Gögö Annát jegyzett el Uopolet
nemzetségéből, aki az ő földjén, Toplitzán saját kezeivel épített házat, s
azt 300 rabló ellen vitézül megvédelmezte, leölvén kétszázat s a többit
megszalasztván.
XXIII.
Midőn pedig itt férje nevenapját ünnepelve – – – – 50 fegyveressel a
Gümez földre hadat indítván, s a megfutamodott rablókat összefogdosván, oly nagy csapással sújtotta, hogy egynehányat megölve, a öbbit valamennyit élve fogta el; ily nagy vitézséggel üdvözölte Istvánt az ő férjét,
kinek anyja 5 rablót összevagdalva, midőn a hatodikkal küzdött volna,
megöletett.
XXIV.
Végül férje is az ocsmány tatárok által 300 örök alattvaló katonájával
együtt összevagdalva meghal, s holtteste fejétől megfosztva a Kükül folyóba vettetett Bondvár várromjai mellett, megsemmisítve a tatárok kegyetlen serege által László király idejében, ki maga is megfutamodott; a
nemes merész özvegy nő pedig Gyula várába akarván menni a székely
ispán üdvözlése végett – – – – az Oult folyón keresztül, egy belevetett
gyermeket kifogat Tizedese Bontz317 által, akit azután lefejeztetett, mivel
vérbírósággal bírt saját területén. Emiatt összeesküdvén katonái, alattSz. László fiának; az 1200–1268 között élt Tamás, spalatói esperes világosan ezt írja:
„Colomannus filius Vladislaui Regis Vagariae.” Ezzel a kérdés sok időre el lett döntve;
Kálmánt a magyar történetírók László fiának vették. De az oklevelek megcáfolták Spalatói Tamást, s igazat adtak krónikáinknak. Kálmán Gejza királynak volt a fia s nem Sz.
Lászlóé. A Székely Krónika pedig, midőn jól értesültségét akarta bebizonyítani, ezen
adatával is elárulta, hogy nem lehet régebbi a múlt század második felénél; 1533-ban
semmi oka sem lett volna a négy kompilátornak Kálmánt László fiává tenni az akkor
ismert adatok ellenére, de igenis érdekében állt egy, a múlt század második felében élt
krónikagyártónak, aki úgy gondolkozott, hogy ily adattal növeli a krónika hitelét. Ajtai
Kovács Istvánnál 1833-ban sikerült is ez neki. Ma pedig mosolygunk a felsülésen.
316 Ptrisókó és Iréne görög betűkkel vannak írva. Itt is jólértesültséget affektál a Székely
Krónika, mintha a Sándor család iratai közt nyoma lett volna annak, hogy Sz. László
leányát, kit a magyar krónikák Pyrisk-nek (imperatrix constantinopolitana, filia regis
Ladislai, nomine Pyrisk), azaz Piroskának írnak, a bizánci udvarban Irénének nevezték
el. A föntebbiekből tudjuk már, hogy honnan merítette a Székely Krónika ezen adatot.
Kinnamosból, de nem a Sándor család okirataiból.
317 Tizedesnek írja a Krónika is Bontzot. Az árpádkori emlékekben p. a Váradi Regestrumban, mely az akkori katonaságnál használt elnevezéseket (hodnogio = hadnagy, varnogio = várnagy, jobagio castrensis = várjobbágy stb.) fenntartotta, nincs meg e szó. Hiányzik a középkori székely emlékekből is.
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valói Zöld úr által az Abraam nemből Dudor ágból és Bacza István által
Uopolet ágából arra ösztönöztettek, hogy erőszakosan fölemeljék ellene
kezüket, kinek holtteste a Zadirhám által épített házba temettetett.318
XXV.
Hátrahagyván gyermekeket, kik közül egy a hét erdő földén telepedett
meg, megtisztítva a rablóktól, a másik fiú pedig Kenos földét foglalva el
bírta békében s ott terjesztette nemzetségét. Rakne János Kálnoki Nömöz Katalint319 vevén nőül a lengyeleknél vonta meg magát, s ott tizenhét évig időzve visszatért, a tatároktól elpusztított várát ismét fölépíti,
aki midőn Bolasco megzabolázására menne, Urcont 1200 fegyveressel,
Gentzekkel Uopolet fiával, Görgővel Uopour fiával elküldte, hogy a szorongatott Erős Jánost, Zököl János legkisebb fiát elhagyná, de kiszorítva
saját földéről emiatt Csiszár Ferencz által fejét vétette, akinek végzéséből mindazáltal a jelenlegi Oult folyó mellett Uopolet fia Darabas vezér
nemzetségének, (mely nem messze a Gerla folyótól Pannónia határán
Sopk földön lakik, mely nemzetség azon időben, midőn Aarad kiköltözött, a havasi Bolaskók – oláhok?! – földén telepedett meg), kértére Erős
János fiait gazdag örökséggel megajándékozta fiának Aleának (alább
Alua leányának mondatik) földén, de később emiatt el kelle szenvednie,
hogy Ivány László a törökök határán levő földön lakó katona az Abraam
nemből Dudor ágból (a krónikában eltorzítva: „ex Terra Abraam Luica
Dudon” helyett „ex Genere Abraam Linea Dudor”) és Kadutsi Péter a Halon nem Názmán ágából erőszakosan kezet emelt ellene – hátra hagyván
gyermekeket, kik közül a nagyobb (a krónikában: natu, kimaradt utána:
major) Ferencz „Ezeres kapitány”320 volt a lengyeleknél, Péter pedig Kolos-Monostoron kanonok (a krónikában: infulatus = püspöki süveges),
318 A tatárok a XIII. század közepe előtt teljesen ismeretlenek voltak Európában. A föntebbi eseményeket tehát Kun László korába teszi a krónika, őt értve László király alatt
és nem Szent Lászlót.
319 Kálnoki Nömöz (Nemes) Katalin a Székely Krónika szerint a XIII. század közepe táján
élt. Egy előző cikkben kimutattuk már, hogy a Kálnoky, aztán a Nemes és Mikó családoknak közös őse, Akadásfia Benczencz élt ezen időtájt; a Nemes és Mikó családok a
század vége felé válnak el, amazt Benczencznek Domokos, ezt Mikó fia alapítván. Még
később – Benkő szerint Nagy Lajos korában – vált két ágra Domokos ivadéka, egyikből
a Hídvégi Nemes, másikból a Kálnoki Nemes, vagy később csak Kálnoky család származván. Az utóbbi legrégibb emlékét egy 1428-ki okmányban találjuk, amelyben Kusalyi Jakch János és Mihály székely ispánok Kálnoki Nemes Demeternek és Lászlónak,
Máté fiának (Demetrius dictus Nemes et Ladiszlaus, filius Mathei similiter Nemes dicti de Kalnok) megengedik, hogy „Iwasfokmezew” nevű örökségüket eladhassák. Az
ezen említett Demeter apja Benkő szerint Máté volt, ennek apja Kálnoki Nemes István,
s ezé András, a család alapítója; Demeter fiának pedig Andrást mondja, aki 1459-ben a
Sepsi és Miklósvár szék közti pörben „Andreas de Kalnok” néven, mint Sepsiszék egyik
megbízottja szerepel. Az itt részletezett adatok eléggé feltüntetik, hogy mennyit hihetünk a Székely Krónika azon állításából, mely szerint a XIII. század közepén Rakne János egy Kálnoki Nömös Katalin (Catharina Nömöz de Kálnok) nevű nőt vett volna feleségül. Bizony koholmány ez is; az okmányok kérlelhetetlenül meghazudtolják a
Székely Krónikának nevezett múltszázadbeli fércmunkát.
320 „Ezeres kapitány”-t az árpádkori emlékek nem ismernek. Ez a múltszázadbeli hamisítónak, de nem a régi okleveleknek a szava.
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Rebi pedig férjhez ment bizonyos Veropotzki nevű lengyel vajdához, Racha férjhez ment Losonczi Péter magyar nemeshez a Pannón földről,
Alua Lutzkó Jánoshoz, Uopolet fia Blasi ivadékához, aki is férjének – –
földét vitte (hozományul) s ott terjesztette nemzetségét, Panna Reva
Lászlóhoz ment nőül, Péter pedig a vezér második fia Mária Erzsébetet
Losonczi Péter321 nővérét vette nőül 1249. Vitéz harcos a Gümetz földön,
fenevadakra vadászva – – – – összetépetett Nasculát földén a Tatros folyó mellett, hátrahagyva elég nagyszámú fiakat és leányokat. A legnagyobb, Sára, Gyulaihoz ment férjhez, Ester pedig a Tisza folyó földére,
Anna Dölnei Ontze Gáspárhoz.
XXVI.
Fiai közül említésre méltó Zsigmond, ki Bazarádnak, a havason túli
oláhok vajdájának szépen megtermett nejét megszerette, de „Tamás Deák”322 azon időben Vajda titkon hírül adatta, kivonandó magát a barbár
oláh veszedelmes rabságából. De azon időben Gyulafehérvárott a főpap
„Miklós Pater” őt magát kegyetlen halállal elvesztette számtalan főurakkal együtt 1350. Neje volt Basa Anna323 Uopola székely nemzetségnek
321 Losonczi Péter 1249 körül élt a Székely Krónika szerint, vagyis a híres Losonczi család
már a XIII. század közepén viselte e nevet. Nézzük ismét, mit mondanak a hiteles emlékek. Az oklevelekből azt tanuljuk, hogy a Losonczi (és Losonczi Bánffy) család első
ismert őse az a Dénes nádor volt, aki 1227-28 és 1231-35-ben a nádori méltóságot viselte. Ez a Dénes nádor még II. András királytól adományba kapja Losoncot, melyet
Folkus ispán mint egyik résztvevő Gertrúd királyné meggyilkolásában hűtlenség címén elveszt. Fiai tehát írhatták volna magukat Losoncról, de nem írták; csak a XIV.
században kezdik így nevezni magukat. Egy 1280-ki okmány fiait így nevezi: „Dyonisius et Nicolaus Comites filii Dyonisii quondam Palatini.” Egy másik oklevélben II.
Dénesen és Miklóson kívül June és Samud nevű fiait találjuk Dénes nádornak, s ugyanitt II. Dénes „de Regen”-nek írja magát, (unokaöccse June fia pedig „June de Abad”nak) s azt is megtudjuk, hogy a „Tomay” nemzetségből való. Ez a II. Dénes szerezte az
erdélyi javakat, III. András király 1298 előtt az akkor néptelen csicsói birtokot adván
neki, s az adománylevélben így nevezvén: „Comes Dyonisius filius Dyonisii Palatini.”
Az ő fiai, akik a XIV. században éltek: István, Dezső és Tamás volt[ak], az első horvát
bán, a második erdélyi vajda, Tamás pedig székely ispán. Mindezekből világosan kitetszik: 1. hogy 1249 körül Dénes nádor családja még nem viselte a Losonczi nevet, 2. fiai
közt nem volt Péter nevezetű, 3. Erdélyben Dénes nevű fia 1298 körül szerzett birtokot.
Mesebeszéd tehát a Székely Krónika azon állítása, mintha 1249 körül egy Losonczi Péter nevű magyar nemes házasodott volna a Székelyföldre. Hanem természetesen a
múlt században a Losonczi és Bánffy család eredetére vonatkozó adatok még nem voltak tisztázva; a krónikahamisítónak nem fordulhatott meg eszében, hogy eljön majd
az az idő, midőn minden egyes állítása részletes vizsgálat alá kerül, annál kevésbé
sejtette, hogy e vizsgálat végeredménye az leszen, hogy lépten-nyomon kisül turpissága s fejére olvassák a hiteles emlékkeből, milyen ügyetlenül hazudozott összevissza.
322 „Tamás Deák”, „Miklós Pater”, „Sándor Domb” a krónikában is e néven vannak említve.
323 Basa Anna és férje Zsigmond neve egyformán anakronizmus a XIV. század első felében. A Basa család csak a XVI. században tűnik fel; legrégibb okleveles emlékét 1566ból találom egy jegyzékben, mely a székely lázadás alatt II. Jánoshoz hű maradt háromszéki főurakat elősorolja; ezek között találjuk Orbai székről Basa Pétert, akit aztán
1567-ben János 16 ház jobbággyal ajándékoz meg Zabolán. Régebbi genealógiai följegyzések is csak ezen Péter apjáig, Basa Mihályig mennek vissza, aki tehát a XVI.
század első felében élt. Ami mármost a család eredetét illeti, a névről ítélve – számba
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véve még a család késő feltűnését is, aligha volt törzsökös székely, hanem török éspedig oszmán eredetű. A Basa név csakis az oszmánoktól kerülhetett hozzánk, mint eredetileg perzsa szó, s így a család, mely e nevet viselte, joggal oszmán eredetűnek tekinthető. De mint ilyen a XV. századnál, vagy legföljebb a XIV. század végső
évtizedeinél elébb nem kerülhetett a Székelyföldre, s így teljesen mesebeszéd a Székely
Krónika azon allítása, hogy egy 1330-50 körül élt Sándor családbeli a Basa családból
házasodott volna. Azokban az években az oszmánok és basáik még Ázsiában tanyáztak: a székelyek legföljebb hallottak róluk valamit, ha ugyan hallottak.
Ami a Zsigmond nevet illeti, én nem találtam példát arra, hogy valaki viselte volna a
magyar birodalom területén Zsigmond előtt. Az Andrássy család genealógiájában előfordult ugyan egy Zsigmond, aki 1396-ban Nikápolynál esett el, s így már élt Nagy
Lajos idejében is; ámde ugyanezen Zsigmond temesi al-bánnak mondatik, márpedig
temesi bánok és al-bánok soha nem voltak, a Temesi Bánság elnevezés csak a múlt
században született, s így Andrássy Zsigmond nem lehettett temesi al-bán; de nem
fordult elő a szörényi, lugosi és karánsebesi bánok és al-bánok névsorában sem, s így
az sem tehető fel, hogy valamely okleveles adatot rosszul értett és magyarázott volna
az Andrássy család genealógiájának első összeállítója. Ez az egész egyéniség létezését
gyanússá teszi, úgy annyira, hogy egyebeket is számba véve, hajlandó vagyok azt hinni, hogy a családfa-készítő Andrássy Zsigmondról is azon forrásból vett tudomást,
melyből a Szent István korabeli Andorásról. Egyik olyan költött alak, mint a másik.
A következő negyvenhat, családfáját az Árpád-házi királyokig vinni tudó családnak a
genealógiája esik kezem ügyébe: 1. Amade, 2. Apafi, 3. Apor, 4. Apponyi, 5. Bajoni, 6.
Balassa, 7. lindvai Bánffy, 8. losonczi Bánffy, 9. Báthori, 10. Bebek, 11. iktári Bethlen,
12. bethleni Bethlen, 13. Bocskay, 14. Butkay, 15. eszényi Chapy, 16. Chetneky, 17.
Cziráky, 18. Deményfalvi, 19. Fraknói és Nagymartonyi gróf, 20. Kálnoky, 21. Károlyi,
22. Losonczy, 23. Marczalthöy, 24. Mikó, 25. Nemes, 26. Németújvári, Zekchői Herczeg
és Tamássy, 27. Neczpály, 28. Palóczi, 29. gersei Pethő, 30. Rákóczi, 31. Rhédey, 32.
Rozgonyi, 33. Szentgyörgyi és Bazini gróf, 34. Széchy, 35. Telegdy, 36. Újlaky, 37. Várday, 38. Vass, 39. m. bikali Vitéz, 40. Zathureczky, 41. Zay, 42. Zeleméry, 43. Zéchenyi,
44. Zerdahelyi, 45. Zeyk, 46. Zrínyi. Mindenesetre elég tekintélyes szám arra, hogy egy
név feltűnésének tanulmányozására alapul szolgáljon. E családok nemzedékrendje, a
Zsigmond név divatba jövetelére nézve a következőkre tanít:
Legrégibb emlékét találjuk a Zsigmond névnek a lindvai Bánffy családnál, melynek
nemzedékrendje egész III. István koráig, tehát a XII. század közepéig megy vissza; e
családból az első Zsigmond 1398 körül élt, nagyapja, Miklós Nagy Lajos idejében volt
horvát bán, s így ezen Zsigmond 1398-ban még fiatalember lehetett. II. Lindvai Bánffy
Zsigmond 1522 körül virágzott.
A Losonczy és Losonczi Bánffy család II. Endréig megy vissza; ősapja, Dénes 1227–28
és 1231–35-ben volt nádor. E családból az első Zsigmond Losonczy László horvát és
szörényi bán (1387–89) fia volt, s 1402–35 között élt. Kevéssel utána egy másik Losonczy Zsigmondot találunk, II. Dezső erdélyi vajda (1438–53 körül) fiát, ki 1450–60 közti
években virágzott. A század vége felé élt II. Losonczy Zsigmond (1482–1514 közt említve) országbíró és III. Losonczy Zsigmond (1460–1504) budai prépost, mindkettő
I. Zsigmond unokaöccsének, Albertnek unokája. Kortársuk volt Losonczi Bánffy Zsigmond, ki 1496-ból említtetik.
A Butkay család őse István a Guth-Keled nemzetségből a XIII. század közepén élt;
1254-ben horvát bán volt. Miklós nevű unokájától származott a Butkai család, melyben a Zsigmond nevet Butkai István egyik fia viselte a XV. század elején.
A Várkonyi Amade család a Marczalthöy családdal együtt a tatárjárás koráig megy
vissza. Közös ősük a Guth-Keled nemzetségből való lindvai – fekete Omode s fia Ompud a sajói ütközetben tüntette ki magát. E család Amade nevű ágából szintén Zsigmond korából találjuk az első Zsigmondot (1402), ki az 1342–1419 közt élt bösi Wrdug
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ivadékából, aki Ugronnak, ez pedig Jettnek volt a fia; akitől volt fia Péter;
János mesternek volt a fia. A Marczalthöy ágból Mihály (1447–86) fia viselte legelébb
a Zsigmond nevet, ki 1474 körül úgy látszik gyermekkorában halt el.
A felsőlindvai és rimaszécsi Széchyek családfáját a IV. Béla korában élt Balog Jánostól
fogva ismerjük. E családnál csak a rimaszécsi ágban fordul elő a Zsigmond név, s mint
a föntebbieknél, úgy itt is az első, kit e néven neveztek, Zsigmond uralkodásának közepe táján, 1414-ben említtetik.
A Chetneky és Pelsőczy Bebek családok alapítója Detre, Máté fia, a tatárjárás idejében
tüntette ki magát, s a tőle eredt két család nemzedékrendje ez időtől fogva ízről-ízre
összeállítható egykorú oklevelekből. Detre utódai közül is 1417 tájban élt az első Zsigmond, aki Chetneky Lászlónak volt a fia. II. Chetneky Zsigmond, Miklós fia, János király egyik párthíve volt.
Ugyancsak 1417-ből maradt fenn emléke az alsózaturcsai Zathureczky család első
Zsigmond nevű tagjának is, aki az 1391 körül élt Lukácsnak, ez meg az 1332-ben virágzott Máténak volt a fia. A család alapítója, Uzda 1255-ben nyert adományt IV. Béla királytól, mely időtől fogva Uzda népes családját ízről-ízre ismerjük.
A Várday család alapítója, Aladár Mihály fia, V. István korában élt. Ivadékai közt az első
Zsigmond nevű a XV. század első felében élt. Apja Domokos 1380 körül virágzott.
Az Apponyi család genealógiája 1250-ig vihető vissza a Peech nemzetségből származott Ivánka ispánig. Ivadékai közül legelőbb az 1392 körül élt Kuri Miklós egyik fia viselte a Zsigmond nevet.
A Rhédey család nemzedékrendjét a XIII. század végső tizedeiben élt kisrédei és szentmártonrédei Mikótól fogva ismerjük. Utódai közt egészen a XV. század második feléig
nem találunk Zsigmond nevűt; I. Zsigmond, aki Simonnak neveztetett (Dictus „Simon”), Mihálynak volt a fia, s 1467–88 tájban élt.
A gr. Károlyi család őse Kaplyon András IV. Bélának volt a kortársa. Utódai közt csak
Mátyás korában tűnik fel legelébb a Zsigmond név, Lancz László (1449–89) fiában,
Károlyi Lancz Zsigmondban, ki 1486 körül élt. Unokaöccse, II. Károlyi Zsigmond
(1519–52) Bethlen Gábor fejedelem nejének, K. Zsuzsánnának volt a nagyapja.
A b. Balassa családban, mely a II. Endre király korában élt, Detrétől vezeti le a nemzedékrendjét, Miklós Zólyom megyei főispán (1418–24) egyik fia viselte legelőbb a Zsigmond nevet, aki a XV. század második felében virágzott.
Az Apafiak családfája a XIII. század közepéig megy vissza; egy 1258-ki országlevélben
említtetik Apa, János ispán fia, a Beche nemzetségből, akitől szakadatlanul levezethető a nemzedékrend egészen az utolsó Apafiig. E családból az első Zsigmond a XV. század vége felé s a XVI. század elején élt.
A Báthori család, a Guth-Keled nemzetség e híres ágának első ismert őse Rakamazi
András Kun Lászlónak volt a kortársa. E családnak Szaniszlófi ágában találjuk az első
Zsigmondot, ki Istvánnak volt a fia, s a XV. század vége felé s a XV. század elején élt.
Ennek unokája a XVI. század második felében szintén Zsigmond volt. A Somlyai ágban
csakis a fejedelem Kristóf fia viselte a Zsigmond nevet. Az Ecsed ágban nem fordult elő
e név.
A Palóczi családban, melynek őse Petina Péter IV. Béla korában, 1263 körül élt, a Zsigmond király korabeli Mátyus nádornak egyik unokája, János fia viselte legelébb a Zsigmond nevet, ki 1475 körül szerémi püspök volt.
A Szentgyörgyi és Bazini grófok az Imre király alatt és II. Endre uralkodásának első
felében élt Tamástól vezetik le családfájukat. A Zsigmond név a XV. század második
felében fordul elő e családban; Szentgyörgyi György egyik fiát nevezték így, ki 1459–93
közt szerepelt, s egy ideig János nevű testvérével együtt erdélyi vajda is volt.
A Rákóczi család alapítói László és István, Illés fiai, 1278-ban említtetnek. Ivadékaik
között a Zsigmond nevet legelőbb a II. Ulászló és II. Lajos idejében élt Rákóczi Zsigmond viselte. II. Rákóczi Zsigmond, az erdélyi fejedelem, ennek az unokája volt. Zsig-
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aki nőül vevén Mikov Annát324, Mikov ivadékából (a szövegben tulajdonképp: ex posteritate Anna Mikov = Mikov Anna ivadékából, – de így nincs
értelme), tőle született János nevű fia 1411-ben, kinek születése után az
egész Csík, Gyergyó és Kászon s a csángók élére választatott Stribrits vajda alatt, kinek jelenlétében, midőn megválasztatnék, a Csomortán és a
mond fejedelem középső fiát, I. György fejedelem öccsét szintén Zsigmondnak nevezték. IV. Zsigmond I. György fejedelem kisebbik fia volt.
A 46 családból 19-nél találjuk meg a középkorban a Zsigmond nevet, s valamennyinél
azt tapasztaljuk, hogy a Zsigmond királyt megelőző időkben egyetlen egy sem használta e nevet, hanem a 45 család egy ötöde Zsigmond idejében kezdi használatba hozni, a másik ötöde pedig csakhamar azután. Joggal állíthatjuk tehát, hogy a Zsigmond
nevet Zsigmond király hozta be Magyarországba s az ő személyisége honosította meg
nálunk ezen eredetileg a Rajna mentén divatos germán keresztnevet.
A székelyeknél még későbben honosodott meg. Mintegy hetedfélszáz székelynek a nevét ismerjük a XIII–XV. századból s a XVI. század első tizedéből; ez a hetedfélszáz
ember a következő 115 különböző nevet viseli (gyakrabban előforduló dőltve [az eredeti közlésben: ritkítva], a legkedveltebbek pedig kövér betűkkel vannak szedve): 1.
Ábrahám, 2. Adorján, 3. Agasthy, 4. Akadás, 5. Alárd, 6. Albert, 7. Ambrus, 8. András, 9.
Antal, 10. Arnold, 11. Ágoston, 12. Bala, 13. Balázs, 14. Bálint, 15. Bánk, 16. Barnabás,
17. Bartha, 18. Becze, 19. Belus, 20. Benczencz vagy Vincze, 21. Benedek, 22. Bene, 23.
Bereczk, 24. Bernáld, 25. Bertalan (Birtalan, Bartalius) 26. Bichak (Bicsak) 27. Bippo, 28.
Birthok, 29. Bogomér, 30. Boldizsár, 31. Buruh, 32. Chel, 33. Chene, 34. Claudius, 35.
Csombord (Chumburd), 36. Damján, Dimjén, 37. Dániel, 38. Dees, 39. Dezső (Deseo,
Desew), 40. Demeter, 41. Dénes, 42. Domokos, 43. Egyed, 44. Elek, 45. Elleus, 46. Eltes
(Eltus), 47. Erdőd (Erdeud), 48. Erne, 49. Fábián, 50. Ferencz, 51. Fylkyn, 52. Fynta, 53.
Gál, 54. Gáspár, 55. Gegus, 56. Gergely, 57. Gere, Gerw, 58. Gerka, 59. György, 60. Gyula, 61. Illés, 62. Imre, 63. Irgus, 64. István, 65. Jakab, 66. János, 67. Jankó, 68. Kelemen,
69. Kolondus, 70. László, 71. Lázár, 72. Lépes, 73. Lénárt, 74. Lökős (Lewkeos) 75.
Lőrincz, 76. Lukács, 77. Lupsa, 78. Márkus, 79. Márton, 80. Máté, 81. Mátyás, 82. Mihály,
83. Myke, 84. Miklós, 85. Mikó, 86. Moys, 87. Moyus, 88. Nykus, 89. Olcy, 90. Opor,
Opour, 91. Orbán, 92. Orbos, 93. Osvald, 94. Pál, 95. Pázmán, 96. Péter, 97. Pető (Petew), 98. Penye, 99. Phelend, 100. Pongrácz, 101. Ponya, 102. Renold, 103. Salamon,
104. Sándor (Sandur, Sandrin), 105. Sebestyén, 106. Semjén, 107. Seraphin, 108. Silvester, 109. Simon, 110. Tamás, 111. Tybold, 112. Tolon, 113. Tobiás, 114. Vincze, 115. Vitálius, Vitályos, 116. Zubuszló.
A Zsigmond nevet a Székelyföldön legelőbb egy 1515. évi okmányban találtam, mely
Zarwasdy Miklós apját mondja Zsigmondnak, aki tehát a XV. század vége felé élt. Azután a XVI. század közepéig ismét nincs nyoma e névnek a székelyek közt; egy 1540-ki
okmányban Romhányi Zsigmondról s 1554-ben Bardócz Zsigmondról van emlékezet.
De hogy ez időben is mily ritka volt e név a székelyeknél, mutatja az, hogy azon 1566.
évi jegyzékben, mely a székelyek lázadása alatt II. Jánoshoz híven maradt háromszéki,
csíki és marosszéki főurakat sorolja el, 56 ember közt egyetlen egynek sem volt a neve
Zsigmond. Egy másik jegyzék 481 udvarhelyszéki főembert és lófőt nevez meg, kik II.
János táborában szolgáltak s ezek közt sem találkozott egy is, aki a Zsigmond nevet
viselte volna.
Ezen adatok minden kétséget kizáró tanúskodása mellett hazugságnak bizonyul a Székely Krónika azon állítása, hogy 1330–50. közt a Sándor családnak egy Zsigmond nevű
tagja szerepelt volna. Egy ilyen adatot, mely a többi adatból kivonható tanúsággal ellenkezik, csakis oly esetben szabad elfogadnunk, ha a forrás ellen, mely említi, más
tekintetben legkisebb kétség sem támasztható. A Székely Krónika nem ilyen forrás.
324 Mikó Anna, Sándor Péter állítólagos felesége 1411 körül élt. Kimutattuk már, hogy a
Mikó család csak félszázad múlva vette fel e nevet.

145

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG
Toplicza közti völgyben, azon a helyen, ahol történt, földhányás emeltetett a székelyek ezen fővezérének emlékére, mely ma is „Sándor Domb”nak neveztetve fennáll.
XXVII.
Midőn ezek így történtek, a konyhán és hasában jó előmenetelt téve
(t. i. jól lakmározva) megparancsolta és a kókuszdióból készült s ma is
meglévő kehely sarkára a vezér tudta nélkül ráíratta (Stibor): „Petrus
Sandour 1412.”325 Miért a vajda a vezér által kiűzetett a székelyek földjéről. Ennek kiűzetése után Murcho (Mircse) Oláhország megtartása végett
segélyt keresett Duan (Dán)326 ellen, de végre is igen több érdemes emberrel sírját lelte … mert testvérével először hozza be az igazságszolgáltatás rendjét a Rákos mezején; ennek fia, János alatt az erdélyi parasztok
325 A Sándor család kehelyén levő, állítólag Stibor által rávésetett felirat, a „Petrus Sandour 1412.” hitelességének megbírálásában egyszerűen Orbán Balázsra hivatkozom,
aki – bár nem akar „hideg közönnyel pálcát törni ezen ereklyéhez kötött kegyelet felett”, s a kehelynek legalább felső részét szeretné a reneszánsztól elvitatni: a feliratról
kénytelen kinyilatkoztatni, hogy „nagyon ügyetlen, önmagát első tekintetre eláruló
hamisítás.” (A Székelyföld leírása, II. k. 58. l.)
326 Murcho és Duan a Mircse és Dán nevek eltorzításai. Székely István 1559-ben e neveket
„Mercze” és „Dan”-nak írja, Heltainál (az 1789. évi kiadásban): „Mirtse” és „Dán”. Ezt
azért említjük, mert a két nevet teljesen fölösleges volt eredeti alakjából kiforgatni
(XV. századi ortográfiával: „Mirche”, „Myrche” és „Dan”, „Daan” lehetett volna); de a
krónikagyártó némi régies zománcot akart adni művének, csakhogy a szavak és nevek
régi hangzásáról és leírási módjáról a legtöbb esetben sejtelme sem lévén, minden
szabály nélkül, egészen szeszélye szerint járt el, s ott ahol változtatnia kellett volna, a
múlt század kiejtését és ortográfiáját alkalmazta; ahol pedig semmi ok nem volt arra,
hogy a rendes formától eltérjen, ott változtatott volna. Így pl. Terra Munkáts, Vacsárk
és Vatsark, Szombathely, Cserthe, Becsék, Tsalha, Tseke és Cseke, Gögö, Sebö, Öröm,
Görgö, Nagy, Csák, Ügy, Uramnak Fia, Százados, Tizedes, Erős, Csiszár múlt századbeli ortográfiával és kiejtés szerint vannak írva, holott Árpád-korabeli eseményekkel
kapcsolatban említtetnek, s mivel a krónika 153 okmányból készültnek mondatik, joggal megkövetelhetnők, hogy a krónikában e szavak és nevek Árpád-kori ortográfiával
legyenek visszaadva (Munkach, Munkasu, Vacharc, Zumborhel, Cherthe, Bechec,
Cholha vagy Solcha, Cheke vagy Seque, Gugu vagy Gevgew, Sebu vagy Sebew, Urum
vagy Eurum vagy Ewrewm, Nog, Nogy vagy Nogio, Chak vagy Saac, Ig, Igy, Ug vagy
Wgy, Uromnec fya, Zazadus, Tyzedus, Erus, Ereos vagy Ereus, Chyzar stb.) teljesen felesleges volt Anacharsis helyett Ánachoharist, Pirisk helyett Ptrisokot (vagy Pirisoko a
görög t e helyen i helyett állván), Pannonia helyett Terra Pannont, Stibor vagy Stiborich helyett Stribicset, Rika helyett Rükaz, Nemes helyett Nümözt, Gimes helyett Gümözt írni. Vagy akkor volna helyesen írva pl. a Rika Árpád-kori ortográfia szerint: Rika,
Riqua, Ryca, Reca; a Nemes: Nemes, Numus, Nwmws, Neumeus, Neomeos; a Gimes:
Gimes, Gymes, Ghymus vagy hát: Gumez, Gwmez; így a „hadnagy” sem Hadnaque,
hanem: hodnog, hodnogio, hodunogyu; a Nyerges nem Nyrgotz, hanem: Nyrgos; a
Székely nem Zököl, hanem: Zekul, Scecul, Scekeul; a Küküllő nem fluvius Kükül, hanem: fl. Kycul, Quicul, Kwkwl, Cucul stb.
Az a hadjárat, melyre a Székely Krónika céloz, 1420 derekán történt, s a magyar seregek
megveretésével végződött. Dán ösztönzésére egy török csapat tört be Erdélybe, dúlva,
rabolva, égetve. A vajda Csáky Miklós Hátszegnél útját állta a töröknek, de megveretett, seregének nagy része odaveszett. Mircse is megöletett ezen ellenségeskedések
közben.
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zavarogtak327, de Csák László azon időben székely ispán megzabolázta az
Uopolet nemzetségét zaklató egyesült rablókat a Gyergyó-völgyben,
amelyet különben a „Hegy-Allya” föld előtti széknek nevezünk.
XXVIII.
Akiknek lecsendesítése után, midőn útra készülne az erdélyi parasztok ellen, megszűnt a zavargás.328 Aki iránt való jóakaratból a sok királynál híresebb Hunyadi János 1430-ban Poarkotzi Máriát329 jegyezte el neki
Pannon földéről, aki „Mihály Hadnagy Uram”330 nevű fiút hagyván hátra
a Kenyérmező331 völgyében viaskodva halt meg s ott fekszik eltemetve,
kinek örökösei ismeretlenek a nemes Sándor István és Menyhárd úr házában nem létező okmányok hiánya miatt.
XXIX.
János második neje Dorsa Anna, ki megöletett Kénos földén fivére hitetlensége miatt, mivel a Sándor Mihályt illető okmányokat megégettette, s ezért méltán felfüggesztetett (t. i. Dorsa Anna).
XXX.
János fiának neje vala a „Kriska Hadnagy Uram Fia”332 nevezetű, mivel
midőn „Terech Sándorbech” a nemes asszony akarata ellenére fiát arra
kényszerítette, hogy magát Sándor Jánosnak nevezze, 300 fegyverest vezetett János, Sanderbech fattyúgyermeke ellen, akit halálra keresve a Havasi földön levő Lakott földre vett, ahonnan a nemesi (családnak) egy
más ága veszi eredetét – – – – az Úr földén az Oult folyó mellett szolgál
mint katona; tehát ezen „Kriska Hadnagy Uram Fiá”-tól a következő fiai
voltak: Péter, István, Mihály; Péter Ugron Katalint vette nőül 1462-ben,
tőle születik István fia 1472-ben, kinek apja elhalván, „Pongrácz János”
viselt gondot a fiúra, ki midőn felnőtt (Majorennis evaderet), a saját föl327 Az erdélyi parasztok ezen lázadása 1437-ben történt. A Székely Krónika szerint ez időben Csáky László székely ispán volt. De ez nem igaz. 1437-ben s a következő év egy
részében is kusalyi Jakch Mihály és Tamási Henrik volt a székely ispán. 1438 másik
részében egész 1440-ig volt ugyan egy Csáky székely ispán, de ez nem László, hanem
Mácsai Csáky György fia, Ferenc volt. Csáky Lászlóról mint Marosszék „kormányzójáról” van emlékezet 1412-ből.
328 Az első mondatban előforduló „supita” szó ismeretlen, mely talán „subita” helyett áll;
a „subita est turbas” kifejezés így is hibás.
329 A „Poarkotzi Mária” talán „Barkóczi Mária” akar lenni.
330 „Mihály Hadnagy Uram” az eredetiben is így fordul elő.
331 Hogy ki esett el Kenyérmezőn: az ügyetlen mondatszerkezetből majdhogy nem lehet
kivenni. „Mihály Hadnagy Uram”-ról akarja azt mondani a krónika; a latin szöveg
azonban olyan hanyagul van stilizálva, hogy „Poarkotzi Máriára” is lehet érteni. „Quae
– t. i. Maria Poarkotzi – relicto Filio Mihály Hadnagy Uram nominato in Valle Kenyérmező dimicans occubuit” – (eddig még határozottan a „quae” az alany) – „ibiquae sepultus jacet”. Tehát a „quae” nőnemű, a „sepultus” pedig, mely az elébbi mondat
alamyára vonatkozik, hímnemű.
332 „Kriska Hadnagy Uram Fia”, „Terech Sándorbech”, „Sanderbech”, „Tsik Ország” a krónikában is így vannak, valamint a „Pongrácz János” és „Apor Anna” nevek is magyarosan írattak.
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déről a vajda meghagyására összevonván „Tsik Ország”-ból a lovas rendet, Halobechet Misia kormányzóját (Praefectus) a vajda segítségével
Uopour333 Jánossal és Uogron Ábrahámmal együtt a Duna előtti földre
verte, s nem volt csoda, midőn az egész nemzet az ő nemzetsége mellett
ezen ifjú szerencséjére János és Ábrahám tanácsával harcolt, de Polad334,
Oláhország vajdája miatt a Rákos nevű földje mögötti várba kellett vonulnia, nőül vevén „Apor Annát”, ki akkor vette fel az Apor nevet, s várát
szerencsésen megtartotta birtokában és nem vala barátja „Syndoodia
Bechiusnak”335, amiért is annak keze által elűzetett.
XXXI.
Midőn pedig Pannon, vagyis Magyarország királya az erdélyiektől
60000 aranyat követelne, Moldva vajdáját, bár csak azon időben nősült, a
hűségre ismét visszatérítette 1496-ban, mely cselekedetért a vajdának
adatik Csikvára (Arx Tsikeviensis), ő maga pedig földjében szép tisztességgel megerősíttetik.
XXXII.
Istvánt, Menyhárdot, Mihályt, Borbálát, Annát, Pétert, Jánost és Lászlót nemzette, Menyhárd 1536-ban Lázár Annát vette nőül.
XXXIII.
És ez kivonatba szerkesztve 153 oklevélből, 3 följegyzésből íratott öszsze, sem több, sem kevesebb nem íratott, a kivonat mellett hitünkkel tanúskodunk: nemes és nemzetes Sándor Menyhárd, All Szeg község földje
mellett levő várában, mely Csíkban, Vacsárk és Csíkfalva faluk közt fekszik. 1533. évben
(Az itt következő sorok a krónikában is magyarul vannak):
Akik pedig közüllök diáktalan Embörök lévén keresztvonással megerősíttettük jövendőbeli nagyobb bizonyságra.
András Mátyás Csíki Törvényes ember m. pr.
Veres Deák m. pr.
Györffi Máttyás m. pr.
István Gábor m. pr.
Ezen írást szóról-szóra maga originalissából leírtuk igaz hitünk szerint All-Csík-Szék mostan Taplotzán lakó Veres Péter Nobilis Fel-Csík333 Az Uopour alak az Apor helyén volt az Árpád-kori eseményeknél, de a XV. század végén bizony nem ismerték már. Az a megjegyzés, mintha ez idő tájt változtatták volna
át, éspedig rögtönösen az Uopour alakot Aporrá (mert ezt akarja jelenteni ez a kifejezés: Apor Anna „ekkor vette fel az Apor nevet”): a nyelv fejlődésében való teljes járatlanságát mutatja a krónikagyártóknak. Az ilyen változások nem szoktak az egyik napról a másikra megtörténni, hanem hosszas fejlődés után, a kiejtés egész rendszerének
átalakulásával.
334 Polád nem más, mint Vlád. Ez is mint Murcho és Duan, szemmel láthatólag szántszándékos eltorzítása az eredeti névalaknak. Nyelvészeti alapja egyáltalában nincs, mert
magyar ember szájában a szókezdő v soha nem változott p-vé. A Vlád, ha már magyaros formát akarunk adni neki, lehet: Valád vagy akár Balád is, de Polád soha.
335 Még sejtelmem sincs róla, hogy a „Syndoodia Bechius” ki akar lenni? A „Bechius” talán
a török „bég”.
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Széknek hütös Assessora és ugyanazon Széki Szent-Királyi Bors István
nobilis All-Csík Széki hütös assessor, in hoc Anno praesenti 1695. die
14-ta Marty Csík-Szereda privilegiata Várossába.
Veres Péter m. pr., Nobilis.
Bors István, m. pr., Nobilis.”

Miért döntöttünk a Nagy Géza fordítása mellett? Hiszen a krónika összes
többi – könyv alakban megjelent – magyar nyelvű kiadása Aranka György 19.
Század eleji fordítását közölte.336 Ez – időben közelebb állván a forrás keletkezésének feltételezett korához – hangulatában kétségkívül hitelesebbnek tűnhet Nagy Géza olykor nehézkes magyarításánál. A szöveg „versekre” való tagolása is más, mint az Aranka-féle változatnál, ami félrevezető lehet. Az is
felmerült, hogy Kilyéni Székely Mihály szövegközlése – amit Nagy Géza használt fordításához – nem a legjobb változata a krónika fennmaradt példányainak. (Ha ugyan a Csíki székely krónika esetében indokolt beszélni „jó” és „rossz”
szövegváltozatról, miközben tudjuk, akár így, akár úgy, hamisítvánnyal van
dolgunk.) Továbbá, az igényes forrásközlésben nem túl nagy tapasztalattal
rendelkező sepsiszentgyörgyi nyomda szedője, korrektora sem végzett tökéletes munkát, meg talán maga a fordító-közreadó is fontosabbnak tartotta a szöveg árulkodó visszásságainak aprólékos és megsemmisítő kielemzését, mint
annak a hibátlan közlését. Azt is megfigyelhetjük, hogy míg Aranka a szöveget
„menteni” próbálja, értelmet adni annak, ami amúgy értelmetlennek tűnik,
Nagy Géza lépten-nyomon figyelmeztet a szöveg képtelenül zavaros mivoltára, amit tükröz fordítása is.
Végül tehát – mindezek dacára – könyvünkben Nagy Géza krónikamagyarítása jelenik meg. Ezt indokolja a közlés hatalmas jegyzetapparátusa, mely
többszörösen meghaladja a forrás szövegének terjedelmét. E jegyzetek közül
néhány ugyan korrekcióra szorulna (olykor Nagy Géza is hitelesként kezel később hamisnak bizonyult okleveleket, például amelyek alapján Kézdiszentléleken egy Árpád-kori királyi vár létét feltételezi), de e korrekciók nem módosítanák következtetéseinek máig helytálló lényegét.
Befejezésképpen idézzük a tárcasorozat végén megfogalmazott kíméletlen
ítéletet:
„Egyszóval, a Székely Krónika sok olyat tud, mit 1533-ban nem tudtak,
de tudtak vagy tudni véltek (ténynek véve a néha igazolt, de gyakran hamisnak bizonyult föltevéseket) a múlt [értsd: 18.] század második felében Béla névtelen Jegyzője, a bizánci történetírók s a nyugoti krónikások
műveinek megismerése után; ámde semmi olyat nem tud, mit a jelen
században derített ki a magyar történetírás. Sok olyan adata van, melyekből 1533-ban a legkiválóbb magyar történetíróknak sem volt sejtelmük, csak a múlt századbeli kutatások hozták napvilágra; de mindaz, mit
336 Szádeczky, 1905; Bencsik Gábor (szerk.): Csíki Székely Krónika. Budapest, 2000; György
Attila (szerk.): Csíki Székely Krónika. Csíkszereda, 2000; Biró, 2010.
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a múlt században még nem tudhattak, merő botlás, a legkirívóbb anakronizmus a krónikában.
Ez kézzel foghatóan mutatja, hogy a Székely Krónika nem lehet régibb
a múlt század második felénél. Nem egyéb ügyetlen hamisításnál.
Ennyit hitelességéről.
Mint irodalmi termék a leggyalázatosabb fércmunka. Mondatszerkezete zilált, néha valóságos zagyvalék, szinte kétségbe ejti az embert, hogy
valami értelmet adjon neki. Irálya pongyola, mely nem emelkedik fölül a
legköznapibb beszéd színvonalánál; annál kirívóbb aztán benne egy-egy
mesterkélt kifejezés. Az észjárása se nem latinos, se nem magyaros, hanem mindkettőnek a keveréke. S ha már az előadás zavaros, száraz: legalább az események volnának ügyesen kigondolva. De még ezekben sem
találunk semmi kárpótlást. Az olyan együgyűség, mint Stibor esete, kit
Sándor Péter kiűz a Székelyföldről, mert jókedvében a székelyek áldozó
poharára rávésette a házigazda nevét, csak bosszantja az embert.
A krónikagyártó, ha már hamisításra vetemedett, legalább Anonymust
vette volna mintául a középkor krónikásai közül, a jó öreg Anonymust az
ő egyszerű, mégis gördülékeny irályával, a latin szövegben is magyaros
észjárásával, az események világos, kerekded előadásával s az egésznek
olyan szerkezetével, mintha csak a keresett magyar népeposz vázlatát
akarta volna megírni.
De elég volt ennyit foglalkoznunk azzal a munkával, mely krónikának
ügyetlen hamisítás, irodalmi műnek hitvány fércmunka.
Végeztünk vele.”337

„KÁZI LAJOS KRÓNIKÁJA”
A csíki székely krónika egyik másolata, az ún. Becze-példány mellett csatoltan
találunk egy függeléket, melyről Szádeczky lekicsinylő megjegyzéssel hárította el a kutatók figyelmét jelezve: ez csupán „11 l[apnyi] magyar (gyönge) elmélkedés” a székely régmúltról. Szádeczkynek igazat adhatunk a tekintetben,
hogy e nagyobb munka bevezetőjének szánt, választékos nyelvezete dacára is
szerény fejtegetés valóban nem sok használható elemet tesz hozzá a székely
eredetkérdés tudományos alapú megoldásához. Ha viszont a székely eredetmítosz gyökereit és terjedését kutatjuk, e különös forrás mindjárt érdekessé
válik. Ezért közöljük teljes terjedelmében:
„A Székely Nemzet eredete, Változása és Rende 374-ik Esztendőtől fogva 1063-ig
[betoldás: írta Bocz Kolosváron lakó gr. Bethlen János úrnak főkirálybíróságában író deákja]338
Bé Vezetés
A székely nemzetnek eredetét, változásait és viselt dolgait sok írók
sok féle képpen rajzolták le, és csaknem mind igen homályoson, néme337 Nagy, 1886.
338 Aranka György megjegyzése, a cím alá írva.
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lyek gúnyolásal, hízelkedéssel és gyaláztatással, mások a valóságot is el
halgatták, mások dicső tetteiket vétek köntöseibe öltöztették csak azért,
hogy (chymelrát) költött alkotványt csinálván belőlök, az irigy nemzeteknek a székelység dicsősége bétakarásával áldozhassanak, némelyek
végre mulatságos meséket (anecdotákot is) írtanak rólok, úgy annyira,
hogy nagy része a székelység dolgairól költ írásoknak csupa költemény.
Mi az oka ennek? Valóban nagy megfontolást érdemel, mert ezeket a
sok gúnyolásokot a székely nemzetre öltöztetni igen sértő méltatlanság,
én ugyan egyéb okát nem láthatom, hanem hogy a székely nemzet hadakozó nemzet lévén, későre ízelíthette meg a tudományokot, melyek által
viselt dolgait chroniconba vehesse, melyből az is következett, hogy viselt
dolgait eleinek minden idegen nemzetek írásaiból kell tanulni, a kiket
mindenkor a magok nemzetéhez vonszó szeretet ösztönözvén, az ők írásaikban a székely nemzet virtusai valóságos képekben le nem festethettek.
Hol vagyon tehát rólok és viselt dolgaikról az igaz írás? Erre mi a felelet, hirtelen magam sem tudom, mert a mai kényes világ még az idegen
finum érzéseket is igen meg rostálja, vagy dátumokot kíván a végre, úgy,
hogy ha csak diplomát nem mutat az író, hitele nincsen, mind az által
ezen nemzetről ott vagyon az igaz írás, az hol az igaz emberiség, közönségesen pedig sokaknak szívébe, elméjébe bé vagyon a székely nemzet
dolga nyomva, melyet a nyelv sem tagadhat, de fel is kellene fedezni valahára, és világosságra hozni.
De én, aki a székely nemzet eredetét sok íróknál olvastam, diplomatice még is nem láthattam, szándékozhatom-e írásba venni, s anya nyelvünkre által hozni? Remélem ez a nemes nemzet meg fogja nékem azt
engedni; hanem változásait és rend tartásait sohult írva még nem láttam, diploma nincsen arról, mely ugyanis későbbre született a világra, s
ugyan azért én diplomát a nemzetről egyebütt nem kereshetek, hanem
csak a Teremtő munkáiban, mely által az ember természetes szabadsággal s nemes lélekkel termtetvén, azon szabadság lassanként minémű változásokon annál bizonyosabbak lehessenek, a régibb rendtartásokot igen
szükséges tudni.
Arra nézve viselt dolgairól a székely nemzetnek semmit nem közlök,
mert azokat akik tudni akarják olvassák meg Tisz[telendő] Pary Úr munkáját, aki eredetét is a székely[ek]nek meg írta, jól lehet ugyan hogy az
hunusokról, aváresekről és a magyarokról írt régi esztendő létibe (Annales) a pacinacitákról akarja lehozni, de a más tomusaiba ezen hibáját
megésmérte, és igazította, de mind hogy magyar nyelvünken ez nem találtatik, fel venni szándékozom eredetét le szállások változásaira, és le
írom polgári és katonai re[n]dtartásait, melyből ki fog tetszeni, hogy a
hunnusok scythák voltak, és ezekből az hunnus maradékiból scythulusok, a scythulusokból székhelyiek, székhelyiekből végre székelyek miképpen lettek.
Tudván pedig a mai világ finum érzését és nagy kritikáját, hogy állhassak elé bizonyítás nélkül? Úgy állok tehát elő, a mint Kázi Lajos 1250-dik
esztendőben költ és még világosságra nem jött írásai rész szerént, rész
szerént pedig a meg történt esetek utasítanak.
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Utasítom tehát az olvasót. Elsőbben[:] A jászság és kunság archívumába, Jászberénbe, az hol, hogy a székely nemzetről sok jegyzés légyen, bizonyos. [betoldás kék tintával: »semmi nincs«]
Másodszor: Konstáncinápolyban, az hová, midőn édes hazánkot a török bírta, sok könyveit s drága leveleit hazánknak elvitte, de mai napig is
tartja mint győzedelmei fényességét. Harmadszor [:] A Budvára, vagy
Bonda vára üregeibe, melyek déli részire lévő ablakai sok századokot felyül múló időktől fogva bé vakolva vagynak, de hogy ezen mező közepén
lévő kőfal üregei ki által, mikor és mi okon vakoltattak bé? Semmi emlékezet nincsen arról, hanem a Kázi Lajos írásának másából látni lehet,
azon Bonda vára a scythulusok anya vára volt, ott taratatott a nemzet
gyűlése és mezején a lustrum, üregeiben pedig gabona, fegyver és kincs
tartatott, a mint hogy maga meg vallja, hogy szemeivel látta is az üregben már el senyvedett sok gabonát, réz-, ón- és kő táblákot.
Ezek tehát az utasítások, de mindenik terhes és költséggel, fáradsággal is egybe köttetett mód a nemzet rend tartásai tökéletes kinyomozására, nem is kecsegtethetem magamot azzal, hogy ezt véghez vihessem,
mert ámbár fáradságomot nem sajnálom, értékem a költséget fel nem éri.
Azért tehát az írt 1250-es kéz írás másából, a mint ki tanulhattam, azt leg
alább hagyni teljes szándékom, s ha ezen kéz írás foglalatjának valóságába[n] kételkedem, úgy egyenesen tőrben esem, mert a Bonda vára romladott maradvánnya ma is meg tetszik, a bé vakolt üregek ma is megvagynak, az el rothadott, és kék sárrá vált gabona is talám valóságot
esmértetne, ha láthatnám, de a több réz-, ón-, kő táblákra metszett írások, állatok bőreire tett régi rajzolatok, melyekre ezen kéz írás utasít meg
vagynak-é azon bé vakolt üregekben, vagy nincsenek, arról jót nem állok,
mert 1250-ik esztendő után sok változásokon forgott a nemzet, mindazon által meg lévén az üregek, vakolások, kőfal romladékok és Budvára
nevezete, nem tehetem, hogy ne higgyem azon üregekben a rejtett régiségeket nem lenni.
Csak a jöhetne tehát méltóképpen kérdés alá, hogy ki és mikor rejtette
volna oda? Erre, ha bizonyos feleletet nem tehetek is, vélekedésemet ide
ragasztom:
Tudjuk, hogy a 10-ik és 11-ik század, sőt a 12-ik század is még nemzeti áldozatokot tartott sok helyeken, tehát Béla magyar király 1063-ban az
apostoli követséget fel vállalván, a scythulusokot meg akarta keresztelni,
erre nézve amint alább emlékezet lészen, minden várakot le rontatott, a
nemzeti áldozatokot meg tiltotta, a falukot-famíliákot szentek neveire
neveztette, Scythuliát kerületekre osztatta és szék helyeknek neveztette,
melyek miatt igen nagy változások alá jött az egész nemzet, mert egy
része bé vette a keresztényi nemzetet, meg kereszteltetett, és nemzeti
nevét szentek neveivel fel cserélte, de mégis sok famíliák maradtak, a kik
nemzeti neveket fel nem cserélték, sőt a Béla király rendelései ellen magokot erősen oltalmazták.
Ezek tehát a nemzet dolgait, ügyét fel vévén, mindent a mi régi nemzeti jussaikhoz tartozók valának fel szedték, a Bonda vára üregeibe el
rejtették, és lassan-lassan, a sok zenebonával teljes időkben, hosszas vérengzéssel, és azt követett változások miatt egész feledékenységbe borultak. Ezen kézírás pedig azt tartja, hogy ottan meg vagynak az hunnu-
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sok eredete, változása, fel oszlása, ki jövetele, viselt dolgai, tribusai, 108
tribus, mely tízszer száz nyolcvan ezer emberekből állott, ezeknek öt
esztendőnként 374-től fogva 1063-ig mindennémű változásai, mind a
két császárokkal tett frigy kötései, az hunnus birodalom el enyészése,
scythulusok dolgai mindaddig, míg székhelyieknek neveztettek s az eredeti nemzeti rendtartás el enyészett.
Ebből áll vélekedésem, a mely ha valósággá és minden ellenvetéseken
kívül bizonyossá tétettethetnék, ki nem írhatom, mely nagy öröm özönébe merítené szívemet; de minthogy azon üregek ma előttem esméretlenek, járatlanok, bízom ezen gyönyörűséges kinyomozást olyanra, a kinek
tehetségében áll ezen meg mohosodott régiséget már valahára annyi
századoktól fogva fel fedezni.
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.339 A ki a sok irigy nemzetek ellenvetéseit a régiségben heverő dolgoknak felfedezésével védelmezze –
oh, ha a székely nemzet a tanulás módjában arra vigyázott volna, eleitől
fogva, hogy tettei fel jegyeztessenek, ma nem szűkölködnénk régibb írások olvasásában, sem a régiség annyira feledékenységbe nem esett volna; de fájdalom, a ki a scythák betűit csak látta voln-e! De túl vagyunk
már ily tanankodáson s köszönhetünk sokat Gyarmathi Grammatikájának, mert a scythák azon régi betűkkel éltek, az hunnusok is azt gyakorolták, hanem minek utána Dáciából ki kergették a gothusokot, tehát bé
vették a gothus írást és a római írást is meg tanulták, de a sok viszontag
idők el felejttették a nemzettel azokot, és úgy hajtották a más nemzetek
írói pennájok-jármok alá.
Valaki azért az hunnus (originálokot) eredeti kéz írásokot olvasni
akarja, ezen A.b.c-ét tanulja meg és úgy foghat hozzá.
Ezen vélekedésemnek meg erősítésére még az is tartozik, hogy midőn
gyermekségemben Udvarhelyt grammatikát tanultam, a Budvára kőszála
alatt folyó egyik patak martján föld süllyedék lévén, sokan gyermekekül
mással s idő töltés kedvéért és alkalmatosságával ottan jártunkban láttunk két kis újnyi vastagságú cserép darabokot ki ásva, de a feneke még
benn lévén a földbe, egy csomó hamu volt benne; már midőn én ezeket
szemeimmel láttam, vajon nem győződhettem-é meg arról már most,
hogy azon cserép nem egyéb volt, hanem egy régi halandó embernek
hamvait magában foglaló edény? S ki tudja, micsoda derék ember hamvai
voltak! S midőn ezeken a fenn írtak szerént meg vagyok győződve, nem
emelkedhetik-é még felségesebb tárgyakra is gondolatom azon ditsőséges helyről? Ugyanis azon Budvára kőszálat, annak sáncát és tetején lévő
tágas kies térségét ha jól megvizsgálom, és a régiek hadi systhemájokból
egybe vetem, már magamban egy oly dicsőséges erősséget képzelek,
hogy azon időkben nem lehetett oly hatalmas erő, mely azon várat meg
hódoltathatta volna, és így nemzet fő erősségének, Anyavárának igen
méltán állíthatom, annál is inkább, hogy Udvarhelyszék még ma is Anyaszék, de anyaságának sokan sok okait adván, én csak ezt az egyet ragasztom hozzá, hogy a Bonda vára Anyavára lévén az egész nemzetnek, minek utána a nemzeti régi rendtartás elenyészett, és a Bonda nemzeti név
el töröltetett, elsősége, vagyis anyasága a széknek el nem töröltetett,
339 „Hamvaimból kelj ki, bosszúálló!” (Vergilius: Aeneis. 4. 625.)
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mivel azt a természet rendelte, hanem csak a rendtartás változásával
neve szenvedett változást, és Bonda helyett Udvarhely nevet kapott talán
azért, hogy a fő rabonbán udvara ottan volt.
Végre bizonyos hármas törvényünk szerént az: hogy a székely nemzetnek régibb neve scithulus volt, az hivatalokot nemzetségek és lineák
ágazati szerént választották, semmi adóval senkinek nem tartozott, csak
az haza oltalmára bizonyos rendtartások szerént hadakozni kötelessége
volt. Bizonyos más diplomákból az: hogy régi nemzeti szabadsága a székelyeknek sok királlyok, fejedelmek és nemzetek által meg erősíttetett és
esmértetett, s le jött egésszen 1691-ig, de erről szólani nem célom, mert
ezen tárgy 1227-ik esztendőn innen bizonyos diplomákon, constitutiókon és ország végzésein épültek, a mostani pedig királlyi rendeléseken
függ. Most azért egészen 1663-ig esztendőn innen semmit nem említek,
hanem ha a Teremtő életemnek és egésségemnek megtartásában kedvezni fog, és ezen Budvára üregeiből, vagy másunnan is bizonyos dátumokot kaphatok, szándékom egészen 1790 esztendőig az egész székely
nemzet állapotját, rendtartásait, változásait le írni, de igen rövideden, és
oly móddal, hogy akárki is könnyen ki láthatja időszakonként a nemzet
változásait.
Most pedig igen kicsinséggel állok nemzetem eleibe azért, hogy kicsin
határok közé szoríttatott gondolkodásom többre nem mehetett; csak az
az egy örömem, hogy következendő világban legalább sokan fognak fel
ébredni, kik ezen kicsinséget olvasván, nagyobb dolgoknak is írására, ennek is meg bővítésére fel élesztetnek.”340

A legfontosabb kérdések e rövid fejtegetéssel kapcsolatban: ki a szerzője,
mikor keletkezett, és mit lehet tudni a szövegben szereplő rejtélyes Kázi Lajosról meg krónikájáról.
Aranka György tervezett székely történeti szöveggyűjteménye keretében
szerette volna kiadni e Bévezetés szövegét, amelyről ekképpen vélekedett:
„Egy érdemes székely hazafi írt, vagy nem írt a közelebbi esztendőkben a székelyek eredetéről, változásairól s rendtartásairól, ha írt is, még
világot nem látott. E nyomnak akadtam közelébb némi nemű nyomába.
Se a munkát még látni, se az írót esmérni szerencsém nincsen, csak a
munka fejére tett bévezetést kaptam meg a székelyudvarhelyi Ref[ormátus] Collégium egyik tudós közönséges tanítója T. Szigeti Mihály úr szorgalmatossága által. Az említett nevetlen írónak maga munkájában nem
az előre bocsátott 1533 beli341 kézírás volt vezére, legalább akkor, mikor
azt a bévezetést írta, ezt nem is látta volt, hanem egy más, régibb, hasonlóképpen még világot nem látott kézírás. Ez 1250-dik esztendőben költ,
és írója Kázi Lajos nevű. És úgy találom, hogy abban az 1250-beli kézírásban is emlékezet vagyon Bud váráról, mint székelyek anyavárosáról, nem
különben a Béla idejében a székelyek között történt nagy változásokról,
340 Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kéziratgyűjteménye. Erdélyi Múzeum Gyűjteménye,
Aranka György iratai. Jelzet: Ms. 1016.
341 A Csíki székely krónika.
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mikor az ős székely pogányi nevek eltöröltettenek és azok helyett szentek neveit kellett felvenni, úgy a rabanbánokról is, melyek az 1533-beli
kézírásnak hitelét és legalább annyiban igaz voltát bizonyítják, legalább
bizonyítanák”.342

Aranka próbált kutatni a szöveg szerzője után, a nyomok pedig – amint vizsgálódását Szádeczky Lajos rekonstruálta – egy Bocz (Becze) Gábor nevű, csíkszentkirályi származású (?) hivatalnokhoz vezettek, aki gróf Bethlen János
Udvarhely vármegyei (II. József kora-beli) alispánsága idején hivatalának íródeákja (kancellistája) volt. Ezt a jelek szerint Szádeczky is elfogadta, mintegy
igazolásképpen idézve Bethlen János Arankához írt levelét:
„Méltóságos tabulae assessor úr!
Kedves jó Méltóságos Uram!
A Méltóságos Úrnak hozzám küldött levelit, melyben tudakozódik tőlem valami 1250-ben (!) a székelyek eredetéről írt manuscriptumról, szokott tisztelettel vettem, és arra, ámbár későcskén, válaszolni kívánok.
Nékem, mint egy álom, úgy jut eszembe, hogy udvarhelyvármegyei viceispány koromba lévén egy csíki fi Betze Gábor nevű író-deákom, azt
beszéllették róla, hogy nála, vagy plébánus atyjafiánál volna valami régi
manuscriptum a székelyek eredetiről, de én azon manuscriptumat soha
nem láttam és igazán megvallom, hogy arra nem is ügyeltem, mert a székelyek eredetiről szóló manuscriptumokról semmit sem tartok, mivel tudom, hogy coaetaneum manuscriptumok nincsenek s ha volnának is,
azokat ki tudná elolvasni, ha pedig ezután való időbeli betűkkel írattak,
már nem authenticumok. A székelyek viselt dolgairól lehet, hogy találhatna benne valamit a méltóságos úr; én úgy tudom, hogy azon Betze
Gábor alsó Csíkból, Szentkirályról való volt, él-é, vagy megholt, nem tudhatom, puhatolódtam is felőle és épen az okozta, hogy későre maradott a
válaszom, de róla semmit nem hallhattam; ha él, eddig megtelepedett
gazdaembernek kell lennie; ha a Méltóságos Úr felkeresheti, tőle jobban
végire járhat, én pedig többel nem szolgálhatok, ki szokott tiszteletem
mellett állandóul maradtam
A Méltóságos Úrnak
Alázatos szolgája, barátja
Bethlen János m. p.
Árokalja, 9-a Novembris, 1809.”

A József-kori Udvarhely vármegyében, Bethlen János gróf alispánsága idején, az 1789-es erdélyi hivatalos címlista szerint valóban tevékenykedett egy
Becze Gábor („Gabriel Betze”) nevű íródeák (cancellista).343 Mivel a szerzőség
kérdése, illetve a kézirat odisszeája bonyolultabbnak tűnik, mint azt akár Aran342 Biró, 2010. 75.
343 Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus Transsylvaniae pro Anno
1789. Cibinii. (é.n.) 82.

155

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG

ka, akár Szádeczky vélték, erre alább, Szigethi Gyula Mihály tevékenysége kapcsán visszatérünk.
Ami viszont több mint valószínű, hogy Kázi Lajos titokzatos krónikája képzelet szüleménye, és még hamis mivoltában sem létezett. A Bévezetés egyes
tartalmi elemei („a fő rabonbán udvara”, „Béla király” – a csíki krónikában
„Béla vajda” – intézkedései a székelység hagyományos világának, névadásának felszámolására) egyezést mutatnak a Csíki székely krónikával, de – úgy tűnik – két külön szerző külön történetével van dolgunk. Mindemellett nyilvánvaló, hogy gyökereik összefonódnak, és a „Kázi Lajos krónika” ugyanannak a
18. századi székelyföldi értelmiségi körnek lehet a terméke, amely jóval nagyobb hírnévre szert tevő csíki testvérét is létrehívta.
SZIGETHI GYULA MIHÁLY
Szigethi Gyula Mihály (1759–1837) Marosvásárhelyen született szerény módú
családban, foltozó csizmadia gyermekeként. Anyja, miután özvegyen maradt,
rozsólist és pálinkát árult a város piacán.344 Tanulmányait szülővárosa református kollégiumában kezdte, majd ennek elvégzése után, 1786-ban indult peregrinációra, melynek során Marburgban, Göttingában, Stuttgartban és Bécsben tanult. 1790-ben már Erdélyben találjuk, mint gróf Bethlen Sándor fiainak
magántanítóját. 1793-ban gróf Teleki József nagyobbik fiának korrepetitora,
ekkor ismerte meg feleségét, a Teleki kisasszonyok nevelőjét, a svájci származású Hollard Marianna Elisabethát. 1795–96-ban Bécsben, Teleki József wartenslebeni udvarában magántanítóskodott. Az udvarhelyi kollégiumba 1797
februárjában került, a Bodola Sámuel halálával megüresedett katedrára. A filozófia mellett a legkülönbözőbb tárgyakat oktatta: görög, német és francia
nyelvet, történelmet, irodalmat, esztétikát, statisztikát, szónoklattant, fizikát.
Katedrai tevékenységén túl, Szigethi volt az udvarhelyi világi színjátszás
megteremtője is. „Állítottunk ezen oskolában 1801-ben fel egy jádzó színt is,
mely lenne az ifjúságnak gyakoroltatásának s maga viselete formáltatásának
helye” – vallja 1825-ben közölt írásában.345 A kollégiumi előadások mindenese
volt: szervező, rendező, dramaturg, házi szerző és fordító. Saját darabja, a
Százszor szép meglepően érett színpadi alkotás. A fordulatos szerelmi történet
egy vidéki kisvárosban játszódik, melyben nem nehéz felismerni a 19. századelő Székelyudvarhelyét.
Peregrinációi során tekintélyes könyvtárat vásárolt össze, „mint egy kétszáz authorokat”, többnyire német és francia nyelven. Szerette volna eladni a
kollégiumnak még aktív tanár korában, „nem drágán”, de tanártársai, mint

344 Fogarasi, 1974. 76–77.
345 Szigethi, 1825. 59.
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véli, „inkább irigységből”, elutasították.346 1823-ban kérte nyugdíjazását, de
haláláig Udvarhelyen élt, és sűrűn publikált a kor időszaki magyar sajtójában.
Kézirathagyatékában szerencsés módon fennmaradt a tanítás során használt (illetve kimondottan e célra készített) jegyzeteinek nagy része. Ezekből
kiderül, Szigethi véleménye a székelyek eredetéről nemcsak érdekes, de érdekesen is alakult az idők folyamán. Egyik korai feljegyzésben sommásan próbálja összegezni a székelykérdés általa lényegesnek tartott tételét: „Az igaz magyar Erdélyben a székelység”.347 Később ezt, több ízben, bővebben is kifejti.
A székelekről
Ez a feljegyzés Szigethi korai kéziratai közé került kétoldalas szöveg, amit
valószínűleg katedrai előadásai során hasznosított. Ezt alátámasztani látszik
az a tény is, hogy itt rögzített megállapításai később újra előjőnek a hazai történelem tanításánál használt, szélesebb tárgykört felölelő és bővebb jegyzeteiben. Lássuk előbb a rövidebb jegyzet eredetkérdésbeni állásfoglalását:
„A székelekről
Ezeknek neveket, ki a szék helyekről, ki a szökött hunnusokról hozza
le – hihető, hogy zeke nevű köntösökről jő. Ők a patzinakák348 maradéki
– kik Árpád ki jövetele előtt a Tanais és Volga mellett laktak, [betoldás:
kiket a kozárok v[agy] uzok onnan ki nyomnak] –, mikor az hungarok ki
jöttek s bírták Moldovát, Oláh Országot, Dáciát, ezeket ki nyomták azon
helyekről a Maroson túl, itt meg telepedtek a Székelföldön a Marosig. –
Tribusokra osztattak, melyek szerént egy Csíkot, más Gyergyót, más Kászont bírta sat. – Generátiók szerént bírták azon földet. – Aki rajtok fő
uralkodó volt rhabanbánnak hívatott. – Árpád idejébe ilyen rhabanbán
volt Zandirhám. – Régen volt egy Bond nevű, ki építette a Bondvárát,
melly a mai Budvárán feküdt, [betoldás: az mely volt Attila második residentiája, az első Havasalföldön, azután Rhabanbánok lakták.] Itt volt a
főnök lakása, itt tartatott a gyűlés, itt tettek törvényeket, áldozatot, büntettek, a büntetés terhe Kínos. – Szerecsen dió pohárból ittak vért, reá
esküdtek, hogy a rhabanbánt az ő maradékából teszik, neki engedelmesek lesznek, egyaránt osztják a nyert helyeket, a pártost keresztül vágják.
– Nevezetesebb Tribusok voltak az Uopor, Uogron, Sandour, Ika, Gázon
tribusok. – Sok apróbb tisztek is voltak a rhabanbán alatt, kikről neveztettek azon helyek, hol laktak, mint Zete, Mare, Kadits, sat., [betoldás: a
szentekről vett nevezetek késők]. A vásárok Székely Vásárhellyt tartatott.
– Idővel a rhabanbán név változott székelek comese nevére, vice comesre
a gyula név. – A mint az is bé jött s törvénnyé vált, hogy akinek fia nem
volna, leánya mint fiú succedálna. – Ősi törvényeik nekik, hogy jus regium, dézma, jobbágy az ő földeken ne legyen, hogy mindennek szabad
legyen korcsmárolni, kereskedni, [betoldás: vadászni, halászni], hogy
346 Csáki, 2007. 85.
347 SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lelt. sz. 5301. Miscellanea 1792. (borítón, gerincen,
tintával) Különböző [betoldás: kritikai] jegyzések. 183.
348 Pacinakák = besenyők.
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szabad választást tegyenek, hogy minden székely szabad legyen az adó
alól, hogy hivatalt viselhessen. – A székelyek igaz, született privilegiált
nemesek, senkitől in persona nem detineáltathatnak, hanem ha citáltattak, evocáltattak és judicialiter condemnaltattak. – Senki a Királyi Táblán
nem evocáltatik, h[ane]m causaja az ő competens székén folytatik. Nálak
polgári és hadi hivatalra csupán székely applicaltathatik. – A székely katona csak a haza oltalma végett vitettethetik ki idegen országra hadakozni. – A magyar nemes homágiuma 200 m[agyar] for[int], a székelé 25. – A
székel per notam infidelitatis meg öletik, de javait el nem veszíti, atyafiaira bocsátja. – A székel jószág csak fiúra száll, a leányok csak emaritáltatnak, ha atyafiak nincsenek, a szomszédra száll a jószág. – Mindezen
jussokat azért bírja, mivel régibb nemzet a magyar királyoknál, erdélyi
fejedelmeknél, virtusával, vérével kereste a földet, önként adva magát a
király alá. – Hogy a rend [me]gtartassék, elosztattak primorokra, primipilusokra, pixidáriusokra v[agy] plebejusokra. – A primorok fő népek, elsők, fő nemesek, gazdagabbak, kikből lettek generálok, kapitányok, vezérek, zászlótartók, szék bírái, királybírák, adsessorok. – A primipilusok
lovagok, lófők, ezekből lettek sok vitézek, adsessorok. A pixidáriusok,
gyalogok, darabontok, veres és zöld köntös gallérral. Hogy el pártoltak,
Ferdinánd s Maximiliamhoz állottak, parasztokká tétettek. Mindnyájok[nak] insurgálni kellett; a székelek comessei vajdák voltak.”349

Haza história
Szigethi magyar történelemmel kapcsolatos – katedrai munkája segítésére
szánt – részletes jegyzeteit a Székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár Kézirattárában, három kötetben találjuk. Hogy ezeket oktatói munkájában hasznosította, azt több körülmény is sejteti: egyészt az 1822 és 1834 között működő „classisok” tananyagában ott találjuk a „Historia universalis” és „Historia
patriae” tárgyakat a „rhetorica classis” oktatandó diszciplinái között, a „syntactica classis”-ban a „Historia et geographia” (utasítás hozzá: „a Hármas kistükörből”), a „grammatica classis”-ban pedig a „Historia Hungariae et Transilvaniae” (szintén a Hármas kistükör szerint) tantárgyakat. Joggal feltételezhető,
hogy a megelőző időszakban Szigethi saját jegyzetét (is) használta e tárgyak
tanításában. Másfelől, a jegyzeteket tartalmazó második kéziratkötetet éppen
Szigethi növendékei írták le és köttették be (a kéziratban négy írás különíthető el, illetve ennyien vállalják, „tanítványi szeretettel”, névvel meg iniciáléval
a lejegyző íródeák szerepét).
Az első bennünket érdeklő kötet a Szigethi-kéziratok sorozatában a XVI.
számot viseli, címe: Haza história, az első oldalon áthúzott 1812-es évszám
olvasható. Ez a kötet, historiográfiai és földrajzi bevezető után, ekképpen korszakolja a magyar történelmet:

349 SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lelt. sz. 5296. 110.
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„Három nevezetes időszakaszokot lehet pedig fel tenni, melyeken keresztül a két magyar hazának a mi időnkig le hozandó állapotját lehessen
kitanulni.
Az első időszakasz kezdődik a világgal és jő le a hunnusoknak ide való
béütéséig, mely foglal magába mintegy 4374 esztendőt.
A 2-dik időszakasz itt kezdődik, s nyúlik a magyaroknak azon idejéig,
melyben nekik legelső törvényes királyok kezdett lenni a Krisztus után
1000-dik esztendeig, és így foglal magába mintegy 630 esztendőköt.
A 3-dik időszakasz éppen ott kezdődik, s lefoly a mi időnkig, és így foglal magába 800 s egynéhány esztendőköt”.350

Ezt követően a Haza história sorozat első kötete a Kárpát-medence történetét igyekszik összefoglalni, kora tudományos színvonalán 374-ig, a hunok
megérkezéséig.
A Haza história „trilógiájának” következő része a Szigethi-kéziratok XXIV.
kötete, amelyről az első oldalon található feljegyzés elárulja, hogy a professzor
négy diákja vetette papírra: „K. Szabó József tanítványi szeretettel B. J. HS. és
K. Gy… írta le s ezen formába be is köté 1818-ban 19a november”.351 Azt viszont nem tudjuk: tanórán jegyzetelték (majd letisztázták?), diktálás után írták, netán másolták-e? Tény, hogy a mester több helyen javított a szövegben,
illetve betoldásokat eszközölt. Ez a kötet a hunok érkezésétől az első ezredfordulóig tárgyalja a térség történetét, a szerző tehát itt foglalkozik bővebben a
székely eredetkérdéssel:
„Atillának […] fiai közül 3-an említetnek, a nagyobb Ellák, a legkisebb
Irnák, a középső Dengezikh,352 lehettenek többek is.
Csabának s Aladárnak pedig hírek sincs az akkori íróknál. Mikor megholt Atilla 50 esztendős volt… […] Fiai közül mindenik magáévá akarta
tenni a h[unnu]sok birodalmát, s mindenik elvesztette. Maga Atilla úgy
gondolkodott volt, Elláknak hagyja az uralkodást. Az ő halála után fiai a
birodalom felett egymásra támadtanak, azt látván Ardaricus a gepidák
királya elpártol töllök, a több nemzetek felosztják magokot, kik Ardaricust követik, kik az Atilla fiai mellé állanak. Pannóniában ezen felek közt
kardra mégyen a dolog; Ellák s mintegy 30 000 hunnusok elesnek.
Az Atilla megmaradt két fiai a több hunnusokkal egybe Pannóniából ki
kergettetnek s mind addig utaznak régi honnyuk felé, míg a Fekete-tenger mellé jutnak. Pannóniának azon részét mely a Tiszán túl van elfog350 SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lelt. sz. 05310. 17–18.
351 Bizonyosan csak K. Szabó József azonosítható az udvarhelyi kollégiumba 1816. július
1-én „subscribált” Josephus Szabo de Kibed személyében. Az ugyanekkor „subscribáltak” között van Johannes Bodo de K. Vásárhely, 1817-ben „subscribált” Josephus Benedek de Kis Batzon, Simeon Hajdu de Sz. Udvarhely, Georgius Kese de Lisznyo, Georgius
Keller (utóbbi születési helyének megjelölése nélkül, de a polgári származására történő utalás [„civilis ecclesiasticus”] a székelyudvarhelyi Keller famíliából valónak sejteti) és Samuel Henter de Sz. Ajta. [Albert, 2005. 212–214.] Utóbbiak között kell keresnünk B.J-t., H.S-t és K.Gy-t.
352 Dengezics nevét a kéziratban hol kh-val, hol ch-val írták.
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lalják, az elment hunnusok után az ostrogothusok Valemir, Theodemir és
Videmir353 királyok alatt s a Száva, Dráva közt levő helyeket magokévá
teszik, erre ugyancsak a r[ómai] császártól kértek engedelmet; Pannóniának pedig a Tiszán innen levő részét, úgy Erdélyt, Molduvát és Oláhországot a gepidák foglalják el. A hunnusok nagy részét a Brut, Dinaster és
Boristenes354 vizei mellyékén telepedtenek meg; egy része ugyan a
hunnusoknak Illiricumba ment Martena várához közel. Ezeknek elöljárójok lett Dengezikh, akik pedig régi hazájok felé visszatértek Scithia
felé, azoknak vezérek lett Irnák.
Nem mentek ugyan be régi hazájokba, az ázsiai Scithiába, hanem a
Boristenes mellett lakván, ottan ki ütöttek a gothusok birodalmára. – Az
a része pedig a hunnusoknak, amely Huni várnál355 telepedett meg, ott
ahol a Duna a Fekete-tengerbe szalad, a görög császárral békességben
éldegéltek.
Hibáson írja Thuróczy, hogy az Atilla nagyobbik fia Csaba, Honorius
görög imperatorhoz, aki az anyjáról nagyatyja vala, szaladott volna, s onnan Ázsiába ment, hol Bendegúzt, az Atilla atyját életbe találta, 3000
hunnusok pedig Pannóniá[ban] maradván Erdélybe jöttek, s hogy ellenségeiktől meg ne esmértetnének, mint szököttek magokot székeleknek
nevezték, hibáson tészi hát a székeleknek ezen eredetét.
Pray meg mutatta, e[z] merő hazugság, mert Honorius nem volt görög,
hanem r[ómai] császár, sokkal elébb élt, hogysem Atilla királlyá lett.
Bendeguz is nem Ázsiában volt a hunnusok királya, hanem kijövetelek
után, ezt Csaba nem is érhette életbe, azonba Csaba soha sem élt a világon, amit [betoldva: ír] a székelek eredetéről, mind merő hazugság. Már
az elszéledt hunnok egy része Irnákkal az európai Scythiába, a Görög Birodalom szomszédjába békességbe éldegél, mivel a görög császárnak ellenére nem járt – de a más része, mely Mártina váránál telepedett vala
meg Illiriumba Dengezich alatt, nyughatatlanabb vala, s Leo görög császártól sokat kezdett kívánni; azt kívánta, hogy a Duna mellett a hunnusok és görögök közt tarthasson sokadalmat; s vele tartson barátságot;
arra Leo nem is felelt, Dengezich pedig a hunnokkal Trákiát pusztítani
kezdette, s a görög császár elöljárvától lakásra való földet és pénzt kíván.
Anagastusnak356 hívták a görög vezért, e meg igért mindent, azonba egy
szoros mély völgybe ellenséges serege által bévezeti a hunn[us]nokot, ott
a gothusokat is reájok támasztja, s majd mind agyon veri őket. Dengezich
kevesed magával alig szaladhatott el. – A hunn[us]ok ezután a görög császárokkal sokáig hadakoztanak, az elfutott Dengezich visszatért Mártinába. – Irnák pedig két fiai Emádzur és Ultzindur, hogy fel nevelkedtek s
az uralkodást meg osztották, a hunn[us]okot az Ut vize357 mellé telepítették meg. – Ezek mind csendesen viselték magokot az avarok bé jövetelekig; de a nyughatatlan Dengezich még el mégyen a maga hunnussival
353
354
355
356

Walemir, Theodemir és Wiedemir keleti gót fejedelmek.
Brut = Prut, Dinaster = Dnyeszter, Borisztenesz = Borüsztenész = Dnyeper.
Hunnivár, Jordanes által említett vár Kis-Szkítiában (Dobrudzsa).
Anagastus = Anagastes, Anagastos, a Duna partjainak védelmével megbízott római vezér.
357 Ut vize –feltehetőleg Duna-melléki folyó.
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Pannóniába: Bassiána358 várnál az ostrogothusokkal megütközik, ugyanott végét éri életének, mert meg öletik s feje karóba Constantinápolyba
karóba széllyel hordoztatik.
Az 6-ik száznak közepe táján a hunnusok már úgy el gyengültek, hogy a
gothusoktól féltek: az Ázsiából kijövő avarok azokra a hunnusokra tanálnak legelőbbis, akik Irnák alatt a Boristenes mellett a görög császárok engedelmével telepedének vala meg és így a Hunnusok Birodalmának, mely
Bálámber alatt 374-ben kezdődött, vége lett Dengezich alatt 469-be”.359

A fentebbi részletben Szigethi határozottan ellentmond a krónikások székelytörténetének, név szerint Thuróczyt említve, illetve cáfolva állításait. Alább,
a korábban idézett rövid feljegyzésben vázoltakhoz hasonlóan, de valamivel
részletezőbben fejti ki a székely eredetkérdésben vállalt akkori álláspontját:
„Ama hunnus maradvány, mely a Volga és Tanaishoz vonta meg magát, ezen pacinakákot a kazárok s úzok űzték idébb, s midőn a pacinakák
a Boristéneshez jutnak; ott tanálának elébb a magyar törökökre, mert
addig nyúlt a határok. –
Egybe kapván velek elűzik a m[agyar]okot Molduvából, Havasalföldiből a Tiszán túl, elfoglalják az elűzött m[agyar]ok[na]k helyeket, Molduvát, Erdélyt a pacinakák, s ezeknek maradéki a székelek. – Sokan ugyan
ezt a vélekedést meg akarják vetni, kik a régi idő históriáját, a g[örög]
írókot sem nem látták, sem nem olvasták, s egy átallyában a legelsőbbszöri hunnusokból akarják őköt le hozni, pedig a pácinakáknak itt lakások előtt volt nemzetek nem mind valóságos hunnusok voltak; tisztább
eredtűnek mondgyák pedig a székel nemzetet, ha tőllök hozatik le. –
Elég erőltetést tettek a székelek nevezetén is, nevezete lehozásán is;
ki a scithákról hozza le, szittyáknak, szotyoknak s ki tudja minek mondván, ki a szék helyekről, de amely székek későn állíttattak fel, s már azelőtt is meg volt a székely név; ki az szökött hunnusokról hozza le, mintha mondaná szökel, de hihetőbb, hogy őköt így nevezték mások a zeke
nevű köntösről, mely nekik tulajdonok még ma is, sokan így írják le: székel. – Elég az, hogy ők a pácinakák maradéki, s a magyaroktól vették el
Molduvát, Erdélyt a Marosig. – Hatalmasabb része ennek a népnek középben szállott, s itt az anya választott magának szállást, itt lakott az ő
fejek is, el voltak ők osztva tribusokra, az honnan egy tribusnak jutott
Gyergyó, másnak Csík, másnak Kászon sat.
A tribusok generatiók szerint bírták azon földet, melyet elfoglaltak; a
minden tribusokon uralkodó főt rabanbánnak hívták. – Az Árpád ideje
előtt ezeknek rabanbánjok volt egy Bond nevű; ez építette Bond várát,
mely ma Budvárnak mondatik. –
Ezen kastélyba lakott a fő rabanbán, nála tartatott a gyűlés, a pacinakák vagy székelek népének gyűlése. Szerecsen dióból készült poharak
lévén, melyben ember vért bocsátottak, s azzal tettek minden gyűlés kezdetén áldozatot, abból ittak és arra esküdtek.
358 Bassiana – római város Alsó-Pannóniában, a mai Petrovce vagy Dobrince helyén.
359 SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lt. sz. 05316. 29–32.
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A gyűlés alkalmatosságával törvényeket tettek, a bé idéztetett bűnösökre sententiát mondottak, a büntetést ott exigálták, ahol ma Kénos
van. –
Főbb törvényei azok voltak, hogy rabanbánt mindenkor az elsőnek
maradékából tésznek, hogy néki tökéletesen engedelmeskednek, hogy
amiket nyernek, egyaránt osszák meg, hogy aki elpártolna diribra darabolják. –
A fentebb említett tribusok közt legnevezetesebbek voltak az Apor,
Ugron, Sándour, az Ika, Gázon tribusok, a Sándor, Ugron és Apor famíliák
hihető, hogy ezekről vették eredeteket.
Voltak a rabanbán alatt kisebb tisztek is, kik közül mindenik külön
helyet választott magának, az hol lakhassék, mely hely róla vette a maga
nevét, ilyen nevezete Zétének Zetelakán, Márénak Máréfalván és Kadicsfalván Kadicshának.
A helységeknek a szentekről való nevezete sokkal később dolog, mely
a keresztény vallásnak s catolicusoknak el terjedésektől [betoldva: fogva]
vagynak szokásban.
Volt a székeleknek egy közönséges vásáros helyek is, hol cseréltek, beréltek, e volt a Maros mellett, ott az hol ma Marosvásárhely van, mely
Székely Vásárhelynek (Forum Siculorumnak) neveztetik. – Jó darab ideig
tartott a székeleknek állapottyok egyformán, de a fejedelmeknek itt volt
uralkodások alatt, mivel a székeleknek sok hadakozásban kellet hasznokot venni, sok változásokot szenvedtek. – Elmúlt a rabanbán nevezet, a
helyett a székelek kapitánya vagy generálisa neveztetett; azonkívül egynéhány tribus közüllök, hogy az ő vitézségek megjutalmaztassék, túl költöztetett a Maroson, oda, hol Aranyosszék vagyon, végre elmúlt a kapitány nevezet is, s a székeleknek főbb tisztye comesnek, vicébb tisztye,
mely régen gyulának hivatott, vice comesnek neveztetett, ezen [betoldva: comes] nevezetet tartotta magának a császár is. –
Bé jött idővel az is, és törvénnyé vált, midőn a székel férfiak a hadban
el hullottak, s némelynek csak leánya maradott, a leány fiú gyanánt tartatnék, s a jószág reá szállana, de legnevezetesebbek az ő ősi törvényeik,
amilyen, hogy a székely földön semmi jus regium ne lenne, a király semmit nem bírhatna, hogy minden székely föld a dézmától szabad lenne,
hogy a Székelyföldön jobbágy ne is neveztessen, hogy minden székelynek szabadsága lenne korcsomát tartani s kereskedni, hogy a székelek a
magok tisztjeiket szabad votummal választanák, hogy a székel adót soha
ne fizetne, hogy a székel hivatal viselésre fel vétetetnék.
Ezen szép prerogatívákot mindazáltal a székelek végtére elvesztették,
úgymint vakmerő engedetlenségek, zenebonáskodások, mások árultatása, másoknak és felsőbbeknek tett hizelkedések által. – Hihető az is, hogy
a magyar históriába előforduló kumánusok vagy kunok, kik ott laktak
előbb, hol ma Molduva vagyon, s feljebb is északra, pácinakák voltak, és
így ők is hungar törökök s a székeleknek atyafiai.
A pacinakák 8 felé ágaztak, minden ágazat külön helyet választott magának, mindeniknek külön helye is volt… […] Constantinus g[örög] író
leírja azt is, hogy ezen nemzetek micsoda határok közt laktak, a Gyula
nemzetéről azt írja, hogy a Török földhöz, azaz Magyarországhoz legkö-
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zelebb voltak, az honnan kijő, hogy a pacinakák Gyula nevű nemzete Erdélybe lakott, a többi a Boristenes és a Fekete-tengerig nyúlik ki”.360

Szigethi magyar történelmet összegző „trilógiája” következő része (a Székelyudvarhelyen őrzött Szigethi-kéziratok XXXVI. kötete) a Hazánk históriájának további folytatása az Árpád magyarjainak honfoglalását követő időket tekinti át.361 E részben Szigethi már nem foglalkozik a székelykérdéssel.
A székelyudvarhelyi kollégium professzora eddigi írásaiban egy tájékozott
és kritikus tudós benyomását kelti: ismeri az ókori szerzőket, a krónikásokat,
a kortárs literátorokat. Van saját véleménye, melyben ötvözi Pray Györgynek a
székelyek besenyőktől való eredeztetésének elméletét azzal, amit újabban
előkerült kétes, de akkor még többnyire hitelesnek ítélt források, a Csíki székely krónika és Kázi Lajos kivonatos krónikája tartalmaznak. (Tudjuk, hogy
amikor a fenti szövegeket megfogalmazta, mindkét krónika másolata a birtokában volt.) Ami viszont már ekkor szemére vethető (a forráskritika hiánya
mellett): a két krónika tartalmát igen szelektíven, felfogásába illeszkedően
hasznosítja, ezek állásfoglalását a hun–székely eredetkérdésben diszkréten
mellőzi, míg egyéb elemeiket (a rabonbánokat, ezek neveit, „Bond várát”, a
„szerecsen dió” áldozópoharat, a törvénytétel módját, a kénosi vesztőhelyet)
hitelesként építi szövegeibe. Ez a szelektív forráshasználási mód hangsúlyozódik későbbi, nyomtatásban megjelent írásaiban, melyekben már egyre határozottabban átlépi a tudományos etika határait.
Székely-Udvarhely, a nemes székely nemzet anya-városának leírása
Ezt a helytörténeti szempontból igen értékes munkáját Szigethi 1826-ban
írta, 1828 júniusában jelent meg. A történeti források tekintetében itt már
nyilvánvaló lazaságot tanúsít. Udvarhelyszék székházának leírásakor említi a
törvényhatóság itt őrzött levéltárát, „melybe 1100-tól és 1200-tól fogva való
leveleket láthatni”,362 holott e levéltár legrégebbi irata csak 1506-ban kelt. Kissé odébb következik a székelyek korai történetére vonatkozó passzus:
„A városnak észak felé való363 határában, Hodgya felől, a Küküllőn túl
áll magosan egy kősziklás hegy, fenn szépen kiterjedt térségével, közönségesen Budvárának hívatik, de nem hiteles, hogy Budáról vagy Blédáról,
az Attila testvéréről neveztetett volna; hitelesebb a csíki archívumban
találtatott régi írás szerint, hogy Bond-várának kelletik hívni, egy Bond
nevű, a székelyek régi szokások szerint rhabaubán364 név alatt fővezéri
hivatalt viselt nagy ember nevéről, kinek idejében s nevére azon hegynek
360
361
362
363
364

Uo. 67–72.
SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lt. sz. 05328.
Szigethi, 1828. 1745.
Valójában: délnyugati.
Más szerzőknél (illetve Szigethinél is, egyebütt): „rhabanbán”, „rabonbán”. Nyilván, a
nyomdai szedő olvasta tévesen.
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tetejére, egy meglehetős kiterjedésű, négy oldalú, s négy szegű vár építtetett, melynek falainak szegeleteken levő kerek bástyáinak, kapujának s
az udvarán lévő kútjának omladásában heverő darabjai még látszanak.
Ezen várba lakott Bond, a székelyek fővezére rhabaubán titulussal, s utána más rhabaubánok; ide gyűjtettek mindenünnen a székelyek bizonyos
időkben az esküvéssel járó hit letételére, törvény felolvasásra, új rendelések tételére s a bűnösökre kimondatott szentencia hallására, az engedelmesség s hűség megpecsételésére, az esküvéskor egynek a testéből
szerecsen-dióból készült pohárba bocsáttatott vérből ittak, a megszentenciáztatott bűnöst vitték délre exequáltatni; azon völgybe, ahol most
Kénos nevű falu van, onnan vette a Kénos nevezetet is, ezen Bond-vára
hegyének délre néző oldalán vagynak néhány mély likak, melyeknek szájai régentén kőfalakkal és fákkal bérakva állottanak, s a villongós időkben soknak menedékhelyül szolgáltanak, ezen hegynek alatta a Hodgya
felől lejövő patakban, kétfelől az oldalokon sok bányász-likak találtatnak, melyekből az ahoz értők éjjelenként drága érces köveket ástak ki s
adtak el az azokból dolgozóknak”.365

Bond váráról a Csíki székely krónika (némelyek „Bondnak”, mások „Boudnak” olvasták a krónikában többször előforduló nevet, ami önmagában félrevezető), továbbá a vele nagyjából egykorú Kázi Lajos-féle „krónika” Bévezetése
beszél, amit Szigethi felhasznál leírásában, közben – talán a hun–székely leszármazás tanának növekvő népszerűségére való tekintettel – tapintatosan
hallgat arról, mit is gondol (vagy gondolt korábban?) a székelyek eredetéről.
A székely nemzet eredete, változása és rende 374-ik esztendőtől fogva
1063-ig egy rövid kéziratból
Élete utolsó előtti esztendejében, 1836-ban Szigethi két cikket közöl a Felső
Magyar-Országi Minerva című lapban. Ezek közül az első Kázi Lajos „krónikáját” ismerteti, kezdvén a rejtélyes kézirat felbukkanásának történetével:
„Ezen kézirat Kolozsvárról jött elő ezelőtt jó idővel, néhai Lukátsffi
László, n[eme]s Udvarhelyszék érdemes v[ice] királybírája kezébe, 1790
körül egy nevetlen írótól; az említett királybíró, nemcsak az igazságnak
egyenes lelkű kiszolgáltatója, hanem a tudományoknak is nagy barátja
lévén, igen gyönyörködött a régiségekben s azoknak kikereséséből részt
is kívánt venni; éppen ez idő tájban állottam én is bé a székelyudvarhelyi
Ref[ormátus] N[eme]s Főoskola filozófiai professzori katedrájába; a nevezett királybíró mindjárt is közölte velem ezen kéziratot, oly kéréssel, hogy
magam mellé vévén az oskolából némely ifjakat, azokkal ezen kéziratban
említett Bond-vára fekvését, annak hegyoldalán bévakart ablakokat sat.
keresném ki, meg is tettem azon próbát, de az ablakokra nem találtam;
fenn a hegytetőn amit a vár fekvéséről kitanultam, mindazt Udvarhely
anyavárosrul közönségessé tett munkámban […] feljegyzettem.”366
365 Uo. 1750–1751.
366 Szigethi, 1835a. 15.
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Ezután a Kázi Lajos-„krónika” Bévezetése következik, csaknem teljes terjedelmében és szóról szóra, de úgy, mintha a cikk szerzője maga jegyzetelt volna
a titokzatos krónikából… Szóról szóra kerül a szövegbe az a rész is, miszerint
„a Bond-vára ürgeibe […] megvannak a hunnusok eredete, változása, feloszlása, kijövetele, viselt dolgai, tribusai”, feledtetve a szerzővel mindazt, amit diákjainak a pacinakákról tanított. Összegezve: a részletek ismeretlenek, de tény,
hogy e közleményében Szigethi legalábbis szándékosan csúsztat a tudományos hitelesség tekintetében.
Szigethi jelen írása újabb kérdőjeleket vet fel a Bévezetés szerzőségét illetően is. Utóbbinak kézírása hasonlóságot mutat a Csíki székely krónika Szigethi
kéziratai közt található másolatával. Aranka György írja a Bévezetés feltételezett szerzőjéről, Becze [Bocz] Gáborról, hogy „Kolosváron lakó”, és Szigethi is
azt állítja, hogy „ezen kézirat Kolozsvárról jött elő”, de belekeveri a történetbe,
mint közvetítőt, Lukátsffi Lászlót. Lukátsffi helyettes alispán volt Udvarhely
vármegyében, Bethlen János gróf II. József korabeli alispánsága alatt, egyidőben Becze Gábor íródeákoskodásával.367 A Bévezetés szövege tartalmaz egy
utalást szerzőjének udvarhelyi diákéveire, amelyeknek Becze esetében nem
leljük nyomát, Lukátsffit viszont ott találjuk a Református Kollégiumban, az
1769-ben „subscribáltak” soraiban.368 Valami kapcsolat sejlik a József-kori
„cancellista” és az „adjunctus vicecomes” között, ami (később?) érdekes kéziratok születéséhez meg felbukkanásához vezetett. Erről viszont legfeljebb találgatásokba bocsátkozhatnánk, mint ahogy nem ismerjük e történetben tényszerűen Szigethi professzor szerepét sem.
Székelek eredete és a csík-gyergyói Kászonszék-beli tisztviselőknek karakterei
Ez a cikk is ugyanúgy indul, mint Szigethi előző, Kázi Lajos „krónikáját” ismertető közleménye:
„Ezen kézirat, mely még a múlt században jött kezemhez diák nyelven,
és melyet ezelőtt jó idővel az Erdélyi Magyar-nyelvet Mívelő Társasággal
közöltem is volt, hasonló diák nyelven; – most pedig nem a maga egész
kiterjedésében, hanem a főbb-főbb vonásokat kiszemelve, magyar nyelven szándékozom közönségessé tenni. Ezen írat szedegettetett ki elsőben 1533-ban 153 aktákból, 3 nagy levelekből […]. Ezen írat már úgy nézetvén, mint eredeti: ebből másoltatott a nálam lévő 1695-ben, március
14-dikén, Weres Péter, Felcsík hütös assessora és Szentkirályi Boros István, alcsíki hütös assessor által, Csíkszereda privilegiált városában”.369

367 Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus Transsylvaniae pro anno
1789. Cibinii, é.n. [1789.] 82.
368 Albert, 2005. 77.
369 Szigethi, 1835b. 164.
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Ez ismét csúsztatás a javából, hiszen a Szigethi gyűjteményében lévő krónikamásolat – a kézírás tanúsága szerint – nem keletkezhetett korábban a 18.
század második felénénél. Tehát az 1695-ös másolatot a professzor ugyanúgy
láthatta, mint Udvarhelyszék archívumában az „1100-tól és 1200-tól fogva
való leveleket”, vagyis semmiképpen. A székelyek besenyőktől való eredeztetésének tételéről pedig természetesen itt is hallgat.
E fejezetben tiszteletre méltó egyházi személyeket, közéleti szereplőket
meg tudós professzorokat kevertünk hamisítás vagy legalábbis azzal határos
történeti adatmanipuláció gyanújába. Joggal mondhatja bárki: minek rombolni ezeknek az egyébként elévülhetetlen érdemeket szerzett embereknek az
emlékét? Minek teregetni az utódok elé múlt évszázadok szennyesét?
Nos, eltekintve attól, hogy a történész azt kénytelen teregetni, amit talál,
minden cselekedetet a történés korának erkölcse szerint kell megítélnünk. A
18. század második felében a skót közvélemény nemzeti büszkeséggel ünnepelte James Macpherson első pillantásra is kétes Osszián-dalait, melyekről
ugyan hamarosan kiderült, hogy hamisítványok, de ez mit sem csökkentette
népszerűségüket. Kevéssel később a csehek hasonlóképpen lelkesedtek egy
akkori vidéki levéltáros (bizonyos Václáv Hanka) költötte, ősréginek látszó
cseh „nyelvemlékekért”, míg Magyarországon „Litterati” Nemes Sámuelnek a
szellemi és tárgyi régiségek hihetetlen széles skáláját lefedő, nemzeti büszkeséget melengető hamisítványait kapkodták el jó pénzért a gyűjtő szenvedélytől fűtött honfiak.370 Tanulságos, hogy ugyanez időben egy Vrain-Lucas nevű
élelmes francia körülbelül 27 000 különféle dokumentum hamisításával – kihasználva a Francia Akadémia elnéző türelmét – mintegy 140 000 aranyfrankot keresett. A kulcsszó itt is a hazafiúi érzékenység: Vrain-Lucas egyik specialitása a külhoni tudományos felfedezések francia „honosítása” volt, mint
például Newton törvényének Pascal szellemi hagyatékába történő „átjátszása”. Végül a kor tudományossága megelégelte a szélhámosságnak e mértékét,
és Vrain-Lucas-t perbe fogták. Ő viszont csalásainak hazafias indíttatásával
védekezett, nem is eredménytelenül: ahhoz képest, hogy a középkorban máglyahalál, alig néhány évtizede pedig bitófa járt a hamisítónak, őt mindössze
két év börtönre ítélték, illetve a nyereségéhez képest nevetséges 500 frank
büntetés kifizetésére.371
Ha tehát Európában a hamisítás egyfajta kordivat volt – amennyiben pedig
a nemzet érdekében történt, akkor egyenesen dicsőség –, miféle jogon várunk
el egyebet Székelyföld írástudóitól? Ők csupán azt cselekedték, amit a kor erkölcse szerint „megkövetelt a haza.”

370 Hermann, 2007. 12–16.
371 Ouy, 1961. 1375–1377.
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AZ ELŐZŐ FEJEZETBEN olyan írásokkal (esetenként szerzőikkel) foglalkoz-

tunk, amelyek (teljes terjedelmükben vagy olykor csak némely részleteik) a
megtévesztés tudatosan kitervelt szándékával keletkeztek. A következőkben
olyan szerzőkről lesz szó, akik e hamisítványokat és apróbb ferdítéseket jóhiszeműen, tisztességes szándékkal használták műveikben és közléseikben, helyenként hevesen védelmezve vélt hitelességüket a kétkedők és kritikusok ellenében.
ARANKA GYÖRGY
A háromszéki származásra utaló „Zágoni” előnévvel rendelkező Aranka
György (1737–1817) a Szolnok-Doboka vármegyei Széken született, református lelkészi famíliában. Ugyancsak György nevet viselő édesapja a marosszéki
Koronkán született, Genfben és Bázelben peregrinált tudós férfiú volt, aki Széken meg Marosvásárhelyen szolgált lelkészként, pályája az erdélyi szuperintendensi (püspöki) megbízatásban csúcsosodott élete végén, 1765 és 1767
között. Anyja bonyhai Simon Mária. Az ifjú Aranka György, marosvásárhelyi és
nagyenyedi tanulmányait követően, a marosvásárhelyi táblán írnoki és iktatói
munkát végzett, több ítélőmester mellett. Lehetősége nyílott egyiküket, Székely Dávidot elkísérni hosszasabb bécsi tartózkodása során, ahol kapcsolatba
került a szabadkőművességgel, melynek – hazatérte után, nagyszebeni és kolozsvári páholyok tagjaként – 1801-ig híve maradt.372 Közben hivatali pályája
is alakult, 1796. november 29-én nevezték ki a marosvásárhelyi Királyi Tábla
rendes ülnökévé.
Szépirodalmi munkássága nem volt jelentős, annál fontosabb tudomány- és
művelődésszervező tevékenysége. 1791-ben terjesztette az erdélyi országgyűlés elé az Egy erdélyi magyar nyelvmívelő társaság felállításáról való rajzolat, az
haza felséges rendeihez című tervezetét, amely ugyanazon év folyamán megjelent röpiratként is. Síkra szállt a magyar nyelv művelése, a „világosodás” terjesztése mellett, olyan könyvtár felállítását javasolta, mely lehetővé tenné a
magyar írók műveinek és a hazai történelem forrásainak a tanulmányozását.
Múzeum létesítését, akadémiai nyomda és erdélyi magyar színház felállítását
tervezte, valamint „olvasó társaságokat” minden nagyobb helységben. Ugyanabban az évben még két tervezetet tartalmazó röpiratot tett közzé, illetve terjesztett elő jóváhagyásra: A magyar nyelvmívelő társaságról újabb elmélkedés,
372 Jakab, 1884. 5.
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és Az erdélyi kézírásban lévő történetírók kiadására felállítandó társaságnak rajzolata. Az országgyűlés elfogadta Aranka javaslatait, a megerősítésre hivatott
királyi leirat viszont mindössze annyit tartalmazott, hogy az „ifjúság mindenütt saját nyelvén műveltessék”, a társaság alapításáról szóló cikkelyeket nem
hagyta jóvá, így 1793-ban egy „Próba társaság” kezdhette meg működését.373
Aranka György jórészt csaknem napjainkig kéziratban maradt tudományos
munkásságában nagy szerepe volt a Schlözer által kiváltott hatásnak. A Nyelvmívelő Társaság üléseinek jegyzőkönyveiben is visszatérő téma: Schlözernek
különböző állításaira miként kell méltó választ adni.374 Aranka gondolatvilágának eme érzékeny pontját jól ismerte a hamisítás ügyébe beavatott Farkas
Nepomuk János is, midőn, a Csíki székely krónika másolatához csatoltan, a következőket írja 1796. november 20-án, Csíksomlyón keltezett levelében: „Imé
én eztet közlöm igaz másába a méltóságos úrral és a nemes tudós társasággal,
majd megválik, mit szól erre az ebegő göttingai, effélékben éppen semmi tudományú Schlötzer professor”.375
Az, ahogy Schlözer a magyarok és székelyek történetét sértő módon tárgyalta, lekicsinylő jelzőkkel jellemezte, valóban erős indulatokat váltott ki
Arankából. Ezzel kapcsolatban így vallott: „Szerzővel nem akarok perlekedni,
soha nem is perlekedtem senkivel, az igazat kívántam kikeresni; mind a magyarok, mind a székelyek, szászok és oláhok igazságait nagyobb világosságba
tenni. Mikor elsőbben azt a mocsok munkát megolvastam, a gyomrom felémelyedett belé, és igen irtóztam tőle. De úgy értvén, hogy mind Erdélyben, mind
nemzes Magyarországon is némelyek, kivált az oskolai emberek közül csábíttattatnak, megvilágosításokra s az A.B.C.376 írójához hasonló izgága emberek
elrettentésekre azt a terhet magamra vettem”.377
A Schlözer és Aranka György közti vita részleteit Biró Annamária kutatta,
illetve tette közzé ennek dokumentumait.378 Bennünket ez esetben mindenekelőtt a disputa azon vonatkozásai, érvszolgáltató forrásai érdekelnek, amelyek
– mások által, de részben vagy teljes mértékben a konfrontáció székely-magyar sikeréért – a korban kreált hamisítványokra alapulnak.
E hamis kútfők tekintetében Aranka jóhiszemű volt, de nem teljesen kritikátlan. Kételyeit, mint láthattuk, kifejezte a Kázi Lajos „krónika” Bévezetésére
vonatkozóan is. Örül ugyan a nemzeti lelket melengető felfedezésnek, de
jobbnak látja óvatosan fogalmazni: „Egy éredemes székely hazafi írt, vagy nem
írt a közelebbi esztendőkben a székelyek eredetéről, változásairól s rendtartá373
374
375
376

MIT. III. 85–86 (fejezetszerző: Tarnai Andor); Jancsó, 1955. 390–391.
Jancsó, 1955. 251, 263, 266, 281, 282–283.
Szádeczky, 1905. 211.
Schlözer könyvének rövidített címe, az oldalszámok rendje kedvéért az 1795-ben
megjelent első kötetet A, az 1796-ban kiadott másodikat B, az 1795-beli harmadikat C
jelzéssel jegyezték.
377 Biró, 2004. 127.
378 Biró, 2004; Biró, 2010; Biró, 2011.
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sairól, ha írt is, még világot nem látott. […] Se a munkát még látni, se az írót
esmérni szerencsém nincsen, csak a munka fejére tett bévezetést kaptam
meg…”.379 Ezt a Bévezetést, a Csíki székely krónikához hasonlóképpen, részletes
és gondos jegyzetekkel ellátva foglalta abba az Erdély-történeti gyűjteménybe, amelyet – a székelyek hagyományosan vallott leszármazását és ősbirtoklását kifogásoló vélemények, mindenekelőtt Schlözer írásainak méltó cáfolatára
– készített elő kiadásra. E tervezett kiadványban a Csíki székely krónikát a következő sorokkal ajánlja a jövendő olvasók figyelmébe:
„Ennek a kézírásnak külső mivolta hitelességére nézve, annak kezdetéből és bevégződéséből megtetszik. Az eredeti kézírásért két versen jártam bé Csíkba, néhai Sándor Ignác úr azt erősítette, hogy nála vagyon, de
a Sándor ház több leveleivel együtt ládába, pecsét alatt, s a nemes ház
több tagja nélkül hozzája nem nyúlhat.
Azért amint vettem csak úgy adom. De előttem, ha szeméten kaptam
volna is, igen kedves volna, mert sok szép régiségekkel gazdag. Hogy réája esküdjék, senkitől nem kívánom, mivel, mint minden krónikák és történetíróknak írásai, e sem szentírás. Ugyan amiben más hites írókkal s az
okossággal ellenkeznék, abban ne higgyen senki nékie, én se hiszek. De
amikben azokkal egyezik, abban hinni kell, amely részben pedig olyan
dolgokat ír, melyek se az okossággal, se a bizonyos történetekkel nem
ellenkeznek, ámbár arról más krónikák nem tudnak is semmit, abban engedelmet kérek: a legnagyobb izgága vagy criticus emeber is, míg ellenkezőt nem bizonyít, okoson ellene nem mondhat; ilyen pedig sok vagyon
benne. Nem csak a magyarok béjövetelekor Erdélyben lakott oláhokról,
hanem Szent István király idejében Volkan felől lévőkről is emlékezik.
Emlékezik a Constantinustól s más görög íróktól töröknek nevezett magyarokról is, és azokat mind a székelyektől, mind Árpád magyarjaitól
megkülönbözteti, ezeket mindannyiszor pannonoknak nevezvén. A törökökről azt írja, hogy elmentek, Árpádról pedig, hogy a székelyeknél járt,
s Munkácsra ment vissza. Sok arabs, tatár s görög szók és nevek fordulnak elő benne, melyeket kétségkívül jól leírni se tudott, annál inkább
nem értett az egybeszedő, deáksága rossz, eléadása hitván, az egész
munka nem piacos, nem vásárra készített, hibás sok helyt, amint a levél
rongyokat egyberakni se tudta, zavarodott; azt gondolhatni, hogy a nemes Sándor ház származását akarja leírni, de az is hibás, fogyatkozott;
igen sok héjja van szerte. Ezek nem érdemit, de hitelességit nevelik. Mert
ha románt akart vona írni, azok a hibák nem volnának benne. A magukat
kritikusoknak nevezett, másoktól méltábban izgága íróknak nevezhető
tudósok, akik a székely nemzetnek régi nemes eredetét az ő vélekedésekkel nem találják egyezni, tehetnek sok ellenvetéseket ellene, de derék
dolgot soha nem fognak bizonyítani. Egy koncot adok elejekbe, melyen
rágódhatnak.”380

379 Biró, 2010. 75.
380 Uo. 32–33.
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A nemes Dr. Schlözer ABC-jére tett feleletnek rajzolatjában Aranka vázolja
munkája tervezetét. Az öt részre osztott műbe beilleszti a Csíki székely krónika
latin és magyarra fordított szövegét, Kázi Lajos „krónikájának” Bévezetését,
Kászonszék Csíkszéktől való elválásának dokumentumait, a székely nemekre
és ágakra vonatkozó feljegyzéseket, értekezik a kunokról és besenyőkről, az
alternatív eredetelméletekről (Timon Sámuel, Franz Fasching, Pray György),
külön kiemelten Schlözerről, a székely és szász privilégiumokról, az erdélyi
románokról. Minden felhasznált szöveget részletes jegyzetekkel lát el, értekezéseit oklevelek nagyszámú regesztáival próbálja alátámasztani.381
Aranka szintézise 1811 elejére készült el. Kiadására – noha előkészítésével
komolyan foglalkoztak – vélhetően azért nem került sor, mert a cenzori teendőket ellátó Mártonfi József (1746–1815) erdélyi püspök úgy vélte, a székelyek
hun eredetét cáfoló szerzőknek adott válasz megkésett, az érintettek (Schlözer és erdélyi segítői, Johann Fridrich Czekelius Rosenfeld és Joseph Karl Eder)
már meghaltak. Egyébként is – véli Mártonfi – a válaszadásnak németül lett
volna értelme, hogy az érintettek értsék.382
A töredékekben fennmaradt kézirat viszont – Aranka teljes hagyatékával
egyetemben – tanúsága annak a munkának, amit a szerző a kor magyar értelmisége széles köreiben folytatott a hagyományos székely-magyar múltkép teljes rehabilitációja érdekében. Levelezése egyrészt tükre ezeknek az erőfeszítéseknek, másfelől az eredményekről is árulkodik: talán nem túlzás azt állítani,
hogy a hun–székely-magyar leszármazást tagadók, kiemelten Schlözer munkássága a korban nem gyengítette, hanem erősítette a magyar írástudóknak a
krónikások „igazába” vetett hitét.
ZSOMBORI JÓZSEF
Zsombori (’Sombori) József (1783–1822) Zetelakán született, a székely „Havasalja” kiváltságos községében, mely – Bethlen Gábor 1622. szeptember 25-én
kibocsátott oklevele szerint – mentes volt minden rovatal, adó, segély és kamarai nyereség, minden hadi szemle és szolgálat alól, cserébe 100 000 szál
zsindelyt kellett évente szállítania a gyulafehérvári udvarba.383 A zsindelykészítés, fával való kereskedés a kiváltságok elévülése után is a helybeliek fő
megélhetési forrása maradt. Szülei a zetelaki Zsombori Antal és a szomszédos
Küküllőkeményfalváról való Fancsali Anna voltak.
A betűvetést szülőfalujában tanulta, ezt követően a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumba került.384 A családi emlékezet szerint ezután „a
19-dik évszázad két első éveiben a kolozsvári r[ómai] k[atolikus] főanyaiskolá381
382
383
384
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ban hallgatá a bölcselkedési karhoz tartozó tudományokat”.385 A Királyi Líceum névsorában viszont Sombori Josephus néven egyetlen 21 éves, unitárius
vallású, kolozsvári születésű fiatalembert találunk a jogász hallgatók között,
1800-ban.386 Ő aligha lehet azonos az akkor 17 esztendős, székely-havasalji
katolikus Zsombori Józseffel.
1805-ben Zsomborit püspöke, Mártonfi József a nagyszombati kispapi intézetbe küldte. 1806-ban visszatért Erdélybe, ahol szeptember 28-án misés pappá szentelték. Előbb Marosvásárhelyen volt káplán, 1811 szeptemberétől a
gyulafehérvári papnevelő intézetben egyháztörténetet és jogot tanított. 1812ben visszakerült Székelyudvarhelyre mint helyettes, majd 1816. december
6-ától rendes plébános. Udvarhelyi főesperesként, címzetes kanonokként, illetve a gimnázium igazgatójaként (1817–1822), egyházi tevékenységén túl, a
helyi művelődés és közélet jelentős szereplője volt.
Zsombori érdeklődési köréről, intellektuális igényességéről sokat elárul a
székelyudvarhelyi római katolikus plébánián őrzött könyvtára. Ebben többnyire teológiai, egyházi tárgyú munkákat találunk, de ezek mellett ott sorakoznak a korszak ismert lexikonjai, szótárak, nyelvészeti munkák, ókori klaszszikusok latin nyelvű művei, sok történelmi tárgyú könyv. Figyelemre méltó a
magyar nyelvű könyvek jelentős száma és változatos tematikája: Magyar Fűvész, Országokat ösmertető gyűjtemény, Magyar Phisika, Magyar Országnak Leírása, Utasítás fák gyógyításáról, Magyar könyv ház, Az erdélyi Székely Nemzet
képe stb.387
Nyomtatásban megjelent munkáiban többnyire kora közéleti és erkölcsi
kérdéseit feszegeti: A haza szeretete egy beszédben mellyet a m. vásárhelyi piaci
r. k. nagytemplomban pünköst hava 22-dikén 1809-ben el-mondott ’Sombori Jósef
M. Vásárhelyi Káplány (1809); Egy nemzeti jeles író készületére (Erdélyi Múzeum.
VIII. füzet. 1817.); Nagyemlékezetű néhai ’Sombori Jósef úrnak egyházi beszédei.
Másodszori megjobbíttatott kiadás. I–II. (Kolozsvár, 1828. Tartalmazza korábban kiadott egyházi beszédeit is.). A hazafiság problematikája, a kor változó
erkölcsének kihívásai (például a felek szabad akaratából kötendő szerelmi házasság jogos mivolta), a nevelés kérdése korszerű megközelítésben jelenik
meg a szószékről elhangzott beszédeiben. A magyar nyelvművelés ügyének
külön írást szentel (Egy két észrevétel a magyar nyelv mostani állapotjáról. Erdélyi Múzeum. 1815. III füzet), melyben kora tudományának szintjén, egyben a
közép-európai népek sajátosan nemzeti színezetű felvilágosodása jegyében
fogalmaz. Prédikációiban, elméleti jellegű írásaiban nagyszámú, de nem hivalkodóan sok az antik példázat és idézet, ami – könyvtára mellett – bizonyítja klasszikus műveltségét.
385 Z. Zsombori, 1844.
386 Varga, 2000. 82.
387 Albert, 1993. 23. A könyvek jegyzéke: székelyudvarhelyi Római Katolikus Főesperesség
Levéltára. 16. sz. csomag (1828–1830).
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„Egy munkát szándékozván ki dolgozni, hogy a székely nemzetnek eredetit,
a székely nemzet ellen szóló más ellenkező íróknak meg cáfolására a pallérozott világ előtt világosságra hozhassa”, Zsombori felkérte Udvarhelyszék 1821.
február 1-én ülésező rendjeit, hogy „akár eredetiben […], akár maga hiteles
párjában”, bocsássák rendelkezésére „a székely nemzetnek eredeti történetit,
elöljáróit, úri nemzettségeit, egy szóval akár minémű környül állásait tárgyazó
leveleket”, amelyek a szék levéltárában volnának.388 Sajnos e munka megírásában 1822. április 12-én bekövetkezett halála megakadályozta. A székely történelem, a kiváltságok védelme iránti elkötelezettségét igazolja viszont az említett közgyűlésen tett bejelentése is, miszerint „amint értésére eshetett, anya
székünket illető több régi off[iciális] leveleink a szomszéd Nemes Szász Segesvárszékbeli Levél Tárba volnának be helyeztetve”.389 E bejelentés nyomán – az
udvarhelyi elöljárók részéről – eredménytelen kutakodás vette kezdetét, éles
feszültséget gerjesztve a két szomszédos törvényhatóság között, mely csupán
1848 után csitult.390
Zsombori szerény vidéki pap tanárként is el tudta nyerni a kor jeles elméinek megbecsülését. 1816 júliusában, erdélyi útja során az udvarhelyszéki
Oláh-Andrásfalvára látogató Kazinczy Ferenc, a Gyulai grófok udvarházában
keltezett levelében írja: „Váránk ide az udvarhelyi plébánia administrátorát,
mostani kanonok és esperes Zsombori József urat is, kit látni nagyon óhajtottam, de azt plébánosának, Vizi Ferenc úrnak, ki utolsónak marada az erdélyi
jezsuiták közt, haldoklása hozzánk kijönni tilalmazá. Ez az úr 1811-ben egy
kötet prédikációkat ereszte ki s ezeket a református és unitárius deákok megtanulják és elmondják, mely mint Zsombori úr dolgozásainak, mint az Erdély
ifjainak s professzorainak becsületére vált; […]. Noha nagy veszteségnek fogom mindig nézni, hogy a lelkes embert nem láthattam, meg nem ölelhettem,
barátságát meg nem nyerhettem”.391
Tekintsük végül Zsomborinak azt az írását, amely része lehetett volna annak a nagyobb munkának, amit „a székely nemzet ellen szóló más ellenkező
íróknak meg cáfolására” tervezett.
A hajdani nemes székely nemzet áldozó poharáról című tanulmány 13 évvel a
szerző halála után jelent meg.392 Érdekes ennek kezdősoraiban vázolt elmélkedése a népek őstörténetéről:
„Egy váslott régi könyvet felnyitván, annak első levelét egyáltalában,
vagy kiszakadva, vagy legalább íratlanul találjuk. Szinte így vagyon sorsa
nem csak a kisebb, hanem a nagyobb nemzetek történeteinek is. Ha írva
voltak azok, a mostoha üdők vad kezei kiszaggatták azokat az emlékezet
388
389
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könyvéből; vagy, ha feljegyezve nem voltak, a mesés hagyományok sűrű
homályában, az üsmeretlenség és képzelet alakos köntöseibe burkolva
állanak előttünk. A mi szinte annyit tészen egy vizsgálódó tudós előtt,
mint íratlan levél valamely régi könyvnek kezdetén. Légyen bár úgy, de mégis édes annak nemzeti tündéres képzelete, ami volt!”393

E ködbe burkolózó múlt vonzotta a figyelmét „ama sokféle hibákkal teli kézirat” irányába, „melyet a közelebb múlt esztendőben [1818-ban] udvari tanácsos Kilyéni mélt[óságos] úr […] közönségesített…”.394 Természetesen a Csíki
székely krónikáról van szó, amelyhez eleinte lám, ő is kétkedve közelített:
„Megvallom, abban magam is előre sokat mesének, költeménynek véltem, mígnem tudakozódásaim után Csík Szent Domokosi Sándor Ignác
úr özvegyénél, Tek[intetes] Dindár Jozéfa asszonynál, a Poharat megtaláltam, kezemben forgattam, s képét le is vettem”.395

Ismeri a székelyek leszármazására vonatkozó alternatív elméleteket, sorolja
Timon Sámuel, Franz Fasching és Pray György véleményét, akik jászoktól, kunoktól, „pacinacitáktól” eredeztették őket, de nem ad hitelt ezeknek:
„A székely nemzet és nevezet eredetéről senki még oly tudományos és
diplomatikai készülettel nem írt, mint tud[ós] Benkő József hazánk fia…”

Benkővel egyetértésben maga is úgy véli:
„Tiszteletre méltó íróink, Thuróczy János, Oláh Miklós, Heltai Gáspár
nem írtak meséket a székely nemzet eredetéről”.396

E kérdésbeli álláspontját alább bővebben is kifejti:
„A székely nevezetet pedig nem annyira a grammatica, mint a história
fejti meg. – Havasalföldéről, mint szállásokból kimozdulván a hunnusok
a régi Dáciának azon hegyes, völgyes, erdős, havasos részében, mely a
mai Székelyföld, telepedtek meg. Barmaikat, az hadba nem mehetőket és
egyéb vagyonaikat szükséges őrizet alatt itten hagyták, s ezen szállásról
hódoltatták Pannóniát. És, hogy ily idegen járatlan tartományokban
mindenkor tévelygés nélkül a szükséges esteben vissza tudnának térni, a
Kárpát hegyével egybe láncolt nagy hegyek és bércek alján, mely délszaknak kanyarodik, az Oláhországból ki s béjáró úttól kezdvén (hol a Székelyföld határa vagyon), nagy árokkal mellékezett jegyes utat készítettek
Pannónia felső részeibe fel. Mely árok ma is, majd Csősz, majd Hon árká393
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395
396

Uo. 3.
Uo. 4.
Uo.
Uo. 5.

173

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG
nak neveztetik; és nem csak itt a Hargita déli bércei alatt egész mérföldre
látszható ma is, hanem felső Magyarországon is helyeken. […]
Volt-é valaha Attilának Székelyföldön szállása? Hihető ugyan, de nem
lévén bizonyos, nem erősítem; de volt Budának, az ő testvérének, a mit ő
tőle épített várnak nevezete, és omladékai ma is bizonyítanak. Kétségen
kívül való dolog tehát az, hogy a hunnusoknak ezen a földön szállások,
székek, ülések, telepedések volt, a mi mind csak egyet tészen; s ennélfogva ezt a tartományt Székhelynek nevezték. Üdő jártával pedig Attila birodalmának romlása után visszavonult hunnusok székhelyieknek mondották magokat. Ebből deákul szekelius, könnyebb hangon siculus, németül
Zechel, oláhul pedig szekuj lett: Siculia pedig mái napig a nemzet nyelvén
Székelyföld; ennek pedig ősi nemes birtokos lakóssa székely; a lágyabb
hangoztatás kedvéért mind közböl az h, mind a végin az i betű kihagyatván, vagy pedig az i – y-ra változván (székhelyi – székheli – székely)”.397

A csíki krónika nyomán próbálja körvonalazni a „Boudvára” történetét is:
„Állott ez a vár Udvarhelytől egy fertály órányira napnyugot felé, a
Nagy-Küküllő folyó vize jobb partján, egy kősziklás magos kerek hegyen.
És noha még Sz[ent] László király üdejében elpusztították a tatárok, de
ma is a hegy nyakán lévő kettős árka és a föld színén található omladékok
látszanak. – Ebben a várban lakott a székelyek rabonbánja. […] Ide kellett
a legkeményebb büntetés alatt megjelenni minden székelynek a rabonbán aldozattyára. De mivel ezen vár fekvésinek helye kicsinyt mutat, nagyon megszorítaná képzeletét ezen dolognak, aki annyi ezer embert ily
kis helyre bészorítani akarna – hozzá kell érteni a várral egybekapcsolt
teres nagy bércet és vidéket is. Itt lévén fő széke, vára és udvara a székely
nemzetnek, kétség kívül üdővel ezen vár omladékaitól nem messze épült
város innét vette az Udvarhely nevet, és annak terjedt vidéke az Udvarhely anyaszék nevezetet”.398

A Csíki székely krónika Zsombori tanulmányának teljes terjedelmében vezérfonal marad. Ez alapján vázolja a székelyek törzsi, egyben hadi tagolódását
hat „tribusra”, emezek 3–3 „nemre” vagy „rendre”, a vezetők (főrabonbán, nagyobb és kisebb rabonbánok, gyulák, harkászok) hierarchiáját, melyekről
egyetlen más forrás sem szól.399 Szabadon idézi azt a részt is, mely elbeszéli,
hogy miképpen menesztett követséget Opur Sándor főrabonbán Szent Istvánhoz, milyen változások történtek ezután:
„Vissza érkezvén a nemzetnek a számos személyekből álló követsége a
királytól, a fő rabonbán Opur Sándor Budvárában áldozatot tartott; e
szövetségi választ, mely márvány kőre vala metszve, felemelvén a kehelyre tette, és mindnyájan nagy örvendezéssel fogadták a magyarok királyának akarattyát s a keresztény hitet, mint a közönségnek parancso397 Uo. 5–6.
398 Uo. 7–8.
399 Uo. 15.
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latját a kisebb rabonbánok mindenfele kihirdették. El is fogadtatott,
eltöröltetvén minden pogány áldozatok. Meghagyták mégis azonban a
Pohár által való nemzeti áldumást a nagyobb gyűlésekben, ami nem ellenkezett a keresztény hittel.
Az áldozó Pohár ezután is a fő rabonbán gondviselésében maradott,
Budvárában 1039-ig. Ekkor fő rabonbán lévén Sándur István, onnét magával elvitte a Vacsárk földire, s mint tulajdon örökségét magánál tartotta a többi tribusoknak ellenére. Ezért későbbre háborút is indítottak, de
azt a bissineusok járása és az András király környülállási meggátolták. A
fő rabonbán pedig, hogy magát ellenségei ellen megerősíthesse, követséget küldött a királyhoz, fiát Lászlót kezesül adta, és a királytól megnyerte,
hogy az Hét erdők havasán (Hargitán) belöl lévő Székelyföldet külön rabonbánság alá szakaszthassa, mely egyedül és csak egyenesen a nemzet
főigazgatójától függene. De mind ezek mellett is az ellene törekedő indulat lángra kapott, midőn Magyarországon is pártütés támadt a keresztény hit ellen. Béla azonban, a király testvére, erdélyi vezér hercegnek
tétetvén, ezt a zenebonát igen keservesen lecsendesítette; mert a pártosokat meggyőzvén, mindent eltörlött, ami a nemzet régi pogány szertartásaira emlékeztethetné: az írásokat elégette, famíliák és helységek
nemzeti neveit elváltoztatta, a hivatalokat is új nevezetekkel neveztette.
Ekkor szűntek meg a rabonbán, gyula, harkáz nevezetek, s azok helyébe
állottak a főispán (supremus comes siculorum), főkirálybíró, alkirálybíró,
fő- és alkapitány sat. A főispánságot pedig ezentúl általlyában mindenkor az erdélyi vezér, herceg, vajda vagy fejedelem viselte ez mai napiglan.
Mindezek következéséül a kehely is áldozati használáson kívül tétetett, és csak a nagyobb gyülekezetű vendégségnek alkalmatosságával fordult elé a köz örömnek teljességére. Egy-két ilyen nevezetes alkalmatosságot jegyzett fel András Mátyás, melyekben a Pohár eléfordult. – Egyik
Mikó Pálnak lakodalma Sándor Katalinnal, melyben maga Sz[ent] László
király, midőn Erdélynek ezen részét a kunok és tatárok ellen erősítené,
megjelent, s ezen nemzeti Pohárból ivott.
Nemsokára azután, midőn Álmos erdélyi herceg vezér és László király
jelenlétekben, a rákosmezei gyűlésben a fiúleányság törvénye hozatott
volna, és Sándor István másik leányát Drusillát egy Kálmán László nevezetű derék férfiúnak feleségül adná, az Héterdők eleje földjén (Udvarhely
széken) a László király várában (hihető a bágyi vagy lokodi várban, mely
Sz[ent] László falvához közel esik) a királynak és fiának Kálmán hercegnek jelenlétekben lakadalmi vendégség tartatván, szó esett az újonnan
hozott törvényről, melyet némelyek nem szívlelhettek”.400

Zsombori nem rejti véka alá, hogy ragaszkodása a mitikus múlthoz érzelmi
alapú: „de mégis édes annak nemzeti tündéres képzelete, ami volt!” Ugyanakkor kételyeit sem titkolja: kimondja, hogy a krónika számára egy „sokféle hibákkal teli kézirat”. Látja, ami addig nem tűnt fel senkinek, hogy Budvár „fekvésinek helye kicsinyt mutat”, és ez magyarázatra szorul. A rabonbánpohár
történetét, ezenbelül a Szent László jelenlétében zajló bágyi mulatságot rész400 Uo. 17.
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letezve pedig jegyzetben figyelmeztet: „Itt András Mátyás sokat egybezavar, a
többi között azt is, hogy […] Kálmán László a László király fia”.401 (Ez a nyilvánvaló történeti következetlenség egyébként a krónika eredetiségét kifogásoló
kritikusok egyik fontos fogódzója lesz.)
Bár szószékről mondott beszédeiben nem leljük nyomát a székely mitikus
múlt iránti érdeklődésének, azt bizton állíthatjuk, hogy tanári munkája sokkal
bővebb keretet nyújtott ennek kifejtésére. A Tudományos Gyűjteményben 1835ben megjelent tanulmánya „a székely nemzet áldozó poharáról” – rövidebb
változatban – 1847-ben olvashatóvá vált már a népszerű Életképek lapjain is,
így a józanul kétkedve hívő Zsombori a krónika „igazának” fontos terjesztőjévé vált.
LUKÁTS ISTVÁN
A falusi lelkészként szolgáló elfeledett poéta, Lukáts István (1796–1841) Udvarhelyszék félreeső kis falujában, Égében született, Lukáts János szabados
székely (libertinus) és Katona Jutka gyermekeként. 1815-ben a székelyudvarhelyi Református Kollégium diákjai sorában találjuk, majd a sárospataki kollégiumban folytatja tanulmányait. 1824-ben foglalja el az erdővidéki Bodos parókiáján a megüresedett lelkészi állást. 1824-ben házasságot köt a köpeci Kósa
Rebekával, majd ennek korai halála után újranősül, és kevéssel azelőtt elhunyt
bibarcfalvi lelkésztársa lányát, Szabó Lídiát veszi feleségül. 1841-ben hunyt el,
négy évig tartó szárazbetegség után.
Verseinek eredeti kézirata elveszett, de fennmaradt Bartha József bibarcfalvi tanítónak köszönhetően, aki lemásolta azt. Egy hetvenöt versből álló, három részre tagolt, a szerző egykori udvarhelyi tanárának, Szigethi Gyula Mihály rektor-professzornak az ajánlásával kezdődő kötet maradt ránk, melynek
egy része, a szerző életrajzával egyetemben, már a múlt századfordulón kiadásra került.402 A kor poétikai hagyományai és igényei szerint komponált költeményekről van szó, melyekben a költő, a virágzó klasszicizmus jegyében lépten-nyomon bizonygatja antik történelmi, mitológiai meg irodalmi
műveltségét, és egyben próbára teszi az olvasó ez irányú felkészültségét. De
olykor a székely mitikus múltat is megidézi, nem véletlenül épp a Csíki székely
krónika szellemében:
„Isten hozzád hát, székely muzsáknak
Szent berke, szent forrása.
Isten hozzád, Budák! Kaducsáknak
Nyughatatlan szállása!”
(Búcsú a Hargita aljától)403
401 Uo. 17.
402 Egyed, 2015. 5–26 (Egyed Emese bevezető tanulmánya).
403 Uo. 54.
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„Kisdedjeink is, kikben az érzet
Honfis leend, sírnak; hogy a székelyek
Levert korok még él tebenned,
Benned, a nemzetek előtt utáltba.
Nemcsak; hanem most is, midőn Kaducs
Vezér nevét elnyert falu füzesén
Keresztül a Budvár felé csend,
S béke alatt foly a Nagy Küköllő;”
(A Székelyudvarhelyi várhoz)404
„Székely felvidulás a Szarkakő alatt
Csak igaz, hogy az eltökélt
Szándék borostyánt arat;
S csak az ingó szerelmesnek
Adnak üres kosarat.
Lám, ez ország vize s halma
Érctökélynek lett jutalma.
S már a hunn e merevény
Szirt alatt nem jövevény.
Nem jövevény: s bár hunn neve
Székely névre változott;
De szívére s törvényére
Az változást nem hozott.
Szív; s törvényünk oltalmában
A gót dombok oldalában
Vitézkedési bérül
Már székely nyáj kövérül.
Öltsük ki hát vért csepegő
Hadi ruhánk, öltsük ki!
S szívünkből a tábori gond
Fergetegét töltsük ki!
Hol szabad hazát szerzettek,
S benne meg is telepedtek;
Illik itt az őrtállás
Mellett is a víg szállás.
Rajta hát gond-oszlatót
Eresztgessük egy csapon;
S hunnusz táncunk székely lábbal
Ropjuk el a várt napon!
Itt lesz nékünk Udvarhelyünk.
404 Uo. 67.

177

EME
II. A SZÉKELYSÉG MÚLTKÉPÉNEK FORRÁSAI 1848-IG
Itt mindent vígan műveljünk:
Mert köztünk e merevény
Szirt alatt nincs jövevény.”405

A jelek szerint udvarhelyi diákévei, illetve Szigethi Gyula Mihály katedrai
ténykedése mély nyomot hagytak Lukáts István elméjében és lelkében. Rajta
keresztül mérhető le igazán, hogy a történeti felfogásában ugyan ingadozó, de
a mitikus székely múlt iránt élénken érdeklődő professzor milyen hatással lehetett tanítványaira. Igaz, nem átlagtanítványról van szó, hiszen a kollégium
akkor már valószínűleg nyugalmazott rektora meleg hangvételű sorokkal
ajánlotta egykori tanítványa verseit a jövendő olvasóknak, a tanítvány pedig a
kötet egyik versében hasonlóképpen köszönti mentorát. Mindemellett újabb
jelét láthattuk annak, hogy a székelyföldi középfokú tanintézetek tanárainak
fontos közvetlen és közvetett szerepe volt a székelység történeti tudatának
alakulásában.
ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY SÁNDOR
Egy katolikus meg egy református pap után következzen egy unitárius. Aranyosrákosi Székely Sándor (Székelykál, 1797–Marosszentkirály, 1852?) unitárius püspök tanulmányait a székelykeresztúri középtanodában kezdte, a kolozsvári főgimnáziumban folytatta, majd teológiát végzett Bécsben. Tordán
volt lelkész és tanár, majd a kolozsvári unitárius főgimnáziumban tanított.
1838-ban lett az erdélyi unitárius egyház főjegyzője, 1843-tól püspökhelyettes, 1845-től püspök. Írt szépirodalmi műveket, de történelmi tárgyú írásokat
is. A székelyek Erdélyben (1822) című eposza még Bécsben született, a hunok
erdélyi telepedését mutatja be, három énekben. Nem tudjuk, hatott-e rá közvetlenül a Csíki székely krónika, de művéből a hun–székely eredetmítosz annak
szellemében köszön vissza. A hun–székely-magyar mondát feldolgozó hősköltemény bemutatja, ahogyan a hun birodalom felbomlása után Attila fia, Irnák
királyfi elindul új hazát keresni, az Olt vize felé. Útközben a hunok istene,
Hadúr egy pásztor képében bemutatja Irnáknak a jövendő haza szépségeit. A
hun vezér csapatai élén megérkezik Erdély délkeleti részébe, itt megöli Kaimbár dák királyt, feleségül veszi Aliránt, a fejedelmi szüzet, és megteremti Székelyföldön a boldog hazát. Csak a harmadik ének utolsó sorait idézzük:
„Zágon előállott és mondott főpapi szóval:
Éjszakiak, védő Haddúr kedveltjei, Hősek!
Haddúr áldá-meg hadrontó fegyvereinket;
Haddúr kedve hogy itt honyot választva maradjunk.
Jelfényt külde s tanít mit keljen tenni ezentúl.
405 Uo. 137–138.
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Így szollott és áldozatot teve, s Istenit áldá
Mind az egész Népség, és hitt a főpapi szónak.
Irnak Aliránnal frigyet köte és hitet esküdt.
S részese lett vérrel védett vize partinak, és bőv
Erdeinek, s e just unokákra maradni határzák.
S felfejté Irnak, mit tett a lángos oroszlány,
A tündérkertnek vad bajnoka és az arany fa. –
És szakaszokra vevé sergét, székekre felosztván,
És Székelyeknek nevezé a székbeli Honnyost”.406

KÁLLAY FERENC, HILIBI GÁL LÁSZLÓ ÉS NAGYAJTAI KOVÁCS
ISTVÁN VITÁJA
Az 1830-as évek elején újraindul és érdekes fordulatokat vesz az a vita, amely
a Csíki székely krónika felbukkanását követően fellángolt, majd alábbhagyott.
Tekintsük meg előbb a vita résztvevőit:
Kállay Ferenc (1790–1861) Debrecenben született, Kállay Sámuel és Virágh Borbála gyermekeként. Ugyanitt végezte jogi tanulmányait, itt ismerkedett meg Kölcsey Ferenccel, akivel 1820-ig szoros baráti kapcsolatot ápolt.
1812-ben Pozsonyba ment, ahol másfél évig joggyakornok volt Pozsony vármegye jegyzője, Majláth György mellett. Innen Pestre került, ahol a Királyi
Tábla jegyzője lett, majd 1813-ban Bécsbe peregrinált. A császárvárosban
szerzett jogi képesítése alapján nevezték ki auditorrá a Kézdivásárhelyen székelő II. székely gyalogezredhez. 13 év itteni szolgálat után nyugalomba vonult.
Két esztendeig Nagyenyeden lakott, majd 1830-ban visszaköltözött Kézdivásárhelyre. 1832-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd
ugyanez évben rendes tagja. Ezt követően Budán lakott, tudományos vizsgálódásainak szentelve idejét. Munkássága szerteágazó tematikájú: foglalkozott
jogi kérdésekkel, vallástörténettel, filozófiával, lélektannal, nyelvtudománynyal, irodalombírálattal, néprajzzal.407 A magyar nyelv eredete tekintetében a
finnugor nyelvekkel való közös eredet és rokonság híve, így érdekes az, amit a
székely korai történelem kérdéseiben, illetve a Csíki székely krónika hitelességének ügyében vall.
Gál László (1767–1848) születési helyéről nincs biztos adatunk, előneve az
orbai széki Hilib faluhoz köti, szülei Gál János guberniumi tanácsos és Dósa
Anna. Volt királyi ügyigazgató és kincstári tanácsos, majd 1835-től erdélyi guberniumi tanácsos. 1838. február 16-án a nagyszebeni országgyűlésen a számvevő hivatal elnöke lett. 1847-ben vonult nyugalomba, Kolozsváron halt meg a
következő esztendőben. Fontosabb munkái: Az erdélyi diaeták végzéseinek
nyomdokai és a Compilata Constitutio után költ articulusok kivonatja. I–III. Ko406 Aranyos-rákosi, 1897, 104.
407 Szinnyei, V. 1896–1914. 843–847.
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lozsvár, 1837; Értekeződés az erdélyi ns. szász nemzet eredetéről és némely törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyed, 1846 [névtelenül]; Vizsgálódás az erdélyi
kenézségekről… Nagy-Enyed, 1846. [névtelenül].408
Kovács István (1799–1872) Nagyajtán született székely birtokos nemesi
családban, szülei Kovács István és Ferenc Ilona. 11 éves korában került a székelykeresztúri gimnáziumba, a nyári szünidőkben szülei Brassóba vitték a német nyelv tanulására. 1817-ben az unitáriusok kolozsvári kollégiumába került,
ahol még tanulmányai idején a poetica osztály praeceptora lett. Jogi tanulmányait a kolozsvári Királyi Líceumban végezte, közben megtanult angolul és
franciául. 1823-ban lett a Gubernium tiszteletbeli írnoka, 1842-től a lajstromozója. 1845-ben a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Osztályának levelező tagjává választották. 1847-ben tagja volt annak a bizottságnak, amely a magyar nyelv hivatalossá tételét követően kidolgozta a
Gubernium levelezésének magyar hivatali terminológiáját. A forradalom és
szabadságharc éveiben rövid ideig országos főtörvényszéki bíróként tevékenykedett. 1850-ben a bűnfenyítő törvényszék bírája lett, ez időben dolgozott
több megye és város levéltárának rendezésén. 1852-től kerületi törvényszéki
tanácsos volt a besztercei kerületben, mely tisztségében meghagyták a kerületek területi átszervezése után is. 1857-ben úrbéri törvényszéki tanácsos lett,
1861-ben táblai ülnök, 1862-ben királyi közügyi igazgató, 1863-ban az erdélyi
Királyi Tábla ülnöke, 1865-ben az erdélyi Királyi Legfőbb Törvényszék tanácsosa, innen vonult nyugalomba 1867-ben. Erdélyi történelemmel foglalkozó
írásai közül különösen a székely múlttal, az eredetkérdéssel kapcsolatos tanulmányai érdekesek.409
A Csíki székely krónika hitelességvitáját Kállay Ferenc 1829-ben, Nagyenyeden kiadott székelységtörténeti szintézise indította újra. Figyelemre méltó a
„pensionarius kapitány” – ahogy Kállay önmagát nevezi – jártassága a székely
történelemben: sorolja, illetve röviden ismerteti a székelyek eredetéről felröppent újabb elméleteket (jászok, besenyők, kunok utódai, magyarok), vitázik
ezekkel, illetve állást foglal a hun eredet tétele mellett:
„A székely nemzetnél közhagyomány, mely az atyákról fiaikra száll,
hogy a székelység hunnus maradvány Attila idejéből. Tudom én azt, hogy
minden régi nemzet szerette homályos eredetét vagy az Istenekhez felvinni, vagy valami rendkívül való világszerte esmeretes epochától elkezdeni, de mind a mellett is figyelemre méltók a székelység katonai s polgári öszve szerkesztésében elő forduló különlegességek, szokások és
nyelvek, melyek őket Árpád több magyarjaitól kivált a régebbi időkben
oly igen megkülönböztették, melyekről írott hagyományaink vagynak, és
ha a hunnus eredetet el nem fogadjuk, úgy azon jelenetek bővebb felvilágosításra várakoznak”.410
408 Uo. III. 943.
409 Uo. VI. 1256–1259.
410 Kállay, 1829. 13–14.
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Majd tovább:
„…Az is régi hagyomán, hogy Attila Moldvából a Székelyföldre jött
lakni a Nagy Küküllő vize mellé Székelyudvarhelyre, honnan vette ez a
város nevét is Udvar vagy Udvarhely (Curia locus), ott van most is Budvára hegye, a várnak még alig észre vehető romjaival, ott van Kadich vagy
Kaditsfalva, melyek Buda Attila testvére és Cadicha hunnus vezérek neveiket fenn tartják: meg van még Rika nagy erdő, melyen Bardócszékből
Udvarhelyre visz az út keresztül, hol Attila első felesége, Réka vagy Reca,
Priscusnál Recca a közhagyomány szerint megholt, és eltemettetett;
fenn maradt a Kába vagy ostoba név a székelyeknél a Chaba idejétől fogva, úgy Olt vize hajdan Ete vagy Etele nevet viselt […], miképpen Attila is
neveztetett…”.411

Ami pedig a csíki krónikához kapcsolódó vélekedését tükrözi:
„Az első őrtelepek, vagy székhelyek tulajdon vezérek alatt egy főtől
függöttek, kit a nagy birodalom elromlása után magok közül választottak. Ezen fő tiszti hivatalban lévők egy darabig bajánnak, mások szerint
rhabanbánoknak neveztettek. – Az 1533-béli kéziratban előfordulnak nagyobb s kisebb rhabanbánok, amaz gyula ez horkáz, a fő igazgató volt a
gyula: de ezt már a magyarok kijövetelére kell érteni, kiknél a gylas és
carchan ítélő bírói hivatalok meg voltak, mint Constantinus Porphyrogenitus bizonyítja…”.412

Megkísérli magyarázni a rabonbán szó eredetét is, valamint a székely tisztségnevek későbbi alakulását:
„Honnan vette magát a rhabanbán nevezet? Bizonyosan nem tudom:
Bayer szerint ethil, ethel, rha egyet jelentett, ti. folyóvizet – Attilát Etelének is hívták, hogy pogány eleink a vizeknél áldoztak, törvényeinkből
tudjuk; megeshetik, hogy a két szóból rha és baján vagy öszve húzva bán
lett a nevezet, mint hogy a bajánok vitték talán az áldozatokat is végben.
A Kolumbán székely família a genealógiájában, melyet I-ső Apafi Mihály
alatt igen kedves embere Kolumbán Ferenc az udvarhelyi levéltárban
volt régi jegyzések után készített, a székelyek fő tisztjei baján és bán név
alatt jönnek elő. […] A bajánok után jöttek bé a székelyek közé is a gyula
és horkáz hivatalok, melyekben lévők mind a katonai, mind a polgári dolgokat igazgatták Tuhutum maradékaiból volt fejedelmek alatt, míg Szent
István megkoronáztatván, az igazgatásnak állandób formát adott. […]
Béjövén a keresztyén vallással a deák nyelv is, a fő tisztek régi nevezetei
lassanként elenyésztek, azok helyett a comes és vicecomes siculorum nevek jöttek bé, minthogy Székelyföld is egy vármegyének vétetett, és még
1492-ben a 8-dik cikkelyben Comitatus Siculorum fordul elő…”.413
411 Uo. 43.
412 Uo. 80.
413 Uo.
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A Nemzeti Társalkodó 1830-as évfolyamában Hilibi Gál László (G. L. szignóval) sorozatban közölt „megjegyzéseket” fűz Kállay idézett értekezéséhez. A
csíki krónikával összefüggésbe hozható információk esetében az egyébként
terjedelmes kommentár viszonylag szűkszavú. A rabonbán név eredetére vonatkozó fejtegetést például ekképpen korrigálja:
„A székely nemzetnek az avarokkal volt egybe-elegyedések nyomdokának tartom, a régi időkben közöttök emlékezetben és szokásban maradott rhabánbán nevezetet. – Az avaroknak a Rhába vizénél volt az fő,
nevezetes ringek, melyből N[agy] Károly és Pipinus által kiverettek.
N[agy] Károly a Rhábán által nem jött, az ottan elenyészett hunnus maradék pedig Dáciába vissza jött, annak vezérlése alatt, ki Rhába vizénél
bán-chán volt (Bonda Nabon Philein – Filicinus) s így a fő-tisztnek neve
a székelyek között (kik tribus szerént bírták tiszteiket-is) a nevezet által-szállott és fenn-maradott. – A nagyobb, kisebb rhábánbánok emlékezete is az 1533-ki kézirat nyomán ide mutat. A nagyobb rhábánbán, a
magyarokkal egybe-elegyedés után gylás, a kisebb rhábánbán harkász, –
az első hadnagy, a más bíró volt. […] … A székelyek pedig a magyarok
bejövetelekor 888-ban Dáciában kezet-fogtak, a székelységet magok
közé vették…”.414

Ami pedig a székelység eredetét illeti, Gál László így magyarázza a krónikások feljegyzéseit:
„Nem annyira a »Dengezich« vagyis Kába alatt elkábult és boldogtalan
sorsra jutott, mint inkább az »Irnák« vezérlése alatt lévő hunnusok maradványai a székelyek, kik Irnák eltávozása után Dáciában a gépidákkal
meg tudtak egyezni”.415

Tagadja, hogy a honfoglaló magyarok bármi befolyással lettek volna a székelység szabad státuszára:
„A magyarok a székely nemzetnek szabadságait sem meg nem szorították, se tulajdonaikat nem bántották. Nem lehet oly pactumot előmutatni, mely szerént a székelyek a határszélek őrzésére a régi időkben köteleztettek volna”.416

1831-ben ugyanaz a Nemzeti Társalkodó már Kállay Ferenc válaszait közli,
ahol bizonyos dolgokban igazat ad bírálójának:
„A rhabanbán nevezet magyarázatja jobb annál, mint a mely a könyvben van, a Rhaba nevezetnek nem a Rha (víz) a gyökere további vizsgála414 Hilibi Gál, 1830. 18. 133.
415 Uo. 17. 130.
416 Uo.
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tot érdemel. A mi a bán, baján, chán szókat illeti, azok már a bulgároknál
is meg voltak […], és már Budmir 870-ben Serviat, Dalmatiat több zupaniakra, bánságokra, vajdaságokra osztotta fel”.417

A székely örökség kérdésének tárgyalása kapcsán418 viszont – némiképp váratlanul – a krónika kemény kritikusává válik:
„A mese nem historia, a historia nem mese, ki érti meg jól az 1533-beli
krónikát? Hol van annak az authentiája bebizonyítva? Hiszen a felhozott
1818-bani (Székely Mihály féle) gyűjteményben befoglalt sok országos
végzések és törvényes ítéletek meg-megannyi megcáfolásai a mesének.
– A székely örökösödés módja már az 1415-ben tett rendszabásokban
Consuetudo ab antiquo tempore adprobata 1-ő Rákóczi privilégiumában
(1636) Consuetudo antiquissima nevezettekkel fordul elő, Sepsi-szék ítéletében (1559), a Datzó perben régtől fogva való törvénye az a nemzetnek, hiszen a Salicus törvények idejénél fejjebb már nem mehetünk, s
azokban-is az örökösödés módját egyformának találjuk. – De Drusila,
Kálmán felesége nem-is volt valami rhabanban leánya – hanem Rogeriusé, a szicíliai királyé. – Kászonnak autonómiát nem Szent László adott,
hanem Sigmond, s a csíkiak akkor sem voltak megelégedve. Turóczy szerént a székelyek magok nevezték el magokat székelyeknek, nem az idegen nemzetek. – Árpád nem vette törvényeit a székely rhabanbántól,
másképpen adják azt elő Constantinus Porphyrogenitus és a Béla király
jegyzője. – 1-ső Béla nem volt dux Transylvaniae, legalább oklevél nem
jött arról még napfényre, nem-is volt ő fogságában András testvérjének
1049-ben, midőn együtt verték-meg III. Henriket Vértesnél 1051-ben és
csak 1058-ban vette magát Lengyelországban, hogy testvérjének fija született. Szent László mindég győzedelmes volt a kunokon. – Egy szóval, a
krónikának textussát critice kellene jegyzésekkel és a variánsokkal ki
adni, a Sándor família leveleivel egyben vetni, és ha lehetne-verificalni-is kell, hogy a tudós világ a szerént vehesse azt szoros vizsgálat alá –
mert a krónikának nagy becsű foglalatja van a székelységre nézve, s megérdemelné a megmentést”.419

Kállaynak e kritikai kirohanása meglepő. Korábbi és későbbi megnyilatkozásai egyértelműen igazolják, hogy maga is jobban örült volna egy gyanún felül álló, hiteles csíki krónikának. A könyvét ismertető írás viszont felébreszti
elemző természetét, és valósággal előtörnek belőle az addig taktikusan elhallgatott tények. Mindenesetre az érintett Hilibi Gál László veszi a lapot:

417 Kállay, 1831. 165.
418 A székely örökség kérdése az előző évi (1830-as) Nemzeti Társalkodó lapjain bőven terítékre került Szolga János „ügyvédlő” írása révén is (A Nemes Székely-nemzet honnyi
írott és szokásos törvényiről. 87–88, 198–200, 403–406.) Elképzelhető, hogy Kállay e
kérdésbeli újabb állásfoglalásában ennek is szerepe van.
419 Kállay, 1831. 173.
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„Az 1533-beli krónikának sok pontjait meg lehet menteni a mesétől,
de ez valóban munka, s mind addig lehetetlen, míg oly annyira féltjük
leveleinket, hogy inkább megétetjük a mojokkal, hogysem közölnők! Míg
tehát a hitel oda nem érleli a világot (Miserum me non intellexit), csupa
sajnálkozással kell beérnünk”.420

A „megmentés” lehetséges példájaként Drusilla lakodalma históriáját
igyekszik kimagyarázni, ám oly zavarosan, amennyire a rendelkezésre álló források éppen megengedik, illetve mellőzve a lényegi félreértést (ami siculus szó
kettős jelentése okán – Ransanus óta – a történelemben vissza-visszatér):
„Drusilla, akit Godofredus […] Busillának nevez s Rogerius siculorum
comes leányának mond, azt írja, hogy ez a leány 1097-ben májusban tengeren hozattatott Belgrádig, s itt catholice partier ifjabb Kálmánnak desponsáltatott, s vajon nem a mi székely krónikánk igazabb-é? Mely szerént Drusi Székelyfölden, László király életében fiának Kálmánnak
desponsáltatott, eljegyeztetett a görög szertartás szerént, és azután catholice desponsáltatott? Ez a Kálmán, akiről itt szó van, Sz[ent] László
királynak fia volt, aki már 1089-ben dalmáciai királynak megkoronáztatott volt, és a váradi püspök s következőleg király Kálmán által kiszoríttatott a királyságból, amiért ő a görög segítségre szorult. Godofredus a
mi székely Drusinkat így említi: Alamanus autem rex ungarorum audiens
famam Siculorum gloriosi Comitis Rogerii, legatos dirigens filiam suam in
matrimonium concedi expostulat, nem hibáson tartozik-é ez a Siciliai
loco Siculi Roger leányának? Mert Szicíliát Rogerius Guiscardus 1081ben foglalta el a görögöktől, és maga fiát 1085-ben útoztatta Calabriából
Olaszországba”.421

A Nemzeti Társalkodó következő évfolyamában Nagyajtai Kovács István lesz
a krónika védelmezője. Meggyőződéssel vallja, bárki „tisztán látni fog” e kérdésben, „mihelyt […] azt [t. i. a csíki krónikát] a magyar, német, olasz, görög,
oláh, és oroszországi régi történetírók munkájikkal egybevetendi”, és kibontakozik előtte a székelység valós története:
„A székely nemzet a hunoktól származott; hazáját Erdély keleti részében Atilla birodalma összeomlása után foglalta-el saját fegyvereivel, s
nemekre (tribus-generationes) és nemeknek ágaira (tribuum-generationum lineas) lévén maga felosztva, ön vitézségével szerzett honföldjét-is
nemek, és nemágak szerént osztotta-el. Nemzeti köz gyűlésben, közös
akarattal választani szokott rabonbán címzetű (titulusú) fők által igazgattatott egészen a XI-dik századig; Zandirhám vala rabonbán azon időszakban, melyben a magyarok keletről jöttökben Pannonország felé közelgetének, s Zandirhám székely követséggel tiszteli s fogadá a rokon
420 Kállai Ferenc úrnak, a székelyekről írt munkájára kiadott megjegyzések folytatása…
Nemzeti Társalkodó. 1832. Második félév. 1. szám. 11. (G. L. szignóval)
421 Uo. 11–12.
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vérű magyarokat, és néhány pontú frigybe lépék Árpáddal. […] Annakokáért azon állítás, hogy a székely nemzet Erdélybe Árpád nemzette királyok időszakában bévándorlott telepítvény v[agy] colonia – nem igaz”.422

E vitában érdekes Kállay szerepe, illetve véleményének alakulása. 1847. február 15-én, az Akadémia „Philosophiai Osztálya” gyűlésén ismét ő lesz az, aki
„a magyar ősi vallást hozván szőnyegre”, újból vita tárgyává teszi a krónika
hitelességének kérdését, 1831-es megnyilatkozásához képest meglepő fényben. Ekkor már nehezményezi, hogy az 1818 óta nyomtatásban olvasható „régi
székely pogány krónika […] sehol illendő figyelemmel nem lőn méltatva; hallgattak arról tudományos folyóirataink, holott az mint belső tartalmánál s becsénél fogva drága kincse a magyar ősvilágnak, pogány szertartásainak s polgári rendezetének…”.423 Tényként beszél a székelyek Attila hunjaitól való
leszármazásáról, sorolja a krónikában szereplő hat nemet, említi a Bondvárban
székelő rabonbánt, a Poharat, „melyből frigykötéskor vagy más ünnepélyes
szertartásokkor áldomást ivogattak a főnökök”. Említi Zandirhámot, akit Árpád „Bondvárban meglátogatott, ott hunn szokás szerint áldozott, s a kő táblákra felírt hunn törvényeket magának elsajátítá”, melyek „egyeznek a hét vezér által alkotott szövetségi törvényekkel, miként azokat Béla névtelen
krónikája előadja…”.424 A moldvai csángók korai történetét szintén a krónika
nyomán vázolja,425 csakúgy mint a Szent István-kori székelyföldi harcokat keresztények és pogányok között. „… Általában véve hemzsegnek abban a pogány nevek, s nagy szolgálatot tenne azon nyelvtudós, ki azokat alaposan
megmagyarázná” – véli ugyanott. Beszél a székely társadalom „polgári belszerkezetéről”, és a krónika nyomán vázolja a székely tisztségek hierarchiájának alakulását.426 Az utóbbi kérdésre később visszatér, és az Akadémia Nyelvtudományi Osztályának 1850. november 11-én tartott ülésén, a gylas és
carchan tisztségekről értekezve, újból „a székely-pogány krónika” tanúságtételére alapozva „előadván a székely őspolgári szerkezetet, útba igazít bennünket a gyula hivatalnévről, midőn írja, hogy a fővezér vagy kormányzó elnöklete
alatt fontosabb dolgokban a nagyobb és kisebb rabonbánok, horkázok és gyulák
tanácskoztak”, ezúttal is említi a „főparancsnok” székhelyét, a „Kükül folyóvíz” melletti Bond várát.427
Disputa folyt egyáltalán a fentebb idézett szerzők között? Hiszen mindhárman majdnem ugyanazt mondják, lényegi dolgokban – így a székelyek hun
eredete, illetve a Csíki székely krónika hitelessége kérdésében – teljesen egyetértenek. Kállay egy vitázó kedvű pillanatában, Hilibi Gál László „megjegyzése422
423
424
425
426
427

Nagyajtai Kovács, 1831. 312, 319.
Magyar Akadémiai Értesítő. 1847. 28.
Uo.
Uo. 29.
Uo. 30.
Kállay, 1851. 272.
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ire” reagálva hangot ad ugyan kételyeinek, amit viszont a jelek szerint később
megbánt. Az pedig aligha kétséges, hogy mindhármójuk tág olvasóközönségnek szánt írásai jelentős mértékben hozzájárultak a téma – a székely eredetkérdés – iránti érdeklődés ébrentartásához.
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AZ UTAZÁS DIVATJA kifejezést Egyed Ákos hívta életre az általa szerkesztett, reformkori erdélyi útleírásokat sorakoztató szöveggyűjtemény címeként.
Ezzel voltaképpen Szentiváni Mihályt parafrazálta, akit odébb idéz is: „Utazni
s még inkább utazásokat írni, korunk literatúrai divatjai közé tartozik”.428 Mi
motiválta a kor emberét arra, hogy keresztül-kasul vándoroljon honjában, a
semmi kényelemmel nem kecsegtető, úttalan utakon zötykölődő „dilizsáncokon” vagy éppen az „apostolok lován”? Mert tény, hogy „az 1848 előtti másfél
évtizedben több utazó rótta azonos célok érdekében hazánk erdélyi részének
útjait, mint korábban bármikor, s a század megelőző szakaszából együttvéve
sem maradt ránk annyi útleírás, napló, útilevél, mint e rövid periódusból.” A
válasz a változó korszellemben keresendő: „A reformkori tollforgató – s ez az
általános viszonyokból következett – szélesebb horizontú tájékozottságra vágyott, aminek egyik lehetőségét a romantikus világszemléletéhez is jól illő
utazásokban vélte megtalálni”.429
És mire figyel a forradalmat megelőző évek művelt utazója? Szemléletét
mondhatni két dolog határozza meg: egyfelől a természet, mellette pedig a
múlt–jelen–jövő hármas konstrukciója, mely utóbbiban különös hangsúlyt
kap a lelkének kedves mítoszokra alapozott múlt, illetve a jelen kínálta lehetőségekre, európai távlatokban építendő jövő.

DANIEL G. SCHEINT: AZ ERDÉLYI SZÉKELYEK FÖLDJE ÉS NÉPE
Első szemelvényünk nem tipikus példája az útleírásnak, noha műve nagy részéhez a szerző úti megfigyelések során gyűjtötte adatait. Egy nagyobb lélegzetű, igen alapos földrajzi, illetve történeti-földrajzi leírásról van szó.430
Továbbá a szerzője nem a magyar szabadságeszmékért lelkesedő nemzetiliberális vándor patrióta, hanem az alapvetően konzervatívként számontartott
erdélyi szász közösség tagja. Az időrend mégis azt diktálja, hogy vele kezdjük
válogatásunkat. Daniel Gottlieb Scheint (1772–1835) Szászmedgyesen született, tanulmányait szülővárosa híres evangélikus gimnáziumában kezdte,
majd 1791-től a bécsi orvostudományi egyetemen folytatta, ahol doktorrá
avatták. Dolgozott Szolnokon segédorvosként, majd szülővárosában a szék
tisztiorvosa (fizikusa), az 1820-as években fürdőorvos Borszéken. Utóbbi település gyógyvizeit Bécsben elemeztette, de jelentős érdemeket szerzett a kor428 Egyed, 1973. 6.
429 Uo.
430 Scheint, 2012.
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ban pusztító himlő elleni védőoltás erdélyi meghonosításában is.431 Székelyföldről szóló művéből az eredetkérdésről szóló részt idézzük:
„Az okok, melyek a legtöbb hazai írót arra késztetik, hogy a székelyeket a hunok leszármazottainak tekintsék, részben a hunok ittlétével,
részben a két nép azonosságával igazolhatók. Erre vonatkozóan a következő bizonyítékokat hozzák fel:
a) A Kádár családból származó Balamber hun vezér alatt Moldva,
Oláhország és Erdély meghódítása, Magyarországgal együtt a Tiszáig
Kr.u. 376-ban, a gótok kiszorítása után, a mi Székelyföldünket is hun
fennhatóság alá juttatta volna. Az ezután következő hun hadvezérek,
Charaton, Uldin, Bendegucz, Octar, Ruas mind tovább növelték volna a
hun birodalmat, és Buda, valamint a hatalmas Attila alatt érte volna el a
hun birodalom legnagyobb kiterjedését. E világhódítónak 454-ben bekövetkezett váratlan halála után az uralkodásban őt követő három fia, Ellak,
Dengisics és Irnak nem tudtak megegyezni, és képtelenek voltak továbbra
is uralmuk alatt tartani a nagy hun birodalmat, így elszenvedték minden
világhódító sorsát. Ellak ugyanis a gepida király, Ardarich részéről elszenvedett vereség és harmincezer hun elveszte után, kénytelen volt elhagyni és a győztesnek átengedni Dáciát és Jazygiát, az pedig az országot
Gepidiának nevezte el. [Jegyzetben: Hogy a Székelyföldön 78 év alatt
megtelepedett hunok alávetették-e magukat a gepida uralomnak, és
nyugodtan itt maradtak vagy kiszorították őket, nem határozza meg a
történelem.] Dengesics a római Anagaston hadvezértől szenvedett vereséget, és holtan maradt a csatatéren. Irnak végül a megvert hunok maradványaival visszavonult az európai Szkítiába, a Fekete-tengerhez. A
szétszórt hunok egy része korábbi hazájában, a Meotiszi-tengernél gyűlt
volna össze, és egy másik részük Erdélyben maradt volna vissza: ezektől
a hunoktól, melyek számát mások háromezerre becsülik, származnának
az erdélyi székelyek. Erre vonatkozóan:
b) Hon-árka (hunok sánca) és Csösz-árka (őrök, őrség sánca) lenne a
világos bizonyíték, ti. hogy ezeket a sáncokat hunok hányták ki, mivel
még mindig hun nevet viselnek.432
c) Udvarhelly mezőváros és széki központ neve Attila udvarának Moldvából a Nagyküküllő mellé való áthelyezéséből keletkezett volna; hadvezérének (Kadicha, Kaicsa) tiszteletére lenne a szomszédos, most Udvarhellyel egyesült falu neve Kadicsfalva; és az ugyanott található hegy,
Bud-vára, Attila testvérének, Budának a nevét kapta volna.433
431 Uo. 5–18. (Zepeczaner Jenő: Előszó a magyar kiadáshoz)
432 Jegyzetben: „Ez a sánc a sepsiszéki Réten [Réty] falutól a Csere-dombtól a Bodza-havasok és –határszoros felé húzódik […] Ettől a sánctól kapta volna Árapatak falu a nevét
(azonban Árakpataknak kellene nevezni), ahogy Árkos falu is. Ennek az ároknak a létrehozását illetően azonban az írók nincsenek egy véleményen. Egyesek Trajántól eredeztetik, mások a gótoktól, megint mások az avar gyűrűk maradványainak tartják őket.
A Honny árka azonban azt jelenti, hogy a haza árka, és a Bodzai-szorosnál levő sánc
pedig a Pap-Sántza, papok sánca nevet viseli.”
433 Jegyzetben: „A segesvári területen egy árkot Attila-gödrének és egy meredek hegyet
Attila-baralngjának neveznek. Nem bizonyítéka-e ez annak, hogy Attila itt járt?”
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d) Az Udvarhellyi székben fekvő, három órányi hosszúságban terjedő
Ricca erdő Attila első, Székelyföldön elhalt és eltemetett felesége, Reca,
Reka nevét viselné.
e) A sok hun eredetű szó, különösen a helynevek, tanúsítják a hunok
és a székelyek azonosságát, pl. Bardocz, Kálnok, Uzon, Ethe (az Olt folyó
neve), Mike, Sepsi, Imets, Dán, Inak, Sükő, Poka, Ika, Láz, Kabola, Bánk,
Kurz, Dondor, Bongor, stb stb.
f) Családnevek, melyek a székelyeknél előfordulnak, hun eredetűek
lennének, pl. Kádár.
g) Egy hun betűkkel írt felirat Csík-Szent-Miklós templomán azt mutatná, hogy a székelyek írása megegyezett a hunokéval, vagyis egy nép
lennének.434
h) A haza törvényeiben ez áll: [a megfelelő idézet következik Werbőczitől a székelyekről (pars III. titulus 4.), latin eredetiben]
i) A nemzeti írók kéziratai ugyanolyan hitelességre tarthatnak számot,
mint a többi krónikaíró, sőt tőbb hitelt érdemelnek, mivel ismerték a székelyek nyelvét.”

Ezután sorolja a székelyek hun eredetűségével ellenkező véleményeket:
„II. A magyarok leszármazottainak tartják, vagy a magyarokat és székelyeket egy népnek nyilvánítják. […]
III. Ranzanus, aki […] azt állítja, hogy a székelyek egy szicíliai légió lett
volna… […]
IV. Mások a hunok leszármazottainak tartják a székelyeket, és azt állítják: amikor a hunok megesküdtek a magyar Almus hercegnek, hogy
azonos jogok ellenében magyarjaival őt minden hódító hadjáratán elkísérik és hűséggel szolgálják, Székelyföld a hun Boyta törzsének jutott
zsákmányrészül. Amikor azután később Gyula, Tuhutum unokája és Erdély ura szembehelyezkedett a magyar István király térítési próbálkozásaival, a Boyta törzsbeli Brusca lett volna a székelyek feje, ez a szerződés
szerint alávatette volna magát István királynak, és segédkezet nyújtott
volna Gyula legyőzéséhez, és ennek a szerződésnek az értelmében nem
fizettek volna a székelyek Puellar Quarte-t435, mint a vármegyeiek.
Mások azt mesélik: […] 1084-ben […] a kunok birtokukba vették volna
a Székelyföldet. Schlözer is a kunoktól származtatja őket. Csakhogy a mi
székelyeink sokkal korábban fordulnak elő a Székelyföldön, mint ahogy a
kunokról szó esik.
V. Ismét mások a jazygoktól és filiszteusoktól származtatják a székelyeket… […]
VI. Megint mások a besenyőket (Bessi, Biceni) nevezik a székelyek elődeinek.”

434 Jegyzetben Scheint közli ennek különböző olvasatkísérleteit (Bod Péter, Gyarmathi
Sámuel), illetve megállapítja, hogy Szepesy Ignác püspök vizitációjakor a feliratot már
nem találták.
435 Puellar Quarte = leánynegyed (örökösödési jogi terminus).
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Ezután levonja saját következtetéseit:
„Ha mindezeket a véleményeket összegyűjtjük, anélkül, hogy a kalandos vagy mesés dolgokat figyelembe vennénk, arra a következtetésre jutunk, hogy majdnem mindenik népet, mely valaha Erdélyben lakott, a
székelyek ősének teszik meg, és ezt talán nem minden ok nélkül, ha ezzel
azt állítják, hogy a székely nép magába olvasztotta e népek egyes részeit.
Ha ugyanis elfogadjuk, hogy mindezek a népek, melyek kelet felől elözönlötték Európát, rokon törzsből származtak, és nyelvükben, szokásaikban és életmódjukban volt valami közös, ami megkönnyítette az egy
néppé való összeolvadásukat, akkor valószínű, hogy a székelyekhez, mint
azon népek egyikéhez, melyek a bizonytalan nomád életről korán lemondtak, és földjeik nyugodtabb birtokában maradtak, mindezeknek a
népeknek bizonyos részei csatlakoztak; a nevet magát azonban a hunok
alkották. Amikor ugyanis Attila, miután hosszabb ideig ezeken a tájakon
tanyázott hunjaival, elkezdte hatalmas hódító hadjáratát, anélkül, hogy
ő maga is ismerte volna célját, melyet vad becsvágya jelölt ki számára,
okos hadvazérként mindent távol kellett hogy tartson magától, ami gyors
vonulását akadályozta volna, vagy legrosszabb esetben vereségét ijesztőbbé, menekülését veszdelmesebbé tette volna. Az öregek, gyermekek,
asszonyok, betegek hátra kellett maradjanak, és más kósza hordák támadásai ellen fegyverképes harcosok kellett hogy védelmezzék őket. Hol
lehetett volna erre alkalmasabb helyet találni, mint Székelyföld, ahol a
természet mindent megtett azért, hogy az embereket megvédje a támadásoktól. Itt biztosan mindent el lehetett helyezni, ami a had mozgását
akadályozhatta. A magas hegységek és sűrű erdők védték és elrejtették a
völgyeket és lakóikat; a halban gazdag folyók, fűben gazdag legelők, a
szerte járó vad élelmet adtak a hadak és emberek számára. Itt éltek tehát
az aggok, asszonyok, gyermekek és betegek egy erős hun biztonsági őrizet alatt, miközben testvéreik rettegésben tartották Európát. Ezek az itt
visszamaradt hunok képezték a mi székelységünk törzsét, melyet aztán
később, a nagy hun birodalom szétporlása után menekülő testvéreik maradványai növeltek és erősítettek meg úgy, hogy országuk szerencsés
fekvése révén könnyebben tudtak más népek beözönlése és ellenséges
támadásai ellen védekezni. Ez a szükségszerűség, hogy állandóan készen
legyenek a védekezésre, arra kényszerítette őket, hogy népük szorosabb
berendezkedésére gondoljanak, és ugyanakkor táplálta bennük a bátorság szellemét, melyet apáiktól örököltek, és amely által hamarosan egy
bátor nép hírébe kerültek, mely maga soha nem támad, csak határai között védi magát, és amelyhez szívesen csatlakoztak olyan népek csoportjai, amelyek Erdélyben harcoltak, és könnyen keveredtek velük, mint avarok, magyarok, besenyők, kunok és több más is, egészen addig, míg a
magyarokkal való kapcsolatuk egész népfejlődésüknek más irányt
adott.”436

436 Scheint, 2012. 108–114.
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Scheint könyve 1833-ban jelent meg Pesten. Pusztán a szöveg alapján aligha tulajdonítanánk szász szerzőnek: olyan, mintha egy Wesselényi köréhez
tartozó „vándor patrióta” és egy privilégiumóvó székely konzervatív egyeztetett volna egy „székely minimum” kérdésében. Röviden (eltekintve elavult történelmi elemeitől): józanul székelybarát. Mivel a székelység művelt rétegeiben a német nyelv ismerete csaknem általános volt, meglehetősen sokan
olvashatták közülük is ezt az alaposan dokumentált és jól felépített összegzést.
FOGARASI JÁNOS: UTAZÁS A NAGY KÜKÜLLŐ MELLETT
Fogarasi János (1801–1878) az Abaúj-Torna vármegyei Felsőkázsmárkon született, erdélyi eredetű nemesi családban. Tanulmányait a szikszói gimnáziumban (1811–1814) és a sárospataki kollégiumban (1814–1823) végezte. Jogi pályán próbált boldogulni, 1827 végén lett királyi táblai jegyző, ügyvédi oklevelét
1829-ben szerezte. Nevelősködött Komáromy György szabolcsi és bihari nagybirtokos özvegyének házában, ifjabb Komáromy György nevelőjeként, itt ismerte meg Tretter Erzsébet társalkodónőt, akit 1834-ben feleségül vett. Volt
tanácsjegyző a váltófeltörvényszéknél, ezt követően István nádor-főherceg
titkára, majd tanácsos lett Kossuth pénzügyminisztériumában. A szabadságharc után újra a jogászkarrierjét építi, mely konszolidált életkörülményeket
biztosít, miközben nem hanyagolja tudományos munkásságát. A Magyar
Tudományos Akadémia 1838-ban levelező, majd 1841-ben rendes tagjává választotta. Tudományos tevékenysége főképpen nyelvészeti (kiemelkedő jelentőségű: A magyar nyelv szótára, I–VI. Pest, 1862–1871, melyet Czuczor Gergellyel szerkesztett), illetve jogtudományi írásai révén fontos.437
A Nagy-Küküllő mentén 1836-ban tett utazásának leírása nemcsak olvasmányos, de értékes hely- és régiótörténeti forrás, szemléletes képet festve különösképpen a folyó menti két székely mezőváros, Udvarhely és Keresztúr állapotáról. A mitikus múltnál ugyan jobban érdekli a települések hétköznapi
meg ünnepnapi hangulata, gazdasági-szellemi arculata, de azért nem sajnálja
a fáradságot a Budvár megmászására sem, noha útja „a természet kövezte holt
árkon inkább, mint ösvényen” vezet:
„Udvarhelyről az alkalmas csinálatú országúton lefelé jőve jobbról
emelkedik a Budvára, egy kerek szikladomb, rókalyukakkal és tetején
várnyomot mutogató kőfal romokkal. A rege úgy mondja, hogy itt volt
Bondnak, a székelyek egykori rhabonbánjának fénylakja”.438

437 Szinnyei, 1891–1914. III. 588–596.
438 Fogarasi, 1836. 271.
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A székhatárra érkezve, mielőtt búcsút intene Székelyföldnek, nemzeti elragadtatással és verssel hódol a táj mitikus múltja előtt:
„Hős nemzet! Te dicső nagy húnivadék, kebeledbe
Szép nyelvünk tisztán maradott a durva salaktól;
S bár ha borongós volt eged olykor s vészköd ijesztett,
Bátran szembe menél a zajongó szörnyű viharral,
S nemzeti szent léted fenntartád, s nyelved aranyja
Fénylett és fénylik, mint fellegeken diadalmas
Nap, – légy boldog, s ősdíszed soha el ne haladjon!”439

JÁNOSFALVI SÁNDOR ISTVÁN: SZÉKELYHONI UTAZÁS A KÉT
HOMORÓD MELLETT
Sándor István (1804–1879) az udvarhelyszéki Homoród mentén, Lókodon
született, édesapja unitárius pap tanító volt. Az elemi osztályok elvégzése
után Torockón, Székelykeresztúron, végül az unitáriusok kolozsvári kollégiumában tanult. Papként 1827-ben kezdett szolgálni Szentábrahám községben,
Székelykeresztúr közelében. Két év múltán, „összekülönbözvén” a helyi birtokossal, kénytelen ideiglenes papi állást vállalni Kolozsváron. 1832-ben kérvényezi, hogy Bécsbe utazhasson tanulmányai folytatására, de a jelek szerint
ismét konfliktusba kerül – ezúttal egy egyházi elöljáróval – amiért az egyház
végül Kriza János külföldi peregrinációját támogatja, erkölcsileg és anyagilag.
E konfliktus nyomán Sándor István elvesztette kolozsvári papi állását is. Közben tönkremegy Váradi Lídiával 1834-ben kötött házassága, akitől 1836-ban
vált el. 1836 májusától a következő év júliusáig Magyarszováton szolgált lelkészként, majd a háromszéki Árkosra került. Miután viszont itt is az eklézsiát
– a hívek panaszát idézve – „csendességekből összve zavará és négy évig többtöbb költéseket s különös magaviseletével terhelé, végre elbúcsúzott 1841.
ápr. 25-én”.440 Ezután Homoródkarácsonyfalván lett lelkész, ahol megváltoztatva addigi életét és magatartását, elnyerte a hívek tiszteletét. 1849 szeptemberében viszont Székelyudvarhelyen bebörtönözték, mivel gúnyos, bíráló
megjegyzéseket tett Heydte császári térparancsnokra. Egy év múltán szabadult, de időközben karácsonyfalvi papi állását más foglalta el, így ő be kellett,
hogy érje a közeli, jóval szerényebb gyepesi eklézsiával. 1858-ban álláscsere
folytán került a Nagy-Küküllő vármegyei Datkra, ahonnan visszavonulva,
1867-ben élete hátralevő részére homoródjánosfalvi birtokára költözött.
Nyomtatásban életében csupán néhány prédikációja, apróbb alkalmi cikke
jelent meg, Homoród menti gyaloglatainak értékes leírása első ízben csak
1941-ben látott nyomdafestéket. Amennyire zaklatott volt hosszúnak mond439 Uo. 276.
440 Jánosfalvi Sándor, 2003. 8 (Veres Péter előszava).
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ható élete, éppen annyira józan, megállapodott és kitartó volt Sándor István
hon- és szülőföldszeretetében. A leírás forrásául szolgáló terepbejárásait 1838
és 1858 között rótta, igazi reformkori szemlélődőként mindenre figyelve, ami
a dicső múlt és a jobb jövendő forrása lehet. Szinte klasszikussá vált ennek
tanúságául szolgáló szövege, mellyel útleírását indítja:
„Ha nem teheted azt, hogy külföldi országokat, szép helységeket és
városokat láss és ismerj, legalább igyekezd hazádnak azon keskeny körét,
melyben születtél, vagy ahol lakol – bármilyen is az – megismerni és ismertetni. Így ha minden helységről hasonlót tenne valaki, nem maradna
helység, melyet apróbb részleteiben is, közelebbről is meg ne ismerhetnénk a mi nagyobb históriai, föld leírási és statisztikai ismereteink között. És meglehet, hogy ez az ismeret sokkal több gyönyört és hasznot
adna minékünk, kiket közelebbről illet, mint az, ha a föld sarkokat, vagy
forróőv alját, sőt, ha a legszebb idegen várost vagy országot is láthatnók
meg, keresztül kasul közkatona módjára.”441

Következzenek Sándor István témánkhoz kapcsolódó szövegrészletei, melyeket anyaggyűjtése kezdetén, 1838-ban jegyzett fel. Székelyudvarhelyről a
következőket írja:
„Neve eleitől fogva Udvarhely volt, mert mint a dákusoknak Utidávája,
vagy Hegylaka, mind a későbbi lakósok során görög Areopolisza, udvar
városa, mind a régi székelyek Thelegdje vagy Telekje, csak Udvarhelyt
jelent, melyet vagy azért kapott, mivel legelső telepedéskor valamely főember az ottani erdős-berkes helyen egy darab földet kitisztítván udvarvagy lakhelyét odahelyezte, vagy azért, midőn eleitől fogva minden itt
lakott nemzetnek u. m. a dákusoknak, rómaiaknak, hunnusoknak, székelyeknek ez volt a prétoriális, vagy főtörvényszéki és büntető helye s főtiszti lakása s bizonyosan emporiális, vagy vásárosi helye is”.442

Odébb még hangsúlyosabban előjönnek a korabeli históriák kedvelt mítoszai:
„Itt van nyugat felől a históriai nevezetességű és esméretes hírű Budvagy Budavára is, azon időkből kapva a nevezetet Budáról, midőn Attila
testvére Udvarhelyt lakott. Ez egy vízözöntől csudálatosan összerakott
halmozott gömbölyeg köves hegy, melynek belsejében a szájhagyomány
szerint a pogány székelyek áldoztak Hadúrnak s hol a rabonbánok a véres
kard hordozására ki nem állott, vakmerő, félénk, vagy tunyákat, Mars
kardjával derékbe ketté vágással büntették”.443

441 Uo. 12.
442 Uo. 14.
443 Uo. 17.
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Alább egy kis népi etimológia, szintén a Csíki székely krónikából ihletve, illő
természettudományos kiegészítéssel:
„Kénos kétség kívül, mint már tudva van, az egy tájon lakott székely
rabonbánok itten volt büntető, vagy pogány módra kínzó helyéről kapta
nevét; de hogy az efelett lévő úgynevezett Veresmart az ennek tetején
kivégzett bűnösök vérétől neveztetett volna, bárha különben a kínzások
ott vitettek is a monda szerint véghez, abból nem gondolom, mert a mart,
vagy hegy maga is veres földből áll s esős időben az alatta folyó patakocskát is megveresíti”.444

A rabonbánok másutt is előjönnek, ha kell szépen belemagyarázva a helyben gyűjtött történetbe, így a bágyi vár regéjébe:
„A bágyiak azt állítják, hogy azon várat egy Bagi nevezetű fejedelmi
ember, székelyek főparancsnoka építette volna (tehát rabonbán) és bírta.
És Bágy az ő vára körül lakó udvari embereiből telepedett, nevét pedig
nevéről vette volna. A lókodiak pedig azt tartják, hogy régentén, még a
magyarok bejövetele körül s a keresztény vallás bevétele előtt, midőn a
pogány székelyek rabonbánok által igazgattattak, volt Sándour nevű kemény igazságú rabonbán, ki a bűnt az akkori vadabb szokás szerint kevés,
valóságos vagy csak annak keresztelt bűnért is (mint ma is) kínzással s
halállal bűntette, amint fennebb láttuk a másik szomszéd hegyen a kénosi Veresmart tetőn. […] Históriai némely adatok is emlegetnek ily Sándó
úr nevű rabonbánt, qui se in Arcem Lókod consulit, ki Lókod havasába,
azaz a fennforgó Bágyi várába vonult. […] …E várat s egész Udvarhely
közel lévő környékét, mint a legelső megtelepedett székelyek egyik fő,
vagy központi classicus helyét, hol még a legelső megtelepedéstől fogva
máig is virágzó Ugronok laknak, egymás után felváltva Bagi és Sándor
nevű rabonbánok (s még ki tudja kik is?) bírhatták, mert elég idejök volt
reá Csabától fogva Szent Istvánig. A rabonbánok által elhagyott, de amint
látszik is, azután még sokáig épen vagy roncsolva fenn állott várat, mint
mondják Bágyban éppen a mondottakból kihozható atyafiságos, vagy
succesori egybeköttetésüknél fogva, valami Ábránfalvi Ugronok bírták,
kiknek ős fészkek a Kisábránfalva a várhoz nincs tovább jó fél óránál, sőt
végre annak romköveit is azok hordták el”.445

Ez a szövegrész elárulja, hogy Jánosfalvi Sándor István ismerte a Csíki székely
krónikát, melyre egyik szövegváltozat jegyzetében tételesen hivatkozik is. Mégis a rabonbánhistóriákra úgy utal, mint már folklorizálódott történetekre. Hogy
a helyi regékbe való belemagyarázásról van szó, azt elárulni látszik egy zárójeles megjegyzésével, amellyel a „fejedelmi ember” meg „székelyek főparancsno444 Uo. 34.
445 Uo. 57. Egyed Ákos, aki Jánosfalvi leírásának egy másik szövegváltozatát közli, idézi a
szerző jegyzetét is: „Lásd a Nemes Székely Nemzet Constitutiói nevű munkának végén
levő históriai töredéket”. (Egyed, 1973. 157.)
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ka” kifejezéseket megfejti: „tehát rabonbán”. Noha nyomtatásban későn jelentek meg, Jánosfalvi feljegyzései arról tanúskodnak, hogy az erdélyi értelmiség
nemcsak jól ismerte a székelység eredetmítoszát, hanem némelyek már elkezdték keresni e mítoszok gyökereit, egyezéseit és visszaigazolásait a néphagyományban. Ez az igyekezet később Orbán Balázs művében éri el a csúcsát.
KŐVÁRY LÁSZLÓ: SZÉKELYHONRÓL
Egyik életrajzírója vallja: „Kevés annyi vitatott egyénisége volt a 19. századi
magyar művelődéstörténetnek, mint Kőváry László”.446 Családnevének írásában is következetlen volt, hol y, hol i került a név végére, míg az 1860-as évek
derekától megállapodott az y-os változat mellett. Szerteágazó szakterületeket
érintő munkásságát illették sok dicsérettel, és érte kemény kritika is.
Kőváry László (1819–1907) Tordán született, édesapja, Kőváry József valamennyi gyermekét (négy fiát és két lányát) taníttatta. (A legnagyobb fiú, Józsa
(1817–1875) a Beszélytárban tűnt fel irodalmi próbálkozásaival.) Tanulmányait az unitáriusok tordai iskolájában kezdte, majd a kolozsvári Unitárius Kollégiumban folytatta. Még diákként, 1839-ben megjelennek első írásai a Nemzeti
Társalkodóban és Tudománytárban. 1840 és 1842 között a kolozsvári Református Kollégium jogász hallgatója, 1842-től gyakornok volt a marosvásárhelyi
Királyi Táblán. Ügyvédi oklevelének megszerzése után házitanítóskodott a
marosszéki Kelementelkén a Sárdi famíliánál, ezt követően Kolozsváron gróf
Bethlen Domokos titkára és jószágigazgatója, majd Tiltsch János könyvárus és
kiadó korrektorként alkalmazta. Jelentős műve ebben az időszakban: Erdélyország statisztikája (1847). 1848-ban radikális hangvételű hetilapot szerkesztett
(Ellenőr), majd kinevezték az országos statisztikai hivatal titkárává. Jelen volt
az agyagfalvi székely nemzetgyűlésen, amelyről megírta személyes benyomásait. Részt vett a nevezetes kökösi csatában (ahol Gábor Áron elesett), ezután
Moldvába menekült. 1848 karácsonyán visszatért Erdélybe, majd Debrecenbe
megy, ahol Kossuth kinevezi „tábori történeti jegyzővé”, haditudósításokat
küldött a Hivatalos Közlönynek. A szabadságharc bukása után Kelementelkén
keresett menedéket, ahol megírta a forradalom eseménykrónikáját. A csendőrök 1850. szeptember 4-én Szentdemeteren fogták el. Vizsgálati fogsága
idején látott hozzá az Erdély régiségei megírásához. Szabadulása után lapszerkesztő Pesten, 1852-ben visszatért Kolozsvárra, a Bach-rendszer hatóságai folyamatosan zaklatták, ráadásul a Makk-féle összeesküvésbe is belekeveredett,
de e vád alól bizonyítékok hiányában felmentették. 1854-ben feleségül vette
Krausz Jeanette-et, kiadójának az unokahúgát. Ebben az időszakban jelentős
munkái jelentek meg (Erdély földe ritkaságai, 1853; Erdély nevezetesebb családai, 1854; Száz történeti rege, Történelmi adomák, 1857; Viseletek és szokások,
446 Kőváry, 1984. 5.
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1860; Erdély történelme. I–VI., 1859–1866). Ezt követően Kőváry életében a
történészi pálya háttérbe szorult, a kiegyezés után közéleti tevékenysége került előtérbe.
A Székelyhonról címen, 1842-ben megjelent művében a még igen fiatal Kőváry inkább riporteri, mint történészi vénáját próbálgatta. A krónikások által
közvetített mitikus eredetelméletet a Csíki székely krónikából ihletődve dúsította, hangsúlyozva, hogy a székelyeket a „régi időkben közőlek kelt rabonbánok igazgaták…”.447 Odébb ezt a mitikus múltra alapozott felfogását – tisztességgel ütköztetve egyéb elméletekkel – részletesen is kifejtette, óvakodva az
ítélkező állásfoglalástól:
„Udvarhelyszék az anyaszék eleitől: itt állott és áll a nemzet pecsétje;
itt volt a régi idők nemzeti gyűlése, innen választották az ország 17 bíráit a gyűlések ritkulásásval… Némelyek Attila lakát ide akarják letenni,
felhordva véleményök mellett a helyhasonosságot és régiségeket. Igazán
szép lenne annyi idők után valaha elhatározni e nagy kérdését a históriának: de meg kell vallanunk, hogy másfél ezred után, csakugyan későcske
biztos nyomokra találni a népvándorlás csataterén. Nem akarom megcáfolni azok véleményét, kik a székelyt egykorban telepítik ide a magyarral,
sem kik szicíliai zsoldos katonák utódának állítják; sem azokét, kik kunoktól, jászoktól, pechenegektől származtatják le: ismétlem, fölöttök
döntő ítéletet hozni később kornak van fenntartva, mikor bővebb és világosabb adatok által cáfolandjuk meg, miképp honi történetíróink többire
mondákat, az idegen kortársak irigykedve ezek dicsőségét, többnyire rágalmakat halmoznak. Azokhoz sem csatlom csekély magamot, kik látva,
mily hatalmason öleli át a Kárpát máramarosi karja e hon téreit; a székelyeket a tatároktól nyomatott északi hunokkal szállítják át az Urál bércein, s miután megpihenteték a Volga és Tanais lapályain, mint puszták
vadait a harc után ismét felkölték Balambér alatt 180 000-nyi sereget, s
376[-ban] Dácia lakóit vagy túl űzetik a Dunán, vagy meghódíttatják általok. A história szerintök ilyenszerűen beszél: Békés a géták, dákok, rómaiak, nyugoti gótok birodalmán épült Hunnia, mígnem Bendegúz fia
nem elégedvén meg nagyatyja örökségével, felemelé rettentő szablyáit,
keresztül dörgé Európát, s birodalma határait túl akará letenni Sz[ent]
Péter sírján, túl Szajna partjain. De a heves Attila a tüzes frankhercegnő
nászéjjén vérébe fullad, s a még nem száz éves birodalommal a történt,
mi szokott a hirtelen feltornyosuló trónusokkal, mi egy Nagy Sándor, egy
Nagy Károly, egy Napóleonéval történt, t.i. a gyáva egyenetlen utódok
nem valának elég erősek megvédeni a vazsalok fegyverétől; a megtámadott trón összerogyott, s övéit eltiporá. A harcos gótok, gepidák, alánok,
herulok, kik azelőtt harcbéreseik, most fegyvert ragadnak ellenök. Ellák,
30 000 hunnal sírba száll. Dengezicht atyjok halála utáni évben Syrmium
bukni látja; kétszer megújítja ugyan harcát két-két évet nyugodva, de
mindig szerencsétlenül, végül is csak vissza kelle mennie Ázsiába, hogy
fejét Konstantinápolyba küldjék. A harmadik testvér, Irnák, pártjának egy
447 Kőváry, 1842. 27.
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részét a Fekete-tenger mellé, az európai Scythiában telepíti, a más rész a
Meótisz partjára visszaszállt, s mint végtére akarják, háromezernyi vert
sereg a székely hon bércei közé vonta meg magát.
E parányi nép önállósága ellen hatalmas kérdése az Praynak: miként
állhata meg a körüle fölemelkedett gepida fegyvertől 3 000? A vélemény
pártfogói ilyszerűen fejtik meg. Minthogy e nép ellenségnek csekély,
harctársnak pedig valamit ért, úgy mondják, a sok nemzetből összeolvadt Ardarich birodalma oltalmára, szövetségben éltek, háborúzva a longobárdok ellen az avarok kijöttéig. Tán biztosabban tapogatóznak azok,
kik 30 000[-et] telepítenek ide, s ennyit is az őserdők védárnyában. S
meglehet még biztosabban, kik Udvarhelyre teszik le Etele udvarát, felhordják erősségül a szerte elszórt hun írásokat, a Honárkát mint akkori
sáncokat, Kadichfalvát, Budvárát, mint Kadicha és Buda lakhelyét, Rikát,
mint Attila neje temetőhelyét, az almási kőbarlangot, hol a krónika szerint a hadas Irnák sokáig tartózkodott; s végül az Udvarhely nevet s egyebeket: s úgy vélekednek, hogy a Székelyföld a hun oroszlányoknak csak
barlangok, zsákmánytartó helyök volt, hol öreg, kór, gyermek és nő kevés
fegyveres védelme alatt űzék a nomádéletet, míg a fegyveres férfiak kirándulának, seregökbe gyűjtve több kóbornépeket, hont, hírnevet és vagyont szerzendők. De tartsák fenn magokat bármikint; annyi bizonyos,
hogy szinte egy század után elejökben jövén, kezet fognak az avarokkal,
elnyomják a gepidákat, longobárdokat; s harmadfél századig nyomják
vissza a feléjek cspongó népözönt, mígnem Nyugot hulláma, melyet
Nagy Károly költött vala, Pipin korában lesodrá őket is az önálló népek
sorából. Ismét visszvonulának erdeikbe, míg jöttek a magyarok, kivívák e
hont, s a székely nemzet rokonságát, függetlenségét elismerték.
Hogy sem a honi, sem a külföldi tudósok nincsenek e véleményekkel
kielégítve, naponként halljuk; legyen szabad nekem is az avatatlanok
egyikének kérdenem Cse…vel:448 miért kell Ázsiából hozni ki a székelyeket, mikor nagy időktől itt volt e nép? Ravennai Anonym,449 Pompon
Mela,450 Curtius,451 Tucidid,452 Flavi,453 Herodot454 megegyeznek abban,
hogy a régi Scythia a Duna mellékén is elnyúlt. Némelyik ki is mondja,
448 Minden bizonnyal a homoródszentpéteri származású Cseke Józsefről van szó, aki 1796ban guberniumi kancellista volt, és akit Szádeczkynél ott találunk a Csíki székely krónika hamisítóinak gyanúlistáján. A krónikához mindenképp köze lehetett, hiszen 1785ben írt munkájában (Az Erdélyben levő rejtett kincsekről) szerepel Bondvára, Zethavára,
Budvára, Gumez vagy Gymes apátúrság. Későbbi, 1833-ban írt kéziratos munkájában
(Scithia vagy Seth Hellye) már a hun közvetítés nélküli közvetlen szkíta eredeztetésben,
a krónika több eleme is előjön. (Szádeczky, 1905. 83)
449 Ravennai Anonymus = Ravennai névtelen geográfus, Cosmographia címen görög nyelvű földrajzi munkát írt.
450 Pomponius Mela (Kr.u. 1. század), római geográfus, műve: De Chorographia.
451 Quintus Curtius Rufus (Kr.u. az 1. században), történetíró, műve: Historia Alexandri
Magni.
452 Tucidid = Thuküdidész (Kr.e. 460–400) ókori görög történetíró, a peloponnészoszi háború krónikása.
453 Flavius Josephus (Kr.u. 37–94 k.) fontosabb művei: A zsidó háború története és A zsidó
nép régiségei.
454 Hérodotosz (Kr.e. 485 k.–425 k.) görög történetíró, a görög–perzsa háborúk krónikása.
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miképp Ázsiában a Tanaisig, Európában a Gadesig455 terjedt. Herodot leírja Scythia vizeit, az Istert, Dunánkat találja napnyugotról legnagyobbnak, a Marist456 pedig az agathirzi scythákról hozza ki, az agathirzi scythák pedig szomszédok a budin-scythákkal; Priscus szerint pedig Attila
neje Recca budin-scytha vezér leánya volt; s miután a hun király Róma
alatt járt, hazajött: a felzajdult scythák ügyébe elegyedve, az agathirzi és
pontusi scythákot meghódítván, fiát Ellákot királyokká tette. Az Ellák eleste utáni fennmaradást védjék, kik a 3000-et meg tudják védeni… A rokonságot pedig megértjük Flávitól, ki szerint Japhetnek unokája lesz Hunor és Magor, s ettől a magyarok, attól pedig a hunok szármozának. A
magorok pedig Sethtől, ős atyjokról, magokat setiáknak vagy scytáknak
nevezék; s az 5000-ig fennállott birodalmokat Attila rontá le. Így a székely nem hun, hanem scytha, a scyhta és magyar pedig azon nemzet volt.
Határozzanak felettök, kiknek életidő és szerencse kezökbe adná múltak
titkaihoz a kulcsat. S hogy több vélemény legyen, bézárom Benkő azon
megfejtésével, miszerint Udvarhely azért neveztetik így, mivel anyaszék
lévén gyűlések helye volt, s az evégre öszvesereglő nagyok, ispányok udvart akartak Udvarhelyen.
E mellett még az is mond valamit, hogy Udvarhely mellett ma is látszik Boudvára omladéka, Budától építve, s a tatároktól Sz. László alatt
lerontatva. Itt lakott a főrabonbán, itt folytak az áldozatok, a nagyszerű
népáldamás. Itt mettszeték fel béle a törvényrontóknak. Itt tartatott a
nemzeti áldozó-pohár 1039-ig, mikor Sándour István utolsó rabanban
belől vitette a Héterdők-havasán, miért aztán kiütött a véres harc, Sándour és a több tribusbeliek között, mit végre csak Béla herceg csendesíthete le, azon rájok ütéssel, mely után eltöröle, elégete mindent mi a pogányságra emlékeztetheté őket, el a faluk régi nevét, el rabonbán, gyula,
harkáz nevezetet. Itt az adatok és vélemények halmaza, de hol a fáklya,
hol a fonal, melynek vezérlete kivezessen sötét tömkelegéből”.457

1852-ben, Erdély régiségei című, immár nagy sikerű könyvében (a Budvár
ismertetése kapcsán) Kőváry ismét foglakozik a csíki krónikával.458 A Székelyhonról mellett, de sokkal hatékonyabb módon, ez a műve lesz a székely mitikus
múlt széles körű népszerűsítésének eszköze.
AUGUST DE GERANDO: LA TRANSYLVANIE ET SES HABITANTS
August Benoît de Gerando (1819–1849) Lyonban született, régi nemesi famíliában. Nyolcéves korától tíz évig a versailles-i királyi kollégium diákja volt,
majd – felesége visszaemlékezése szerint – jogi tanulmányokat folytatott Párizsban, noha inkább a történelem érdekelte volna.459
455
456
457
458
459
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Gades = Cadiz (Cadix) spanyolországi város és tartomány régi római neve.
Maris = Maros.
Kőváry, 1842. 51–54.
Kőváry, 1852. 64.
Rubin, 1982. 9–11.
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A magyarsághoz elsősorban felesége, Teleki Emma grófnő révén közeledett,
akivel 1840-ben kötött házasságot. Egyébként is Franciaországban ez időben
megnőtt a viszonylag távoli, a nyugat-európai ember számára akár egzotikusnak tűnő tájak és népek – így a magyarok – iránti érdeklődés; az irodalomban
pedig hódított a „couleur locale”, a franciától elütő helyi sajátosságok ábrázolása. Maga Gerando vallotta: „Már jóval Magyarországon tett utazásaim előtt
hódolattal adóztam Hunyadi Jánosnak.” Meg azt, hogy Magyarországra „eleve
kialakított nézetekkel” érkezett.460 Valószínű, hogy Gerando magyarok iránti
szimpátiájában közrejátszott Jules Michelet (1798–1874) történész is, az École
Normale Superieur, majd a Sorbonne, illetve a Collège de France népszerű professzora. Michelet őszinte meggyőződéssel állt a magyar szabadságharc ügye
mellé, de ő volt Petőfi első francia nyelvű fordítója is.461
Auguste de Gerando tehát sajátos intellektuális alkata, tanulmányai, na
meg a szerelem révén indult el a lelki elmagyarosodás útján, amelyet tovább
egyengettek erdélyi utazásai. Ezek során egyre inkább beleszeretett a Kárpátok övezte tájba, az itt lezajlott valós és mitikus történelembe. Második gyerekének keresztneve (Attila) tanúskodik arról a metamorfózisról, ami a francia
fiatalember lelkében végbement. 1849-ben – már súlyos betegen, élete utolsó
hónapjaiban – diplomáciai munkát végzett, sőt kémkedett a magyar szabadságharc sikere érdekében.
Fő műve, a La Transylvanie et ses habitants (Erdély és lakói) 1845-ben jelent
meg két kötetben, Párizsban. Magyar monográfusa szerint Gerandót minden
érdekelte Erdélyben: „… Egy személyben földrajztudós, történész, régész, geológus, mineralógus, nyelvész, műtörténész, sőt pedagógus is, továbbá időnként politikus, mindig turista, főként pedig etnográfus”.462 A mű megírását
előkészítő olvasmányai közt ott volt Benkő József Transsilvaniája, Bethlen
Miklós emlékirata, Bethlen Farkas Históriája, Rákóczi Ferenc francia nyelvű
Mémoires-ja, Gegő Elek könyve A moldvai magyar telepekről (Buda, 1838.); de
átment kezén több forrás- és szakmunka is. Fő ihletője és kútfője viszont maga
Erdély: „az ország és népei, a szerző rengeteg közvetlen élménye”.463
A székelyekről jó a benyomása, „az ősi harci erények” letéteményeseit látja
bennük, a határkatonaság szervezésekor kifejtett ellenállásuk kapcsán pedig
megállapítja:
„Egy nép, mely éppoly harcedzett, mint amennyire vitéz, de sorsüldözött is, mely lakterülete domborzati adottságai révén körülbástyázott
vidéken él; nép, mely oly sokáig volt képes szembeszegülni egy birodalom hatalmával”.464
460
461
462
463
464

Uo. 20.
Uo. 43; vö. Világirodalmi lexikon. VIII. 365–367.
Rubin, 1982. 66.
Uo. 67.
Gerando, 1845. 132. (A Gerando-idézeteket Hermann Gusztáv Mihály fordította.)
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Eredetük tekintetében röviden és világosan fogalmaz:
„Erdély keleti hegyeinek lakói a székelyek. Ők több mint tizenhárom
százada bírják e területet, attól a kortól, amikor őseik, az Attila halála
után vereséget szenvedő hunok vissavonultak erre az erődítmény-szerű
vidékre, hogy megóvják magukat a korábban legyőzött népek bosszújától. […] Jóval azelőtt, hogy a magyarok végérvényesen birtokba vették
volna Magyarországot Szent István alatt, aki megalapította a királyságot
és felállította azt a közigazgatást, ami ma is létezik, a székelyek megszervezték maguk között saját székekre tagolt közigazgatásukat…”.465

Az eredetkérdésről alkotott véleményét székelyudvarhelyi élménybeszámolója kapcsán újra kifejti:
„Udvarhelyen őrzik a székely nemzet levéltárát. Általában itt tartották
a nemzeti gyűléseket, melyeken az erdélyi vajda elnökölt, aki egyszersmind székely ispán is volt. Ezt a várost, mivel itt volt az említett gyűlések
szokott helye, jóllehet népessége jelentéktelen, mégis Székelyország fő
helyének tekintették. Éppen ezért kapta az Udvarhely nevet. A hagyományaikhoz ragaszkodó székelyek azért kedvelték Udvarhelyt, mert itt Attila hosszú ideig táborozott. Láthatni most is a város közelében azokat a
védműveket, melyekről minden székely azt állítja, hogy a hunok emelték.
A hegyet, ahol ezeket találjuk, ma Bud-vára, azaz »Buda vára« néven emlegetik. [jegyzetben: Buda Attila testvére volt.] Nem messze e helytől egy
falu a Kadicsfalva nevet viseli, melyet Kadicsa, a magyar krónikában emlegetett másik hun vezér alapított. A székelyek buzgó ragaszkodással
őrizték mindazon neveket, melyek történetük emez első korszakára emlékeztetnek”.466

A hun birodalom vélt székelyföldi központjára céloz akkor is, midőn a korban (és későbben még sokáig) dívó kincskeresési lázra utal, melynek lendületet adott egy éremlelet felbukkanása:
„Nem hiszem, hogy létezne a világon elásott és elrejtett kincsekben
gazdagabb ország – legalábbis a lakói képzeletében –, mint Erdély. Ez
nyilván azzal az arany-mennyiséggel magyarázható, amit az elmúlt korokban felszínre hoztak a bányákból, de a talaj felszíne alatt fellelt különféle kincsekkel is. Udvarhelyszéken, Korond közelében, néhány évvel
ezelőtt jelentős mennyiségű bizánci aranypénzt találtak: ezek abból az
adóból származhattak, amit Theodosius császár fizetett Attilának, és
amit a hunok elástak egy hegy alatt”.467
465 Uo. II. 104.
466 Uo. II. 137.
467 Uo. 146–147. A „Korond közelében” (pontosabban: Firtos vára szomszédságában)
1831-ben, szántás közben előkerült kincs már csak azért sem származhat egészében
„abból az adóból […], amit [Flavius] Theodosius császár fizetett Attilának”, mert elég
nagy idősávot lefedő (egészen a 6. vagy 7. századig terjedő) pénzleletről van szó, ami
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Gerando könyve, túl azon, hogy közelebb vitte egész Erdélyt Nyugat-Európához, eljutott a jelentősebb erdélyi köz- és magánkönyvtárakba (amiben családi kapcsolatai is közrejátszottak). Olvasmányos jellege kedveltté tette a
maga idején, hiszen akkor a magyar arisztokrácia, illetve a művelt réteg jó része beszélt és olvasott franciául.

valószínűvé teszi, hogy elrejtése az avarok elől menekülő gepidákhoz, esetleg később
az avarokhoz köthető. [Ferenczi, 1934. 47–61; Vö. Sófalvi, 2014. 16.]
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HUN MÍTOSZ ÉS CSÍKI KRÓNIKA A REFORMKOR
SZÉPIRODALMÁBAN

A REFORMKOR HAZAFIAS FELBUZDULÁSA egy nemzeti alapú irodalmi

pezsgést eredményezett. A nemzeti múlt kedvelt téma lett, előbb a költészet
hódol előtte, majd nagy sikert arat Jósika Miklós 1836-ban megjelenő történelmi regénye, az Abafi.
A kétség alá esett, viták kereszttüzébe került hun eredet elmélete mindenképpen illeszkedett a közép-európai viszonyok között határozottan nemzeti
színezetet nyert romantika történelemképébe. Azt is tudjuk viszont, hogy romantika fölöttébb kedveli a titokzatosat, a váratlanul felbukkanó, szokványosba nem illeszkedő történeteket. Csupán idő kérdése volt tehát, hogy a kor írói
meg költői felfedezzék, műveikbe illesszék azokat a sűrített regényeket és
hőseposzokat, amelyeket a Csíki székely krónika sorai magukba rejtenek.
BODOR LAJOS: ÁLMOS
Lécfalvi Bodor Lajos (1813–1848) a Szolnok-Doboka vármegyei Némában született, jómódú birtokos családban, Bodor Lajos és Köblöz Klára gyermekeként.
Tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban végezte, ahol az 1828/29es tanévben „subscribált”, „philosophus deákként”, két év múlva kezdte az
ugyancsak kétéves jogi tanulmányait. Időközben elhunytak szülei, így öt testvére nevelésének gondja is őt terhelte. 1833-tól a Gubernium írnokaként dolgozott. 1837-ben feleségül vette Balázs Karolinát, diákkori barátjának kedvesét, aki viszont nagyon fiatalon meghalt. Eladta némai birtokát, helyette
Szucságon vásárolt másikat. Szertelen életmódja vagyona elvesztéséhez vezetett, ezután jobbára pártfogóinál tartózkodott, így Korda György gróf és Kemény József báró házában – utóbbinak könyvtárát, kéziratait rendezve –, majd
Bethlen Ferenc grófnál, kinek Álmos című költeményét is ajánlotta. A szabadelvű mozgalmak lelkes támogatója volt, majd önkéntesként vett részt a
szabadságharcban, 1848-ban a „rácok” (Jelasics szerb lázadói) ellen vívott valamelyik csatában esett el.468
Bodor Lajos igen érdekes és egyben érdekes módon elfelejtett, a korban modernként ható drámai költeménye, az Álmos 1842-ben jelent meg. Maga a
szerző „tündérmű”-nek nevezi. Központi alakja Csaba, a hun–magyar mítoszok hőse, aki később a költeményben (vélhetően a hun–székely-magyar foly468 Versényi, 1894 479–487.
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tonosság gondolata jegyében) Álmossá változik. Csaba egyik monológjában
így beszél:
„Imé! útközben zeng egy szittya ének,
Ujjongva vesz körül ki árva nép,
Hun-Székelyek, kik jöttöm ünnepét toborzák,
Hogy egyesülend Erdély s Magyarország!”469

Később érdekes még, a honfoglalás eseményeinek rendjén, Hülek vezér társaihoz intézett szónoklata:
„És most pecsételjük meg egyről egyre mind
Szövetségünköt ó szokás szerint!
(egy edénybe kiki vérét bocsátja)
Gyulassza összes vérünköt szentelt tüzünk,
Adur karjában, mely haladni int”.470

Ez az anonymusi ihletésű részlet kötődése a csíki krónikához a szerző másik
írását olvasva válik bizonyossá. E hittörténeti tanulmányát Bodor az Álmos
magyarázó bevezetőjének szánta (melynek megértéséhez valóban szüksége
lehetett némi magyarázatra a kor művelt olvasójának is), és egybeköttette –
más oldalszámozással – drámai költeménye kiadásával. E Bevezetőben írja:
„Csak alig érintem itt azon székely és a Sándor családot illető serleget, mely
Sombori J. szerint firól fira szállva, székelyek ily áldozó pohara lehete”.471
DÓZSA DÁNIEL: FEKETEVITÉZ, JOLÁN
Makfalvi és uzapaniti Dózsa (Dósa) Dániel (1821–1889) a marosszéki Makfalván született Dózsa Dániel földbirtokos és Jármy Karolina gyermekeként.
Édesapja 1832-ben meghalt, így a négy gyermeket az anya nevelte. Tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte, 1839-ben alkalmazást nyert az ottani Királyi Tábla írnokai sorába. 1844-ben szerzett ügyvédi
oklevelet, de rokona, Hilibi Gál József a hivatali pályára irányította, így tiszteletbeli jegyző és bíró lett a marosszéki táblán, később a szék aljegyzője, majd
főjegyzője, a szabadságharc idején pedig a szék kormányzatát kezelő rendőrségi törvényszék elnöke. 1849-ben a belügyminisztérium titkára lesz. A szabadságharc bukása után anyai rokona, Jármy Imre birtokára vonult vissza
Szabolcs megyébe, majd 1850-ben, a politikai üldöztetés enyhülésével visszatérhetett Makfalvára, ahol gazdálkodásból élt, szabadidejét az irodalomnak
469 Bodor, 1842a. 168.
470 Uo. 172.
471 Bodor, 1842b. 101.
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szentelve. 1859-ben a Kolozsvári Közlöny szerkesztője, majd rövid ideig Marosszék alkirálybírája. Az 1866-os kolozsvári, illetve az 1867-es pesti országgyűléseken képviselőként a Deák-párt politikájának szószólója volt. 1868-ban
a marosvásárhelyi Királyi Tábla bírája lett, 1872-ben pedig a Királyi Curia rendes bírája. Szépirodalmi írásai („beszélyei”, költeményei) mellett, melyek a
korabeli időszaki sajtóban viszonylag sűrűn megjelentek, figyelemre méltó
közéleti publicisztikája (már a negyvenes évek Erdélyi Híradójában, majd a
szabadságharc idején az Ellenőrben, a Közlönyben, a Pesti és Szegedi Hírlapban). Az ötvenes évek elején a Magyar Hírlap közölte sorozatát a Székely nemzetről, illetve rendes munkatársa lett a Pesti Naplónak, később írt a Nemzetbe
is. Jogtörténeti szempontból is jelentősek, olykor forrásértékűek jogi tárgyú
írásai.472
Dózsa Dániel két korai történeti „beszélye” (= elbeszélése) oly korba vezet,
melyre vonatkozóan egyetlen forrásunk a térségben a Csíki székely krónika. A
krónikánk e szépirodalmi adaptációi pedig aligha véletlenül jelentek meg a
Kőváry László által szerkesztett Beszélytárban. Maga Kőváry utal később kettőjük irodalmi együttműködésére, a Száz történelmi rege bevezetőjében jelezve,
hogy Dózsa Dániel barátja, meglátva gyűjtését „oly gyönyörűségét lelte benne,
hogy néhány szöveget verssé rögtönzött”.
Az első beszély címe: Feketevitéz. Ebben a narrátor maga Zandirhám, (a csíki krónika szerint) a székelyek magyar honfoglalás kori főrabonbánja. A krónika szelleme, hatalmi terminológiája teljesen áthatja a művet:
„Az alrabonbánok elhagyták székeiket, s Budvára alá jöttenek táborukkal, a nagy és a kis-gyulák, a harkázok és a hadak nagyjai a nép harci
dolgait intézik míg ott a hadnak dalnokai zengének bátorító dalokat.”

A szövegben utalás történik Hadas Irnákra, Attila fiára, a Hun Birodalom
bukása utáni első rabonbánra, de felbukkan Opour rabonbán, illetve Gelu, „a
vlakok vezetője”, és szerepelnek benne a székelyekkel hadakozó besenyők is. A
titokzatos Feketevitézről pedig az események sodrában kiderül, hogy ő nem
más, mint a honfoglaló magyarok Árpád vezére. Utóbbi a nemzetegységeszme
jegyében szól Zandirhámhoz és székelyeihez:
„Idvez légy héterdők havasának fejedelme, kinek néped hasonló a tengerek hullámaihoz, s magad egy szellem kézhez, mely vezérli azokat!
Szólt a feketevitéz felemelve siskát, s egy arcot tüntetve ki, mely hasonló
volt a Hadas Irnákéhoz. Jöttem én Árpád fejedelme a magyaroknak, a hét
erdők havasának földére, meglátogatni testvéreimet, kiket évszázadok
óta nem láttam. Jöttem én Etelének gyermeke hozzátok, Etelének gyermekeihez, legfőbb kincset, egy testvér népet hozva, hogy egyesüljünk, s
hatalmasok legyünk, mint őseink valának, midőn megrázták a földet”.473
472 Szinnyei, 1891–1914. II. 1031–1034.
473 Dózsa, 1843a. 45–70.
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A Feketevitéz folytatása a Beszélytár következő füzetében közölt, romantikus
eszmények mentén moralizáló, ugyanakkor a hagyományos erkölcsi-szellemi
értékek tiszteletére intő, a külföld utánzását elutasító Fényt ne űzzetek című
elbeszélés. Ennek narrátora ugyancsak Zandirhám, középpontjában pedig az ő
felesége, Jolán áll.474 Utóbbi elbeszélést már csupán a kor, a helyszín és a szereplők kötik a csíki krónikához (ezek kiválasztása nyilván nem véletlen), a Feketevitéz lapjain sűrűn felhasznált tartalmi elemeket itt már nem találjuk.
A Csíki székely krónika által ihletett, nyomtatásban megjelent reformkori
szépirodalmi alkotások a hun–székely folytonosság eszméjének továbbközvetítői egy szélesebb olvasóközönség felé. Míg ugyanis a történeti tárgyú, tudományos hangvételű írások csupán a művelt férfinép olvasmányai lehettek, az
útleírásokat, de különösképpen a „beszélyeket” nem vetették meg az úri meg
polgári társaságok asszonyai sem. Az irodalmi mű pedig nem érvel forrása hitelessége mellett, nem ütközteti az álláspontokat, tár elő kételyeket, csak mesél úgy, mintha meséje megtörtént volna.
JOSEF MARLIN: ATTILA
Josef Marlin (1824–1849) Szászsebesen született szász polgári családban. A
gimnáziumot Nagyszebenben végezte, majd teológiai tanulmányokat folytatott Bécsben. Már diákkorában írt leveleiben – szembehelyezkedve a hagyományos szász konzervativizmussal – Kelet-Európa társadalmi és művelődési
emancipációját sürgette. Írásaiban felhívta a figyelmet Kelet titkaira és értékeire, ismertetni próbálta a német olvasóval a román népköltészet értékeit,
hangsúlyozta a magyarság megkerülhetetlen történelmi szerepét a térségben.
A Pester Zeitung munkatársaként csatlakozott az Egyenlőségi Klub radikális
ifjú társaságához, ismerte Petőfit, Vasvári Pált, Klapka Györgyöt. Az 1848-as
magyar forradalom kitörése után nemzetőrnek állt, 1849-ben az Augsburger
Allgemeine Zeitung pozsonyi tudósítója volt, itt érte a kolerajárvány, mely tragikusan ifjú korban ragadta el.475 Figyelemre méltó, jórészt feledésbe merült
szépirodalmi munkásságából bennünket most az 1847-ben befejezett Attila
című regénye érdekel, ebből idézünk:
„Közép-Magyarország síksága, vagyis a Tisza és a Duna közt elterülő
óriási puszta valamikor elhagyatott sztyepp volt, csak itt-ott akadt rajta
egy-egy tanya, árván, szomorúan és bizonytalanul a környező sivatagban, lakóik durvák és harciasak. […]
Ezt a sztyeppet komor előidőkben egy sajátos, vad és hősies lovasnép
foglalta el, különböző neveken, más-más vezérek alatt és törzsi hovatartozás szerint rontva be Európába, míg az európai szokásoknak megfelelően állandó letelepedésre nem kényszerült s nemzetté nem vált.
474 Dózsa, 1843b. 1–28.
475 Marlin, 1994. 3–4. (Balogh Edgár Előszava)
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Ebben a pusztaságban szörnyű dolgok történtek, s még mielőtt Európa bármely korszerű államát megalapították volna, erről a vad és kietlen
tájról bontakozott ki egy egész világbirodalom.
Ez volt az első, rettenetes megjelenése annak a népnek, mely ma itt
lakik a Tisza körül. Akkor került sor első borzalmas és hatalmas tetteire,
hogy a történelem megőrizze és a késői unokáknak elmesélje azokat. […]
A döntő csatát elvesztették, a hunok uralma felbomlott!
Európa fojtogatói Ázsiába menekültek vissza, s új hadvezéreik a Fekete- és Kaspi-tengernél alapítottak új birodalmakat, amint ez ama kor zavaros mondáiból kitetszik.
A hun uralom romjain germán országok keletkeztek, míg csak ezeket
is el nem sodorta az a hatalmas végzet, mely a vad vándorokat Dél és
Nyugat népeivel olvasztotta össze, új, fiatal államoknak adva helyet. […]
A hunok unokái azonban a sztyeppről visszatértek. Mert a népben élt
a régi hírnév és birtoklás emléke.
Ezer év telt el Attila unokáinak bevonulása óta, de a hajdani hősök
ivadéka ma is itt él a Tisza és Duna között s az egykori dicsőséges királyról regél”.476

Marlin e részletben nem foglalkozik külön a székelyek hun gyökereivel, erdélyi folytonosságuk gondolatával, a magyar eredetkérdésben viszont egyértelműen színt vall: a magyarokat a hunok utódainak és jogos örököseinek tekinti. A barbár hunokról némi idegenkedő borzadállyal ír, de egyben őszinte
csodálattal adózik vitézségüknek és jellemüknek. Az 1847-ben, Pesten, Heckenast kiadásában, a Geschichten des Ostens (Kelet történetei) sorozatban megjelenő történelmi regény szászföldi elterjedése révén találhatott székely olvasókra is.
MAGYARÓSI SZŐKE JÓZSEF: BÁLÁMBER
A következőkben bemutatandó mű már a reformkort lezáró forradalmas idők
terméke, híven tükrözve az előző korszak szellemiségét. Szerzője, Magyarósi
Szőke József professzor (Csejd, 1793. április 19.–1866. szeptember 29., Székelyudvarhely) középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte. Két évig bölcseletet és teológiát hallgatott a marburgi
egyetemen. Rövid magánnevelői (a gróf Bethlen család búni kastélyában), illetve lelkészi szolgálat után (ugyancsak Búnon), 1832-től haláláig a székelyudvarhelyi Református Kollégium tanára, majd rektora lett. Tanított bölcseletet, lélektant, anatómiát, történelmet, latin és görög nyelvet. A matematika
oktatásához használt jegyzetei a reáltudományok terén szerzett korszerű ismereteiről tanúskodnak. Újraindította az ifjúsági zenekar működését, nyugdíjalapot létesített a pedagógusok számára. A szabadságharc bukása után meg476 Uo. 44–48.
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hurcolták, a kollégium diákságának bátor kiállása miatt az 1848-as események
idején. Lakását, kertjét a kollégiumra hagyta. Kiadott munkái: Magyarosi Szőke
József poétikai munkái. I–III. (Marosvásárhely, 1830); Iba és Szelima (szomorújáték, Marosvásárhely, 1831); Táncvigalom és hangászat (versek, Marosvásárhely, 1847); Költői levelek (Székelyudvarhely, 1870); Lantos költemények (Székelyudvarhely, 1871).477
Bálámber című szomorújátékát „1848 nyárelő 14-én” fejezte be, ami rányomja bélyegét a mű hangulatára, mondanivalójára. Minden bizonnyal abban is szerepe van ennek az időpontnak, hogy a Bálámber – Magyarósi többi
jelentősebb munkájától eltérően – kéziratban maradt.
A mű főszereplője Balambér hun király, akinek felesége a hunok által hódoltatott Athanarik király lánya, Theodóra. Gyermekük nem született, ami megrontani látszik családi békéjüket. Nem sejtik, hogy Balambér apródja, Kharaton egy ifjúkori kalandból származó közös, csecsemőként elidegenített
gyermekük. A féltékeny Theodóra meg akarja mérgezni az egyik fiatal udvarhölgyet, mikor viszont megtudja, hogy mérge ártatlant ölt, öngyilkos lesz.
Közben kiderül a legfőbb érintettek által nem sejtett titok, Balambér pedig
királyi örököséül jelöli Kharatont.
A cselekményt és a párbeszédeket áthatja a romantikus szenvedély, a szerző
politikai felfogását a késő ókori történetbe ágyazottan fejti ki. A témaválasztás
nem véletlen: Magyarósi szabadságeszménye a hunok harcos népének mintájára fogalmazódik meg. Balambér az udvarában kezesként élő római vezérrel,
Aetiusszal folytatott egyik vitájában így érvel:
„Vitéznek joga kard, vitéznek joga van,
Földjén az istennek, karddal, vitézséggel
Teremteni népének hont, szabadságot!
Nem ily jogot gyakorla hősi nemzeted?
Honná Világot Róma is nem így teve?
Ilyen jogon és ilyen áron hódítok én.
[…]
Hunok az én népem, e harci jellemű,
Ha ős nemébe megmarad s nem korcsosul,
Ereje kül számát sokkal fejül múlja.
Fejül, ha szolga, bár roppant sereg lepi
Kicsin, de lelkesült szabad csoportomat
Tízszerte több erőt győz, mert szabadságért,
Önügyiért harcol, ön tűzhelyért, honért,
Nem soldosokra bízza honja védelmét,
Se nem cseléd, sellér s kóbor keringőkre”.478

477 Hermann, 1993. 317–318.
478 Bálámber. Szomorújáték öt felvonásban. Írta Magyarósi Sz. József. SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lt.sz. 5356. 21.
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Tullus, a jós pedig, ugyancsak Aetiusszal beszélgetve, kijelenti azt, ami talán eldöntötte a kézirat sorsát:
„Mert zsarnok ott van csak, hol gyáva a nemzet”.479

Magyarósi számára a hun–magyar népazonosság evidencia, miképpen ez
Balambér hagyakozó monológjából kiderül:
„Kezdő nevét viselje, népemről, hazám,
Maradjon fenn örökre e név: Hunnia!
Nem irigylik ezt késő hálás utódaink,
Mert mit vérrel szereztünk abból osztottunk
Idegen jövénynek is jó bor s kenyérföldet”.480

A szerző hite szerinti hun–magyar folytonosságra pedig a már örökösül kijelölt Kharaton fogadalma utal:
„Követni téged s Aetiust szent ösztönöm. –
Alig várom, dicső kőszikla bércéről,
S pompás királyi várából tekinthetni
Amaz iker várost, Pannóniának földén
Melyek között ömleng a nagyszerű Dunánk,
Melynél királyibb lak nincs a Világon is,
Miként nekem testőreid lerajzolák”.481

A Bálámber kéziratban maradt: legfeljebb a kollégiumi tanárok, szorgosabb
diákok találkozhattak vele a szerző hagyatékában. Több mint egy évszázadnak
kellett eltelnie, hogy a kutatók figyelme megakadjon elfeledett sorain. Bizonyítja viszont szerzője elkötelezettségét a párizsi barikád és a pesti ifjak forradalmi eszméi iránt, és tanúskodik arról, hogy a professzor, nemzedéktársaival
egyetemben meg volt győződve: a magyarok Balambér és Attila hunjainak
utódai.

479 Uo. 40.
480 Uo. 56.
481 Uo. 55.
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„HUNORTÓL S MAGORTÓL EGYARÁNT
SZÁRMAZTUNK”
A szkíta–hun eredettudat a 18. századi és 19. század eleji székely közéletben és
közhitben

A HABSBURG BIRODALOMBA kebelezett Erdély császári alkotmánylevele,
I. Lipót – végső formában 1691. december 4-én kiadott – diplomája ugyan nem
beszél szkíta régiségből fennmaradt jogokról, de ettől eltekintve a székelyekről a Tripartitum szellemében szól:
„A székelyek, eme legharciasabb néptörzs, mint eddig voltak, úgy ezután is mentesek legyenek minden adófizetéstől, minden téli és nyári
katonai elszállásolás terhétől s birtokaik után, amelyeket hadfölkelés kötelezettsége mellett bírnak, tizedfizetéstől és egyéb szolgálmányoktól.
Ezek ellenében azonban a haza védelmére saját költségükön katonáskodni tartoznak ezután is”.482

Ugyancsak a Diploma Leopoldinum viszont leszögezi Erdély adóját háborús
időben 400 000 forintban, amiből a székelység 1692-ben, a tordai országgyűlésen „jó akaratjából” 22 000 forintot vállalt. Ez a kényszerű „jóakarat” az
egész korszakban kötelezettségként rögzült, sőt, az ország adójával együtt folyamatosan nőtt a székelyek adórésze is: 1693-ban már 35 000-re 1702–1703ban 93 750-ra (az egész fejedelemség által fizetett 750 000 forintból).483 Nem
csoda hát, hogy midőn 1703-ban zászlót bont a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc, a székelyek többsége a kurucok mellett sorakozik. Ennek az időnek az emlékét több székely ihletésű kuruc nóta és költemény őrzi. Számunkra
egy 1707 körüli, A székely kurucok dala című költemény tűnik érdekesnek,
amely a helyben maradott, Attila véréből származó székelyeket dicsőíti.
„Látod kuruc, a lófejő484:
Ő Atilla igaz-vérő,
Ő bennt maradt hazájában, –
Inkább itt dől a sírjában …
A lófejő!”.485

482
483
484
485

Szádeczky, 1927. 297.
Uo. 298–300.
Lófő.
Loósz, 1904. 128.
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A Rákóczi-féle mozgalmat követően a császári kormányzat úgy döntött,
hogy tovább nem tart igényt a székelyek – Leopoldinumban rögzített – hagyományos, saját fegyvereikkel és tisztjeikkel teljesített hadi szolgálataira. Fegyvereiket begyűjtötték, a hadi teendőket ellátó székkapitányok, illetve az egész
székelység harci készültségéért felelős székely generális tisztségét megszüntették. Ezek után már csupán idő kérdése volt, hogy a hadi alapú székely kiváltságok mikor és miképpen lesznek visszavonva.
A Habsburg-kormányzat e helyzet kezelésében a fokozatosság elvét követte.
A számottevő és rendszeresen begyűjtött adó bevezetése, majd a hadi szolgálat hagyományos módozatának megszüntetése után, megfelelő idő teltével,
egy érdekeit hatékonyabban szolgáló székely katonai szervezetet hozott létre.
A határvédelem takarékos korszerűsítésén túlmenően – a katonai szigorral érvényesítendő központi irányítás révén – a hatalom a székely autonómia maradványait is tovább akarta csorbítani. Az viszont túlzás, hogy a központi hatalom kizárólag székelyellenes jogtipró offenzívájával állnánk szemben. Imreh
Istvánt idézve: „az, ami a székely székekben történik […] beilleszthető abba az
újkor eleji üzemies struktúramódosulásba, amely a középkorias autonómiák
megfogyatkozásával együtt jár. A kollektív jogok, a hagyomány szentesítette
privilégiumok intézményi kereteinek, a »kicsiny társadalom-alakulásoknak«,
a »szabadság kis körei sokaságának« szembe kellett nézniük a hatalmasabb
alakulatnak az őket erőtlenítő vagy éppen felszámolni akaró törekvéseivel”.486
A magyar nemesi kiváltságok, a vármegyei autonómia a székely székek önkormányzatánál nem kisebb szálkák voltak a hatalom szemében.
A székelyek bekapcsolása a magyar kiváltságosok féken tartását (is) célzó
határvédő láncba viszont nem bizonyult a Habsburg-politika kezdettől sikeres
húzásának. Akik ezt kitervelték, egyfelől túlbecsülték a székelyek és vármegyei
magyarok közti különbséget, másrészt azon elképzelés sem hozta meg a kívánt eredményt, hogy egy szigorúan szervezett katonatársadalom körülményei közt majd mérséklődnek a makacs autonómiaigények.
Nicolaus Adolf Buccow, Erdély 1761-ben kinevezett hadparancsnoka – a
székely ezredek szervezését megelőzően – sikeres katonatoborzást folytatott a
határközeli román lakosság körében. A jobbágyterhektől való szabadulás ígérete itt sokakat csábított a határkatonaság soraiba, ám a beváltás halogatása
helyenként őket is szembefordította a központi kormányzat akaratával. Ez főképpen azokon a román vidékeken történt, ahol a középkorban léteztek kiváltságos autonóm közösségek, és ezek emléke nem merült teljesen feledésbe.487
A székely ezredek 1762 nyarán megkezdett szervezése már sokkal nehezebb
feladatnak bizonyult. Schröder ezredes, a királynő nevében kibocsátott körlevelében, az ősi harci erényeiket idézve igyekezett hatni a székelyekre, de az
elsőként célba vett Gyergyószék lakossága nem engedett az egyelőre békés
486 Imreh, 1994. 7.
487 Șotropa, 1975. 75.
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unszolásának. Udvarhelyszéken Buccow személyes jelenlétével próbált nyomatékot adni az akciónak, de a toborzás kudarcba fulladt. Az „anyavárosban”
összegyűlt, főleg vidéki zúgolódó tömeg, 1762. szeptember 18-án a főparancsnokot arra késztette, hogy sebtében távozzon, mintegy lemondván ezzel
Udvarhely hadrendbe állításáról. A határsávhoz közelebb fekvő, stratégiailag
jelentősebbnek ítélt székely székekben (Csík–Gyergyó–Kászonban, Háromszéken meg Udvarhely Bardoc fiúszékében) viszont a sorozóbizottság ezt követően egyre erőszakosabban lépett fel.
Ebben a közhangulatban válik a székely közéleti retorika fontos elemévé a
székelyek – hitük szerint – szkíta–hun alapokon álló, ősrégiségbe visszanyúló
szabadságjogainak kérdése. A határkatonaság felállítása előtt aligha létezett
székely, aki kételkedett volna az „alkotmányos jogok” erejében, abban, hogy a
székely kiváltságok törvényes volta felülkerekedik a kormányzat történetiségre érzéketlen racionalizmusán. Pedig a hatalom már korábban jelét adta annak, hogy a Lipót-féle alkotmánylevél ígéreteit nem tekinti időszerűnek. Az
illúziók továbbélése 1763 tavaszáig, ha nem is indokolt, de bizonyos fokig érthető. A királynő nevében végrehajtott erőszakos sorozások viszont már jelzésértékűek kellett volna, hogy legyenek, a székely sérelmi politika további esélyeit illetően. Mégis: a székelység sorsáért aggódók nem látnak más kiutat a
válságból, mint a vérrel szerzett „scithiai nemes prerogativákra” való hivatkozást, melyek perdöntő erejű hamisítatlan régi bizonyítékai – miképpen hinni
szeretnék – elő kell, hogy kerüljenek a székely levéltárak éppen rendezetlenségükből adódóan titokzatos zegzugaiból. Legalábbis erre utal az udvarhelyi
„köznemesek” 1763. június 28-án, székük tisztségviselőihez intézett kérése:
„Alázatosan instáljuk a tekintetes officiolatust,488 hogy súlyos bajai
nem csak székünk, sőt egész székel nemzetünknek keserves ínségünkkel
naponként áradnak, melyek megenyhítésére nékünk megmásolhatatlan
szükségeink vadnak minden nátiónknak törvényeire, diplomáira, privilégiumaira, constitutiójaira, indultumaira, szokásira etc. Minthogy penig
mind azok, valamik voltak és lehettek, nemes székünknek, mint első és
anyaszékünknek protoculomában tanáltathatnak: méltóztassék a tekintetes officiolatus az egész archiumot [így!] első levelétől fogva utolsó levélig felhányattatni, valamik tanáltatnak kikerestetni, mint magunk
védelmire való hasznos és szükséges instrumentuminkat s azokat kiírattatván, in paribus nékünk kezünkhöz adni. Azonban mint bizonyosabban
értjük, azon literale instrumentumok kérettentnek ki a nemes szék archiomából, kérjük mindazonáltal alázatosan a nemes officiolátust, azoknak kiadattatásával ne siessen, míg mi meg nem látjuk, s nemes székely
nationknak conservatiójára azokat meg nem vizsgáljuk. Holott egész
székely natiónknak, nem más nemzeteknek tulajdoni, hathatós és védel-

488 Hivatalt, hatóságot.
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mező instrumentumi, egész nemzetünk híre és akaratja nélkül ki nem
adattathatnak…”.489

„Nemes Udvarhelyszéknek két filiálisaival való igaz, kiváltképpen való tiszta székelyek” még aznap benyújtják folyamodványukat a királybírákhoz és a
székhez. Ebben felhívják a szék – többnyire előkelő nemesi családokból való
– elöljáróinak figyelmét, hogy őket, „alább való de nemességben egyenlő gradusban levőket” a megpróbáltatások közepette magukra ne hagyják, mert –
mint írják – „a mi veszedelmünkből természet szerint kell következni a felsőbb
gráduson lévőknek is veszedelmének, minthogy nemesi szabadságunk egy
fundamentomon épült s egy törvényből tartatik…”.490
Július 12-én Udvarhelyszék ugyanazon „örökös lakossai, székelek, kiváltképpen való nemesek” a szék tisztségviselőihez és közgyűléséhez fordulnak.
Határozott hangnemben figyelmeztetik a címzetteket a szék „közönségével”
való közös eredetükre, a minden székelyre érvényes szabadságot pedig a szkíta–hun időkből vezetik le:
„Nem ítiljük szükségesnek lenni, hogy számláljuk Nagyságtok előtt
már talám a körül való országokra is kihíresedett, mérték nélkült való
sokféle ínséges nyavalyáinkot, akik naponként tulajdon szemekkel nézték, s ma is szemlélik; hanem csak egyedül legelsőbben is arra emlékeztetjük Nagyságtokat:
1-mo. Hogy amint a[nn]o 1514 törvénybe írattatott, tudni illik egybe
vetvén a Decretum Tripartitum 3-dik részének 4-dik titulusát, első részének 3-dik titulusával: egy nemzetből Hunortól s Magortól egyaránt származtunk Nagyságtokkal, és azután Schithiából kijövén [kiemelés HGM], egy
áron vásárlók meg sován földünköt, melyet ez ideig mint feljedzi azon
Tripar[itum] Decretum 1-ső részének 18-dik titulusa: minthogy mélyen
az ellenség torkába helyeztetett, nem kevesebb áron egyaránt tartottuk;
és minthogy egy nemzetből való származásunk kitetszik, egyaránt bizonyíttatik szabadságunknak is egyenlősége, mert senki alább való nem
lett azon törvény szerént, hanem aki a communitas poroncsolatját nem
teljesítette, az olyanok pedig ugyancsak azon Decretum titulusa bizonyságtétele szerént avagy megölettettek, avagy örökös jobbágyságra, szolgálat alá vettettek; mi pedig meg nem ölettettünk, mert még élünk, de
jobbágyságra sem vettettünk, mert senkit nem szolgálunk, tehát egyenlőségünkben maradtunk; és így azon Decretum 1-ső részének 2-dik titulusa szerént a gradusban lévő méltóságokkal ratione libertatis, exemptionis et immunitatis491 praerogativ egyenlőknek kell állíttatnunk. Melyet ma is
bizonyít nemes Magyarorszég, midőn az igaz székelt mint verus et indubitatus492 nemes embert úgy tartja, táplálja.”

489
490
491
492
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Hangsúlyozzák, hogy a „gradusban lévők” szintén a közösség soraiból
„emeltettek fel tudományokért, s más lelki ajándékokért”, ezért ők is kötelesek
hallatni hangjukat a határkatonaság szervezése ellen. Úgy gondolják, hogy a
katonaság felállítását célzó „új systema vagy planum […] meg nem lehetne
egész nemes natiónknak consensusa, híre és akaratja nélkült”, szükséges tehát „hogy nemes natiónknak gyűlése erudeáltassék ott, a hol illik…”
A folyamodvány megfogalmazóinak hivatkozási alapja a Triparitum, az Approbaták, a Compilatae Constitutiones, a Leopoldinum, az 1744-es, Mária Terézia által jóváhagyott országgyűlési végzések. Az is jellemző, hogy Mária Terézia az oklevél szövegében mint „felséges Grófi Asszonyunk”, vagyis a
székelységet felügyelő első számú királyi tisztségviselői minőségében szerepel. Befejezésképpen, miután a székelyek adóztatása ellen is kifogást emelnek,
újból figyelmeztetik a szék elöljáróit:
„Méltóztassanak Nagyságtok e szerént minket manuteneálni493 s valamire törvényeink, indultumink utat mutatnak a szerént kormányozni,
mert a meghasonlott országnak el kell pusztulni, a mint szomszéd székeink siralmas bizonságaink”.494

A fennebb idézett iratok szövegének tanúsága szerint az udvarhelyi szabad
székelyek úgy vélték: csakis ők, az „anyaszék”, az egykori „capitalis sedes” kiváltságosai hivatottak és képesek az egész székelységet érintő bajok, az előjogok elvesztése és a határkatonaság szervezése okozta nyomorúságok elhárítására. E meggyőződést táplálta bennük a határkatonaság terhétől sújtott székek
magatartása is, melyek támogatást reméltek és kértek a katonaságtól megszabadult Udvarhelyszék elöljáróitól. Ez azért meglepő, mert évszázadokkal korábban, amikor Udvarhelyszék „főszéki” státuszának még volt szerepe a székely területi önkormányzat rendszerében, éppen a többi szék elöljárói
igyekeztek megkérdőjelezni vagy legalábbis korlátozni e hegemóniát. E tekintetben sokatmondó a háromszéki lófő és gyalog székelyeknek Udvarhelyszék
„közönségéhez” címzett átirata, melyet Udvarhelyszék közgyűlése ugyancsak
1763. július 12-én tárgyalt és foglalt jegyzőkönyvbe. A határkatonaság szervezése okozta nyomorúságokat felpanaszoló háromszékiek a székelyek vérségi
összetartozására és közös történetére figyelmeztetnek:
„Mi háromszéki adózó unius sessionis primipilaris és pixidarius495 nemes székelyek, egyik része vagy tagja lévén az egész nemes székely nationak, úgy hogy mióta eleink Scithiából együtt a kegyelmetek eleivel és a
több székben lakó minden igaz székely mágnások, felsőbb és alsóbb renden lévő nemesek eleinkkel kijöttek és ezen földet (melyet mindeddig
Isten jóvoltából bírunk) magok erejekkel és vérekkel szerzették, úgy azu493 Megtartani.
494 Szádeczky, 1908. 418–422.
495 Egytelkes lófő és gyalog.
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tán is fegyverekkel s directiojokkal együtt is oltalmazták, minden királyokot és fejedelmeket mindeddig minden hasonlás nélkül igaz hűséggel
együtt szolgáltak; innen volt és vagyon, hogy mely sok és nevezetes meritumokot tettenek, minden magyar királyok, erdélyi fejedelmek és nagy
dicsőségű felséges Austriai ház alatt, teljes azzal a Magyar Krónika; de
bizonyság arra az is, hogy scithiai nemes praerogativánkot, melyről a törvény Tri[partitum] Decr[etum] partis 3. tit[ulus] 4-to, mind azon szent
királyok és fejedelmek, mind a fels[éges] Austriai ház szép privilégiumokkal, szabadságokkal, diplomákkal megerősítették. […]
A mi szents[éges] fels[éges] Asszonyunk azon confirmált törvények
szerint manuteneált is minket mindeddig kegyelmesen; de az ő f[elsé]ge
k[e]g[ye]l[me]s és szent intentioja és minden parancsolati ellen rész szerint erőszakkal, rész szerint igéretekkel akarnak minket szép székely nemesi szabadságunktól megfosztani az idegenek, midőn oly titulus mellett, hogy a fels[éges] királyné Asszonyunk positive parancsolta volna
(melyet eleinkkel soha nem cselekedtek), életünk feje vesztése [így!]
alatt, költött parancsolat mellett mérték alá húzának, conscribálának,
[…] regimentekre, compániákra, mint a paraszt bánátusbeli gyülevész
népet felosztottanak vala, pálca alá fogtanak vala, meg akarván fosztani
szentséges jó felséges Asszonyunk parancsolatja ellen Scithiából hozott,
ősünkről ránk szállott nemesi szabadságunktól”.496 [kiemelések: HGM]

II. József (1780–1790) uralkodása idején még hangsúlyosabb offenzíva indul Magyarország és Erdély különféle hagyományos autonóm szerveződései, a
legkülönbözőbb privilegizált rétegek előjogai ellen. E folyamat kezdetét jelzi
az 1782. március 8-án tartott udvarhelyszéki közgyűlésen megszövegezett, a
császárnak címzett panasztevő felirat („Supplex Libellus Nobilium Siculorum in
Sede Siculicali Udvarhely…”). Túl a gyanakváson, kiérezni belőle a határkatonaság szervezésének kezdete óta folyamatosan jelenlévő érzékenységet, mely
hevesen reagál minden hatalmi gesztusra, ha annak gyanítható célpontját a
székely előjogok képezik. A fő sérelem csak látszólag terminológiai jellegű, az
orvoslása érdekében megfogalmazott érvek pedig megint visszanyúlnak a
szkíta–hun gyökerekhez:
„… Már néhány esztendőktől fogva a contributionalis497 tabellákba
rectificator498 co[mi]ssarius uraiméktól libertinusi titulussal irattattunk,
mint hajdan a jövevény és országtalan emberek írattak, holott N[agysá]gtok
előtt tudva vagyon:
1-o. Hogy a De[cr]ét[um] 3-dik végzésének 4-dik Titulusa első végzésének 3-dik Titulusával egybe vetvén, a székelek egy nemzetből Hunor és
Magortól származtak midnyájon, és annak utána Scithiából lett ki származásokkal ezen tartományokot biradalmok alá vevén [kiemelés: HGM] mind
ezideig […] bírták és az ellenség torkába nemcsak oltalmazták, hanem a
496 Szádeczky, 1908. 414–418.
497 Adózási.
498 Kiigazító.
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töb keresztény országok[na]k és tartományok[na]k mint egy oltalmazó
kő falai lévén azokat is védelmezték.” […]
„2-do. Alázatosan könyörgünk primo: Minthogy mű székelyek nem
libertinusok, hanem kiváltképpen való nemesek vagyunk […], rectificator
co[mis]sarius uraimék libertinusi név alat ne írjanak, hanem corrigáltassék, és azután is ős törvényes titulusunkkal illettessünk”.

Az érvelésben hivatkozás történik az 1559-es gyulafehérvári országgyűlésre, ahol – írják a panasztevők – „nemeseknek ítéltettünk”, illetve a Leopoldinum 14. cikkelyére.499
A székelyek aggodalma hamarosan újabb és újabb igazolásokat nyer: az ország közigazgatási átszervezése (mely megszünteti a székely székeket, valamennyi autonóm előjogaikkal), a magyar Szent Korona Bécsbe költöztetése és
a koronaőrség feloszlatása, a német nyelvű ügyintézés kötelezővé tétele a közigazgatásban és oktatásban, a népszámlálás elrendelése (amelyet a kiváltságos rendek megadóztatásuk előkészítéseként értelmeznek) a tiltakozások valóságos áradatát indítja el. Az udvarhelyszéki levéltár ún. „Nemzeti Ládájában”
(ahova a szék nótáriusai „az egész székely nemzetet” érintő leveleket próbálták összegyűjteni) a panasztevő „instanciák” gyűjteményét találjuk 1784 elejéről, benne a marosszéki rendek tiltakozásával, melyben felháborodottan
írják:
„… Ez a nemzet őseink vérével szerzett s azoktól ős jussal leszállott
örökségét úgy bírja, és per tribus et generationes500 eleitől fogva úgy osztotta, hogy abban jus regium se lett légyen…”.501

Ezt követően egyre-másra születnek a tiltakozó folyamodványok, melyekben a székelyek a visszavont előjogok tiszteletben tartását kérik, így a Csík-,
Gyergyó- és Udvarhelyszék egyesítésével létrehozott Udvarhely vármegye
rendjei 1787 októberében:
„… Münket régi ős törvényeinkben és szabadságainkban, melyeknek
szentül való megtartásuknak halhatatlan bizodalma és kegyelmes igérete alatt önként adta volna magát ezen hazánk a Felséges Austriai Háznak
szárnyai és uralkodása alá, által dücsőült eleinek arról esküvéssel tett
szentséges ígéretei és fogadásai szerént megtartani, azon törvényeinknek és szabadságainknak egy üdőtől fogva sok újító rendelések által lett
meg sértődéseket atyaiképpen orvosolni, hazánknak s nékünk székely
nemzetünknek megromlott hajdani állapotját helyre állítani…”.502

499
500
501
502

USzLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. I/2.
[Jelen szövegben:] nemek és ágak szerint.
UszLt. Nemzeti Láda. 25.
UszLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. I/7.
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Majd később, 1789. december 8-án, ugyanazok a rendek a vármegye közgyűlésén jelenlévő Michael Bruckenthal királyi biztoshoz fordulnak, hogy közvetítse a császár felé panaszaikat:
„… Minden nyomorúságoknak közönséges céljául tétettünk, nemes
nemzetünk tárgyul tétetett másoknak, az alacsonabb rendi embereknél
alább valókká lettünk, mert azok nyelvekkel, köntösökkel, életek módjával szabadon élni hagyatnak, mi nékünk pedig nevünk, nemzetünk, szabadságunk és a nyelvünknek el változtatásával törvényünk kockára tétetik…”.503

A szkíta–hun gyökerek emlegetése nem minden József-kori folyamodványban jön elő tételesen, de a rájuk alapozott jogokra épített érvelés, az uralkodó
hajthatatlan, történetiségre érzéketlen racionalizmusa dacára is kihagyhatatlannak bizonyul. Kihagyhatatlannak, de hatástalannak is, egészen 1790. január 26-ig, midőn a császár – nyilván, akkor sem ezekre reagálva – halálos ágyán
visszavonja Magyarországot és Erdélyt érintő rendeleteinek többségét.
Az 1790. december 21. és 1792. augusztus 21. között zajló erdélyi országgyűlés során folytatódnak a felvilágosult abszolutizmus reformjait célzó restaurációs törekvések, illetve az ezeken is túlmutató sérelmi viták. 1791-ben a
székely küldöttek beadványban figyelmeztetik a rendeket arra, hogy a császári
rendeletek visszavonásával a székelység panaszai csak csekély mértékben lettek orvosolva:
„Nem méltán panaszkodik-e nemzetünk, midőn eredet szerint való és
sok ütközetnek veszedelmei között fenntartott drága szabadsága csaknem végképpen elnyomatott? Nem méltán panaszkodhatik-e, midőn
törvénye, régi szokása és sokrendbéli királyi és fejedelmi adománylevele
mentségei ellen állapotja sokféle tartozások terhével alacsonyíttatik és
avagy maguk a Tekintetes Státusok is nem érzékenyen szenvedik-e, midőn látják természet szerint való atyjokfiait, kiknek nemzeti szabadságuk soha semmi ellenkező törvénnyel, vagy törvényes végzéssel e mai
napig el nem töröltetett; törvényekben, szabadságokban, szokásaikban
és privilégiumaikban az időnek viszontagságaiban annyira elnyomattattaknak lenni, melyben magát úgy szemléli, mint oly nemes eredethez
hasonlíthatatlan maradék, kit ha egyfelől a kezdettel együtt járó ős igazsága, másfelől a mostani kegyelmes Uralkodónak igazságos szerető jósága nem bíztatná azoknak a régi valóságára lehető visszaállításokról,
csaknem minden reménységét elvesztené? Midőn látják őket törvénytelen adózásokkal terheltetni, mindenféle nemteleneket illető tartozásokkal szorongattatni, gyermekeiket nemzeti, de törvény ellen állított katonaságba kényszeríteni, a tanulástól elszorítani és idegen elöljárók által
törvénye, szabadsága és minden privilégiuma ellen verettetni, azokat ily

503 UszLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. I/9.
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sokféle utakon alacsonyíttatni, kik néha napján az országnak legbiztosabb védelmei, vitéz társai voltak?”.504

Amikor pedig a szkíta–hun–székely leszármazás kérdése tudományos viták
kereszttüzébe kerül, a székely közéleti elitet ott találjuk a mitikus múlt igazának – ha kell, csalafinta módon történő – védelmezői soraiban. Erre az egyik jó
példa Biró Gábor csíki főkirálybíró szerepe a Csíki székely krónika pályafutásában. Biró kapcsolatban állott a krónika iránt nagy reményeket tápláló Aranka
Györggyel, „jóltévő és levelező társ” volt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságban,505 de ennél is korábbi volt barátsága a vitatott forrásunk felbukkanásában főszereplő Farkas Nepomuk János nyugalmazott plébánossal, aki maga
ajánlotta a Társaságba való felvételét. A krónikáról a plébános így írt Aranka
Györgynek 1796. 11. 20-án:
„A mely régi hagyományos levelekből írás most nem régiben kezemre
akadott a méltóságos főtiszt úr által, székely nemzetünknek eredetire, díszes viselt dolgaira, vitézségire, szokásaira, sok úri famíliáknak lejövésire
s bizonyítására, csángók isméretére s több eddig per alatt isméretlenül
hevert nagy dolgok felfedezésire, megbecsülhetetlen kincset érne…”506

A történetben szereplő „főtiszt” természetesen nem más, mint a Csíkmadarason lakó Biró Gábor. Szádeczky ugyan nem gyanúsítja őt azzal, hogy a hamisítás tettében is részes lett volna, szerinte Biró a történetben „csak mint forgató szerepelt”.507 Kétség viszont nem fér hozzá: tagja volt annak a körnek,
mely olykor ártatlanul, netán gyanakodva, vagy éppen a tények pontos tudatában egyengette a Csíki székely krónika útját.
A másik sokat emlegetett „krónika”, a Kázi Lajosnak tulajdonított több mint
kétes forrás pályafutásában láttuk, hogy egy udvarhelyi elöljáró játszott –
pontosan nem tudni mi módon – szerepet. Azt tudjuk, hogy Lukátsffi László
Becze Gáborral (akiről sejtik, hogy a szöveg másolója [?] lett volna) egy időben
viselt hivatalt a József-kori Udvarhely vármegye tisztikarában. Szigethi Gyula
Mihály vallja, hogy hozzá Lukátsffi juttatta el a Kázi Lajos „krónikájához” írt
Bévezetés szövegét, ő biztatta, hogy foglalkozzon a kérdéssel. Van tehát két
hamis krónikánk, és körülöttük serényen ügyködik két székely elöljáró: ez önmagában elgondolkodtató tény.
Az abszolutizmus éveiben dívó, ősi jogokra alapozott politikai érvelés a következő évtizedekben is a székely közélet sajátja marad. A székelyek adó ellen
való Instantiájok 1810–11-ből származó, az erdélyi országgyűlés rendjei elé
tárt szövegében a történelmi érvelés már részletező és kidolgozott formát ölt:
504 A nemes székely nemzetnek alázatos könyörgő levele az erdélyi fejedelemség három nemzetből álló statusaihoz és rendjeihez. Kolozsvár, 1791.
505 Jancsó, 1955. 151, 224.
506 Szádeczky, 1905. 30.
507 Uo.
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az Instantia szintetikusan, a Csíki székely krónika nyomán, ám – meg kell adni
– igényes, szép magyar nyelvezettel mutatja be a székelység korai történetét:
„Vissza kell ereszkednünk a régiségbe, hogy fel eleveníthessük haldokló emlékezetét eleinknek, és meg újítsuk azoknak az igazságoknak
hatalmát a szívekben, melyek sokaktól elfelejtve, másoktól számba nem
vetetve hevernek. Azokból terjedhet világosság meg bontatott jussainkra, melynél szembetűnő lészen, hogy kérelmeink igazságon épülnek.
Tudva vagyon a t[e]k[inte]t[e]s constatusok508 előtt, hogy bár mi szegény és el alélt állapotban legyen is most nemzetünk, csak ugyan a mű
hajdani eleink a hatalmas Attila népének maradványai voltanak, a kik az ő
rengeteg birodalmának a vissza vonás által esett fel fordulását fellyül élvén, mint meg menekezett felekezetei egy nagy de megfordult szerencséjű nemzetnek, a havasok közt kerestek menedéket: tartományt foglaltak magoknak a sivatag erdők árnyékai között, lakhatóvá tették
munkájokkal a kietlenséget és a fenevadak rejtekeit kies tartományokká
változtatták. Így vetettek legtermészetesebb és legigazságosabb fundamentomot a birtok tulajdonosságának, így állítottak hazát és éltek benne
a szegényebb sorsú népek legfőbb javával, a szabadsággal, melynek szerelmét Ázsiai honnyukból hozták volt magokkal.
Három volt főképpen a miben a mű székely nemzetünk az ő ázsiai
honnyából által hozott szép szabadságát helyheztette, első a személyek
sérthetetlensége, mely a nemzetnek minden fiaira, mint atyafi részére kiterjedvén, mindeniknek személyét egyaránt oltalmazta az erőszaktól,
melyet az erősebbek szoktak űzni némelykor a gyengébbeken. Második a
jószág birtoka, mert azt a székelyek az első megtelepedésnek és a pusztából
lett felfogásnak jussán, teljes tulajdoni hatalommal bírták, a köz oltalomnak szoros, de igen természetes közelsége alatt, nemzetségek és ágazatok
szerint öröklették eleitől fogva, teljes hatalmú ura lévén a maga birtokának s jövedelminek.
Harmadik volt a nemzeti köz hivatalok viselése, mert ezeket eleink éppen olyan tulajdonnyoknak tartván mint fölgyeket és ezeknek viseletét
ki-ki (ha nemzetének tetszését érdemeivel meg nyerte) olyan igazságának nézvén, mint kezével meg mívelt szántó földjének megaratását; a
hivatalokat is nemzetségek és ágazatok szerint akarta nemzetünk viseltetni a maga fiaival, s a szabad választást úgy alkalmaztatta, hogy nemzetségekhez és ágazatokhoz legyen kötve; nehogy jövevények meg lepjék és
kezekre kerítsék az igazgatás fokait, és idővel a nemzet jussait fel forgassák. Így esett nemzetségünknek elrendeztetése az elsőbb időkben.
Tudva vagyon azért […] a régiségből: hogy havasos kerítésű székeinkben megállapodva, és a megemlített három féle szabadsággal békében
élve találták eleinket a hettu mogerek, vagyis a hét kapitányok alatt Európába költözött magyarok, kiknek egy része midőn ezen tartományba, melyet most Erdélynek nevezünk béjutott, a mű eleinkkel, mint azon egy
eredetű néppel kezet fogván, meg esmérte szabadságainkat, és kölcsönös
szövetséggel edgyesülvén véle, magához kapcsolta maradván nemzetün508 Társrendek.
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ket az egyesült erőnek legbecsesebb céljára; a nemzeti köz boldogságára”.509

A továbbiakban az Instantia idézi a királyság, majd a fejedelemség korában
érvényes privilégiumokat, bevett szokásokat, országgyűlési végzéseket, melyek a székelyek szabadságát, kollektív nemességét és adómentességét voltak
hivatottak igazolni, a Habsburg-uralkodók azon okleveleit, melyek ezeket elismerték, illetve a kor országgyűléseinek vonatkozó határozatait. Kiemelten
említi a Werbőczy-féle „Hármas Törvény Könyv” szövegét, valamint I. Lipót
császár Diplomáját.
Zsombori József munkássága kapcsán utaltunk már arra, hogy az 1820. február 1-jén ülésező udvarhelyszéki rendek mennyire lelkesen és támogatóan
fogadták a zetelaki születésű udvarhelyi plébános bejelentését a székelység
hite szerinti eredetének bizonyítását célzó kutatása szándékáról. Íme a közgyűlés jegyzőkönyvének vonatkozó szövege:
„… Főtisztelendő Sombori Jósef úr dicső nemes székely nemzetünknek ős igaz eredetének a legtökéletesebb megbizonyítására, székely
nemzetünk[nek] szíves érzésitől, hazafi egyenes lelkétől buzdíttatva, egy
munkát szándékozván kidolgozni, hogy a székely nemzetnek eredetit a
székely nemzet ellen szóló más ellenkező íróknak megcáfolására, a pallérozott világ előtt világosságra hozhassa; szíves és barátságos indulattal
megszólítja az egész gyrásszék rendeit, hogy akinek régi, a székely nemzetnek eredeti történetit, elöljáróit, úri nemzetségeit, egyszóval akárminémű környül állásait tárgyazó leveleket tanáltatnának, azokat akár
maga eredetiben, a legbátorságosabb felelő hiteles kezei közé a fenn tisztelt úrnak, akár a maga hiteles párjába[n] által adni ne terheltessenek.
Örömmel fogadva Universitasunk
a tisztelt úrnak abbéli ajánlatát”.510

A fentebbiekből már láthattuk, hogy az 1848 előtti Székelyföldön kevés oly
mértékben elterjedt és olvasott könyv volt, mint Werbőczy Tripartituma. Tanúsítják ezt a kor fennmaradt köz- és magánkönyvtárai, de adatunk van arra
vonatkozóan, hogy egyszerű földműves székely emberek is forgatták. Székelyföldön általában, az udvarhelyszéki Fehér-Nyikó völgyében különösképpen, a
19. század első felében élénk, önszerveződő művelődési tevékenység bontakozott ki. E kistérség falvaiban több egyesület, „olvasó társaság” alakult, melyekről a korabeli időszaki sajtóból értesülünk, de léteznek e törekvésnek helyben
fellelt kézírásos emlékei is. Ezek közé sorolható „Medeséri Márton János könyve”, mely – nem tudjuk, miképpen – a debreceni kollégium kéziratgyűjteményébe került. A könyv nemzedékről nemzedékre járt, lapjain több kézírás ismerhető fel. Rövid feljegyzéseket tartalmaz a 19. század első felének helyi
509 A Székelyek ado ellen valo Instantiájok. SzU.Tud.Kvt. Kéziratgyűjtemény. Lt.sz. 12806.
510 UszLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. I/38. b.
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eseményeiről, az időjárásról, továbbá a közösséget irányító ember (falusbíró?
járási „dulló”?) számára hasznos szövegeket (esketési formulák, törvények
másolatai, halotti búcsúztató „dal” stb.). E szövegek között találjuk kijegyzetelve (helyenként értelmezve-magyarázva, tehát nem egyszerűen átmásolva!)
a „Decrétum” székelyekre vonatkozó cikkelyét is magyar nyelven, a kezdetén
az eredetre vonatkozó részlettel:
„Az erdélyi Scitiaból kiket székelyeknek hívunk törvények ez:
Vagynak Erdélyben székelyek, kivált képpen való nemesek, kik a magyaroktól az után származtak, hogy Scithiából Magyarországba Pannóniába jöttek, kiket paraszt módon székelyeknek hívnak, és ezeknek mindenestől fogva külön törvények és szokássok vagyon, és tisztek[e]t
nemzetségre és nemzetségeknek ágazatjára osztnak köztek”.511

A Nyikó menti falusi elöljáró (?) jegyzeteinek némiképp egyszerűsítő képletében tehát az van, amit a múlt idők krónikásai, majd a kor Székelyföldön élő
tudós elméi írnak, nemkülönben, miként a közéletben érdekelt, a „nemzet”
ősjogait féltő rendek is vélekedtek: szkíták, (hunok,) magyarok, székelyek –
ugyanaz a nép.
Medeséri Márton János könyve azért is érdekes, mert egyébként igen kevés
adatunk van arra vonatkozóan, hogy a székely népi tudatban mikortól és
mennyire jelenik meg a szkíta–hun eredethit. Ezzel kapcsolatban hadd említsünk még egy 1778-as kiadású könyvet, amely a székelyudvarhelyi Katolikus
Gimnáziumból került a helyi Tudományos Könyvtár gyűjteményébe.512 E
könyv szabadon maradt oldalain, nemcsak az illető kiadvány székelyekkel
kapcsolatos állításaira, hanem általában a korabeli literátorok e kérdéssel foglalkozó munkáira reagálva valaki – vélhetően a gimnázium akkori pap tanára
– egy hat oldal terjedelmű kommentárt fűzött szép, gondos kézírással, választékos nyelvezettel, a különböző szerzők műveire történő szakszerű hivatkozásokkal. Ebből idézünk egy érdekes részletet:
„A székelyek körében az a szólás járja, hogy székel szülte a magyart. A
magyarok tehát a székelyek leszármazottai volnának? A székely emberek
származásuk jogán a magyar korona minden tartományában nemeseknek számítottak, valamikor a királynak járó mindenféle adó alól mentesek voltak, a földjeikből nyert sót szabadon használhatták, s az örökségükről annyira szabadon rendelkezhetnek, hogy azt még hűtlenség okán
sem vesztik el; sőt, ha örököseik nem volnának, hagyatékuk a szomszédjukat illeti”.513
511 Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára. Kézirattár. R6507.
512 Ioannis Severini: Conspectus historiae Hungaricae a prima gentis origine ad memoriam
nostram perductae. Pars prior. Editio altera. Posonii et Cassoviae, 1778. SzU.Tud.Kvt.
Lt.sz. 41231.
513 „Quando pervulgata apud Siculos paromia: Székel szülte a magyart; Hungari Siculos
posteri esse dicuntur? Et personae Siculae semper ipso iure sanguinis siculici vere
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A kommentár szerzője a „székel szülte a magyart” szállóigét – melynek ma
jobban ismert egy kevésbé szalonképes változata – magyarul iktatta a latin
szövegbe. Ez a tömör megállapítás abban az időben (a 18. század végén) – miképpen ma is – a székely eredetkérdésben vállalt állásfoglalásnak minősül,
noha a történeti keretek kifejtése nélkül. Tudomásunk szerint ez tekinthető az
idézett szállóige legrégebbi dokumentálható előfordulásának. A kézírásos betoldással kiegészített könyv – a gimnázium könyvtárában – latinul tudó diákgenerációk kezén mehetett át.
Ami pedig a részletesebben kifejtett székely eredetmondát illeti, annak népi
közegben való létezését okkal feltételezhetjük már az itt tárgyalt korszakban,
de csak közvetett adatok alapján. „A hadak útja csillagzatról” szóló „hagyományt” Ipolyi Arnold jegyezte le 1854-ben, Lugossy József akkor még publikálatlan kutatásaira hivatkozva:
„Hadak útja. Fogyaték népével hátrált Csaba, hogy az elveszett hon
visszaszerzésére ázsiai rokonaival egyesülten térhessen vissza, s Etele
szent kardját – mert így hagyá a jóslat – a puszták tengerének habjaiban
tisztára mártván, annak bűverejét visszaadja. Erdély véghatáránál őrködni hagyja a székelyt, visszakeltében majdan támaszul szolgálandót; elváláskor áldoznak tűz-, víz-, lég- s földnek, s a távozók megesküsznek fenyegető vész idején segítséggel fordulni vissza a világ végéről is. Ám alig
haladtak a havas aljáig, már a körül lakó népség felemelkedik a maroknyi
székely ellen: de megrendül a föld, megrázkódnak a fenyők koronái, s
hírül adják a vonulóknak társaik veszedelmét, a hadak egy része visszafordul, s meglepvén pozdorjaként szórja szét az ellent. Egy év múlva ismét megirigylik a völgyek lakói a székely nyugalmát s fenyegetik seregeikkel, de a patak sikoltva szalad a folyamba, folyam a tengerbe; hírt
visznek; a segély nem késik, s a székely ismét mentve, az ellenség veszve
lőn. Három év múltán új nemzetségek veszik ismét körül a székelyt s
küzdelem fejlik ki élet és halálra, már a szellő is alig érte a görög ország
tájára eltávozottakat, de mégis puszták viharának adván társul magát,
megtalálta őket messze délkeleten, s harmadszor is győzelmet vívnak feleiknek. – Sok idő folyt le ezután, a magban elültetett diófák agg törzsekké nevekedtek, a fiak megvénültek s unokák lettek fegyverhordó bátor
férfiakká; szorgalom a rengeteget kies tereppé, hosszú időzés az őrállomást hazává alakította át, s nem volt ki merje háborítani a székely tűzhelyét, kinek védelmére saját erős karja s ismeretlen segítő seregek megjelenése késznek látszott. De végre is kitör a szomszédok régi gyűlölete a
nyelv- és szokásban egyedül álló székely ellen; megszámlálhatatlan nép
kel föl kiirtására, s a bérces kis hazát minden oldalról ostromolják. Dicsően vív a székely, de már lankadoz a túlnyomó erő ellenében; a székely
nobiles in omnio sacro corona Hungariae ditionibus habitae, ab omni tributo, Regibus
debito, olim immunes; Salis, in suo territorio nascentis, liberum usum habentes fuerint; et haereditarum suarum ita hodierum etiam Domini sint, ut neque per notam
infidelitatis eas amittant, sed deficientibus cognatis, eae in vicinum devolvi debeant?”
(az idézetet dr. Tódor Imre fordította)
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messze van, tán feledésbe is ment s az elszakadt hű társak rég a földben
alusszák álmaikat. Csak a székelyek csillaga nem szunnyadoz s megemlékezve az áldozatról, az esküről, lobogva viszi a hírt földről az égi csarnokokba. Már itt lent az utolsó csata készül, maroknyi nép az ellenséggel
szemközt, midőn egyszerre paripák dobogása és fegyverek moraja hallatszik s fényes hadak némán vonulnak éjente az égen fölfelé, a dicső hadtársak, kik háromszor jövének segítségre, most negyedszer, mint hallgatag szellemek hosszú sorban nyomulnak a csillagos égen keresztül feleik
segedelmére s leszállnak ott, hol a kék boltozat ama havasokkal ölelkezik, nincs halandó erő, mely megállhatna a halhatatlanok előtt, rémülés
szállja meg a tenger ellenséget s futnak mindenfelé többé hátra sem tekintendők. Azóta áll a székely háborítatlanul s nem sokára véget ér őrködése, midőn az elköltözöttek hű unokáihoz mint kalauz csatlakozva,
örökségöket széles magyar hont visszafoglalják. A fényes hadak ösvénye
pedig, melyet jöttökben s visszatértökben taposának, eltörölhetetlen
marad az ég boltozatán, az ő lábaik és lovaik patkóinak nyomdoka az, mit
derült éjféleken mint tejfehér szalagot látsz tündökleni a magasban, s
melynek neve azon órától fogva hadak uta a székelyeknél, melyre tekintve megemlékeznek ők Csabáról és apjáról Eteléről”.514

A következő évben megjelent tanulmányában Lugossy József fényt derít a
„hagyomány” forrására, miszerint korhoz illő romantikus keretben – vélhetően az 1848–1849-es (?) – „fényes, de súlyos korban, a hadakuta tiszta íve alatt
éjjeli őrtűznél” egy székely ifjú mesélte el a történetet a szerző ismerősének:
„Hős székely ifjú! Ki e nemes regét fényes, de súlyos korban, a hadakuta tiszta íve alatt éjjeli őrtűznél lelkesedve mondogatád hű bajtársaidnak, s ekként lehetővé tevéd, hogy ez nekem is a távolban tudományomra juthasson, te már magad is megdicsőülten járhatod ama fényutat, oda
költözvén, honnan a szellemapák tündöklő fegyverzetben néznek alá.
Legyen itt megszentelve emlékezeted! S nekem bocsáss meg, ha a nélküled talán feledésbe sülyedendett a kiegészítés egy vonalával illetni bátorkodtam. [Jegyzetben: A regében, úgy mint azt velem baráti kéz közlötte, hiányzott azon rész, mely a hadak második segélyét a patak (vízelem)
híradása nyomán eszközlöttel, tartalmazza. – Én ezt Theophylakt ismeretes classicus helyére, mely őseink vallásos tisztelete tárgyául mind a
négy elemet névszerint tűzi ki, támaszkodva, merészeltem kiegészíteni,
s következetesség okáért a legombolyodást az elemeknek tett áldozattal
indokolni.]”.515

Ezután az Ipolyi által már közölt történet következik, csaknem szóról szóra.516

514 Ipolyi, 1954. 581.
515 Lugossy, 1855. 114–115.
516 Uo. 115–117. A történetre a figyelmet Mihály János hívta fel újra [Mihály, 2011.]

222

EME
„HUNORTÓL S MAGORTÓL EGYARÁNT SZÁRMAZTUNK”

Lugossy történetének forrása körül, mely – mint látni fogjuk – népszerű újrafeldolgozás nyomán később széles körben refolklorizálódik, elég sok a kérdőjel. Nyilván, eltekintve a szerző által jelzett tartalmi betoldástól, a derék
székely honvéd nem a két közleményben fellehető, Jókai tollához illő stílusban, szavakkal tárta elő azt, amit a „hadakutáról” tudott. Azt sem tudjuk eldönteni, hogy az elbeszélés történeti elemei (a krónikai eredetűnek tűnő információk, a székelyek „ázsiai rokonai”, „Etele szent kardja”) részei voltak-e a
tábortűznél elhangzott változatnak. Továbbá minden forrás névtelen, székely
„adatközlőnkről” bár annyit jó volna tudni: a Székelyföld mely részéről vonult
hadba, mennyire volt iskolázott? (A közvetítő „baráti kéz” kilétét talán azért
fedi névtelenséggel a szerző, mert óvni akarta a forradalmi honvédsereggel
táborozó ismerősét a Bach-rendszer megtorló szigorától.) A többrétű bizonytalanság dacára, Ipolyi és Lugossy közlése nyomán, közösségi szinten számolnunk kell a Csabát visszaváró, az asztrálmitológiai vonatkozásokon túl immár
történeti elemeket is tartalmazó hun–székely hagyománnyal.
Az itt vázolt korszakunkat lezáró reformkor szellemisége némiképp háttérbe szorította az ősrégi előjogok politikai érvként való emlegetését. Különösen
áll ez Udvarhelyszékre, ahol a „haladónak” nevezett liberális irányzat uralta a
közvéleményt, de a régmúlt nagyszerűségének nosztalgiája olykor itt is hallatja hangját. Például Macskási Lajos, a konzervatív („maradó”) oldalt mérsékelten támogató főkirálybíró 1843 márciusában, a széki tisztújító közgyűlés egybegyűlt rendjeihez szólva, így biztatja felelősségteljes voksolásra a jelenlévőket:
„… Valamint a szeretett székely nemzetnek lakta földén, hazánk más
két polgári nemzeténél régibb a birtoka, úgy a polgári társaság eredetével
egy idős, ezen a más két testvér nemzetnél máig szabadabb választási törzsökös joga. [kiemelés HGM] Ha ezen igen nevezetes nemzeti jogunk leszállását, s annak okát keresem: miképpen állhatott-meg ezen szép szabadság annyi idő alatt ily épségben? Úgy találom: hogy a székelyek
mindnyájan kiváltságos nemesek lévén, nemes kezekre volt ezen nevezetes nemzeti szabadság bízva, s csak is annak nemesen gyakorlása tarthatta-fenn állandó épségét…”.517

Összegzésképpen megállapítható: a székelység szkíta–hun eredetének hite,
ennek összekapcsolása a székely rendi szabadságjogokkal nemcsak példákkal
szolgál a 18–19. század közéleti diskurzusaihoz, hanem egészen 1848-ig kiemelt érvként is szerepel a kor politikai csatározásaiban.

517 Múlt és Jelen. 1843. 32 sz.
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REJTJELEZETT HAZAFISÁG
Identitásőrző eszközök az önkény- és tekintélyuralmi rendszerek korában

A SZABADSÁGHARC BUKÁSA UTÁN súlyos megtorló intézkedések következtek. A katonai rémuralom, majd a békésebb, de hasonlóképpen célirányos
tekintélyuralmi rendszerek nem restaurációra törekedtek, hanem a forradalmat megelőző berendezkedésnél sokkal hatékonyabb, a nemzeti ellenállást
végképp megtörő birodalmi integrációra. Erre irányult a közigazgatás felforgatása, a német nyelvű hivatali ügyintézés és oktatás, a csendőrség létrehívása, a megerősített titkosrendőrség és besúgóhálózata, a szigorú cenzúra. A
nemzeti és liberális szellemiségű lapok megszűntek, a reformkorra jellemző
közéleti szókimondás teljesen ellehetetlenült. A nyomtatott szónak jobbára
két eszköze maradt a nemzeti szabadságeszmény ébren tartására: a szépirodalmi alkotások jelbeszédes üzenetei, illetve a lazábban ellenőrzött, látszólag
inkább turisztikai célokat szolgáló országismertető kiadványok. Kezdjük az
utóbbiakkal!

HONISMERTETŐ KIADVÁNYOK
Kővári László: Erdély régiségei
A szerző nevének végén az „i” nem elírás: a szabadságharc után egy ideig ebben a formában használta, miképpen többen tették ezt akkor, a polgári eszmék
jegyében. Erdély régiségei 1852 elején jelent meg Pesten mint Tiltsch János
kolozsvári könyvkiadó „tulajdona”. Hogy e korábban eltervezett műve új üzenetet kénytelen hordozni, a szerző 1852 februárjában írt rövid előszavában
sejteti: „Szebb feladata irodalmunknak most ennél alig lehet”.1 Az ország akkor ismert fontosabb történelmi emlékeit igyekszik felleltározni, minden
adandó alkalommal előtárva ezek hazafias üzenetét. Teszi ezt azon emlékek
esetében is, amelyek szerinte a hunok ittlétéhez köthetőek:
„A hunok reliquiái
Előzmény
[…]
374-ben léphetett Erdély földére e magyar faj. A gótok egy része elvonult, más meghódolt, s megalapult a hun birodalom.

1

Kővári. 1852. VIII.
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Hogy e birodalom a Fekete-tengertől fogva Bécsen felül terjedt, azt
tudjuk: de hol volt a középpontja, homály fedi. Magyarhon Budán keresi,
az erdélyi hagyományok a Székelyföldön.
Ethele neve itt igen ismeretes. Igénylik, hogy innen járt csatáira. Hogy
ő Theodosius napkeleti császárt adófizetőjévé tette volt, az bizonyos; s
hogy a tőle kapott aranyait Erdély földére szállíták, arra korunkban azon
esemény merült fel, miképp a Firtoson Ethele igényelt udvarhelye szomszédában 1831-ben egy ősfa kidőlt, s teméntelen Theodosius aranyat
hoza napfényre.
Azért, hogy a hunokról ránk valami maradt volna, történeti hitelességgel nem állíthatjuk. Traditio után beszélve, némely reliquiákat említhetünk.
E reliquiák a Székelyföldön esnek, mint a hunok maradékai földén. A
magyar törzs ezen harcos faja, történetíróink nyomán, Ethele birodalma
elpusztulásakor maradt itt. Csak abban látszik történészeinknél kevés
különbözés, hogy három vagy harmincezeren maradtak-e? Ők a hunok
legszebb, leghitelesebb reliquiái.
Akarja ugyan a hagyomány azt is tudni, hogy Bánfihunyad neve is a
hunoktól jön-e le, kik itt magokat besáncolták volt; valamint a Maros
partján, Balamér nevű falu nevét is Balambér hun vezértől szeretik szármoztatni; e két hagyomány helye a magyar földre esnék.
[…]
Kadicsfalvát
Ezen Udvarhely mellett eső falu nevét onnan kívánják származtatni,
mintha Kadicha hun vezér udvara e faluban lett volna, közel az Udvarhelyen követelt Ethele udvarához.
Rétynél
Háromszéken nagyszerű árok kezdődik, s Magyarós felé a Bodzának
tart: ezt a nép Homárkának, történetbúváraink hunok árkának szokták
nevezni.
Ma az árok sáncolata betölt, csak a földhányás ölnyi magas emelkedése jeleli az árok futását.
Benkő József, legnagyobb búvárunk, róla úgy vélekedik, hogy az Udvarhely felé folytatódott; mi Vargyasnál csakugyan látszik is, s kakasborázda név alatt ismeretes. Sőt szerinte kiment Magyarhonba, s egyesült
azzal, mit ott a nép ördögárkának, a történészek pedig avarok árkának
neveznek.
Hogy itt hajdanában csakugyan árok, s tekintélyes árok húzódott el,
azt a mellette fekvő faluk nevei bizonyítják: Árkos, Áropatak; Magyarhonban Árokszállás, Ároktő, sat.
A Rétynéli Homárkában nem rég egy arany csákányt találtak, minek
értéke 300 darab arany. Háromszék levéltárában van letéve.
A Rikában
Ezen három négyszög-mérföldnyi erdőségben, az országút mellett, a
Brassó felőli hegyaljban, patak partján, az út és patak között a nép egy
pár ölnyi széles és magas kődarabot mutat s azt mondja, oda van eltemetve Ethele neje.
Búváraink ide Ethelének Réka nevű nejét temettetik, ki itten halt el. S
ez erdőség Rika nevét is Rékáról szármoztatják.
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A kövön semmi vésőnyom, úgy van, amint termett. Igaz, hogy a Biblia
fennhagyta, miképp a hajdonkori sírkövek vésőtől illetetlen állíttatának.
Udvarhelyt
Székelyudvarhelyt van a hunokróli népmondák fészke, középpontja;
mint melynek nevét onnan szármoztatják, mintha itt lett volna Ethele
hun király udvara s királyi széke.
Ezen hagyományt egyszer azzal kívánják támogatni, mit a Réka s Kadicha emlékeiből kivonhatnak. Másszor azzal, hogy itt a város határán,
tőle északnyugotra2 várhely van, mit a nép Budvárának nevez. S ebből
oda akarnak következtetni, mintha Buda, Ethele testvére vára lett volna.
Sőt a hagyomány, mit leginkább a csíki krónika állapít meg, s mi Székely nemzet constitutiói című könyvben van kinyomtatva, azt állítja, miképp a hunok itt maradt ivadéki Udvarhelyt tovább is megtartották fő
gyűlőhelyüket.
A krónika szerint a hunok maradékit rabonbánok, horkázok és gyulák
kormányozták, s a főrabonbán székhelye a Budvárában lett volna. Ezen
krónika e várat Bond-várának mondja, s úgy tartja, hogy azt Bonda Nabon
Philein rabonbán építette. S hogy utána minden főrabonbán itt lakott.
Van a Sándor család egyik ivadékánál ma is egy kókuszdió kehely, s
úgy tartják, evel áldozott isteneinek a hun ivadék, s hogy ezen áldozópohár itt e várban tartatott, s itt folyt az áldozat. Nem csak, sőt Mátyás
András hagyománya szerint Zandirhám rabonbán innen megy Árpádhoz,
elviszi a székely törvényeket, Árpáddal megerősítteti, s úgy hozza vissza
kőre metszve. E rabonbán fia, Opulet, Csíkban vett lakást. A várat 1039
tájt a tatárok elronták. Minek következtében Opulet utóda, Sándor István
főrabonbán a kehelyt e várból belől vitette a hét erdők havasain, Csíkba;
miért közte s a több tribusok közt véres harc kerekedett. De jött Béla király 1063-ban, s lecsillapítá, s hogy a pogány hitről elvonja őket: eltörlé
a rabonbánságot, s el minden pogány szertartást; s nyelvészetünk pótolhatatlan veszteségére a faluk régi neveit szentek neveire keresztelé. S
akkor kapá e nép polgári szerkezete mostani alakját, ez időben változa át
székellyé.3

A Csíki székely krónika hatása későbbi korokba sorolt emlékeknél is érvényesül, így a Várromok és várhelyek című fejezetben, előbb a bágyi kapcsán:
„Brassóból Udvarhelyre menőleg, az országúttól balra, a hegyek oldalában egy falut, s a falutól még magasabban egy romot pillantunk meg,
ez a bágyi vár.
András Mátyás hagyományai egy lakadalmi jelenetet tartának fenn,
hol tán Szt. László is jelen lett volna. Tartá pedig Sándor István, Drusilla
leánya és Kálmán László között. A lakoma folytán beszédtárgya leve az
akkor tájt a Rákosmezején hozott fiúleányságróli törvény, mi a székelyeknek nem tetszett. Amint a vita folyna, a menyasszony a nemzet áldozó poharát felkapja, s fel akarja köszönteni. Egy azon vendégek közül, kik
2
3

Valójában: délnyugatra.
Uo. 61–64.
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a nőnem e szabadalmát nem szívlelheték, a poharat a kezéből kikapta.
Mire az apa kardot ránt, s vendégét levágta… E jelenet színhelyének e
várat gondolják”.4

Ugyanitt találjuk a kézdiszéki Ikavár történetét, mely szintén előhívja a csíki krónika rabonbánjait:
„A hagyományok a magyarok kijötte előtti időkre teszik építtetését.
Egy hagyományokra épült krónika szerint a székely rabonbánok korában
építette Ika, akinek fia volt azon Gázon, ki Kászon széket alapítá. Régi
korát egy óriáskígyó tevé regényessé, melynek rettenetes tetteiről s végső pusztulásáról a nép máig is beszél”.5

Néhány oldallal odébb Bálványosvár romantikusan szép, később többek által újramesélt, regényihlető történetét olvashatjuk, amely ismét a „rabonbánok korába” vezet:
„Történeti hagyományok s a csíki krónika szerint e várat Uopour Sándor rabonbán fia építi. Ős hitünknek híve lévén, midőn Gyulát, Erdély
vezérét Szt. István pogány hitéért legyőzte s fogságra hurcolta: ő e várat
emelteté, s ide a hegyek magányába vonta magát, hogy scytha isteneinek
háborítatlanul áldozhasson. S ezen bálványozó építőjétől híják Bálványos várnak”.6

Öt esztendő múlva, alig változott közéleti hangulatban, Kőváry újabb, hasonló tárgyú könyvecskével jelentkezik: Száz történelmi rege. E gyűjteményét
„regéink megmentőinek, hazánk nővilágának”, ezen belül feleségének, Krausz
Johannának ajánlja. A Történelmi regéink philosophiája című bevezető fejezetben kifejti műve célját, mely ugyanúgy illik előző könyvére:
„Minden nemzet csak addig él, míg szívvérének gyökere a nemzettestel, a haza múltjával össze van forrva, míg onnan táplálkozik. S amely
nemzet ősei nyelvét, öltözetét, táncát, szokásait, dalait, szóhagyományait, mondáit és regéit nem tiszteli, nem érzi s nem érti már: az nem nemzet többé, hanem egy bastard néptömeg, melyenk tenyészést, mint
korcsnak, a természet meg nem enged. Azon nemzet hasonlít a gyökerét
vesztett fához, mely virágzik és gyümölcsözik ugyan, de nem ismerjük a
percet, mely első vihar szárnyán el fogja sodorni”.7

Itt is megtaláljuk Bálványosvár regéjét, melyet „a történeti hagyomány szerint Sándor székely rabonbán fia Opor” épített, „hogy benne szittya ős isteneinek távol az emberi társaságtól nyugodtan áldozhasson”.8
4
5
6
7
8

Uo. 139–140.
Uo. 163.
Uo. 189.
Kőváry, 1857. 3.
Uo. 109.
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1866-ban újra megjelenik Kolozsváron, átdolgozott és bővített formában az
Erdély régiségei, új címen (Erdély régiségei és történelmi emlékei), melynek később több kiadása is kikerül a nyomdákból.
Ha léteztek igazán népszerű, minden írástudó réteg meg korosztály által
kedvelt és olvasott könyvek az utóbbi másfél évszázadban, Kőváry fentebbi
kötetei ezek közé tartoztak. Az Erdély régiségei egykor „A Székelyudvarhelyi Ev.
Ref. Collégium Gyermekkönyvtára” állományába került példánya őrzi gyermekkezek utólagos bejegyzéseit, kiemeléseit: „gyönyörű szép regény” – jegyzi
például valaki ceruzával Árgírus és Tündér Ilona verses története után. A kollégiumokból induló néptanítók munkája nyomán pedig alighanem számolnunk kell e regék folklorizálódásával is.
Benkő Károly: Csík Gyergyó és Kászon leírások
Kisbaconi Benkő Károly (1805–1863) Nagyenyeden született, Benkő Ferenc
ottani tanár fiaként. Az enyedi kollégiumban tanult 1813 és 1825 között, ezután írnok lett a marosvásárhelyi királyi táblán. 1826-ban megnősülvén, Mezőkövesden telepedett le, és gazdálkodással kezdett foglalkozni. 1830-ban Marosszék tiszteletbeli jegyzője lett, 1831-ben adóíró biztos, majd 1849-ben
levéltáros. 1850-ben segédhivatalnokként tevékenykedett Marosszék mezőmadarasi járásában, innen 1851-ben Csíkszékbe távozott, ahol földadórendszeri becsübiztosként dolgozott 1854-ig. Marosszentkirályon halt meg.9
1853-ban megjelent Csík Gyergyó és Kászon leírások című műve látszólag
(hasonlóképpen a posztumusz kiadású, Marosszéket,10 illetve Marosvásárhelyt11 ismertető könyveihez) az itt tárgyalt sorozatba tartozik. Ezt sejtenénk
a címből is, de valójában teljesen más műfajt képvisel. Egyebek mellett abban
különbözik az e fejezetben sorjázott kiadványoktól, hogy teljességgel hiányoznak belőle a gondosan megrajzolt és igényesen nyomtatott acélmetszetek, amelyek a tájat képileg is közelebb viszik az olvasóhoz. De stílusa is más:
nehezen tudjuk elhinni, hogy a szerző – mielőtt történeti-földrajzi monográfiák szerkesztésére adta volna magát – drámaírással próbálkozott. A leírás
mondhatni száraz, pontosságra meg átfogó ábrázolásra törekszik, és Kőváry
tündérmeséi helyett részletes statisztikákkal, történeti forrásközlésekkel van
felszerelve. Némiképp hasonlít Orbán Balázs későbbi Székelyföldjéhez, annak
talán legközelebbi előzménye, de hiányzik belőle a „legnagyobb székely” sikeres regényírókat megszégyenítő mesélőkedve és adottsága.
Ami pedig a bennünket kiemelten érdeklő témakört illeti, már műve első
lapján idézi Losteiner Lénárd csíksomlyói szerzetes 18. századi kéziratából az
eredeti latin szöveget, jegyzetben pedig annak magyar fordítását a tájegység
nevének lehetséges magyarázatáról:
9 Szinnyei, 1891–1914. I. 867.
10 Benkő, 1868.
11 Benkő, 2001.
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„A Csík nevet némelyek a magyaroknál csík név alatt ismeretes halfajták bővségéről akarják lehozni, melyet a scythulusok vagy siculusok
(székelyek) mint Aladárnak, Atilla fiának 476 körül oda vonult serege talált volna ott, s nemzetségi neven ezen helyet Csíknak nevezték”.12

Gyergyó nevére vonatkozóan ismét Losteinert idézi:
„A Gyergyó nevezetnek különböző eredetét adják az írók; s különösen
Pray a fennérdekelt munkájában úgy vélekedik, hogy ezen tartományt a
hajdon korban Sz. Györgytől nevezték. Mások azt mondják, hogy midőn
a székelyek, mint Átilla maradék serege, az ő fiai egyenetlenségök miatt
elszórta, Ó-Dáciába jöttenek, egy kém, kinek neve magyarul György volt,
hozta be ezen helyre a maga nemzetségét, s ezért kapta a jó melléknevet,
és így a kémnek s vezérnek örök emlékére ez a nevezet György jó rövidítve Gyergyó rajta maradott a tartományocskán”.13

Kászonra vonatkozóan már a Csíki székely krónikát idézi a Kilyéni Székely
Mihály által közölt latin eredeti alakban, illetve saját fordításában arról, miképpen adta „Uopour Sándor az Ika rhabonbán vérszerinti testvére […] a Nyrgocz havason túlfekvő földet és völgyet” Gázon „harkánnak”.14
Rákos falu leírásánál megint bőven idéz a Csíki krónikából (ezúttal magyar
fordítás nélkül), mely azt meséli, miképpen Zandirhám felesége, Uopoulet
„rhabonbán” anyja „a rabonbán áldozattételére alkalmas épületet készíttet a
turkok földén, a hét erdő havasi földén túl […], Rakusy határában, nem messze
a folyótól, a blacok [oláhok?] Vacsark földén túl”.15 Annak bizonyítására pedig,
„hogy itt a rhabonbánok (pogány székelyek) áldoztak is”, ugyancsak a krónikát
idézi.16
Szilágyi Sándor: Magyar- és Erdélyország képekben
Szilágyi Sándor (1827–1899) Kolozsváron született, a református kollégiumi tanár és történetíró Szilágyi Ferenc fiaként. Elemi, középiskolai, majd jogi
és bölcsészeti tanulmányait szülővárosában végezte, ugyanott kezdte jogi pályáját 1845-ben, a Királyi Táblán, Gálfalvi Imre ítélőmester írnokaként. 1846ban a Gubernium írnoka, majd tiszteletbeli jegyzője, 1848-ban fogalmazógyakornoka, ez utóbbi évben költözött Pestre, ahol a Pesti Hírlap és az Életképek
munkatársa lett. 1850-ben megalapította a Magyar Emléklapok folyóiratot,
mely hatósági betiltása után Magyar Írók Füzetei, majd ennek betiltása után
Pesti Röpívek címen folytatódott rövid ideig. Pestről is ki akarják tiltani, ettől
apja megmenti, de fel kell hagyjon a hetilap-szerkesztéssel. 1852 szeptembe12
13
14
15
16

Benkő, 1853. 10.
Uo. 13–14.
Uo. 13.
Uo. 23–24.
Uo. 24.
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rétől matematikát tanított a kecskeméti református kollégiumban, 1853-tól
1867-ig a nagykőrösi kollégium földrajz- és történelemtanára. 1857-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává. 1867-ben az Eötvös József vezette Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium titkárává nevezték
ki, közben történelmet tanított a Ludovika Akadémián. 1875-ben lett a Magyar
Történelmi Társulat titkára és a Századok szerkesztője. 1878-ban indította a
Történelmi Tár folyóiratot, majd 1895-ben A magyar nemzet története című, tízkötetes, igényesen illusztrált monumentális sorozatot. 1878-tól a Magyar Királyi Tudományos Egyetemi Könyvtár igazgatója volt, 1896-ban a bécsi Császári és Királyi Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Több
fontos forrásgyűjtemény, mindenekelőtt az Erdélyi országgyűlési emlékek kiadása ugyancsak az ő nevéhez fűződik.17
A Kubinyi Ferenc és Vahot Imre szerkesztésében, 1854-ben megjelent Magyar- és Erdélyország képekben című háromkötetes, gazdagon illusztrált és
népszerű ismeretterjesztő kiadványban Szilágyi Sándor írta az Udvarhelyt, illetve a határában található Budvárt ismertető részt:
„Az udvarhelyi ember bizonyos büszkeséggel említi, hogy Attila sokáig tartózkodott e helyen, s eme romok az istenostorának testvére, Budától nyerték nevöket. Mert a székelyek ama helyeket, hol valamely kedvenc vagy rettegett hősük szerepelt, annak nevével díszítették föl, s
kegyelettel őrizték meg századokon át, hogy eképp firól fira maradva,
intő, tanító például szolgáljon. Több név maradt fenn eképp a hun világból, dacára, hogy Béla herceg (1039 táján) a családok s helységek hun
neveit elváltoztatá. (Péld. Udvarhelytől nem messze Kadicsfalva – Kadisától stb.)
Budvár volt a rabonbán székhelye. Ez volt ugyanis a neve a főpapnak,
ki egyszersmind polgári kormányzó is volt, s ki alatt állottak a gyulák, a
kárkhánok (vagy harkárok) s alrabonbánok, mintegy 152 emberből álló
tiszti személyzet. Első rabonbánnak Bonda Nabon Phileint, az Attila
testvérét említi András Mátyás krónikaíró, kit, mert nevét az épített
székhelynek adta (Ó-Buda és Budvár), a chágán megöletett. Miután Attilával a hun egység és nagyság is sírba szállt, Csabával – írja Thuróczy –
Ázsiába vonultak közől 3000 kivált s Pannónia határszélén Erdewelwe
(Erdőelő – Erdély) táján letelepült. Ezeknek utódjai a székelyek.
Ezután fejlődött ki a rabonbáni kormányzat. A sarkalatos törvények a
hat köver (kőtörvény) VI-dika szerint, ki a főrabonbán áldozatára meg
nem jelent, keresztülszúratott. Az áldozattal nemzetgyűlés volt összekötve a budvári téren, hol vallási és közigazgatási rendszabályokat hoztak és ítéltek a törvényes ügyekben, ily gyűlés évenként tartatott s rendesen áldomással végződék. Ki e törvényeket áthágta, a rabonbán áldozata
lett, melyet a szomszéd völgyben (ma Kínosfalva) vittek véghez.
A székely nemzet áldozó-pohara ma is megvan a Sándor család birtokában. Egy serleg ez, melynek öblös része kókuszdió-héjból áll. Száját
17 Szinnyei, 1891–1914. XIII. 911–921.
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csipkés és aranyozott ezüst kör szegi be. Alsó része virágos ezüst kupácskába van foglalva, honnan három pánt nyúlik föl. E pántok táncoló szűzet
ábrázolnak, vállig nem érő kondor hajjal, felövezett karcsú testtel, ruhájok lenyúló részeit kézzel ujjaik közt tartva. Szára és talpa hasonlag vert
ezüst. A rajta lévő metszvények: nyúl, farkas, fák, virágok – egyszerű
alakjai. Az áldozás borral történt s belőle csak a főbbek részesültek. Fennírt András Mátyás e poharat Schythiából kihozottnak állítja.
A budvári rabonbánok közt említi András Irnákot, Attila fiát is. Nevezetes volt Zandirhám az Árpád korában, kinek követeit emez barátságosan fogadta. Ennek fia és utódja Opulet volt, kinek neje Sorloirim Vacsárkot építteté Rákos mező mellett. Utódja, Buczin behozta a körösztyén
vallást a székelyek közé. Szent István korában, Kopour Sándor rabonbán
fia és több főurak támadása dacára hatalmas terjesztője volt a körösztyén
vallásnak. A magyar királlyal egy második frigyet kötött. A pogány áldozatok keméyn tilalom mellett eltöröltettek. Az áldozó pohár pedig ezután csak lakomák alkalmával szerepelt.”18

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben
Hunfalvi János (1820–1888) geográfus, Hunfalvi Pál nyelvész öccse a Szepes
vármegyei Nagyszalókon született. Eperjesen tanult jogot és teológiát, 1845–
46-ban pedig tanulmányútra ment a német államokba, Belgiumba és Hollandiába. 1846-ban Késmárkon tanított jogot, statisztikát és történelmet. 1852ben Pestre költözött, ahol nevelősködött, közben 1855-től Greguss Ágosttal
együtt szerkesztették a Család Könyve című folyóiratot. 1857-ben Budára költözött és megnősült, feleségül véve Schmidt Herminát. A következő évben a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett (rendes tagságát 1865-ben
nyerve el). 1863-ban a budai politechnikum helyettes, 1866-tól rendes tanára,
1870-től pedig a Magyar Királyi Tudományegyetem egyetemes és összehasonlító földrajztanára lett. A Magyar Földrajzi Társaság alapító tagja (1872), illetve haláláig elnöke volt.19
Magyarország és Erdély eredeti képekben című háromkötetes munkája 1855
és 1864 között jelent meg. A korszak diktálta cél itt is nevelni, honszeretetében megerősíteni az olvasót, amire a mítoszaival együtt bemutatott történelem kiváló eszköznek bizonyult, miképpen Bálványosvára leírása is:
„A […] Bálványos hegy tetején régi várnak némi maradványait találjuk. Azon hegytetőre csak fárasztó kapaszkodással juthatunk. A hajdani
várból már csak egy repedéses torony s a kerítőfalak némely romjai állanak, melyek festői látványt szolgáltatnak. E várhoz a következő monda
csatlakozik: Opor vagyis Apor nemzetsége, mely Attilától származik,
rakta azt a 11. században. Midőn Sz. István király az erdélyi magyarokat
a keresztyén vallás bevételére szorítá, Opur a maga családjával ezen hegyek közé vevé magát s a várban megvonulván a hunok pogány istenét
18 Kubinyi–Vahot, 1854. 130–131 (fejezetszerző: Szilágyi Sándor).
19 Szinnyei, 1891–1914. IV. 1404–1414.
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továbbra is tisztelte. A kereszténységre áttért magyarok körülszállák a
várat, melyet Bálványos várnak neveztek, s Opor végre is kénytelen volt
engedni s a kereszténységet fölvenni.”20

Székelyudvarhelyre érkezvén a Budvár látványa kelti fel az utazó érdeklődését, és hívja elő újra Attila meg a rabonbánok emlékét:
„Nyugat felé dombsorok fölé két sziklás hegykúp emelkedik: az egyik
a Szarkakő, a másik Budvár. Ez utóbbi kerekded, meredek sziklás hegy, a
Küküllő jobb partján nyulakodik fel. Tetején, úgy mondják, azon vár állott, melyben Attila lakott, s mely nevét testvérjétől Budától kapta. Utóbb
e vár állítólag a székelyek főpapjának, rabonbánnak székhelye volt. Jelenleg már csak egy puszta kőrakás mutatja helyét.”21

E gazdagon illusztrált, „olvasóbarát” kiadványok (leszámítva Benkő Károly
szárazabb stílusú és szerény nyomdai kivitelű munkáját), tekintve a kor emberének megnövekedett érdeklődését a nemzeti múlt regényes részletei iránt, a
családi könyvtárak kedvelt darabjaivá váltak. A rohamosan fejlődő nyomdatechnika és kiadói igényesség lehetővé tették, hogy képanyaguk valóban kiváló minőségben segítse az olvasót a képzeletbeli utazásban, ami jelentős pluszt
jelentett a reformkor vándorainak élménybeszámolóihoz képest.
A SZÉPIRODALOM
Jókai Mór
A varchoniták és Dalma
Jókai Mór (1825–1904) erdélyi kötődései mélyek és többrétűek. A komáromi
születésű, Pápán iskolázott, Kecskeméten jogászkodó fiatalember már olvasmányai meg képzelete útján találkozik az erdélyi tájjal és történelemmel, mely
találkozás újabb dimenziót nyer a szerelem által. Laborfalvi Róza, akivel a forradalom napjaiban találkozott, ugyan már Miskolcon született, de családjával
együtt erősen kötődött háromszéki származási helyéhez. Így első, 1853-as erdélyi útjakor már képzeletben sokszor bejárt, megannyi oldalon leírt (!) és szeretett vidékre lép.
A varchoniták című kisregény 1852. május 4. és június 8. között jelent meg a
Pesti Naplóban.22 A cselekmény ugyan képzeletbeli távoli tájban játszódik, de
20 Hunfalvy, 1864. 108.
21 Uo. 114.
22 Szempontunkból nincs különösebb jelentősége annak, hogy a kisregény, avagy később
színre kerülő, Dalma című drámaváltozata keletkezett-e korábban. Maga Jókai állítja,
hogy a színdarab korábbi, noha másként, mint az irodalomtörténészek. Szerinte – miképpen egy századvégi kiadás Utóhangjában visszaemlékezik – a Bach-korszakban csak
a Dalma került közönség elé, mivel a színművekkel foglalkozó cenzor elnézőbb volt,
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tele van a kor magyarjainak üzenő szimbólumokkal, az önkény, a nemzeti elnyomás, identitásrombolás ellen irányuló állásfoglalásokkal. A „varchoniták”,
egy Ázsia hegyei közt élő nép, melynek fiai keserves körülmények között dolgozva kovácsolnak kardot az őket rabságban tartó mongolok számára, és láncot önmaguknak. Megelégelve végül az önkényt, fellázadnak, és lerázzák az
idegen igát. A szabaddá lett varchoniták élére a kagán kerül, őt segítik a vezérek: a gyulák, a rabonbánok. Feljegyzéseikeiket „az ogur írás saját egyszerű betűivel” róják, „mik egymáson keresztül-kasul vágott egyenes vonásokból álltak.” Ismerős történetet idéz a vezérek esküjelenete is:
„A rhabonbánok kimentek, s kürtszózat között adták hírül a népnek az
új fejedelemválasztást. A csapatok üdvkiáltása felhallatszott a völgyek
aljából.
– Most járuljatok vérszövetséghez, vezérek – szóltak a gyulák, s a középre kitették az ősi ereklyét, a szerecsendiókelyhet, melybe fejedelemválasztáskor egyesülni szokott a hét vezér vére, annak jelképéül, hogy ők is
így egyesülendenek egy vérré, egy akarattá a nemzetért.
A vezérek egyenkint odaléptek, késeik hegyével megszúrták karjaikat, a
kehelybe csorgatták a kifolyó vért, ünnepélyes hangon mondva a hulló vércseppek felett:
– Amint e vér kicsordult, akként omoljon vére annak, ki honához és
fejedelméhez hűtlen lesz”.23 [kiemelések: HGM]

Többen felteszik a kérdést: vajon Jókai olvasta-e a Csíki székely krónikát? A
válasz többnyire nemleges, noha éppen A varchoniták talán ennek az ellenkezőjét sejteti. Téglás Tivadar szerint viszont nagyobb annak a valószínűsége,
hogy Jókai már igen ifjú korában olvasta Zsombori József tanulmányát A hajdani nemes székely nemzet áldozó poharáról, hiszen „Jókai apja, Jókay József
előfizetője volt a Tudományos Gyűjteménynek, és annak történelmi tájékoztatói, cikkei sok olyan érdekes eseménnyel ismertették meg a fiatal Jókait, amelyek a későbbi történelmi regényekben keltek életre. Valószínű, hogy Jókai már
akkor megismerkedett a tanulmánnyal, amelyet aztán mint az Életképek szerkesztője viszontláthatott.24
A varchoniták 1852. november 27-én, Dalma címen drámaként került a közönség elé. Sikerrel játszották, noha a kritika változóan reagált rá.25 A közönség viszont minden korban szerette a tiltott gyümölcsöt, lett légyen az erkölcsi
vagy politikai természetű. De nagy szerepe volt a sikerben az író neje, Laborfalvi Róza színészi alakításának is, bár a korabeli kritikusok ezt sem egyhangúmint az, aki a regényeket vizsgálta, eszerint a prózai változat későbben is íródott. Ennek
nyilvánvalóan ellentmond az 1852-es Pesti Naplóban történt közlés. (Jókai, 1995, Gángó
Gábor utószava.)
23 Uo. 22–23. Kiemelés: HGM
24 Jókai 1964. 246–247. (Jegyzetek) Sombori tanulmánya előbb 1835-ben a Tudományos Gyűjteményben, 1847-ben (rövidítve) az Életképekben jelent meg.
25 Patonai, 2014. 42–72.
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an értékelték. Tény, hogy A varchoniták története így szélesebb körben, hatásosabb eszközökkel válhatott ismertté, mint az nyomtatott változatának
sikerült. Jókai maga írja később, a kisregény 1896-os, hatodik kiadás utóhangjában:
„Amiket Te, boldog idők szülte olvasóm, furcsa bombasztoknak fogadsz, abban az időben egy refractárius magyar írónak jajkiáltásai voltak
az alvó nemzethez, áthelyezve a khokonorhegyi szakadékok közé, szájába adva soha nem élt királyoknak és királyleányoknak”.26

Csakhogy a „bombaszt” hatáskellékei – a „soha nem élt” gyulák, rabonbánok, esküszertartásukkal együtt – már nem Jókai képzeletéből, hanem – közvetlenül vagy áttételesen – a csíki krónikából álltak elő!
Úti levelek
1853 tavaszán Jókai végre elindulhat az addig csak álmodott tájra, Erdélybe.
Úti leveleit a Délibáb című divatlapnak küldi, címzettjük bizonyos „Sajó”, azaz
maga az író, hiszen ez az ő álneve. Kolozsvár, Torda, Nagyenyed és Gyulafehérvár vidékének bebarangolása után érkezett Székelyföldre, ahol útikalauzaivá
szegődtek Ugron Lázár (korábban Udvarhelyszék alkirálybírája, Jókai az ő
szombatfalvi kúriájában szállt meg), illetve a szék akkor már nyugdíjas földmérnöke, Fekete István (aki viszont több, technikai és társadalmi haladás iránt
elkötelezett hősét, köztük Berend Iván alakját ihlette). Székelyföldi élményeinek nagy részét egy május 20-a utáni, a homoródalmási barlangtól keltezett,
dátum nélküli levelében összegzi. Székelyudvarhelyen meghatározó élménye
a mitikus történelemmel való találkozás:
„Meglátogattuk az ormot, melyen Attila legelső sasfészke, Budvár állott. Néhány vasaló alakú kő most is ott hever halomban s roppant gödrök jelölik a leghatalmasabb király palotájának helyét. Alant egy középkori kápolna áll, Jézus kápolnája; néhány század előtt a tatároktól űzött
székelyek Budvár romjaira vonták fel magukat, s onnan egy székely íjász
a sátorban üllő tatár kánra egy nyilat lőtt el a Jézus nevében, mely azt
szíven találta. A távolság, melyen a nyíl átrepült, mintegy hétszáz lépés.
Azon a helyen építék a lövés emlékére ama kápolnát. E hegytetővel
szemben áll a Bágyi vár romja egy vele egyenlően magas ormon, s egy
láncolatban fekszik Rika, hol egy roppant kő alá van temetve Attila legkedvesebb neje, Réka. A síkon zöld kalász hullámzik, a mezőkön virágok
inganak, az ormokon fehér felhők húzódnak végig; egykor diadalmas seregek jártak e helyen s délceg úrnők szállnak le üdvözletökre, talán még
most is leszállnak, s ama fehér felhő hozza őket”.27

26 Jókai, 1896. 137.
27 Tabéry–Incze, 1925. 138.
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A Budvárát le is rajzolja, kissé megtévesztő módon, mintha teljesen magányos szirt lenne.28 Újabb székely tájakon barangolva, a Szent Anna tavához
érkeznek. Itt a vezető elmondja Szent Anna kápolnája történetét, „melyet kegyes szűz építtetett, kinek álmában Szűz Máriának anyja megjelent”, de „egyszer megszentelt falait földi szerelem fertőzteté meg, akkor villám csapott
bele és porig égeté; sokáig jártak azután a környék lányai a romokat könnyeikkel áztatni […], míg e században egy püspök újra feléppítteté azt…”.29 Válaszképpen Jókai is mesél, gazdagítva a helyi folklórt:
„Visszaemlékezünk mi is a história mondáira, és kölcsönben elmondjuk vezetőnknek, hogy ama romok helyén állt az ősi tűzmalom, melyen
Bálványosvár lakói áldozatot hoztak a hadistennek, midőn az ősi vallást
rejtegetve, csak e völgy volt még az övék és az a vár, melynek váza a fenyvesek mögött sötétlik…”.30

Ehhez az útjához kapcsolódó, a levelek sorozatát mintegy kiegészítő, az
utazást követő évben megjelent írásai a Hargita és A székelyek.
A magyar nemzet története
1854-ben Jókainak egy hazafias-nevelő célzatú ismeretterjesztő írása férkőzött át a cenzúra útvesztőin. Bizonyára közrejátszott ebben az, hogy a magyar
múlt eseményeit csupán Mohácsig követi, illetve kerüli az egyértelműsíthető
jelképes célzásokat az aktuálpolitikai helyzetre. A múlt identitásőrző üzenete
viszont nyilvánvaló módon érvényesül. Hitet tesz a hun–székely-magyar népi
folytonosság elve mellett. Az Attila című fejezetben, Theodosius császár követeinek a hun udvarban történő fogadását Priscus nyomán elbeszélve, egy apró
epizódot emel ki:
„Attila […] legkisebb fia, Csaba bejött. Azt megölelgeté atyai gyöngédsége mosolyával, megveregette piros, teljes gyermekarcát s azt mondá:
hogy ez fogja az ő birodalmát fönntartani…
…Ha láthatná most jóslata beteljesülését, ha láthatná a maroknyi székely népet, mely a nagy Hun Birodalomból Csabával együtt megmaradt!”.31

A magyar „ősi vallás” ismertetésekor az „idegen” forrásokból összeszedegetett vegyes információk közé elegyíti azokat, amelyek a Csíki székely krónika
lapjain lelhetők fel:
„Idegen historicusok emlékeznek nagy négyszögletű kövekről, mik
őseink sírhalmait fedezték, magas tűzhalmokról, miken örök tűz égett,
28
29
30
31

Kristóf, 1925. 48.
Vita, 1975. 69.
Uo.
Jókai, 1854. 16.
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rovásbotokról, mikre titkos rúnáikat írták, nemzeti zsolozsmákról, miket
szyttya szűzek énekeltek, ősi pézneméről, melynek »istennyila« volt a
neve, Manes vöröszöld köpenyéről s »ördögh« című rózsás és tulipános
könyvéről, a rhabonbánokról, a szerecsendió kehelyről, Hadúr égből
esett kardjáról”.32

A Délibáb útján olvasókra találó szemléletes leírások tükrözik a szerző
vonzalmát a székely tájhoz és történelemhez, mely később terjedelmesebb és
sikeres irodalmi műveket is szül. Dávid Gyula igen helyesen hangsúlyozza,
mily élénken hatott az Erdélyt testközelből felfedező íróra az őt vendégül látó,
„vidéki székely udvarházak mitológiát formáló és tápláló világszemlélete”: „A
bencenci Lázár, a kelementelki Simén vagy a szombatfalvi Ugron kúriában ekkorra már kiformálódott az a valóságos tényekből, helyi legendákból és nemzetségtörténeti misztifikációból (Csíki székely krónika) táplálkozó múlttudat,
amely épp romantikus színpompásságánál fogva hathatott Jókaira […], s mely
még nagy szerepet fog játszani a későbbi székelyeszményítésben”.33 Ami pedig A varchoniták meg a Dalma, illetve a Magyar nemzet története közvetlen
hatását illeti – a passzív politikai ellenállás fogékony táptalaján –, ezek ugyancsak széles olvasó- meg színházközönség tetszését nyerhették el. Jókai már
ekkor a székely mitikus múlt elhivatott népszerűsítőjévé válik, noha – mint
Dávid Gyula is jelzi –, ez még csak a kezdet.
Arany János: Csaba trilógia
A forradalom és szabadságharc napjaiban Arany János (Nagyszalonta, 1817–
Budapest, 1882) felelős magyar honpolgárként viszonyul az események forgatagához. Társszerkesztői megbízatást vállal a Nép Barátja néplapban, nemzetőrnek áll, és szalontai bajtársaival Aradon bátran hadakozik a császárhű
várőrséggel, fogalmazóként tevékenykedik Szemere Bertalan belügyminisztériumában. A bukás napjaiban menekülő írók (Vörösmarty, Bajza) húzzák meg
magukat házában, majd átmenetileg maga is bujdosni kényszerül. A Bach-korszakban próbál a megélhetés szintjén alkalmazkodni az új feltételekhez: a Nép
Barátja megtakarított tiszteletdíjaiból kis nádfedeles parasztházat vásárol,
közben házi nevelői munkát vállal a Tisza grófok geszti kastélyában.34 Ez a
korszak a költő számára egyetlen nyilvános üzenet-közvetítési módot kínál:
egyetemes és magyar történelmi események révén – melyek a jelenben ismétlődni látszanak – felhívni a figyelmet a napi helyzet tragikumára. Köztudott,
hogy Arany bátran és többször élt ezzel a lehetőséggel.
A Csaba trilógia Arany örökös nagy terve volt és maradt, amelyből csak töredékek készültek el. A témát ezúttal is a szabadságharcot követő diktatúrák
kora hívta elő, melyben a hun történettel alkotható párhuzamok (a sztyeppék
32 Uo. 35.
33 Dávid, 1971. 77.
34 MIT. IV. 117–118 (fejezetszerző Sőtér István).
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népének egyenes jelleme és vitézsége, a germánok álnok természete) önkéntelenül kínálkoztak. 1852-ben tett geszti látogatásakor, a Tisza-kastély gazdag
könyvtárában kezd anyagot gyűjteni hun eposza megalkotásához. Ebben az
évben jelent meg Thierry tanulmánya Attiláról (Histoire d’Attila) a Revue des
Deux Mondes című folyóiratban, mely minden bizonnyal Arany ötletének egyik
forrása volt. 1853-ban készül el a mű első „dolgozata”, 1855–56-ban a második
„dolgozatban” láthatjuk már a Csaba királyfi „alaprajzát”, majd ennek egy
újabb változatát 1863-ban. Az trilógia első része Buda és Etele történetéről
szólna, a második Etele rivalizáló feleségeiről, Rikáról meg Ildikóról, a harmadik Csabáról. Az első részből mindössze két ének készült el, a harmadikból
négy.35
Alább a tervezett eposz 1853-ban írt Előhangjának kezdő szakaszát, illetve
az 1855–56-ban keletkezett Alaprajzát és Tervvázlatát közöljük:
„ELŐHANG
Néztem a sötétbe, sötét éjszakába,
Régi elhúnyt idők homályos titkába;
S amint belenéztem. Hosszasan, merevűl:
A ködök országa im megelevenűl
És előttem járnak a hajdani képek,
Mint egykor, oly élők, mint egykor, oly épek:
Szög húnfiak, amint súgár lovaikaon
Íjat pödörintve futtatnak a síkon;
Vagy kanca tejétől, bornak ha megerjed,
Vídám lakomájok szilaj tüze gerjed,
Felhangzik az ének, a szív erre pezsdül,
S előterem a mult, bústól, örömestül.
Vagy vadra csatázva, s népekre vadászva,
Zendül az öreg kürt zúgó riadása,
A harcbika bömböl, az óriás tülök,
Nyerítenek lovak hegyezve kis fülök’ –
S elvágtat a falka, szélnél sebesebben,
Utána fehér köd, a föld pora, lebben. –
Ott láttam a hősök ifjabb ivadékát,
S feltűnni borongó Etele árnyékát,
Nagy messze vetődni a hún temetőre,
Hogy már deli napjok hajlott lemenőre;
Ott barna Csabát, a szőkébb Aladárral,
Etel nagy örökjét kisérteni vállal, –
Míg harc riad imé! Kelen átkos földén,
Holdfogyton is áll még, mely támada töltén –
S a nemzeti vészből egy marad fenn: Csaba,
Csaba, a nagy éjnek bujdosó csillaga.”36

35 Uo. 120.
36 Arany, 1888. 123–124.
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„ALAPRAJZ
Első rész: Etele és Buda
I. Buda király megosztja öccsével az uralkodást.
II. Detre tanácsa
III. Etele hadba megyen.
IV. Buda várost épít.
V. Etele hazatérte.
VI. Buda halála.
Második rész: Ríka és Ildikó
I. A jóslat.
II. Csaba születik. Gyermekkora. Epizód-énekek.
III. A királynék versengése.
IV. Ríka halála.
V. Ildikó elűzetik.
Harmadik rész: Csaba királyfi
I. Etele halála.
II. A hunok tanácsa.
III. Ildikó ármánya.
IV. Csaba futása.
V. A titok napfényre derül.
VI. Csaba megtérte.
VII. A Krimhild-csata.
VIII. Detre ármánya.
IX. Halottak harca. A jóslat értelme.
X. Csaba-íre és A székelyek.”
TERVVÁZLAT
A körülményekben rejlő végzetessség által, melyet Detre ármánya
elősegít, Etele odasodortatik, hogy bátyját, Budát megöli.
Nagy tulajdonai s a látszó igazság bocsánatot nyernek neki a népnél,
de az isteni nemesis ily könnyen ki nem engesztelhető. Jóslatot kap, hogy
birodalma el fog enyészni, de az a fia, kit még nem ismer, helyreállítja újra.
Hazaérve megtudja, hogy távolléte alatt egyik neje, Ríka, fiat szűlt,
Csabát. Ez az ismeretlen fiú. Ríka kegyenc nője lesz, mellőzi érte Ildikót
(Krimhild).
Innen irígység a két nő közt, s gyakori versengés. Ríka ennek áldozata
lesz. Etele, féltvén fiát e nő ármányaitól, Ildikót száműzi udvarából, fiastul (Aladár). Ríkát öt évig gyászolja, egyet sem illet számos női közül.
Ezalatt történnek nagy hadjáratai, melyeknek csak körvonalai adatnak, mintegy a háttérben. A leírás otthon, Csaba nevelése körében marad, hová az apa nagy tettei csak távolból hangzanak. De kiemelkedő a
három intés, melyet e hadjáratban Etele kap:
1. Vissza Etel!
2. A katalóni mezőn.
3. Leó pápával szemben.
Lakodalma Mikoltával. Etelét a rég nem élvezett szerelem jókedvűvé
teszi, még Ildikónak is megbocsát s meghívja lakodalmára. Az el is jő, de
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titkos bosszúval szívében, s fiát a trónon szeretné látni, mit már bizonyosnak vélt vala, s mitől Csaba most megfosztotta. Attila kegyétől távolabb érzi magát, mint valaha. Mikolta a kedves nő, Csaba a kedves fiú.
Nem tűrheti bosszúját. Vele a ködsüveg (lásd Nibelungen), mely láthatatlanná teszi. Azt tévén fejére, láthatatlanúl bemegy a hálóterembe, és
megöli Attilát – így a gyanú fiatal vetélytársán lesz.
A hun-fők meggyőződnek Mikolta ártatlanságáról. Nincs ok, nincs
mód, miért tette volna. Ildikóra sem gondolnak kirekesztőleg; hanem az
idegen vazal királyok összeesküvésétől rettegnek. Félnek, hogy ez sikerül
az első zavarban. Ezért természetes halált költenek, azt adnak hírül a népnek. De Ildikó merész játékot űz. Hogy fiát trónra segítse és a Csaba-pártot megbuktassa: e hazugságot fordítja ellenök. Népgyűlésen vádolja
őket, hogy megölték Attilát. Ezért vesztették el Mikoltát (ki férjével magát
önként feláldozta). A honi pártnak futnia kell: Zalárd vagy Szoárd, Bulcsu, Torda, a kádár, Csaba, mind menekülnek. A hunok nagy része, az
idegenekkel, Aladár mellé áll, királlyá teszi.
Aladár azonban és anyja Krimhild még erősebben űlnek az idegen királyok nyakán. Detre gyanította Etele halála igazi okát, de nem tudta bizonyosan. Most nyomába jő. Midőn Krimhild Etelét siratni lejött volt,
sebei vérzettek. Ezt látta két asszonya, kikkel rosszul bánik Ildikó; tőlük
megtudja Detre.
Csaba a számkivetésben szintén megtudta (mert addig eskü alatt volt
titok), hogy atyja erőszakos halált halt, de ki által? még nincsenek bizonyítékai.
Most Detre adja ezeket kezébe, hogy:
a) Csaba által Aladárt megbuktassa, és a hunokat harcban elgyengítse;
b) Hogy így kivívhassa az idegenek függetlenségét.
Csaba tehát visszajő, és bosszúra pártot gyűjt Krimhild és fia ellen. A
Krimhild-ütközet. Tizenöt napig tart. Csatán az idegenek hűtlenül elhagyják Aladárt, Csabához állnak. Győz, de ekkor az idegen népek ő ellene fordulnak, Detre ármányából. Újabb elkeseredett harc, Csaba megveretik. – A harcmező. – Éjjel a sebesült Csabának látomás. – Halottak
harca, melyben a hun egyesűl a gót ellen. – Másnap a Csaba íre fű segélyével életre költi Csaba sebesültjeit, s megértve a jóslat igazi értelmét,
– visszaindul az ős hazába. – Erdély szélein hagyván a székelyeket. Hadak úta, és végül: kilátás a jóslat teljesültére, a magyarok bejövetele által”.37

Keletkezése korában a Csaba-trilógia tervének nem lehetett jelentős közvetlen hatása. Ettől függetlenül sok mindent jelez: jelzi a nemzeti elkötelezettségű magyar értelmiség érdeklődését a hun–magyar eredethagyomány iránt.
Jelzi, hogy ez párhuzamként kínálkozott a kor közéleti viszonyaira (idegen–
magyar, germán–magyar érdekütközések). Jelzi a Lugossy–Ipolyi-féle, fentebb
idézett székely rege („Hadak uta”) szélesedő körű elterjedését, és végül, öszszegzésképpen: jelzi azt, hogy a téma mennyire benne volt a kor levegőjében.
37 Uo. 167–171.
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A töredékeket magyarázatokkal, személyes emlékeit is igénybe vevő keltezési
kísérletekkel először a költő fia, Arany László adta ki 1888-ban, attól kezdve
ismertségük és népszerűségük egyre nőtt.
Dózsa Dániel: Zandirhám
Megtapasztalva a kor közéleti korlátait, egyúttal a szépirodalom megnövekedett szerepét és felelősségét a nemzeti identitás megőrzésében, Dózsa Dániel is érdemesnek látta a Beszélytárban felvillantott témát továbbfejleszteni.
Így született 1856-ban a 12 részből, összesen 63 „énekből” álló hexameteres
eposz, a Zandirhám. Székely hősköltemény a kilencedik századból. Költeményét
a szerző gróf Mikó Imrének dedikált rövid történelmi tanulmánya vezeti be,
mely a krónika által felszínre hozott kérdések közül főleg a székely nemekkel
és ágakkal foglalkozik, keresve az összefüggéseket a „rabonbán-kori”, illetve a
már történetileg is dokumentálható közép- és kora újkori székely közigazgatás
között.38 Ami pedig magát a hőseposzt illeti, ez nem puszta versbe szedés.
Alapja, akárcsak korábbi „beszélyei” esetében – kései kritikusa szavait idézve
– „a csíki székely krónika kifundálta pogány székely világ”.
„Egy hős nemzet homályos múltjára óhajtok a költészet hangjain bármily
halvány sugárt vetni” – vallja a bevezetőben, értésünkre adva, hogy az okító
tényközlésen túl („tiszta tudalmat nemzetünk őskoráról”), fontosnak tartja
népében az egykori nagyság tudatának „a Múzsák és Klio sugalmai” útján való
fölébresztését.39
Az első ének bemutatja a környezetet, melyben a főrabonbán és udvara élete zajlik. A csíki krónikából nyert információkat egyéb források vagy inkább
analógiák felhasználásával, de főleg számos fantáziaelemmel egészíti ki:
„Hol a Nagy-Küküllő szög vize habzik,
Szent berek állt ama téren egykor,
Melyre ma Boudvár romja tekint le.
[…]
Benn kellős közepén a bereknek
Felleget érő épület álla
Vassal volt betetőzve sötéten
Ámde felül ragyogó sugarú
Nap vala verve tiszta aranyból,
S fennebb félhold tiszta ezüstből
Címere népünknek, zászlónknak.
E csoda épület karcsú magasan
A rabonbánok tornya nevével
E torony (tor-hon) ez áldozat helye,
Még hadas Irnák által épült.
38 Dózsa, 1858. V-XVIII. [Bevezető].
39 Uo. V–VI.
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Alján álla Hadúr oltára,
Melyen a harcok előtt s megtérve,
Vagy a rabonbánok temetésén,
És a rabonbán választáskor,
Áldoztak, tarták meg a nagy tort.
Számtalan apró hajlékocskák
Álltak a torhon karcsú ölében,
Nyugoti oldalukon ugyanannyi
Átfurdalt alabástrom lappal.
E lapokon a rabonbánoknak
(A nép főpapi fejedelmének)
Nevei voltak sorba kifúrva,
Akik a sírnak ölébe pihentek,
Mely a torony fenekét képezte.
[…]
Keleti oldala ama toronynak
Napkeleten bírt ily kőtáblát,
Melyen a napsugár betűjével
Mindig az élő népfőnöknek
Tiszteletes neve volt kijelölve.
[…]
A rabonbáni torony környékét
Tágas térség folyta körül be,
Hol keleten az imádott napnak,
És nyugaton a sugáros holdnak
Oszlopos ima-hajlékai álltak.
A rabonbáni toronyt környezve
Áll vala hat pompás kőoszlop,
Melyre hat törvény volt írva:
A székel hunok ős törvényi,
S nevezék ezeket: kővérteknek”.40

A Kilencedik költemény Negyedik énekében Atadul, a székely dalnok, az idegen vitéznek (kiről majd kiderül, hogy maga Árpád vezér) elénekli a küzdelmes
hun történelem rövid foglalatát, mely végül a székelységet mostani honába
vezette:
„Összehívá Irnák a hunoknak
Béke sóvárgó kis töredékét,
Kikkel kis Scythiába vonult el,
S a Duna torkolatát ellepte.
[…]
Kik a hunok közül hátramaradtak
Anagastus dühe gyilkoltatta. –
40 Uo. 5–6.
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Némelyek rabszolgákká lettek,
Míg Emendzur és Uzindurnek
Hős vezetése alatt néhány ezren
Járatlan bércekre vonultak. –
Anagastus vérbe dühöngő
Hadától Irnák sem volt ment,
S Moesia és Kis Scythia földje
Vérharcok színterévé vált.
Töredék nép egy óriás ellen
Nem kísérhete védő harcot.
Mást gondolt Irnák s a hunoknak
Minden népeit összehivatván;
Embertől nem járt hegyeken át
Jött eme bércek védhelyére –
Mekkora vala a vándorlóknak
Öröme, amidőn Emendzurral
S megmenekült népével, e bércek
Völgyei közt egymásra lelének?!
Szép erő együle itt a hunokból,
Melyet a kedvező helység védett. –
Vértre emelve Atilla szülöttjét,
Őt fejedelemnek vallották! –
Fölemelék ama hat kővértet
Mire a törvény szent szava metszve.
Feloszták tribusokra a népet…
Így alakult meg a székely ország”.41

A Zandirhám cselekménye egy versbe szedett romantikus regény, minden
lehetséges kellékével: van benne lángoló, előítélet és törvény korlátait áttörő
szerelem, vannak egyenes lovagi jellemek, de cselszövők is, filmszerű részletességgel megjelenített párviadalok, meg véres csaták önfeláldozó hősökkel. A
székelyek birtokát a besenyők kánja, Posel, majd fia és örököse, Norich kívánja
meg. A térség legkülönbözőbb népei szövetkeznek velük a honvédő hun ivadékok ellen: Glád bolgár hada, Gelu „vlachjai”, Ménmarót kazárjai, valamennyien Zandirhám székelyei ellen törnek. A kétségbeesett helyzetet – az Olt síkján
vívott döntő ütközetben – a titokzatos Barnavitéz, „a párduc hőse” menti meg
váratlanul megjelenő testvéri hadával:
„Holttest-halom áll az Olt partján,
Gélu és Glád futnak népestől.
Nézzük, nézzük Zandirhámot,
A hős Barnavitéz érckebelén!
41 Uo. 234.
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Sejtitek-e, hogy a párduc hőse
Árpád, a magyarok fejedelme? –
Ím két tábor mint a szerelmes,
Egymást öleli és csókolja….
Mint áznak a mogorva bajszok
Két testvérnép örömkönnyétől…!”.42

A fölmentő magyar testvérsereg színre lépése – Arany Jánost idézve – „deus
ex machina gyanánt vág a cselekmény folyamába”, de „szükségkép így kelle az
eposznak befejeztetni”.43 Aligha kétséges, a különböző magyar érdekek óhajtott összefogását a „Bach-huszárok” ellenében sugalmazza a szerző, bár a csatatérről menekülő legyőzöttek jegyzetben pontosított etnikumának is lehetett
némi aktuális üzenete: Gélu – „Oláhok (Vlakkok) fejedelme a Szamos és Körös
vidékein”, Glád – „Bolgárok chánja a Maros és Tisza tövénél”.44 És végül megfontolandók Arany János gondolatai a Zandirhám forrásairól, mely „részint az
élő néphagyományra, részint s főleg azon sem elég teljes, sem elég világos
feljegyzésekre támaszkodik, melyeket »Székely krónika« néven ismerünk.”
Közismert hasonlattal élve véli, „Ossiannak minden bűbája elvesz, mihelyt
föltesszük, hogy Macpherson koholmánya… […] A mű ugyanaz, de mily különböző a hatás!”.45Vagyis – értve és mérlegelve Arany sugalmazását – tekintsük
a Zandirhámot költött regényes történetnek, mely szép, mert izgalmas, fordulatos, érzelemgazdag, meg nemesre, jóra intő, és tekintsünk el történelmi valóságtartalmától. De azért ne feledjük, hogy Dózsa Dániel hőskölteménye, bevezető tanulmányával és magyarázó jegyzeteivel kiegészítve, határozott célt
követ. Túl a magyar összefogás szükségességének gondolatán, a Zandirhám a
székelyek hun eredetének és a Csíki székely krónika hitelességének üzenetét is
közvetíti, nemcsak a nemzet tűrve dacoló, de a közösség jobbléte iránti hitében megingott vagy éppen történeti vitáktól megérintett kétkedő része felé is.
Thaly Kálmán
Thaly Kálmán (1839–1909) a Komárom megyei Csepen született, Thaly Lajos megyei főbíró és nagymádi Barthalos Katalin fiaként. 1850-ben kezdte el a
gimnáziumi osztályokat Pozsonyban, Pápán fejezte be; 1856-tól Pesten teológiai, majd jogi és bölcseleti tanulmányokat folytatott. 1860 és 1864 között a
Pesti Napló szerkesztőségi tagja volt, 1864-től 1869-ig a magyar irodalomtörténet tanára volt a pesti Református Főgimnáziumban. Az Akadémia 1864-ben
választotta levelező, majd 1907-ben rendes tagjává. 1869-ben a Honvédelmi
Minisztérium titkára, majd osztálytanácsosa lett, 1875-ben vált meg a minisztériumtól politikai okokból. Ettől kezdve elsősorban a történelmi és irodalom42
43
44
45

Uo. 295.
Arany, 1968. 13.
Dózsa, 1858. 210.
Arany, 1968. 11.
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történeti kutatásoknak szentelte idejét, noha országgyűlési képviselői mandátumot is vállalt, a függetlenségi eszmék jegyében politizálva. Szerepe volt
Rákóczi, Bercsényi és Thököly hamvainak hazahozatalában, illetve az 1900-as
párizsi világkiállítás magyar osztályának szervezésében is. Munkássága igen
szerteágazó, a lírai meg epikai költeményektől a különböző korokat vizsgáló
történelmi tanulmányokig (különös tekintettel a Rákóczi-szabadságharc időszakára) számos területet felölel.46 Lebilincselve a kuruc kor irodalmának eredetiségétől, nem bírt ellenállni a kísértésnek, és tíz hamisított verset csempészett a kuruc költészet anyagába (A kölesdi harcról, Bujdosó Rákóczi, Esztergom
megvétele, Ocskai Lászlórul való ének, Bezerédy nótája, Balogh Ádám nótája
stb.).47 Ez irányú ügyködése viszont csak jóval halála után kezdett lelepleződni, hosszúra nyúló vitákat provokálva.48
Ne bántsd a magyart!
1857-ben e címen megjelent kötetének nyitó költeménye a Három Opor,
mely azt a regényes részt meséli el a Bálványos bércére épült „rabonbánok
vára” költött történetéből, ami a pogány Opor fiú, illetve a völgybeli „Torja
városában” lakó keresztény lány között szövődött, és többeket megihletett korábban meg később is.49
Székely-kürt
Thaly következő, 1861-ben kiadott kötetének indító verse A székely nemzet
pohara. A krónikára történő világos célzás itt erős aktuálpolitikai üzenet eszközévé válik:
„Pogány bort a pogány kehelybe!
Egünk derül szemlátomást,
Immár közelg ama dicső nap….
Igyunk reá nagy áldomást.
De ihletéssel érje ajkunk:
Mert szent nekünk e billikom –
Elődeink Aral tavánál
Vért ebből ittak egykoron.
[…]
Hajrá harcoknak bilikonja!
Hajtsuk föl: éljen a vihar!
És éljen a harc! Ily kehelyből
Békéért inni ki akar?!
Vért ittak egykor üregéből:
Éljen tehát a vér! a vér!
46
47
48
49

Szinnyei, 1891–1914. I. 79–85.
MIT. IV. 174 (fejezetszerző: Kovács Kálmán).
Tompa, 1972. 290.
Újraközölve: Thaly, 1861. 102–119.
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– Hogy legalább kifényesüljön
A rozsdarágta zord acél….”.50

A gyűjtemény másik darabja, az Attila felesége halálát és temetését elbeszélő Réka szirtje lapalji jegyzetében a csíki krónika már közvetlen hivatkozási
alapként szerepel:
„Damaseknek nevezi a »Székely krónika« a régi pogány magyarok s
hunok istenét”.51

A Márévára a Hargitán című költemény, Bálványosvár történetéhez hasonlóképpen, a pogány székelyek és kereszténnyé lett társaik közti harcról szól: a
várvédő elaggott pogányok veresége meg pusztulása teret nyit az új hit előtt.
A helyszín leírása itt is a hun–székely történelem megidézésére ad alkalmat:
„Az ős Hargita a székelyek Olympja;
Hová búsan borul az égnek föllege:
Kopár ormózatán lakott hajdan Hadúr –
Mint mondja a rege;
Míg lenn szent berkiben, hol hűs forrás csorog:
Áldoztak kegyes gyulák és áldorok.
E bérctetőn adá a kardot nagy Hadúr
Etelnek, amidőn hódítni indula;
Innen vezérlé világverő hadát
Az isten ostora…
S itt vonta meg magát utóbb a hős csapat
Mely a dúló testvércsatákból megmardt.
Itt várt be jobb időt, és külde vészfutárt
Az őshazába el – hol zúg Aral tava;
A megfogyott fajért itten fohászkodott
A bujdosó Csaba.
S hogy aztán a »hadak útján« segélyre jött:
Mindig itt szállt alá, e hármas bérc fölött”.52

A kötet másik verse, a Laborvára újabb hun–székely történetet ad elő, immár derűlátásra buzdító végkifejlettel:
„A hunok pediglen megszaporodának
S harcedzve már – ura lőnek a világnak,
S szerzének szép hazát – Attila igazát –
Hogy ottan éljenek
Késő utódaik: magyarok, székelyek”.53
50
51
52
53

Uo. 5–6.
Uo. 43.
Uo. 64–65.
Uo. 122–123.
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Végül még egy részlet, mely felidézi a csíki krónika sorait, az Emlékezés Csíkra című költeményből:
„S az a regés torony – Csík-Rákos templomán –
Melyben egykoron hunok áldozának:
– Most is láthatni még az áldozat nyomán
Vérrel festett csodás ábráit falának…”.54

Kriza János: Vadrózsák
Kriza János (1811–1875) a székely Erdővidék háromszéki részén, Nagyajtán
született. Unitárius lelkész édesapja torockói bányászfamília sarja volt. Tanulmányait Torockón kezdi, a székelykeresztúri gimnáziumban, majd Kolozsváron folytatja, végül kétéves berlini peregrinácóval fejezi be. Kolozsvári papi
állását 1838-ban foglalta el, 1861-ben az erdélyi unitáriusok püspöke lett, így
haláláig a „kincses városban” élt.
A népköltészeti gyűjtésre vonatkozó terve korai keletű: 1842-ben már előfizetési felhívást tett közzé a Vadrózsák kiadására, ez viszont, miközben a gyűjtőmunka szüntelenül folytatódott, csak 1863-ban jelenhetett meg, gróf Mikó
Imre támogatásával.55 Az udvarhelyszéki népdalok között két változatot is
találunk, amelyek azt bizonyítják, hogy a 19. század közepén mindenképp számolnunk kell a székely–hun eredetmítosz népköltésbeni tükröződésével:
52.
„Azét, mer én széköj vagyok,
Mindön embört nem uralok.
Atilla vót az én apám,
Szép örökség maradt reám.
Buzogány, élös tör és kard,
Melléjök van két erős kar,
Mejembe ver egy kemény szív,
A harcba sok tatárt megvív.
A nagy átillai ostor,
Nálunk soha el nem bomol,
Hogyha majt vélle csattantunk,
A harcból el nem szaladunk
Ne bántsad hát soha meg őt,
Üsmerjed meg a nagy széköjt,
54 Uo. 146. A csíkrákosi templomtorony pogány kori építésének mítosza a csíki krónika
nyomán keletkezhetett, Entz Géza szerint valójában a 15. század harmadik negyedében
épült, titokzatosnak tűnő alakos díszítéseit pedig az a Szablya Péter festhette, akit a
templom kereszthajójának vörös festékes minuszkulás felirata említ: „Anno M 517 Hoc
opus fecit petrus Zabya”. (Entz, 1996. 201; 256–257. kép)
55 Faragó, 1975. 5–25.
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Mert igaz átillai vér,
Fegyverivel majd átalvér.”56
185.
„Átilla vót az én apám,
Azét szeretöm a hazám,
Ha most élne szegén apám,
Neki adnám ingöm, gagyám.”

Miről árulkodnak az Udvarhelyszéken gyűjtött, Keresztúr-vidéki tájszólásban lejegyzett dalok? Voltak (és minden bizonnyal vannak), akik úgy gondolták (gondolják), hogy nyilvánvalóan a hun eredetkultusz élő bizonyítékainak
kell tekintenünk őket. Ez talán részben igaz is, de aligha közvetlen módon.
Gondoljunk egyfelől a mitikus múlt irányába amúgy maximálisan nyitott Eliade vélekedésére: „… A történelmi esemény vagy a valóságos történelmi személyek a legvégső esetben is csak két vagy talán három évszázadon át maradhatnak meg a nép emlékezetében. Azért van ez így, mert a nép emlékezete az
egyedi eseményeket és a valóságos személyeket nehezen őrzi meg: az események helyett kategóriák, a történeti személyiségek helyett pedig archetípusok
határozzák meg az effajta képzelet működését. Így a történeti személyiség áthasonul mitikus előképévé (a hőssé stb.), az események pedig mitikus cselekedetek kategóriájává (a szörnnyel vívott küzdelemmé, testvérharccá stb.). Ha
ezek az elbeszélő költemények valóban megőriznek valamit abból, amit »történeti igazságnak« szoktunk nevezni, akkor az az igazság soha nem a meghatározott személyiségre vagy eseményre vonatkozik, hanem a korszak intézményeire, szokásaira és tájaira”.57 Ehhez kapcsolódóan pedig ne feledjük, hogy az
Attila név írás- és ejtésmódja mennyit változott a különböző korokban, a különböző szerzőknél, miközben az udvarhelyszéki dalokban az újkorban általánosan használt alakja jön elő. Kissé könyv- meg iskolaízű tehát az itt tükröződő Attila-kultusz, de kétségkívül utal az ősi székely katonai erények
tiszteletére. És feltevődik a kérdés: a székely vitézség kultuszának 19. század
derekán történt gyűjtésben való felbukkanása – mégpedig olyan területen,
mely nem tartozott a századdal korábban szervezett székely határkatonaság
intézménye alá – nem áll-e kapcsolatban az 1848–49-es eseményekkel, ezek
közeli emlékével?
Bíró Béla: Vallási harc atya és fiú között
Bíró Béla (1839–1905) az udvarhelyszéki Havasalja egyik községében,
Máréfalván született, középiskoláit a székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumban végezte. Teológiát a pesti egyetemen tanult, 1863-ban szentelték
pappá. Előbb a gyulafehérvári papnevelő intézetben a növendékpapok lelki
56 Kriza, 1863. 33.
57 Eliade, 2006. 72.
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igazgatója, majd a püspöki líceum bölcselettanára, 1870-től emellett a gyulafehérvári gimnázium igazgatói tisztét is ellátta. 1882-ben az erdélyi római katolikus státusgyűlés igazgatótanácsi előadója, egyben tiszteletbeli kanonok,
működési helye ettől kezdve Kolozsvár lett, ahol 1890-ben plébánosnak választják. 1867 és 1872 között a gyulafehérvári Egyházi és Iskolai Hetilap főmunkatársa, 1876–77-ben az Erdély-Egyházmegyei Értesítő, illetve 1878 és 1883
között a szintén Gyulafehérváron megjelenő Közművelődés szerkesztője volt.58
1880-ben jelent meg A hontalanok című regényes korrajza, mely a 17. század
zűrzavaros első éveinek Erdélyébe vezeti az olvasót.59
A Vallási harc atya és fiú között – írója szerint – „beszély Szent-István és a
székely rabonbánok korából”. 1864-ben, amikor megírta, az éppen papi pályára lépett fiatalember láthatóan vonzódott a rejtélyes székely ősmúlt romantikájához, melyet művében keretként használ a hit küzdelmeinek megjelenítéséhez, a keresztény erkölcs felsőbbrendűségének bizonyításához. A „beszély”
röviddel keletkezése után az Idők Tanúja tárcarovatában jelent meg folytatásban, majd 1902-ben könyv alakban Kolozsváron, Bíró szolgálati állomáshelyén. Az 1902-es kiadás Bevezetőjében a szerző ekképpen vall:
„Nem valami nagy bölcselet mélységével fárasztom az olvasó elméjét,
hanem az elbeszélés kellemesebb modorával törekedtem a keresztény és
pogány székelyek küzdelmének szembeállításával oly olvasmányt nyújtani, melyből hasznos ismereteket, helyes társadalmi elveket s nemes
élvezeteket is lehet meríteni”.60

Így nála nem a pogány Zandirhám és Árpád közti szerződés „kővértjei” jelennek meg a „székely nemzet” alaptörvényeként, hanem azok, amelyeket „a
pannon király”, Szent István fogalmazott újra, miután a keresztény hitet védelmező Uopour Sandour főrabonbán követséget küldött hozzá. De a hagyomány és rend kedvéért ezeket, a krónikában elszórtan szereplő új előírásokat
– akár a „kővértek” törvényeit – a regényben Bíró hat pontba rendezi:
„1. A király által behozott keresztény hitvallás törvény szerint vétessék be. 2. A nemzet maga szabadságában meghagyatván, minden adófizetéstől ment legyen. 3. Fő-Rabonbánt szabadon választhasson magának
Oporet nemzetségéből, mint főigazgatót, kinek ítélete alá esnek azok, kik
a nemzet és annak tisztviselői ellen törekednek. 4. A nemzet esztendőnkint felváltandó száz lovast adjon a király őrizetére. 5. Minden király
koronáztatásakor, házasságakor és figyermeke születésekor ökörsütést –
azaz, kinek 6 ökre van, abból egyet, mely megbélyegeztetett – ajándékozzon. 6. A Pannon földének királyait és népeit szabadságukban védeni

58 Szinnyei, 1891–1914. I. 1080–1081.
59 Bíró, 1942. 22.
60 Bíró, 1902. XI.
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tartoznak a maguk tartománya felől. Ezen szövetség pontjai minden három évben megújíttattak”.61

A csíki krónikán kívül forrásként használja még Benkő József Tanssylvaniáját, de mindemellett a szerző számára a korhűség – a kitűzött cél szempontjából – nem lényeges. Erről oly részletek árulkodnak, mint amelyben a Szent
István-kori lakoma kapcsán a következőket írja:
„A Székelyföld kevés bort termel a kedvezőtlen égalj miatt; hegységein szőlőtő helyett kukorica-kóró magaslik s borszüret helyett krumpli vagy
székelyesen pityóka-szüretet ünnepel…”.62 [kiemelés: HGM]

Máréfalva környékének hely- és vízneveit viszont híven építi a „beszélybe”
sőt, a történet magvát fellelhetjük az ottani néphagyományban. A máréfalvi
mondaváltozatokat Kovács Piroska helybeli tanárnő dokumentálta, közölve
két variáns 1896-ban és 1898-ban született adatközlőktől gyűjtött szövegét.
Azt viszont ő sem tudta bizonyosan megállapítani, hogy Bíró Béla gyermek- és
ifjúkorának emlékeit, a helyi mondákat-regéket használta-e művében (talán
részben igen), vagy inkább a faluban közkézen forgó könyvének tartalma folklorizálódott. Mert Kovács Piroska kutatásaiból az is kiderült, hogy „Bíró Béla
több kötetet is szétosztott a rokonsága és az elöljárók között.” Kérdés még,
hogy mi lehet e történetben Thaly Márévára a Hargitán című, a „beszély” megírása előtt kevéssel megjelent költeményének szerepe? Tény, hogy a lejegyzett
máréfalvi mondaváltozatokban ugyanazok a személy- és helynevek szerepelnek, mint a „beszély” lapjain, de egyikben sincs szó rabonbánról, gyuláról,
harkászról, az adatközlők számára a csíki krónika, illetve annak hatalmi meg
szakrális terminológiája teljesen ismeretlen.63

61 Uo. 113–114.
62 Uo. 50.
63 Kovács, 2008. 195–199.
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HA AZT VIZSGÁLNÁNK , hogy ki milyen szerepet játszott a hun–székely

eredetmítosz folklorizációjában, akkor Orbán Balázsnak (1829–1890) itt nem
önálló fejezet járna, hanem a könyv nagy része róla kellene, hogy szóljon. Ő
nemcsak töretlen hittel állt ki az igaznak vélt elmélet védelmében, de – a magyar történeti-néprajzi feltárások egyik legkitartóbb és legsokoldalúbb terepkutatását végezve – dolgozott azon, hogy titkát megfejtse. Alapos előtanulmányok nyomán, faluról falura járva egész Székelyföldet, mindent följegyzett
minden tapasztalásról, amiről úgy gondolta, hogy bármely tudomány művelőjének hasznára lehet. Hatkötetes főműve, illetve az ezt kiegészítő közlések
mindmáig nélkülözhetetlenek a Székelyföldet célzó történeti-régészeti, földrajzi-földtani, néprajzi, természetrajzi vizsgálódások elkezdésekor.
Fordulatokban gazdag életét – amelyben ma is nehéz különválasztani a mítoszt a valóságtól – Mikó Imre próbálta regénybe foglalni posztumusz kiadású
művében.64
Az udvarhelyszéki Lengyelfaván született régi székely nemesi családban,
báró Orbán János huszárszázados és az anyai ágon görög származású Knechtel
(Foresti) Mária gyermekeként. Tanulmányait a székelyudvarhelyi Katolikus
Gimnáziumban (1837–1844) és Református Kollégiumban (1844–1846) végezte. 1846-ban Isztambulba utazik ott élő anyai nagyanyjához, aki eközben meghal, így az örökösödési ügyek okán 1848-ig ott tartózkodik, közben beutazza
Görögországot, Ciprust, Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, élményeit az Utazás
Keleten című művében (Kolozsvár, 1861.) összegezte. A szabadságharc leverését követően, mintegy önkéntes emigrációként meghosszabbítja külföldi tartózkodását, Törökországban megismerkedik Kossuthtal, 1851-ben Londonba
hajózik, 1852-ben Jersey szigetére kerül, megismerkedik Victor Hugóval, akitől fényképezni tanul. 1853 és 1855 között a British Museum könyvtárában
tanulmányozza a beutazott keleti országok történelmét, 1855-ben visszatér
Jersey-re, majd onnan a közeli Guernesey szigetére kell költöznie, 1857-ben
Teleki Sándor társaságában utazik vissza Isztambulba. Tizenkét esztendő vándorlás után, 1859 végén érkezett haza, Lengyelfalvára. 1864-ben, előzetes kutatások után – melyeket rokona, gróf Mikes Kelemen zabolai udvarháza könyvtárában és különböző erdélyi levéltárakban folytatott – elkezdi módszeres
székelyföldi terepbejárásait. 1868-ban jelenik meg A Székelyföld leírása első
kötete, majd rendre, 1873-ig a többi öt kötet is, a sorozatot kiegészítő Torda
város és környéke 1889-ben látott nyomdafestéket.
64 Mikó, 2016.
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1875-ben a rövid életű, Székelyudvarhelyen megjelenő Baloldal című közéleti hetilap munkatársa volt. A nagypolitikába 1871-ben lépett be, amikor
Marosvásárhely országgyűlési képviselője lett. 1890-ben bekövetkezett haláláig volt a Képviselőház tagja, mindvégig függetlenségpárti programmal.
1879-ben ugyan Székelykeresztúr körzetében alulmaradt a kormánypárt jelöltjével szemben, de 1881-ben Berettyóújfalu választotta képviselőjévé. A
Magyar Tudományos Akadémia 1887-ben választotta levelező tagjává, székfoglalóját 1888. március 5-én tartotta A székelyek származásáról és intézményeiről címmel.65
A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA
Az első kötet – és lényegében az egész sorozat – bevezetőjének a címe: Általános előismertetés a székely nép történelme- és jogviszonyairól. Ez így kezdődik:
„A népvándorlás zűrjéből – mely másfél ezred év előtt mindent elsodort – egy néptörzs emelkedett ki, számban ugyan csekély, de azért mégis nagy tényező az új alakot ölteni indult Európában; egy hősies néptöredék, mely Ázsia legnemesebb gyarmatának örökségét védve,
bámulatosképp tartá fenn magát a költözködő népek vészes hullámzata
közt, mely sajátszerű hadi szervezetével s democraticus intézményeivel
a középkori Európának legelőbb megtelepült s legclassicusabb népeként
tűnik elő. Ez a székely nép.”

Néhány sorral odébb pedig ekképpen folytatja:
„Azt hiszem, történelmi érvényre emelkedett tény az, hogy a székelyek Attila hunjainak maradékai, azért én a történelmi kritika által kellőképpen kitisztázott ezen kérdés vitatásába nem elegyedem”.66

Vitázni ugyan nem vitázik, de – véleményét alátámasztandó – bőven idéz.
Jegyzetben sorakoztatja és részletesen ismerteti a hun eredet tanának a fontosabb középkori forrásait, Anonymus és Kézai „gestáját”, a képes krónikát, ahol
pedig ezek hitelessége kétségesnek tűnik, érvel és magyaráz:
„Azon ellenvetés, hogy 3000 harczosból hogyan szaporodhatott fel
annyira a székely, hogy magát ellenséges népek közt fenntarthassa,
könnyen meg lehet felelni, mert éppen Kéza mondja el, hogy a hunok
minden tirbusból 10 000 harczost vittek a csatába, a többi otthon maradt,
hogy az országot, a nőket, az öregeket, a Székhelyt oltalmazza, s így a sicámbriai csatából Erdély hegyei közé vonult 3000 harczos ottan még
65 Mikó 1969. 7–20; Balázs, 1990. 255–256.
66 Orbán, 1868–1873. I. 4.
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nagyszámú harcost és népet talált, melyekkel s az utjokban még felszedett más huntelepekkel egyesülve alkották azon nemzetet, mely a Székhelyről magát székelynek nevezte, s mely a könnyen védhető havasok
közt az V-ik század végétől egészen a rokon magyar nemzet megjöttéig
fenntartotta magát…”.67

Jegyzetben hivatkozott források közt van „a székely krónika útmutatása” is,
mely szerint a székelység „részint szívóssága s minden időben tanúsított hősiessége által s főként célszerű hadszervezete alapján […] 30 000 harcost tudott kiállítani.” Az érvek alátámasztására szóba kerül még – szintén a csíki
krónika nyomán – „Zandirhámnak a székelyek főrabonbánjának Árpáddal kötött hat pontú szövetsége”, illetve az ezt kiegészítő Szent István-kori szerződés, „mely szintén biztosítá a székely nemzet önállóságát, szabadságát és adómentességét, s melynek pontjai szerint a székely tartozott a birodalmat
keletről oltalmazni, a király udvarában 100 lovast tartani, király koronázása,
nősülése és fia születésekor ökörajándékot adni, de e mellett minden más
pénzbeli adótól s más terhektől mentesíttetett”.68
A hun–székely eredettörténet a székelyudvarhelyi Budvár bemutatásakor
kerül ismét terítékre. Orbán Balázs pennáját itt már teljesen elragadja a nemzeti romantika heve:
„Te rejtélyes sziklahegy, te, ki a székely nemzet titkos múltjának, hősies mythosi korának vagy központi helye, hol a nemzet kővértekre írt ős
törvényeit és történelmét nemtők által őrizteti a nép, hol, miként Mózes
a Sinai-hegyen, istennel beszélgettek a főrabonbánok, oh rejtélyes, mesés sziklahalom, miért vagy oly hallgatag, miért nem tudod felfejteni a
múltnak előtted lezajlott titkait”.69

Részletesen leírja az akkor még fellelhető romokat és védműveket, anélkül,
hogy gyanút fogna rendeltetésük nagyszerűségével ellentétben álló méretük
kicsinysége miatt; a vár – és ezzel összefüggésben a székelység korai történelmét – jobbára a krónika nyomán summázva. A csíki krónika vezérfonalat képez
szinte minden észrevételében, megállapításában és következtetésében:
„E romok útmutatása szerint itt állott Budvára, melyet Buda vezér még
Attila birodalmának fölbomlása előtt épített volt, s melyhez történelmünk mythosi korából oly sok titokszerűt köt a néphit. E vár volt az Attila hunjaitól elszakadt és ide, a havasok közé vonult székelyek főrabonbánjainak is székhelye, politikai életük és vallási kegyeletük központja;
itt a vár alatt gyűlt egybe a székely nép áldozni, törvényt hozni, a hon
dolgai felett tanácskozni, jutalmazni és büntetni”.70
67
68
69
70

Uo.
Uo. 4–5.
Uo. 60.
Uo. 60–61.
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A krónikát idézve kerülnek részletes bemutatásra „az Árpáddal kötött szövetségnek kő-vértekre vésett szabályai”, a keresztény vallás székelyek közti
terjedésének és diadalának története, végül a Budvár mongolok általi elpusztítása. De hitelesként hivatkozik „Kázi Lajos a XIII. században kelt kéziratá”-ra
is, felsorolva annak Szigethi 1836-ban közölt írásában olvasható fontosabb
adatait, bár ezek forrását hibásan (valószínűleg emlékezetből) idézi.71 „Az Udvarhelyhez közeli hun emlékekhez” sorolja a várossal azóta összeépült falut,
Szombatfalvát is, „mert hogy annak neve a csíki krónikában említett Sambaat
földétől – hová Ugron és fia, Nag és Zimány települ – ered…”.72
Az Udvarhelyszéket bemutató kötet lapjain még sokszor történik hivatkozás a vitatott krónikára. Máréfalva kapcsán jegyzetben kiemeli:
„Máréföldje említve van a csíki krónikában, hol többek közt a van bejegyezve, hogy a kereszténység felerőszakolása miatti harcokban a rabonbánok földje népteleníttetvén, Sándor István az ő atyjafiait telepítette oda, és pedig Ugron rabonbán fia szálla Máréföldjére, nem messze a
Küküllő vizétől, Kadics földére, ki Zandirhám alatt a Budvár vezére
volt”.73

A Hargitáról nem mulasztja el megjegyezni, hogy ez „a csíki krónikában
Héthavas néven szerepel”,74 a Nagy-Homoród mellékvölgyében fekvő Kénos
pedig véres történeteket hív elő emlékezetéből:
„A csíki krónika szerint a főharkásznak nevezett öregebb gyula lakott
itt, és itt végeztettek ki a rabonbáni korban a nemzet törvényei ellen vétkezők, azért is nevezték a falu feletti félelmes sziklaüregekkel tarkázott
hegyet Véresmartnak, mely csak későbbi átidomítással lett Veresmart és
a falut Kénosnak. Kénosba települt később Sándor István főrabonbánnak
az idegen származású Katalintól született Gergely nevű fia is, ki a csíki
krónika szerint Kenurt (Kenus helyett) az elhalt főrabonbán földét, hol
Apold (Upolet) a rabokat kínoztatta, nyerte el”.75

A bágyi vár a krónikabeli Drusilla históriáját idézi:
„Hogy a Sándor család e várat a XI-ik században csakugyan bírta, arra
a csíki krónikában adatot is találunk, hol említve van, hogy 1060 körül,
nemsokára azután, hogy a (Csík) rákosi mezőn a fiúleányság törvénye
hozatott, Sándor István egyik leányát Druzsillát egy derék férfinak, Kálmán Lászlónak adta nőül. Lakadalmuk a bágyi várban tartatott s jelen
71 Szigethi 1828-ban közölt munkájára hivatkozik, amelyben még nem szerepel sem „Kázi
Lajos krónikája”, sem az állítólag onnan vett (és csak 1836-ban közzétett) adatok. (Uo.
62.)
72 Uo. 63.
73 Uo. 69.
74 Uo. 75.
75 Uo. 160.
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volt az ünnepélyen (az akkor üldözött s Erdélybe menekült) László herceg is. Szóba hozatván pedig ez alkalommal a székelyektől nem szívlelt új
törvények, Druzsilla ezen nőnemet felemelő törvényekre akart a nemzet
áldozó poharával inni, midőn a kisebb rabonbánok maradékai közül való
Bourzonnak nevezett férfi, kiragadván a menyasszony kezéből a poharat,
ellent mondott ezen törvényeknek. Ezért Sándor István nagyon megharagudott s kardot rántván átütötte az ellenkező férfit”.76

Csíkszék – a csíki krónika születési helye – ismét bő kézzel kínálja a székely
mitikus múlt idézésére alkalmas témát. Csíkrákosra érkezve a székely hazafit
várható módon újra hatalmába keríti a krónika szelleme:
„Ha a csíki »Rákosteréhez« nincsenek is […] nagy emlékek kötve, azért
ahoz tisztelettel kell közelítenünk, mert ezen rákostér is székely őseink
áldozási, gyülekezési, tanácskozási és törvényhozási helye volt, hol rabonbánokat választott és temetett el a székely nép, hol őstörténete legnevezetesebb mozzanatainak homályos, elmosódó emlékeivel talákkozunk; így midőn Árpád e hazát elfoglalni jött, a már előbb ide települt
székelyek – Attila hunjainak hős ivadékai – testvérileg fogadták őket és
segíték a honfoglalás munkájában, s azért Árpád ezen testvérnépet nem
hódítottnak, hanem szövetségesnek nézte, s Zandirhámmal, a székelyek
akkori rabonbánjával oly szövetségre lépett, mely a székelyeknek önkormányzati jogát s nemzeti függetlenségét biztosítá. Zandirhám e munka
végrehajtása után öreg korában meghalván, fiát Apoltot (Upoletet) választák főrabonbánnak. Ez időtájt (888-ban) Magor Zápor nemből való
anyja (hős Zandirhám özvegye) a hét erdőn (Hargitán) belől való tartományba Rákus végében, a törökök földjén, nem messze a víztől, a Vacsárkon túli Blakusok területén, a rabonbáni áldozatokra alkalmas házat épített, s a nép beléegyezésével felosztá a földet fiai közt. Apolt pedig, a
nemzet áldozópoharát oda vivén, áldozott, s azután elhalt.
Utána közakarattal rabonbánul Bucsint választották, ki a Gyula által
Konstantinápolyból hozott keresztyén hitre térvén, Apoltnak (Upoletnek) ősvallást követő fiai által Sósmező völgyben megveretett s külföldre
menekült, hol a traciai király Victoria nevű leányát vette el.
Úgy látszik, hogy az ő távoztával Buson lett főrabonbán, mert a székely krónikában alább […] azt találjuk bejegyezve, hogy Buson megöletésekor a rabonbánságot visszaszerezte Bucsin; de testvére fiai által a Tatár
havasnál megöletvén, elesett.
Az ős pogány vallás és a keresztyén vallás közti ezen versenyben a
nemzet áldozópohara Rákosról visszavitetett az ős rabonbáni székhelyre
Budvárába, hanem 1039 táján Sándor István azt újból Rákosra vitte a
Zandirhám özvegye által Vacsárkon túl épített házba, és oda vitte a törzsek ellenzése dacára, miért Ruha 200 fegyveressel jött a vár alá az áldozópohár visszaszerzése végett, s bár később a háromszéki rabonbán,
76 Uo. 173. A történettel kapcsolatos kronológiai következetlenséget Orbán Balázs jegyzetben Szabó Károly 1854-ben közölt cikke nyomán azzal magyarázza, „hogy itt a krónika szövegéből több lap kiszakadva lévén, összezavartatott az értelem is…”
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Apor János, Bél István és Gáspár (a Patancsa nemzetségből) gyűlést tartva, Sándor Istvánt Gyimesföld urát a kehely elhozataláért haddal akarták
megtámadni; de azt meggátlá a bissenusok járása és András király állapota, kihez Sándor István fiát Lászlót követül küldve, a királytól kieszközölte az engedélyt, hogy a Héterdőn belőli tartományban egy olyan rabonbánságot alakítson, mely csak a királytól függjön. A Székelyföld ezen
új felosztását András király Janglavár harcos által ratificáltatta is.
Az ős nemzeti szerkezet ily megsértése és a felerőszakolt kereszténység miatt fellázadván a székelyek, a Gyimesen túli keresztyén törzsekre
támadtak; de az ősvallás ezen védői legyőzetvén, a Csák nemzetségből
való Sándornak és Csangornak Gyula várában fejét vették; erre bekövetkezett csakhamar a végcsapás, mert az ősvallást követők ellen dühbe jött
Béla (a király testvére) e forrongást keservesen csendesíté le, a pártosokat s azok közt Madaras földéből való Szemerét is legyőzvén, mindent
eltörölt, mi a nemzetet ős pogány vallására emlékeztethette, az iratokat
elégette, a családok neveit elváltoztatta, a hivatali elnevezéseket átalakította és a helységek ős neveit is eltörölvén, szentek neveire keresztelte el.
De nemcsak a nemzeti ősvallásnak volt áldozati helye, nemcsak a Héterdőn belőli rabonbánságnak volt székhelye Rákos, hanem egyszersmind
a székely nemzet kedves gyűlésezési helye is, mert midőn északi nemzet
követei jöttek szövetséget kötni, Sándor István a rabonbánokat és a népet a Héterdőn belőli Rákos mezejére gyűjtötte össze, ezen követség fogadására és a szövetség megkötése végett, sőt ezen szövetség kezességéül a főrabonbán Apor Sándor leányát, Mariánát adták a követek fejedelme
fiának, Vazulnak (Basil) feleségül, és előhozták a drága kövekkel ékített
menyasszonyt, és a főrabonbánt helyettesítő díszkíséretben – mely a
Szeret folyóig ment – ott volt Sándor István fia (Vész földjének rabonbánja), több főszékely és a Tárhavas mögötti föld rabonbánja Künvér
(Kunvér), kit örök kíséretül (egész a rendeltetésig) rendeltek, kit a fejedelemfi nagy örökséggel ajándékozott meg.
És ismét Sándor István idejében 1039 körül Rákos mezején gyűlt össze
a székely nemzet a törvények rendjét megállítani; jelen volt ekkor László
herceg is (a későbbi Szt. László király), ki akkor tájt Erdély ezen részét a
kunok ellen erősíté, s Mikó Pálnak, Sándor István Szilvási Erzsébettől
született, Katalin nevű leányával tartott menyegzőjét megtisztelvén,
széles jó kedvében még a nemzet áldozó poharából is ivott. Ez idő tájban
Sándor István némely beütött tatárokat (valószínűleg kunokat) kivervén,
jutalmul Törcsvárt és tartozandóságait nyerte László hercegtől, ki
ugyanekkor erősítette meg Kászonszéket, mint széket.
A Rákos közti Szakadát havason Urvölgyében hozta a székely nemzet
a székely fiú-leány örökösödési jogát biztosító törvényt, és azt Rákos mezején László székely ispány jelenlétében megerősíték, hol a törvények
nem tentával, hanem vérrel írattak meg. [Jegyzetben:] Ezen törvények
szerint, kinek egy fia és egy leánya van, a leány is örököljön, mint a fiú;
úgy örököljön a leány, ha egyedül van is; de ennek Sándor István és Álmos ellentondván, a rabonbáni családokra kivétel tétetett akként, hogy
ezekből a fiú örököljön, a leány csak kiházasíttassék”.77
77 Uo. II. 65–66.
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A rákosi templom leírásánál reményét fejezi ki, hogy a krónika eredeti példánya a templom titokzatos zegzugaiban lappanghat:
„A templom hajójában rejtekhely van, hová az egyházközségi könyvek
szerint a tatárdúlások alkalmával sok régi okmányt és iratot rejtettek el;
hogy valaha kibontatott volna, annak semmi nyoma nincsen; vajon nem
ott rejtőzik-e az 1694-iki tatárdúláskor eltévedt csíki krónika?”.78

A Csíkrákos határában emelkedő „Pogányvárnak festői omladványai” a székely honfiból ugyanazt a romantikus elragadtatást csalják elő (ezúttal tán
némi aktuálpolitikai célzással is megtoldva), mint korábban a Budvár orma:
„Itt fenn a fellegekkel szomszédos sziklaszál tetején, – hol a vihar keletkezik, hol a villámok képződnek – ütöttek tanyát hajdan a hős székely
nép daliás fejedelmei, itt székelt Upolet, hős fia a nagy Zandirhámnak, itt
e büszke ormon […] laktak ezen nép szeretete, becsülése és nem zsarnoki
hatalom által lett pap-fejedelmek, kik a népet kormányozták, harcra vezették, s ős hitük szerint áldoztak Hadúr oltáránál. […]
És hogy az, mit fennebb elmondék, s mi szent tiszteletre gerjeszt, nem
csak képzelet szüleménye, hanem némi történelmi alappal is bír, arra bizonyítványt találunk a csíki krónikában, mely szerint Rákos székhelyévé
tétetett a Héterdőn belőli külön szakadt rabonbánságnak, miért éppen
nem lehetetlen, hogy az itten székelő Upolet építhette nem csak ezen,
hanem az alább fekvő csicsói és zsögödi várakat is három iker fia számára, kik között felosztá a Héterdőn belüli tartományt, vagy építhette azt
1039 tájatt Sándor István, ki András király jóváhagyásával itt külön rabonbánságot alapított”.79

Vacsárcsi leírásánál, ahol záradéka szerint a csíki krónika született, immár
bővebben terítékre kerül maga a forrás, „ős történelmünk e megbecsülhetetlen kincse”. Orbán Balázs itt is Szabó Károly nyomán érvel a krónika hitelessége mellett, a maga részéről újra megkockáztatva azt a kronológiailag sántító
feltevést, hogy ennek eredeti példánya az 1694-es tatárdúlás során veszett el
(tehát egy évvel az 1695-ös másolat elkészülte előtt).
„Szabó Károly szakavatott históriai kritikával készült értekezései –
írja jegyzetben a falu határában található „Csíkháza” romjainak ismertetésekor – azt eredményezték, hogy a Székely krónika tekintélye és hitelessége oda emelkedett, hogy azt több tekintélyes tudósunk […] is
használja, mi ezen munkának tekintélyét nem kis mértékben emeli,
mintegy sanctionálja. Egy székelynek pedig e jeles munkát – mely e nemzet ős szerkezetére és történelmére annyi érdekes adatot nyújt – megtagadni nemzeti bűn lenne”.80
78 Uo. II. 68. Itt egy kis kronológiai következetlenség van: a krónika záradéka szerint ennek
első másolata 1695-ben készült.
79 Uo. II. 70–71.
80 Uo. II. 72–73.
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A Gyimesi-szoros ismertetése során újabb lapalji jegyzet utal a csíki krónikára:
„A csíki krónikában említve van, hogy a rákosi gyűlésen jelen volt a
Táárhavas mellett lakó Künvér is, úgy az is, hogy Sándor Istvánné Taplocán házat építvén, Gümez földjéről is kiírtotta a rablókat, e szerint Gyimes már Sz. István előtt lakva volt”.81

A háromszéki kötetben, Bálványosvár leírásakor, megint hivatkozási alap a
csíki krónika, de kihagyhatatlan az ide visszavonult, ősi pogány hitük szerint
áldozó székelyek története is:
„Szent István az Aporral szövetkezett ős hitvédőket egy véres harc
után legyőzvén, a székelyeket a keresztyén vallás elfogadására szorítá; de
Péter és András királyok trónfeletti viszálygásai alatt az őshithez ragaszkodók újból felemelvén fejeiket, Bálványosban újból füstölgött Hadúr
tiltott oltára, mígnem I. Béla azt fegyveres erővel véglegesen le nem dönté”.82

Nem marad el a hit által akadályozott szerelem meg a leányrablás meséje
sem, de itt már – egyeztetve a história adataival a Kővárynál leírtakat – kétkedve viszonyul a történethez, az elemzés és variációk nyomán pedig arra a
következtetésre jut, hogy a rege „összetévesztette a kort és a személyeket”.83
Ugyancsak háromszéki útjai során, miután végiggyalogolt a Csernáton határában folyó Ika-patak „szép erdős” völgyén, a székely tájak fáradhatatlan
vándora előtt feltárulkozik a „hegymagaslaton fekvő Ikavárának büszke zömtornya”:
„E várról semmi történeti adatunk nincsen; a csíki krónika homályos
adataiból legfelebb annyit tudunk, hogy Ika [jegyzetben: Dombon fia az
Upolet neméből] a kisebb rabonbánok egyike volt, s Upolet (Apold) rabonbánnal harcban élt”.84

Igaz (és jellemző), a nép emlékezete itt sem őrzött meg semmit – az Ika nevet kivéve – a rabonbános világból, egészen más történeteket kerekítve a
„csernátoni csonka torony” köré:
„A hagyomány azt mondja, hogy Ika Póka király vezére volt, ki a Bálványos várából elűzetvén ide vonult, s itt épített magának várat, de egy
véres csatában a mostani Ikafalva helyén megöletett. […] Azután várba
óriás költözött, egy roppant szárnyas ember, ki egyszer haragjában a vár
81
82
83
84

Uo. II. 77.
Uo. III. 88.
Uo.
Uo. III. 94.
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sziklájára ütvén, nagy öklének benyomult helyét még most is mutatják.
Ezen óriás gyakran lerepült a csernátoni templom tornyára az embereket
rémítgetni.
Másik rege szerint egy óriás kígyó lakott e várban, oly nagy, hogy farkával körülölelvén a tornyot, fejével enyúlt a patakba inni, máskor meg
azért hajolt le, hogy az arra járókat felkapja a várába; e kígyót hosszas
tusa után idegen vitéz ölte meg”.85

Itt már a székely mitikus múlt híve megtalálja a kulcsot, amivel a helybeliektől hallott regét a csíki krónikához kapcsolja:
„Vajon ezen utolsó regében nem a keresztyénségnek az ős hit feletti
győzelme van-e allegorice előadva? A csernátoni toronyra lecsapó óriás
nem a keresztyénség ellen harcra kelt valamely székely őst jelképezte-e?
És az idegen vitéz által megölt kígyó nem függ-e össze Sz. Györgynek a
sárkánnyal való viaskodása hitregéjével?”.86

Meggyőződésünk, hogy A Székelyföld leírása – túl azon, hogy felbecsülhetetlen szolgálatot tett a székelyek földje és múltja megismerésében, ismertetésében – a székely eredetmítosz széles körű elterjedésében is főszerepet játszik. A
hat kötet, megjelenésétől kezdődően, székely – és nem csak székely – nemzedékek kedvelt olvasmánya volt. Tanítók, tanárok, papok továbbították regéit,
majd a tiltásoktól terhes időkben szinte misztikus elragadtatással vette kézbe
a székely ember, ha nehezen hozzáfért. Túlzás nélkül állíthatjuk: a közösségi
tudat szintjén rögzült „virtuális múlt” jóval haloványabb, erőtlenebb és korlátozottabb volna nélküle. Ezt pedig nem valamiféle negatív jelenségként kívántuk feljegyezni.
A SZÉKELYEK SZÁRMAZÁSÁRÓL ÉS INTÉZMÉNYEIRŐL
Miután 1887-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, 1888. március 5-én Orbán Balázs megtarthatta székfoglaló beszédét. Székely eredetkérdésben vallott felfogása semmit sem módosult A Székelyföld leírása első kötetének megjelenése óta, de a hittel vallott elmélet védelmében új
kihívásokkal kellett szembenéznie. Akivel vitázik, az Hunfalvy Pál, illetve az ő
két munkája, az 1876-ban megjelent Magyarország etnográfiája és az 1880-ban
nyomdafestéket látott A székelyek. Hunfalvyt ugyan a „kiváló tudósunk” jelzővel tiszteli meg, de keményen elmarasztalja, amiért „legrégibb krónikáinkkal,
a mi székely hagyományainkkal homlokegyenest ellentétbe helyezkedve, lerontani igyekszik a mi eszményi felfogásunkat: akkor, amidőn – magáévá téve
némely ránk irigykedő német és szász írónak puszta állítását – szintén azon
85 Uo. III. 94–95.
86 Uo. III. 95.
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következtetésre jut, hogy a székelyek nem hun ivadékok, hanem Szent László,
vagy más későbbi király által odatelepített határőrök lennének”.87 Ezt követően felvonultatja érveit Hunfalvy huneredetet tagadó elmélete ellen:
„Ha már most Szent László, vagy éppen utána következő királyaink
alatt telepíttettek volna le a székelyek, akkor az egykorú írónak ezen jelentékeny eseményről tudomással kellett volna bírnia, s bizonnyal nem
írt volna a székelyek hun eredetéről, hanem ha másvalaki ily nézetet
nyilvánított volna is, elsősorban ő – mint a telepítésnek úgymond szemtanúja – cáfolta volna meg; amitől semmiféle nemzeti hiúság vagy előítélet vissza nem tartóztathatta, miután a névtelen jegyző semmi esetre
sem volt székely.
Azt sem látom át, hogy, amint Hunfalvy mondja, a hun eredet – állítólagos koholt – meséjét miképp tehette volna a nemzeti hiúság a székelyek közhitévé; hisz hun ivadéknak lenni nem nagyobb dicsőség, mint
magyarnak lenni; hisz ha még elfogadjuk is Hunfalvynak azon állítását,
amely szerint a hunok és magyarok közti minden rokonságot tagadásba
vesz, én azt hiszem, hogy a nemzeti hiúságnak inkább hízeleghetett a
magyar eredet. Mert a hun zúgó fergeteg volt, mely egy ideig rombolt s
azután nyomtalanul elmorajlott; míg a magyar az államalkotás maradandó állásait hozta létre, világot átalakító nagyszerű események megteremtője volt, s a népvándorlás korszakából a polgárosodás rendezett állapotait fejleszté ki. És így bizonnyal a nemzeti hiúságot sokkal inkább
kielégíthetné a magyar, mint a hun eredetre való hivatkozás.
Azt, hogy a székelyek késő betelepítéséről nem lehet okmányi adatot,
adományleveleket felmutatni, Hunfalvy azzal hiszi megokolhatónak,
hogy sem a szepesi, sem az erdélyi szászok nem tudják felmutatni ily
telepítési okleveleiket eredetiben, hanem csak későbbi átiratokban. De
hisz ez éppen Hunfalvy ellen bizonyít, mert amint a szepesi és királyföldi
szászok igyekeztek – a most fel nem mutatható – eredeti adományleveleket átírni és csaknem minden uralkodó által megújíttatni és elismertetni, akképp a székelyek is, ha ily adománylevéllel odaszállított telepesek lettek volna, biztos nem mulasztották volna el eredeti adományleveleiket a későbbi uralkodók által átíratni és merősíttetni, az ilyenek pedig
– mint a telepesek létjogának alapját képező okmányok – sokkal nagyobb
gondozásban szoktak részesülni, hogysem nyomtalanul eltűnhettek volna. Ha tehát a székelyek XI., vagy XII. században odaszállított telepesek
lennének, erről egy egész halom okmánnyal, átirattal és konfirmácionálissal kellene rendelkeznünk, amit például a XII. század első felében
(1141-ben) – tehát Hunfalvy állítólagos székely telepeseivel csaknem
egyidejűleg – betelepített erdélyi szászok és az 1211-ben Barcaságra telepített német lovagok az ily adomány- és kiváltságlevelek és azok átiratainak oly halmazával rendelkeznek, hogy egész okmánytárakat lehetne
azokkal teletölteni.
Ha a székelyek, Hunfalvy elmélete szerint, a szászokkal egyidejűleg
telepíttettek volna keleti határszéleinkre, az bizonnyal királyi adomány87 Orbán, 2010. 5.
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levél által történt volna, s a székelyek sem mulasztották volna el – mint a
szászok és német lovagok tették – eredeti adománylevelüket átíratni és
megerősíttetni, s azokon alapuló előjogaikat és területük birtoklását ekképp biztosíttatni, amint megtették a székelység közül később kitelepített aranyosszékiek, kik, mint gyarmatai az ős hazának, eredeti adománylevelüket, mely később elveszett, átíratni és megerősíttetni el nem
mulasztották, nemcsak a királyok, hanem a nemzeti fejedelmek által is.
Az ős Székelyföld lakói ezt nem tették, mert nem volt mit átírni, mit
megerősíteni, mert ők területüket nem adománylevéllel, hanem vérségi
örökjoggal bírták az ős székely alkotmány és birtokjog alapján, amely régibb eredetű a magyar királyságnál. […]
Tessék tehát valamelyes okmányi bizonyítékot felmutatni, tessék a
székely telepítésről eredeti vagy legalább átírt adománylevelet produkálni, akkor meghajlunk, amíg ilyeneket felhozni nem tudnak, puszta elméleti föltevésekre s hipotézisekből levont következtetésekre le nem mondunk azon vérünkbe átment ezeréves tudatról, amelyet legrégibb
krónikáink (mint Béla névtelen jegyzője, Kézai stb. krónikái), Werbőczy
törvénygyűjteménye, száz meg száz törvénycikk, királyi nyilatkozatok,
székely gyűlési végzések, több rendbéli »Székely Constitutiók és törvénygyűjtemények« által támogatva látunk, de amelyeket még mindezeknél is nyomatékosabban igazolva látunk a székelyföldi ősi kultúra
maradványai által, melyek határozottan mutatják, hogy ezen, a természet adományaival dúsan megáldott terület már az ősidőkben, még a rómaiak térfoglalása előtti korszakban is megszállva volt. […]
Hogyan lehetne ésszerűen feltételezni, hogy ezen, határszéli fekvésénél fogva is nevezetes terület, melyen a korai földművelésnek oly hatalmas és intenzív nyomai maradtak az őskorból fenn, s amely hazánk minden más vidékét előzőleg lett a földművelésnek, tehát a kultúrának
meghódítva, honfoglaló őseink által vadonban hagyattatott volna a XII.
századig? Ők bizonnyal elfoglalták és benépesítették volna, ha az már
korábban az Attila hunjaitól hátramaradt és avar maradványok által gyarapított székelyek által megszállva nem lett volna.
Azok a Hargita, Hatod, Mitács és Bika bércein és lankáin, a Tartod,
Rabsonné, Bálványos, Torja, Tiburc, Kincses, Várerösse s más ős várak
környékén, s távol bérceken feltűnő szántóföldmezsgyék, s az a hegyormokat koronázott hatalmas várláncolat mind eltörölhetetlen betűit, sorait és fejezeteit képezik a hun-székelyek őstörténelmének, amelyeket
érthető magyarázatokkal kísérnek, és még inkább felderítenek a székelylyföldi helynevek és ősi intézmények.
[…]
A helynevek ezen szívós konzerválásából magyarázhatjuk ki a Székelyföldön lépten-nyomon előforduló, hun reminiszcenciákkal összefüggő helyneveket, amelyeket a szintén ivadékról ivadékra, szájról szájra
szálló hagyományok a hunokkal és a hunoktól visszamaradott ős-székelyekkel kötnek össze, mint az Attila Udvarhelyéről nevezett Székelyudvarhely, közelében a testvéréről nevezett Budvára, az Irnák által lakottnak állított Dezsák- vagy Zétavára; a hasonnevű hun vezérekről nevezetteknek állított Firtos, Tartod, Kadicsa, Tiburc, Ika várai, a Rékáról (Attila
nejéről) nevezett Rika erdő, Hunárka, Attilaútja, Attilahegye, Ecel falu a
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hajdan Székelyföldhöz tartozott Medgyesszékben, melyek mind a hunokkal, Mitács, Bucsin, Mirketető, Szambathfödje, Máréföldje, Bágy,
Etéd, Siklód, Bekecs s száz meg száz más hely- és vezetéknév, amelyek a
székely rabonbánok emlékét tartják fenn, az azokhoz fűződő hős regevilággal és hagyományokkal, amelyeket ha történelmi adatokul el nem fogadhatunk is, mindenesetre több nyomatékkal bírnak a puszta tagadásnál”.88

A Székelyföld leírásához képest Orbán Balázs székfoglaló beszéde, a maga
idején sokkal szűkebb körben vált ismertté. Szerepe az eredeteszme széles
körű hirdetésében alig van. Mégis fontos, mert szerzője történetfelfogása tekintetében nyomatékosít és rendszerez. A nagy mű kiegészítéseképpen kitűnő
példája annak, hogyan lehet egy eszményt, kitartó hittel és igyekezettel, a tárgyi valóság elevenségével ható és dacoló tudati tényezővé varázsolni.

88 Uo. 10–17.
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A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK ROMANTIKUS
TÖRTÉNETÍRÁSA

SZABÓ KÁROLY
Szabó Károly (1824–1890) a Békés (ma a romániai Bihar) megyei Köröstarcsán
született, Szabó Mihály református lelkész és Tószegi Zsuzsánna fiaként. Debrecenben, majd Késmárkon tanult, jogi tanulmányai közben Hunfalvy Pál hatására a görög klasszikus írók felé fordult a figyelme, illetve részt vett a fiatalokat tömörítő, magyar nyelvgyakorló társaság tevékenységében. 1843-tól két
évig joggyakornok Késmárkon, egy évig királyi táblai jegyző Pozsonyban.
1845-ben ügyvédi oklevelet is szerzett, de e hivatást nem gyakorolta. 1846ban Fiuméba ment, ahol elvégezte a tengerészeti tanfolyam első évét, abban
viszont, hogy ténylegesen a tengerész pályára léphessen, betegsége megakadályozta. 1847 tavaszától Toldy Ferenccel együtt szerkesztette a Magyar Tudósok Tárát, 1848-ban belépett az önkéntes nemzetőrök soraiba, ahol a főhadnagyságig vitte, és több csatában részt vett. A szabadságharc leverése után a
Teleki-levéltár rendezésén dolgozott, gyakornokoskodott az Egyetemi Könyvtárban, illetve segített Teleki Józsefnek A Hunyadiak kora Magyarországon
című forrásgyűjtemény összeállításában (a gróf halála után néhány kötetet
maga rendezett sajtó alá). 1855-ben a nagykőrösi Református Gimnázium görög nyelvtanára lett. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották (a rendes tagságot 1871-ben nyerte el), 1859-től az alakuló
Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárnoka, 1873-tól a kolozsvári egyetem tanára
(1882–83-ban rektor is volt). Fontos forráskiadványok sajtó alá rendezését köszönhetjük neki: Magyarország történetének forrásai. I–IV. Pest, 1860–1864;
Erdélyi történelmi adatok. IV. (Új folyam I.) Kolozsvár, 1862; Székely oklevéltár.
I., II. Kolozsvár, 1872, 1876. Bibliográfiai munkái közül kiemelkedik: Régi Magyar Könyvtár I–IV. (Hellebrant Árpáddal) Budapest, 1879–1898. Sokat fordított és készített elő kiadásra klasszikus és bizánci görög szerzőket (Euripidész,
Szophoklész, Kritobulosz), korabeli történelmi műveket (Amadée Thierry hun
tárgyú írásai). Történetírói munkásságának keresztmetszete: Kisebb történelmi
munkái. I–II. Kolozsvár, 1873.89
A hun–magyar történelem iránti elkötelezettségét Amadée Thierry három
művének lefordításával és közzétételével igazolta.90 Ugyanerről tanúskodik
két, 1850-es években közölt tanulmánya: Priszkosz szónok és bölcsész életéről s
89 Szinnyei, 1891–1914. XIII. 238–241.
90 Szabó, 1865; Szabó, 1863; Szabó, 1865.
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történetirata töredékeiről,91 illetve Etel lakáról.92 De szívügyének tekintette a
kérdés székely vonatkozásait is. Az Akadémia Történettudományi Osztálya
1852. november 20-i ülésén bemutatott, majd a következő hónapban közzétett
dolgozatában a Gyula név értelmezése kapcsán például – Jerney János ellenében vitázva – a Csíki székely krónikára hivatkozik.93 Ugyanott, Schlözer és követőinek cáfolatára, kik „Árpád magyarjait bárdolatlan, vad, éhen és meztelen
bolyongó, míveltség és országultság fogalmával sem bíró csordának” vélik, a
vérszerződést pedig „a névtelen jegyző számos nekik nem tetsző adataival
együtt a mesék sorába igyekeznek taszítani”, ismét „a Sándor-féle székely évkönyv”-et hozza fel. Ennek 1533-ban élt, „hiteles személyekből álló szerkesztői […] a névtelen jegyző munkáját, mely csak a múlt század közepén lett ismeretes, nem használták”, mégis a Zandirhám követeinek átadott „kőre metszett
alaptörvény” hat pontja, „a rabonbáni áldozatra vonatkozó utolsó pont kivételével a névtelen jegyző vérszerződésének 5 pontjától csak szavakban különbözik, de tartalmára tökéletesen egyezik. Lehet-e ennél kétségtelenebb bizonyság ezen szerződési pontok valóságos létezte és igazán történt följegyeztetése
iránt?”.94
Az 1533. székely krónika hitelességének védelme
1854-ben Szabó Károly – szintén az Új Magyar Múzeum lapjain – már gróf
Kemény Józseffel vitázik (akiről utólag kiderült, maga is termékeny oklevél-hamisító volt). Kemény – úgy tűnik – ingerülten reagált, ha mások fals
kreációi kerültek terítékre, így a Csíki székely krónika hitelességügyében is:
„Mindaddig tehát, míg ezen állítólag 1533-béli székely krónikának valódi létéről, s nem különben arról is, vajon ezen krónikának összeírója egyes adatait s
állításait nem csupa szó- vagy népmondából, hanem hiteles kútfőkből meríthette és merítette-e? hitelesen nem leszünk biztosítva, mindaddig, mondám,
reá bátran nem is hivatkozhatunk, és beltartalmából hitelességet annyival kevésbé meríthetünk, mivel abban sok meglepő és más hiteles régi íróknál némelykor épen ellenkező állításokra akadunk”.95
Válaszképpen Szabó Károly még abban az évben, ugyanazon kiadvány októberi füzetében elindítja Az 1533. székely krónika hitelességének védelme című
sorozatát. Ez már a szöveg – bár romantikus beleéléssel végigvitt és szubjektív,
de – alapos elemzésére tett kísérlet, melyben igyekszik elhárítani a hitelesség
ellen felhozott érveket: a görög szavak hibás írását a másolások során történt
torzulásokkal, a családtörténeti adatok hézagos és kusza voltát a hiányos képzettségű meg „diáktalan embörök” tudatlanságával magyarázza (szerinte egy
hamisító ezt világosan, a célnak megfelelő módon jegyezte volna le), a név91
92
93
94
95

Szabó, 1850, újraközölve: Szabó, 1873. I. 3–58.
Szabó, 1859, újraközölve: Szabó, 1873. I. 61–75.
Szabó, 1852. 835.
Uo. 846–847.
Kemény, 1854. 448.
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használat következetlenségét is a szerzők együgyűsége rovására írja (merthogy a célratörő hamisító ezt másképpen tenné). A krónikát pedig összességében a székely–hun leszármazás tana fontos támaszának tekinti:
„A krónika első lapján legelsőbben a székely nemzet eredete s ős nemzetségi szerkezete van tárgyalva. E szerint a székely földet Attila birodalmának romlása után az ő hunjainak egy része szállotta meg, kik örökségeiket nemzetségek és ágak szerint osztották magok közt még 1533-ban
is. A székelyeknek Attila hunjaitól származását a XI. századi Béla király
névtelen jegyzőjétől fogva – ki az Árpád korabeli egyes telepedésekről
még bírt tudomással – egészen a legújabb korig krónikáink és íróink csaknem egyhangúlag hirdetik; ennek hite a legrégibb századokból firól-fira
szállt ős hagyománya a székely nemzetnek s így annak közlése, valamint
azon adat, hogy a krónika szerkesztésekor (1533-ban) az örökségek és
hivatalok nemzetségek és ágak szerint voltak a székelyeknél osztandók, a
krónika hitelét éppen nem teheti gyanússá, sőt inkább emeli.96

A hitelesség mellett kronológiai érve is van:
„… A Budváráról szóló adatot nem támogatja-e a Benkő József által
még 1791-ben, tehát a krónika napfényre kerülte előtt följegyzett székely ősi hagyomány, mely szerént Attila a Küküllő vize mellett tartott
lakást azon a helyen, melyet ma is Udvarhelynek hívnak, s az ehhez közel
eső hegyen Bud vára, Attila testvérétől Budától s az ide közel eső Kadicsfalva a krónikában emlegetett hun vezértől nyerte nevét”.97

Benkőnek a Budvárral kapcsolatban tett 1791-es kijelentését fentebb már
elemeztük, csakúgy, mint Szigethi Gyula Mihály állítását, melynek alapján
Szabó Károly megállapítja: „1695-dik másolat példánya 1836-ban Szigethi
Gyula Mihály székely-udvarhelyi tanár kezénél volt”.98 Akárcsak Benkő esetében, e tanúságtételnek hiba volna perdöntő jelentőséget tulajdonítani.
A székely krónika ügyéről
1861-ben Szabó Károly visszatér a kérdésre, és újra védelmébe veszi a krónikát részben korábbi bírálói ellenében, részben azokkal szemben, akik újabb
kifogásokat támasztottak hitelessége tekintetében (Bartal György, Szalay
László). A tanulmány végén hangot ad meggyőződésének, hogy a vitás forrás
igenis hiteles, és ez előbb-utóbb kétséget kizáróan bebizonyosodik:
„… A székely nemzet fiaitól, hiszem, nem hiában reménylett és kért
lelkes közre munkálásban bízva merhettem kimondani hitemet, hogy ha
kötelességünket nemzeti tudományosságunk e fontos kérdéséhez illő
96 Szabó, 1873. II. 52.
97 Uo. 55–56.
98 Uo. 118.
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buzgalommal és lelkiismerettel megtesszük, nem oly igen távol lehet az
idő, midőn ez oly sokáig s oly élénken folytatott vitás ügyben tudományos közönségünk határozott döntő ítéletet hozhat, mely által a Csíki
székely krónikának, nemzetünk őskorára vissza mutató ez egyetlen erdélyi forrásának, hazai régi krónikáink mellett őt méltán megillető helye
határozottan ki lesz mutatva s tudományos becse valahára közönségesen
el lesz ismerve”.99

Szabó Károly két tanulmánya, melyet a krónika valódisága védelmének
szentelt, eredetileg kevésbé olvasott kiadványokban jelent meg, de oly korban
(a forradalmat követő diktatúrák időszakában), amikor a hazafiúi önérzetükben sértett művelt magyar fők nemzeti büszkeségük táplálékát a nehezen elérhető, műfajuk tekintetében pedig nem a könnyed kategóriába sorolható olvasmányokban is megkeresték. Később, 1873-ban, gyűjteményes kötetben
történt újra-kiadásuk még szélesebb körben hozzáférhetővé teszi e közleményeket, így hosszú időre első számú hivatkozási alapjává válnak mindazoknak,
akik tudományos, vagy akár baráti vitákban a Csíki székely krónika hitelessége
mellett érveltek.
Élete vége felé – Domján István emlékezése szerint, aki Nagy Gézát váltotta
sepsiszentgyörgyi múzeumőri tisztében – Szabó Károly véleménye is megingott a krónika eredetisége tekintetében. Állítólag, miután elolvasta Nagy Géza
kritikai kiadását és bírálatát, földhöz vágta a székely krónikát. Az viszont tény
– és Szabó Károly emberi nagyságára, tudósi tartására utal –, hogy Nagy Gézával a bírálat megjelenése után is kitűnő kapcsolatot ápolt. Öregemberként,
halála előtt egy évvel sem kímélte magát a fáradságtól, hogy 1889-ben meglátogassa ifjú kollégáját sepsiszentgyörgyi őrhelyén.
BONYHAI N. JÁNOS
Róla sajnos semmilyen adatot nem sikerült találni. Bonyhai, illetve Bonyhai N.
előnévvel több személyt jegyeztek a székelyudvarhelyi Református Kollégium
„subscribált” tanulói között (Bonyhai Johannes; 1828, – Josef, 1841, 1842,
1843; – Károly, 1869; Bonyhai N. Josef, 1837), ezek helyi, polgári rendbéli diákok voltak.
Bonyhai N. János 1878-ban, Székelyudvarhelyen, különböző történetírók
műveiből készített egy kompilációt Pannónia címmel.100 Marc-René de Montalembert francia márki, tábornok, hadmérnök és író szavaival fejezi be közel
30 oldalas kézzel írott értekezését: „Les longs souvenirs font les grands nations” – „A dicső múltra való visszaemlékezés által lesznek a nagy nemzetek.”
99 Szabó, 1873. II. 186.
100 RNLHMH F 249. 1345. Előadások Pannóniáról – írta Bonyhai János 1878. márc. 30-án
Székelyudvarhelyt, magyar, latin és német történetírók műveiből.
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Ebből kiindulva teljesen érthető, hogy „szeretett nemzetünk” korai történelmét a „hunok rövid, de hatalmas” szereplésével kezdi. Azokat a részeket idézzük, amelyek a hun–székelyek erdélyi továbbéléséről szólnak:
„A hunok (376–454 Kr.u.) észak-ázsiai nép, hosszasb vándorlás után a
negyedik század közepe felé a Volga (Atil) -vidékén egy nagy birodalmat
alkottak, ahonnan felkerekednek s Európa felé indulnak jobb hazát keresni. […] …De a hun nemzet győzhetetlenségének hiedelme megtört, s
mikor Etele némelyek szerint 453-ban, némelyek szerint 454-ben meghalt, birodalma már magában hordta a felbomlás magvát, két fia Csaba és
Aladár az örökség felett viszálykodván, egymás ellen fegyverre keltek,
váraljai is, azok közt legelőbb a germán eredetű gepidák és gótok, a háború a nemzet veszedelmével végződött. Aladár népe egészen tönkre jutott,
Csaba pedig csak mint egy 15 ezerrel menekült Görögországba, a viszálykodókra rohant szomszéd népek intő fegyvere előtt. Birodalma úgy járt,
mint minden birodalom, mely igen nagyra nő, önterhe alatt roskadt öszsze – néhány ezeren Csabától elszakadván Dáciába, a mai Erdélybe futottak s annak keleti, hegyes vidékét szállták meg, ezeknek ivadékai utóbb a
beköltözött magyarokkal székely név alatt egyesülvén mindmáig fennmaradtak. Csaba, kinek anyja görög császárleány volt, Marcian101 császártól barátságosan fogadtatván néhány évig Görögországban maradt,
azután pedig népe maradványával ősi honába, a Don mellékére költözött
(innen dontői magyarok), innen mindhalálig nem szűnt meg ösztönözni
a magyarokat, költözzenek Pannónia földjére, s Etele országát visszafoglalván álljanak bosszút ellenségeiken. […]
Mintegy négy század folyt le Etele halála s népe maradványainak viszszaköltözte óta anélkül, hogy a dontői magyarok közt nevezetesb események történtek volna – az egész nép 108 nemzetségből állott, s hét külön
törzsökre vagy hadakra oszlott, melyeknek nevei következők: Nyék, Kürt,
Tarján, Kenő, Kara, Kaza és Megyer, melyről hihetőleg a magyar elnevezés származott – mindenik törzsnek külön vezére, vajdája volt – egymás
felett ezek semmi felsőséggel sem bírtak, s független hatalommal kormányozták törzseiket, nehogy azonban az ellenséges szomszéd népektől
egyenként legyőzessenek, szoros szövetségben álltak egymással. […]
A hagyományok Pannon-földről, mint Etelének, a nagy hun királynak
országáról még éltek a nép ősmondáiban, és midőn e földet most említeni hallák, ellenállhatatlan vágy ragadta meg keblüket oda vándorolhatniuk, s azt mint Etele örökségét elfoglalniuk. […]
A pihenés itt egész egy hónapig tart vala, és ekkor történhetett, hogy
a székelyek, kikről nemzeti krónikáink (a Csíki Székely Krónika) mondják, hogy Etele nagy birodalmának szétoszlása után Csigleföldön, az erdélyi havasok közt kerestek volt menedéket, és azóta rabonbánjaik igazgatása alatt függetlenségükkel együtt nemzetiségüket mindeddig
megőrizték, hírét vevén, hogy a rokon magyar nép Árpád vezérlete alatt
Etele birodalmának visszafoglalására megindult, követeket küldének Árpád üdvözlésére, sőt Zandirhám fő Rabonbán s valamennyi nemzetsége101 Marcianus bizánci császár volt 450–457 között.
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ik nevében szintén fejedelmükké fogadták. Árpád nagy örömmel vette a
testvérnép csatlakozását és az etelközi szerződvény kőre metszett hat
pontjában bocsátotta őket vissza Zandirhámhoz, ki aztán az egész népet
Bondvárra gyűjtvén, a szövetség pontjait felolvastatta, s azokat ünnepélyes áldomás közt véres esküvel pecsételtette meg102”.

Nem tudjuk, hogy a kéziratos szövegben ránk maradt „előadás” mely alkalomra készült, mennyire válhatott ismertté. Tény, hogy keletkezése idején
Székelyudvarhelyen élénk, polgári, művelődési élet volt kibontakozóban: már
az 1840-es években kaszinó indult, 1868-ban alakult a Dalár Egylet, mely későbben jelentős oszlopa lesz a helyi kulturális önszerveződésnek, 1872-ben a
Polgári Olvasókör, 1875-ben a Nőegylet. Az egyletek népes „fillérestélyeket”
szerveztek, érdeklődésre számot tartó tudományos ismeretterjesztő előadásokkal, amelyekből a helyi középiskolák tanárai is bőven kivették részüket.103
Valószínűnek tűnik, hogy az Előadások Pannóniáról sorozat ilyen alkalomra,
alkalmakra készült. A szerzőt meglehet, hogy túlzás a historikusok közé sorolni, de mindenképpen művelt, történeti kérdésekben tájékozott, a hun–székely
eredetkérdés tekintetében pedig a romantikus történetírók erős hitével elkötelezett ember. Ha az előadás valóban elhangzott egy udvarhelyi polgári társaságban, hatása nem lebecsülendő, de egyúttal tükre is egy bizonyos érdeklődési iránynak.
NAGY JÁNOS
Nagy János (Várfalva, 1847–Kolozsvár, 1882) jogász, újságíró, a kolozsvári
egyetemen szerzett oklevelet, 1870–1880 között a kolozsvári Magyar Polgár
szerkesztője volt. Történelmi tanulmányai közül a legismertebb A székelyek
scytha-hun eredetűsége s az ellenvélemények. 1879-ben, amikor ezt megírta, a
tudományos világban már többen vitatták a hun–székely leszármazást. Kötetének Bevezetésében hangsúlyozza a kérdés vizsgálatának fontosságát:
102 A szerző lábjegyzete: „A székely nemzetre vonatkozólag nem tartom feleslegesnek itten megemlíteni a Csíki Székely Krónikát. E krónikát 156 okmányból Csíkban, Sándor
Menyhárt udvarában, 1533-ban szerkeszték egybe – az eredeti hiányzik. Egy 1695-ben
kelt s Csíkszeredában hitelesített másolata kezdett legelőbb közkézre jutni. Ennek
másolatát 1796-ban Zabolai és Székely benyújtá az akkori erdélyi nyelvmívelő társaságnak. Aranka lefordítá magyarra. Benkő József valódi kincsnek tartotta. A Krónika
legelébb 1818-ban látott napvilágot. Székely Mihály kir[ályi] táblai elnök latin szövegben adta ki – a Székely Történet nagy búvárja. Ajtai Kovács István 1833-ban hitelességét mutogatni kezdette. Zsombori József székelyudvarhelyi róm[ai] cath[olikus] lelkész 1835-ben belőle kivonatokat közlött. Szigethi Gyula Mihály székelyudvarhelyi
ref[ormátus kollégiumi] tanár 1836-ban fordításban adta. Végre Szabó Károly tanár
hazai és külföldi írókkal támogatva hitelességét alaposan kimutatta”. RNLHMH F 249.
1345. Előadások Pannóniáról, 1–5.
103 Hermann, 1993. 120–121.
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„Hazai tudományos irodalmunkban ritka kérdés keltett oly sok vitát,
mint a székely nemzet hun-scytha eredetűsége. Nagy tekintélyű tudósok: történetírók, nyelvészek, jogászok, ethnographusok foglalkoznak
több mint egy század óta mind fokozottabb érdeklődéssel e kérdésnek
oknyomozó felderítésével. Az eszmecsere – különösen az újabb időkben
– oly élénkké vált fölötte, hogy ma már – úgyszólva – az őstörténeti vizsgálódás egyik tudományos irodalmi napi kérdésének tekinthető”.104

Bemutatja a székely eredetkérdés irodalmát a krónikásoktól saját koráig. A
19. századi történetírók közül főleg azokkal foglalkozik, akik vele egy álláspontra helyezkedtek, Kilyéni Székely Mihálytól Orbán Balázsig. Úgy véli, Szabó Károly „a magyar és székely ős történelem legalaposabb búvára, a Csíki székely krónika hitelességének örök érdemeket szerzett védelmezője, a Székely
Oklevéltár szerkesztője s a székely nemzet történetének felkért írója, és e tekintetben, a nemzet bizalmának letéteményese”.105 Számba veszi az ellentábort is (Fasching, Timon, Stilting, Pray), akik „bár szándékos ferdítéssel” nem
vádolhatók, „mégis tévedtek”,106 majd Engel és Hunfalvy nézeteit kritizálja.
Nagy János viszont túllép az egyszerű hun–székely leszármazás tételén, hitet
tesz a szkíták folytonos erdélyi jelenléte mellett, melynek bizonyítására ókori
történetírókig nyúl vissza, majd szónoki kérdéssel fordul olvasóihoz:
„Támadhat-é indokolt kétely az iránt, hogy a hazai krónikák szerint a
crímhildi csatából menekülő három ezer vitéz, Erdély hegyei közé, talán
éppen, mint […] szkythák: övéik, vagy ha hunok voltak, szövetségeseik
körébe, de minden esetre a Kr. előtti ötödik évszáz óta ez időpontig (469
Kr. u.) állandóan ott lakott scytha testvéreik közé menekülve: amazokkal
együtt, hagyományos vitézségök által, régi állam-szerkezetükben, ott továbbra is fenntarthatták magokat”.107

Belátja, néha valóban nehéz a szkíta–hun folytonosságot bizonyítani a
gepida, majd avar korszakban, de elképzelhetetlennek tartja, hogy a jól védhető, komoly várrendszerrel rendelkező Székelyföldön ne maradt volna fenn e
tisztán katonai szerkezetű nép, a székelyek. Ugyanakkor felszólítja a kétkedőket, a „könnyű tagadás” útjára lépőket, hogy bizonyítékokkal és ne hipotézisekkel álljanak a tudományos vita porondjára.108 További hosszas okfejtések,
cáfolatok és bizonyítások után kötetét a következőképpen zárja:
„A magam elébe tűzött feladat végére jutottam. Ha figyelmes olvasóm
türelme eddig elkísért, azt hiszem, sikerült őt meggyőznöm a felől, hogy
némely újabbkori történetíróinknak, a székelyek scytha-hun eredete s a
104
105
106
107
108

Nagy, 1879. 1.
Uo. 17.
Uo. 23.
Uo. 45.
Uo. 46–47.
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hazai legrégibb történeti kútfők e felőli közleményeinek hitele ellen támasztott kételye és ellenvéleményei semmi jogosult alappal nem bírnak.
Akarom hinni, hogy sikerült minden kételyét eloszlatnom az iránt is,
hogy a székelyek mai lakföldükön laktak már a magyarok bejövetele
előtt, s így azoknak, besenyő, jász, kun népekből, vagy éppen Magyarországból való későbbi telepítése hitelt nem érdemel. A rendelkezésre álló
adatokkal bebizonyítottam, s hiszem, hogy a Székelyföldnek ősrégészeti
átkutatása is igazolni fogja annak valószínűségét, hogy e nép, amint hagyománya és nemzeti neve is mutatja, valóban a hajdan oly nagy és hatalmas scytha néptől vette eredetét, s később Etele hunjai s a rokon avar
nép maradványaiból új elemeket fogadva magába, évezredek óta lakik
Erdély bércei közt.
Már Thierry, Attila nagynevű történetírója megállapítá ama történeti
igazságot, hogy: »A hun-scytha népcsalád különböző név alatt, néha e
földről kiűzve, néha önállóságától megfosztva, 15 század óta áll fenn Erdélyben, és a Tisza és Duna partjain a végre, hogy őrködjék Európa és
Ázsia kapuján s polgári és szabadság fenntartó rendeltetését az északi
barbársággal szemben betöltse.«
És én – vizsgálódásomat ezzel be is fejezve – hozzá tehetem, hogy ama
népcsalád leghősiesebb s legéletrevalóbb népeleme: a székely nemzet az
egyedüli, mely Anteusként109 tartotta fenn magát Erdély bércei közt, a
régi scytha ősök által elfoglalt föld jogfolytonos birtokában, a népvándorlás hullámverései között; s amely ama misszió teljesítésében: előörsét és mellvédét képezi ma is a nyugati civilisatiónak Európa keletén”.110

JAKAB ELEK
A magyar történetírás romantikus vonulatának utolsó nagy alakja, Jakab Elek
(1820–1897) a marosszéki Szentgericén született, Jakab Elek földbirtokos és
Szekeres Jusztina gyermekeként. Tanulmányait a székelykeresztúri Unitárius
Gimnáziumban kezdte, a kolozsvári Unitárius Kollégiumban folytatta, majd
Kolozsváron, a Református Kollégiumban fejezte be, ahol jogászképesítést
szerzett. A marosvásárhelyi Királyi Táblán végzett éves gyakorlat után 1843 és
1848 között Nagyszebenben, a Királyi Kincstárnál tisztviselősködött. 1849ben Bem seregében harcolt több ütközetben, mígnem augusztus 19-én Dévánál ő is letette a fegyvert, és fogságba került. Szebenben raboskodott, ahonnan
1850 áprilisában szabadult. 1854-ig családi birtokán gazdálkodott, majd Kolozsvárra költözött, egy ideig még nyarait Szentgericén töltötte, a gazdaság
ügyeivel foglalkozott. 1856-ban telepedett tartósan Kolozsvárra, és feleségül
vette Mike Sándor, a Főkormányszék levéltára igazgatója Róza nevű lányát.
109 Anteus a görög mitológiában egy Líbiában élő óriás, Gaia földistennő és Poszeidón
tengeristen fia, aki erejét a föld érintése által nyerte és őrizte, és mindenkivel végzett,
ki birtokán át mert haladni. Végül Héraklész ölte meg.
110 Uo. 73–74.
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1861-ben levéltáros lett a guberniumi levéltáránál, 1863-ban igazgatóhelyettes, majd 1867-ben az intézmény igazgatója. Ugyanebben az esztendőben tagjává választotta a Magyar Történelmi Társulat, 1870-ben pedig levelező tagjává a Magyar Tudományos Akadémia (a rendes tagságot 1889-ben nyerte el).
1874-ben nyugat-európai tanulmányútra indult, részletes betekintést nyert
több nagy levéltár szervezési gyakorlatába. E tapasztalatait 1875-től tudta
hasznosítani, amikor a Magyar Országos Levéltár munkatársa (1893-ban helyettes vezetője) lett.
Legfontosabb művei: Kolozsvár története. I–III. Pest, 1870; A királyföldi viszonyok ismertetése. I. Pest, 1871, II. Budapest, 1876; A levéltárakról. Budapest,
1877; Tanulmányok Erdély XVIII. századi történetéből. Budapest, 1877; Szabadságharcunk történetéhez. Budapest, 1881; Az erdélyi hírlapirodalom története
1848-ig. Budapest, 1882; Udvarhely vármegye története (Szádeczky Lajossal).
Budapest, 1901.111
Udvarhely vármegye története
Amikor Jakab Eleket romantikusnak minősítjük (nem bélyegezzük!), akkor
elsősorban Udvarhelyszék és Udvarhely vármegye monográfiájának első közel
200 oldalát tartjuk szem előtt. Hiszen világjárt, az akkor korszerűnek számító
levéltári gyakorlat és kutatás módszereit jól ismerő történészünk nem valamiféle csökönyös, ósdi, tudatlanságból adódó múltszemlélet áldozata. Ő mindössze annyiban romantikus, hogy történeti felfogásában bevallottan is jelentős szerepet játszik az érzelmi tényező. Félreértés ne essék, tudjuk, hogy az
érzelmi faktor, az identitás szava minden történész esetében szerepet játszik,
akár elismeri ezt, akár nem. Jakab Eleknél viszont a honszeretet – ahogyan ezt
akkor értették, idesorolva a helyenként mítoszokra alapuló múlthoz való ragaszkodást – néha legyűri a forráskritikát.
A sors iróniája viszont úgy akarta, hogy Jakab Elek halála után az említett
monográfiát Szádeczky Lajos – a Csíki székely krónika eredetiségének ádáz kritikusa – fejezze be, aki az elődje által megírt részt változatlanul közölte, még a
193. oldal azon lapalji jegyzetét is, hol Jakab őt személyesen bírálja „a székelyek érzékenységét bántó” szavaiért, melyekkel „a székelyek hunn-szkythasága kérdését Óperenciás tengernek s az ezzel foglalkozó történetírót Scylla és
Charybdis örvényei által fenyegetettnek mondja. […] Minthogy én – írja Jakab
Elek – azon kevesek közé tartozom, a kikre az Óperenciás tenger gúnyoló élce
– akaratlanul – irányul s a kik a Csíki székely krónikát Szabó Károly és több elismert nevű írók véleményével egyezőleg, hitelesnek tartják: nem tehetem,
hogy e felolvasást művemben hallgatással mellőzzem”.112
1884-ben Jakab Elek e kérdésben még viszonylag óvatosan fogalmazott.
Idézi Arankának Gyarmathy Sámuelhez intézett levelét, melyben kifejti, azért
111 Egyed, 1986. 5–44; Szinnyei, 1891–1914. V. 264–279.
112 Jakab–Szádeczky, 1901. 193.
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kívánja közzétenni a krónikát, „hogy idővel a tudósok s régi írásokkal és oklevelekkel bánni tudó urak igazságát vagy hamisságát bebizonyítsák…” Jegyzetben ehhez csak szűkszavú magyarázatot fűz: „Ezt meg is tették 60 év múlva
előbb Nagyajtai Kovács István, azután Szabó Károly és gróf Kemény József történetbúváraink”.113
Udvarhely vármegye történetének megírását Jakab Elek 1893 kora őszén vállalta. Szorgalmas adatgyűjtésbe kezdett: kérdőíveket küldött szét az egész
vármegyébe, ő maga pedig mondhatni beköltözött a törvényhatóság levéltárába, hónapokig folyamatosan kutatta (részben rendezte is) ennek anyagát,
kézírásának nyomát, megjegyzéseit, eligazításait több iraton felfedezhetjük. A
monográfia általa írt tömbje – a földrajzi és természeti viszonyokat ismertető
fejezet után – A szkytha hunn történet magyar rokonsági vonásai című résszel
indul. Ennek már első oldalán leszögezi:
„Hogy a Pannóniából és Dáciából alakult szkytha-hunn királyság Magyarországot és Erdélyt magába foglalta, s hogy Attila király hadában
hunn, alán, kazár, kabar s más rokon vagy meghódolt törzsek közt ott
volt azon törzs is, mely a történetek későbbi folyamában zekel [székel]
név alatt tűnt fel és vált ki vérrokonai közül, s mai lakóföldét fegyverrel
foglalta el, oly köznemzeti hagyomány, mely e nép öntudatában létezése
óta kiirthatatlanul él, s vérével öröklődik át nemzedékről nemzedékre…
Ennek igazolása e mű célja”.114

Forráskritikai felfogásával kapcsolatban pedig beszédes a következő részlet:
„A magyar krónikák sok század után kezdődnek […], de azok a mieink,
a magyar nemzetéi, egy-egy tévedésért mellőznöm a történeti kritika
nem kívánja, a nemzeti kötelesség és egyéni érzületem tiltja. Én nem láttam, hogy a mi rideg bírálóink a német krónikák följegyzéseit elvetették
volna. Hogy én másképp tegyek a mieinkkel, nem kívánható. Én meggyőződésemet követem. Ami jó bennök, használom […], s ahol valamely eseményt saját, habár későbbi értesülések alapján is, világosabban adnak
elé, s amiknek igazságáról én is meggyőződöm; mert ők közelebb élvén a
korhoz, a hegedős népköltők (joculatores = igricek), a nemzeti monda és
hagyományok után ennek történeteiből sokat tudhattak meg és sok igazat tarthattak fenn”.115

Így egy közigazgatási egység történeteként szerződött munka jó darabon
átalakul a Hun Birodalom történetévé, a következő fejezetcímekkel: „Bevezetés a hunn királyság történetébe”, „A hunnok betörése s királyaik neve és időkora”, „Attila egyedül uralkodása s a hunn királyság megalapítása (444–454)”,
„A hunn királyság szétomlása. Attila és népe utódai keleten és az erdélyi Kár113 Jakab, 1884. 172.
114 Jakab–Szádeczky, 1901. 31.
115 Uo. 32.
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pátok alján (454–887)”; „A hunn-székely írás és írott emlékek”; „Mondák,
nemzeti hagyományok, régészeti emlékek, az irodalom bizonyságtételei”; „A
székelyek hunnsága tagadóinak érvei”.116 A székely eredetkérdés tekintetében
a következőképpen összegez:
„A hunnság történetei egész színhelyének […] áttekinttéséből az olvasó meggyőződhetik a mai erdélyi havasos hegyek közé menekült hunnoknak ottani fennmaradásáról. Attila hadereje meghaladta a százezer
harcost, de az írók csak a fegyveres népről jegyezték fel: hová lettek? Mi
sors érte? A fegyvertelenekről hallgatnak, pedig jól védett helyöken maradhattak fenn a hunn néptöredékek és tanyák. Ilyenek Erdélyben Hunyad vármegye, Vajda- és Bánffy-Hunyad […]. E helynevek ős törzse: Hunod volt, ami a hunnok ott laktát jelentette, mint Várad, Hadad, vár és
had helyét. Attila halála után […] Emnedzar és Ultzindur parti Dáciában,
Irnák a Duna torkolatánál Kis-Szkythiában (a mai Dobrudzsában), a Pontustól észak felé a Szeret, Prut, Dnister és Dniper folyók és a Meotis tó
vidékén, Kandax fejedelmök alatt az alánok, Ellák volt alattvalói, az akatirzok és fejér hunnok vagy kazarok, tovább a Dengezikhet követő különböző hunn törzsek laktak; később saját királyuk alatt ezek utódai, az
uturgurok és kuturgurok. Theophanes szerint az utriguroknak 528-ban
Mouager nevű fejedelmök volt, akit népe azon évben választott meg. Lehet-e kételkedni, hogy e névben magyar szó rejlik? A Kárpátokon túl a
Fekete-tengerig és Volgáig mindenfelé hunn fajú népek, innen felől a gótokon és gepidákon kívül más ellenséges nép nem volt: amazok messze
távol nyugotra, ezek részben hunn segéllyel jól megtörve, s helyökről kiűzve vagy beolvasztva. Az Erdély keletén levő hunn székelek földét e szerint mindenfelől rokon hunn népek vették körül, kiknek nem állott érdekökben hunn feleik megsemmisítése. Ezeknek, egymással s a gepidákkal
való harcain kívül, a római és keleti császárok fenyegetése s Konstantinápolynak kirablása vagy megadóztatása volt állandó törekvési céljok,
míg a vár-khúnok Európába bejöttek. Ezek félelmetes hatalommal 300
évnél tovább bírták Attila örökét, magukba olvasztva gepidát, hunnt,
akatirzt vagy kazart, s midőn a frankok legyőzték, az egykorúak szerint
csak a fegyveres népet irtották ki, a fegyvertelen szétfutott, s a félreeső
helyeken, kivált az Északi-Kárpátok tövében húzódott meg saját falvaiban és tanyáin. Én a palócokat és göcsejieket ezen menekült avarok utódainak tartom. Oly nagyszámú és hatalmas népet, mint voltak a hunn és
avar, teljesen kiirtani nem lehet. Akik ilyet írnak, nem ismerik, aránylag
mily kevés emberélet vész el még a legborzasztóbb harcokban is, amit
fegyveres erő vív fegyveres erő ellen. Népet kiirtani csak hosszú népharcok bírnak… Ezután kazarok, turkok és bolgárok tűnnek fel, s a frankok
diadalmas harcai által szétrombolt avar birodalom romjaiból összeverődött és alakult az a nagy ugor, ungar, hungar vagy magyar (turk) nép- és
haderő, melynek küldetése volt Attila örökét elfoglalni s a harmadik
Hunn Birodalmat megalapítani – amit teljesített is”.117
116 Uo. 31–190.
117 Uo. 91–92.
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Romantikus történetszemlélete határozza meg a Csíki székely krónikához
való viszonyulását is:
„Bár nekem is van kifogásom, az egészet elvetendőnek nem tartom.
[…] Amit igaznak látok a könyvben, használom, amit nem, mellőzöm; de
azt nagy érdemnek tartom, hogy szerkesztői a mohácsi vész nyolcadik
évében, oly felfordult világban aminő I. Zápolya János és I. Ferdinánd
ellenkirályok uralkodása ideje, a székely történet leghomályosabb korszakára, melyről semmi írott forrásunk nincs, némi világot derítettek. E
krónika, bár a másolók hibái miatt itt-ott zavarosan, de a IX., X., XI., XIIik századi oly eseményeket tartalmaz, mikről azelőtt semmit sem tudtunk, de amit a hagyományok, oklevelek s más írók is igazolnak. Midőn
én azokat megválasztva művembe fölveszem, nemcsak a székelyek, de
Erdély történelmének is hasznos szolgálatot vélek tenni.
Ez, egy Erdély keletén, a hajdani Etelköz (Moldva-Oláhország stb.)
szomszédságában, Csíkszéken lakó székely főnemzetség levéltárában
magyar, latin és görög írott levelekből és más irományokból egyszerű
székely emberek által – kik közül némelyik írni sem tudott – nem rendszeresen, de falusi természetes észjárással, vagy tán egy vidéki tudós pap
által összeállított Kivonat, mit a tudósok neveztek el Krónikának, a már
említett évben készült, de a fennebb megjelölt korszakbeli vallásos forrongást beszéli el a székelység, az erdőn túli földet igazgató vezérek és
első királyaink közt, előadja a székely főemberek egymással a régi pogány és új keresztény vallás miatt folytatott harcát; ismerteti a székelyek
törzsrendszerkori igazgatási módját, a földbirtoklás és a hivatalviselés
ősi törvényét, az Árpád fővezér által helyben hagyott hat pontú székely
vérszerződést, melynek csak némely pontja egyezik a pusztaszeri magyar
aristocratiai jellegű vérszerződéssel, szóval: e Kivonat a székelység hajdankori állapotáról sok érdekes felvilágosítást ad, néhány olyat is, mely
ily alakban sehol máshol nem található. A levelek közt volt görög szövegűek igazolják, hogy a székelység elébb a görög-keleti vallást fogadta
el, azután tért a római keresztény hitre, hogy térítői görög papok voltak
s csak I. Béla királynak sikerült 1063-ban az ősi nemzeti vallás védőit
végképpen legyőzni és keresztény hitre téríteni. A Kivonat keletkezési
helye, forrása és történeti anyaga kételyen kívül áll, szövegét – hiányos s
homályos részei kitüntetése mellett – kritikailag vizsgálta s nagy részben
megállapította Szabó Károly […] védirata. Szerkesztési kora az 1533-ki
év, nem 1695, sem 1796. Az előbbi időszakra határozom én is, azért, mert
a bevezetés szelleme egyezik Bonfini 1490-ben megjelent, de korábban
írt műve székelyeket illető történetének előadásával, valamint Werbőczy
István 1517-ki Hármas Törvénykönyve e tárgyú szövegével. A székelyek
szkytha-nemes eredete meghatározása e három írónál még a kifejezésekben is majdnem egy”.118

Az eredetkérdés védelmében történő – heves bizonyításokkal és cáfolatokkal gazdagon megtűzdelt – érvelését Jakab Elek így zárja:
118 Uo. 94–95.
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„A hunn-székely hagyomány becses kincse a székelynek, melyet féltékenyen őriz; honfitársaitól megvárhatja, hogy ne háborítsák birtokában.
Attila neve és emléke nemzeti büszkesége, amit az apa fiára – honszeretetre kötelezőleg – örökségül hagy. A nagy hunn király dicsősége zászlóként ragyog előtte másfélezer éves fényében. Ne vonják szeme elé a jelen
félénk kor révézetes fátyolát kétes barátai, hogy legyen az a vezércsillag,
mely felé tartson, ha a megpróbáltatás napjai eljőnek, ideál, melyért küzdeni méltó legyen. A hunn-székelység és Attila-utódság öntudatának a
székelység szívéből kitépése karja erejét bénítja meg s önfeláldozó hazaszeretete lángját oltja ki”.119

A hun–székely eredet hite tehát – túl a szakmai igazságkeresésen – elsősorban hazafias ügy, tagadása pedig hazafiatlan magatartás. Udvarhely vármegye
története bekerül a kor csaknem valamennyi székelyföldi közkönyvtárába, illetve rengeteg magánkönyvtárba. Megrendelése-beszerzése ugyancsak hazafias üggyé vált. S ha a kívülálló számára száraznak tűnő, későbbi korokat
áttekintő részeit – melyek valóban a tájegység történetével foglalkoznak, valós források nyomán –, viszonylag kevesen olvasták el, az első közel 200 oldalát, mely a nemzeti nagyság mitikus gyökereit igyekszik feltárni és védelmezni, vélhetően annál többen.

119 Uo. 19.
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BÉKEIDŐK ÚTRA VALÓ KIADVÁNYAI

AZ 1867 UTÁN „KITÁGULT” HAZA megismerése kézenfekvőbb kihívás,

mint „az utazás divatja” korában róni Erdély tájait. Magyarország nagy részét
vasutak szerteágazó szövevénye hálózza be, noha Erdélybe ez késlekedve nyúlik át, a Székelyföldre pedig szinte a Monarchia utolsó esztendőiben érkezik.
Székelyföld tájai viszont így, nehezen megközelíthetően is szépek, és vannak,
akik ezt szóvá teszik. Szerintük a vadrengetegek, szirtes tájak és tiszta vizű
patakok mellett különös vonzerőt jelent a székelység titokzatos, regényes
múltja.
DOBRÁNSZKY PÉTER: EMLÉKHANGOK A SZÉKELYFÖLDRŐL
Dobránszky Péter (Kótaj, 1845–Budapest, 1918) több egyetemen folytatott állam- és jogtudományi tanulmányokat, tanított a győri és a kolozsvári jogakadémián, majd budapesti királyi mű- és tudományegyetemi tanár lett. Számos
társadalmi, gazdasági és jogi témájú írást közölt, a Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága 1874-ben választotta tagjává. 1881–1887 között a gyergyószentmiklósi kerület országgyűlési képviselője
volt. Fiatalon utazta be a Székelyföldet, miközben a táj és múlt hatása alá került. Ezzel kapcsolatos élményeit és elmélkedéseit az Emlékhangok a Székelyföldről című kötetben összegezte. Már az első, Látogatás székely testvéreinknél
című fejezet indító sorából megtudjuk a szerző álláspontját a székelyek ősiségével kapcsolatosan:
„Székelyföld … Átila fiai: székely nép … másfélezer éves hitregeként
cseng át a magyar szíven-lelken mind a nagy és szép emlék, melyet a
székely névhez fűzött a történelem”.120

Elöljáróban tisztázza székelyföldi látogatása célját:
„A magyar gyermek, aki apja ajkain hallja a történelmi mondát Átiláról, az »Isten ostoráról«; a serdülő ifjú, kinek kedélye elborul a gyászos
hallomásra, hogy az az átok, mely a magyart is nyomja – az egyenetlenség és viszály átka, – széttépte a hunok világuralmát, darabokra szaggatva, szétűzve a nagy népegészet magát; az ifjú, aki megtudja a történelemből, hogy a nagy nép egy töredéke Erdély keleti zugaiba menekült és
e bércek közt üté fel székhelyét; a férfi, aki nagy és dicső dolgokat tud a
120 Dobránszky, 1875. 1.
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székely nép múltjából, jelenéből; és az aggastyán bajnok, aki ott látta,
mert egy zászló alatt valának, rohanni a székelyt diadalról-diadalra: az a
gyermek, ez az ifjú, a férfi és aggastyán minden vonzalma és vágyódása
együtt ég minden magyar szívben látni, megismerni, megölelni, keblére
borulni tűzhelyén, ősi sasfészkében – a székely testvérnek. E vágy forrósága tüzelt meglátogatni a drága székelyföldet és népét”.121

A mintegy 150 oldalas kötet továbbá a szerző székelyföldi utazását mutatja
be, hasonló elfogult hangnemben és szemlélettel.
HANKÓ VILMOS: SZÉKELYFÖLD
Hankó Vilmos (1854–1923) Parajdon született, tanári oklevelet a kolozsvári
egyetemen szerzett. Tanított a dévai reáliskolában, a budapesti II. kerületi főreáliskolában, melynek 1907-től igazgatója is volt. 1879-ben külföldi tanulmányúton járt, melynek során Brunsen, Kirnchhoff és Liebig laboratóriumait tanulmányozta. Főképpen ásványvízelemzéssel foglalkozott.
Az 1896-ban megjelent, Székelyföld című könyvének illusztrátorai Goró Lajos, Huszka József és Tull Ödön voltak. A kötet elején, A székely nép eredete
regében című fejezetben „a Hadak útja” mondáját idézi Ipolyi Arnold nyomán.
Ezután, lábjegyzetben Nagy János fentebb ismertetett művére hivatkozva, írja
le a székelyek korai történetét:
„Amilyen híven őrzi a székelyek hun-scytha eredetének emlékét e
szép rege, éppen olyan híven őrzik azt a székelyek földjén a kövek, a felhőkbe vesző bércek sziklaormai, az erdők szakadékai, a hegyi várak mohlepte omladékai, az ivadékról ivadékra szálló regék, mondák, szállóigék,
ősi közmondások (Székely szülte a magyart!), a székelyek ajkán megcsendülő vitézi énekek. Minden székely dal a székelyek eredetének verses krónikája, minden dalos székely méla hegedőse.
Azok a történeti források, melyekből a székelyek eredetére vonatkozó
adatokat merítették, szájhagyományok, legendák és krónikák voltak.
Ezen adatokból formálódott az idők folyamán a székely nemzet megalakulásának históriája; ezen adatok összevetése nyomán kristályosodott ki
a székelyek eredetére vonatkozó hitvallásunk:
A nagy hun birodalom összeomlása után mintegy 3000 hun vitéz elvált társaitól s meghúzódott Erdélyben, az erdőborította Hargitának lakatlan környékén. Senkit nem háborgatva, másoktól ritkán háborgattatva éltek, szaporodtak, terjeszkedtek. A teljes hatalmat a Budvárában
székelő főrabonbán gyakorolta addig felettük, míg Árpád daliás lovas
csapatja leszállott a Kárpátok hegyeiről. Éppen Zandirhám, hős Upoletnek szülő apja parancsolt a székelyeknek akkor, mikor a székelyek hírül
vették a velük egy tőből fakadt magyarságnak megérkezését. Követeket
121 Uo. 3.
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küldtek Árpád elé, hogy őket fogadják az új hazában s hogy felajánlják
neki segítségüket az ország meghódításában. Árpád kedvesen fogadta
székely véreit, velük szerződést kötvén, nekik hat kőre metszett alaptörvényt adott, mely Budvárában a nemzetgyűlés előtt felolvastatván, a nép
üdvriadalmai között szentesíttetett. Ezen alaptörvények képezték a gyökeret, amelyből kisarjadzott a székely nép alkotmányának fája. […]
És vajon mi tarthatta fenn másfélezer esztendőn keresztül e maroknyi
népet? Mi óvta az elmerüléstől a sötét századok hullámverésében? Mi
védte meg az elpusztulástól? Fajának nemes tulajdonságai, ősi erényei,
intézményei, sajátos birtokviszonyai, családalkotó hajlama, a földnek: a
bűbájos Székelyföldnek természeti fekvése, varázsa, vagy talán a hadak
útján megjelenő ősök segítsége?”.122

PÉTER JÁNOS ( SZERK.): A SZÉKELYFÖLD ÉS SZÉKELY
NAGYJAINK
Az első világháború kitörése előtt jelent meg a többkötetesre tervezett A Székelyföld és székely nagyjaink című kiadvány első kötete123. Célját a szerkesztő
már a bevezetőben jelzi: „mozaikszerűleg mutatja be a Székelyföld megyéit,
városait, természeti szépségekkel megáldott részeit és nagy férfiait”.124 A kötetben két székely vármegye történetének rövid bemutatása is helyet kapott.
Antal Áron125 jegyzi Csík vármegye történetét.126 E kiadvány abban különbözik
az eddig idézettektől, hogy a kor szellemének megfelelően kételyeket is megfogalmaz a székelység mitikus történetével kapcsolatosan, de egyben fontosnak tartja a hun rokonság hagyományát:
„Bizonyos, hogy a hunn, avar, magyar és más rokon törzsek együtt laktak, vándoroltak és a keveredés következtében össze is olvadtak. A tudomány pedig semmi bizonyosat nem tud megállapítani arról, hogy miként
történt közelebbről a rokon törzsek összekeveredése, a magyarság kialakulása és hogy miként szállott a székelyekre a hunn rokonság hagyománya. Homály födi tehát a székelyek eredetét, Erdélybe való beköltözését,
homály borítja még jó sokáig letelepedésük után is életök folyását”.127

122
123
124
125

Hankó, 1896. 4–7.
Péter, 1914.
Uo. 4.
Antal Áron (Csíkdánfalva, 1881–Csíktaploca, 1966) tanár, író, történész. Tanulmányait a Csíksomlyói Római Katolikus Főgimnáziumban kezdte, majd Kolozsváron és Budapesten tanult, magyar–latin szakos tanárként diplomázott. Tanított Brassóban, majd
hazakerült Csíksomlyóra és a gimnázium Csíkszeredába költöztetése után 1943-as
nyugdíjazásáig ott tanított. Székely tárgyú elbeszéléseket és történelmi témájú értekezéseket közölt.
126 Antal, 1914. 6–18.
127 Uo. 9.
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Csutak Vilmos128 a Háromszék vármegyére vonatkozó történeti részt jegyzi. A térség népvándorlás kori történeténél Antal Áronhoz hasonlóan ismerteti a székelyek származásával kapcsolatos kételyeket, de „hitünket” is megemlíti:
129

„A góthok nyomába lépő vitéz hun nép […], melytől mondáink s hitünk szerint mi székelyek származunk.
Eredetünk és beköltözésünk kérdésében azonban – fájdalom – hitünket tudományunk nem támogatja kellőképp s kétségtelen bizonyossággal mind máig nem tudta eldönteni, hogy vajon a hunoktól-e vagy az
avaroktól, a besenyőktől-e vagy a kozárkabaroktól, a bolgár eszegelektől-e vagy a tanácsban bölcs és hadvezetésre alkalmas Árpád vezetése
alatt a Kárpátok ölén 895–900-ig hazátfoglaló magyar néptől származunk”.130

Ez már kétkedő – valójában a forráskritika nyomán „megrontott” – székely
történetbúvárok hangja, akik még vonakodnak kimondani, hogy elvesztették
azt, ami Jakab Elek szerint „becses kincse a székelynek”: a hun–székely hagyományba vetett mindenek feletti hitet.

128 Csutak Vilmos (Zágon, 1878–Sepsiszentgyörgy, 1936) történész, múzeumigazgató.
Középiskolai tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte, majd a kolozsvári
egyetemen szerzett történelem és latin szakos tanári oklevelet. 1903-tól a Székely
Mikó Kollégiumban tanított, majd 1916-tól az iskola igazgatója lett. Párhuzamosan a
Székely Nemzeti Múzeum őre, majd 1924–1936 között igazgatója volt. Főként a múzeum történetéről írt, de publikált kuruc és csángó témákban is.
129 Csutak, 1914. 91–99.
130 Uo. 93–94.
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ÚJRA JÓKAI: UTÓPIA JÖVENDŐBEN ÉS MÚLTBAN
A jövő század regénye
Jókainak ez az érdekes, 1945 után hosszú időre – amúgy jó okkal – elhallgatott-hallgattatott műve 1872 és 1874 között íródott, illetve jelent meg folytatásban. Cselekménye 1952 és 2000 között játszódik, főhőse pedig egy székely
szombatos műszaki zseni, Tatrangi Dávid, aki feltalálja a műanyagszerű ichort
(vulkáni eredetű anyag, melynek őslelőhelye hol egyebütt lehetne, mint Székelyföld hegyeiben?), illetve a repülőgépet. A regény szerint a vázolt korban a
kettős monarchia súlypontja Magyarország felé tolódik, de az államot súlyos
belső feszültségek emésztik, és végzetes erővel fenyegeti a pánszláv veszedelem. Ezek ellen küzd Tatrangi, aki előbb a Duna-delta tájain, kora valóságából
menekülve létrehozza az utópisztikus „Otthon államot”, majd a tatárok elől,
„Magna Hungariából” Ázsia hegyei közé menekült ősmagyarok segítségével
legyőzi azokat a veszedelmeket, amelyek szülőhazáját, illetve az egész emberiséget fenyegetik.
Jókai műveiben több helyütt találkozunk a székelység apológiájával, de egy
sem íródott oly elragadtatással, mint A jövő század regénye lapjain olvasható:
„Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten: a székely.
Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép.
Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba
nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden
nemzetnek a jó tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci;
szavatartó, hidegvérű, mint az angol, okos, vállalkozó, számító, mint a
zsidó; jó katona, mint az arab; mértékletes, józan, szorgalmas, mint a
porosz; magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz; találékony,
mint a jenki; tiszta, mint a hollandi; demokrata, szabadelvű, mint a francia; és kitartó mint az orosz; és mindenek felett szapora, mint a zsidó és
a szláv; vallási türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a
világon.
Földét a székely el nem pazarolja, kopár hegyoldalait a bánáti kanahán-iszapért be nem cseréli; rablót, zsiványbandát a székely nép maga
közt meg nem tűr soha; becsületszava erősebb, mint a pecsétes írás; a
nyegle szavára nem hallgat; mindenét, amire szükség van, maga állítja
elő, öltönyének (pedig szép viselete van) minden darabját otthon készíti
el: idegenre nem szorul. Azzal, amije van, maga kereskedik, messze földre elmegy becsületes nyereségért, s még a királyon is tud nyerni; zsidó,
görög közötte meg nem él; minden férfi katonának volt nevelve egykor
úgy, hogy a nők mívelték a földet. És minő földmívelés volt az! Akár Ja-
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pánban. Háton hordták fel a trágyát a sziklatetőre, s onnan szánon eresztették le a termést; minden foltja a termőföldnek egy kert! Házaik építéséhez nem kell nekik építész, pedig azok kívül csinosak, belül tiszták; az
építkezésnél egy egész falu népe segít az új gazdának kézi munkával –
ingyen. Bor nincs az egész székely földön, ott nem terem, pénzt pedig
nem adnak érte; azért aztán korcsma sincsen, ártatlan fenyővizecskéjét
minden család otthon főzi meg magának, s meggybor meg mézsör a lakodalmak fényűzése. Arisztokraciát ott nem ismernek, minden ember nemesember; a suffrage universelt előbb gyakorolták a székely székek,
mint Franciaország, mint Amerika, s népképviseleti alkotmányt élveztek,
mikor még Európában senki sem ismerte azt, maga Magyarország sem.
Vallási ügyekben pedig a székely nép a legjózanabb; minden keresztyén
felekezet békés együttélését hirdetik egymás mellett álló templomaik.
Az egy Istent valló unitáriusok legnagyobb tömegét ők szolgáltatják az
európai statisztikának; náluk húzódhatott meg a szombatosok felekezete; és az első királyok által kiirtott ősvallás, a rhabonbánok, a gyulák napimádó tisztelete is legtovább tartotta itt fenn magát; ennek az eredeti
betűit ma is tartogatja még a csíkszeredai templom felirata. A rovásbotokra vágott ősmagyar dalok szövegét ők őrizgették legtovább. S van egy
sajátságos adománya a székely népnek: a találmányok kimesterkélése. A
falvakban, a magányos lakokban elő-előkerül egy-egy naturalista gépész,
aki furfangos mozdonyok kitalálásában töri a fejét. Fegyvereket találnak
fel, miket egyszer kell megtölteni, s tízszer lőnek; kútgépeket, mikkel egy
gyermek öntözhet egész kertet; kelepcéket, mikben a medve megfogja
magát; arató, cséplőeszközöket, mik egy ember kezében háromnak a
munkáját végezik; lakatokat, miket minden egyszerűségük mellett nem
lehet a beavatlan kéznek felnyitni; sajátságos zeneműszereket: volt egy
naturalista mechanikusuk, aki egy városnak olyan kutat készített, mely
zeneműveket játszott, mikor vizet húztak belőle. A székelyben megvan
az ösztön mindent magától találni fel, mint a kínaiban.
És amellett minő családi áldás!
Akkora darab földön, amekkorán Magyarország akármiféle népfajából
nem tudna megélni több kétszázezernél, a székely fajnak félmilliónyi
ivadéka él. És tisztességesen él. A székelyt nem látod, hogy koldulni jöjjön Magyarországra, székely koldust éppen úgy nem látsz idegen ajtó
előtt, mint zsidó koldust. A székelyt nem látod se rongyosan, se mezítláb.
Pedig egyik falu kapuja a másikéhoz egy hajításnyira van. Minden falu be
van kerítve, s kapun kell bemenni. S azok nem szétszórt rongyos házikókból állnak, hanem tisztán tartott fasoros utcákból, minők a németek
lakhelyei. A XX. században már a székely nép száma a nyolcszázezer lelket meghaladta. Ha a székely faj itt volna Magyarország közepén, azóta
benépesítette volna az egész országot; ha a főváros közelében volna, kezében volna az egész magyar ipar és kereskedelem.
És minő szép faj! Annyi szép, szabályos, jellemzetes arcot nem látni
sehol a kerek földön, mint a székelyeknél. Minő változatosság a női szépség típusaiban! A svéd nők szőke, gazdag fürtjei, piros arca, ideges termete, s a spanyol hölgyek fekete szemei, nap aranyozta arcszíne, a kaukázi gyöngéd, finom körvonalak, a görög klasszikus arcmetszetek mind
együtt találhatók e kis darab földön. És tartós szépségek. A harmincéves
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nő még piruló hajadonnak látszik, s az ötvenéves matróna délceg termetére, nemes arcára csak fehér hajszálai vallanak a lefolyt időről. Egész
falvak vannak, amikben a női arcokból egy merő book of beauties-t lehetne kiállítani. S e szépségek szellemi tulajdonai is nemesek. Hűség,
kitartás, engedelmesség, hallgatagság. És különös adományuk az, hogy
vérük tiszta, egészséges.”131

Talán feltűnt, hogy itt Jókai úgy magasztalja a székelyt, hogy szót sem ejt
szittya–hun gyökereiről. De hiszen annyiszor megtette már! Később viszont,
ugyan nem a székelyek, hanem „Magna Hungaria” földjének Ázsiába menekült
magyarjai kapcsán csak visszanyúl a Csíki székely krónika „verseihez”:
„Kétszázezer lélek, erőteljes, egészséges férfi, nő, gyermek, béke, szabadság és tiszta erkölcsök népe, kik közt nincs se rabszolga, se kiváltságos úr, csupán önválasztotta vezérek: rabonbánok és »kádárok«, kik a
rendet fenntartják, s a »perest oldók«, kik bíráskodnak, s a pereket elintézik ős szokás, nem írott törvények szerint, kiknél nincs papi rend, nincs
pozitív vallás; az Istent a nagy természet elemeiben tisztelik: a napban
és az örök tűzben, mik hegyeik közt égnek; a földben, mely szikláival
védi, gyümölcseivel táplálja az ő népét; a vízben, mely örök zúgásával
hirdeti az örökkévaló hatalmát, s a légben, mely mindennek életet ad.
Alirumnáik a szűzek, kik az örök tüzeket őrzik; táltosaik, gyuláik a vének,
kik a tűzáldozatot, a fehér ló áldozatot végzik. Mitológiájuk csak a természet jelenségeiből áll; […] ereklyéül tartogatják a »kádári kardot«, mely
égből esett, vasból készült; a szerződés kelyhét, melybe az esküvő vezérek
vérüket csorgatják…”.132 [kiemelések: HGM]

Nem tudjuk, Jókainak általában és kiemelten e regényének, mekkora része
van az idealizált székelységkép széles körű elterjedésében, de mindenképp
számoljunk vele!
Bálványosvár
A Csíki székely krónika legnevezetesebb irodalmi feldolgozása, a Bálványosvár című regény 1882. szeptember 15. és december 6. között jelent meg a Nemzet lapjain. A 13. század első felének Székelyföldjén játszódó romantikus szerelmi történetet már ismerjük: vázlatával találkoztunk Thaly Kálmán Három
Opor című költeményében, de megírta Kőváry is. A cselekmény rejtélyes természeti és történelmi tájakon bontakozik ki, melyeket a csíki krónika és a székely-magyar pogány mitológia alakjai népesítenek be. Már az első oldalon az
író színt vall a székely eredetkérdés tekintetében, a magyar történeti hagyomány és a Csíki székely krónika nyomán:

131 Jókai, 1982. I. 94.
132 Uo. 149–150.
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„A székelyek nem jöttek Álmos fejedelemmel meg a hét vezérrel ide
honfoglalni. – Őket még Attila ősapánk hun anyától szárazott fia, Csaba
hagyta itt a maguk országában: ahol már ők ötszáz esztendeje otthon
voltak, mikor a »Hetmoger« bejött; nem is keveredtek belé az ősmagyar
anyatörzsbe, mint az imitt-amott lappangó jász, palóc, avar, úz ivadék;
se nem települtek közé, mint a kun, besenyő, kazár, hanem szövetséget
kötöttek vele, erős föltételek mellett. A szövetség két kőpajzsra felvésve,
ószékely betűkkel, ott őriztetik Buda várában: nem abban a Buda várában, ahol a magyar királyok székelnek a Duna mellett, amit még csak
mostanában kezdtek el építeni Béla király parancsára, hanem abban,
amit Attila testvére építtetett a Küküllő partján, ahol a nagy Zandirhám
tartotta fejedelmi udvarát Árpád idejében”.133

Kissé odébb a székelyföldi hun jelenlét emlékeire és folytonosságára figyelmeztet:
„… A Honárka, egy széles magas töltés, egyenes irányban, keresztül a
berkeken, bozótokon; aztán fel a hegytetőknek a rengeteg erdőkön végig;
odább már Kakasbarázdának híják, majd odább Csörsz árkának, Tündérek
útjának, Ördög szántásának, Óriás töltésének. Nem is készíthette azt más,
mint óriás. Igenis, az óriás aki egész Európát végiglépte. Minden lépés
egy csatatér volt, minden pihenője egy elpusztult város; ahová a kezét
letette, ott egy nép elmúlt. A mesemondók Attilának nevezik; a magyarok Etelének. Az ő rabnépei készítették a hihetetlen sáncokat végig emberjárhatlan országokon, hogy szabadon legyen tartva a hunok előtt a
hadak útja. Most aztán ezt az utat őrizni a székelyek hivatala”.134

Majd a magyar krónikások hun eredettörténete tér vissza, a Csíki székely
krónika „verseinek” üzenetével elegyedve:
„A sokféle magyar népcsalád között a székely magát tartja a legelsőnek… […] Őneki van itt legrégibb hazája: igazi megerősített országa,
aminek idegen soha talpalatnyi földjét se vette meg, se véren se pénzen;
akinek hét nemzetségét, s abból származott huszonegy ágát még házasság útján se keverte meg idegen származás; akinél ereklyében tartogatják Etele égből esett kardját, Csaba vezérnek ökörbőrre hun betűkkel
írott véghagyományát, Zandirhám kőpajzsait az öt alaptörvénnyel, s a hét
vezér kókuszdió serlegét, amibe a szövetségkötésnél vérüket csorgatták.
Ez mind a székelyek kincse. Az ősvallás is náluk maradt meg eredeti
szittya tisztaságában”.135 [kiemelések: HGM]

A kókuszpohár meg a kérdéses krónika később is szóba kerül egy, a fiúleányság okán folytatott vita közben:
133 Jókai, 1964. 5–6.
134 Uo. 7.
135 Uo. 11–12.
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„Tudva van, hogy a bágyi lakodalomban Sándor Están rabonbán uram
menyasszony-leánya, Druzsilla inni akart ám áldomást a fiúleányok törvényére az áldozatkehelyből; de Burzon rabonbán ki is kapta kezéből a
szent kelyhet: asszony nem iszik abból.
De le is szúrta Burzon rabonbánt Sándor Están ott abban a nyomban.
Megolvashatja kegyelmed a csíki rovatosban”.136 [kiemelések: HGM]

Hogy Jókai mennyire ismerte a csíki krónikát – melyről, lám, azt is feltételezi, hogy székely rovott betűkkel írt eredetije is lett volna –, nem tudjuk. Téglás Tivadar szerint „egy-két név […] és néhány motívum – igaz, nagyon halványan – arra enged következtetni, hogy Jókai, ha nem is a regény megírása előtt,
de olvasta a krónikát, vagy latinul, vagy Aranka György fordításában. Mindenesetre számtalan olyan adatra találhatott, amely több ízben is felhívhatta az
érdekességeket szívesen gyűjtögető író figyelmét a Csíki Székely Krónikára és
a körülötte zajló nem mindennapi eseményekre”.137 Tény, hogy a regény jegyzeteiben, a krónikából merített dolgokkal kapcsolatban, elsősorban Orbán Balázsra, illetve Ipolyi Arnoldra és Szabó Károlyra hivatkozik.138 Azt is csak találgathatjuk, hogy mennyire vette komolyan a benne írottakat. A Bálványosvár
függelékében például ezt írja: „Az én történetem ugyan csak regény, s tehetném azt, hogy arra a nagy szabadalomra hivatkozzam, ami a költőnek mindent
megenged.” Ugyanitt utal arra is, hogy amit a vázolt korról tudunk, az „jobbadán szájhagyományok gyűjteménye: hitelességük fölött sohasem szűnnek
meg vitatkozni a tudósok”.139 A regény megírása forrásainak felsorolása után
viszont fontosnak tartja hangsúlyozni: „De ugyanezen történetek valódiságát
mind háromszéki, mind csíki ismerőseim is bizonyítják”.140 A magyar nemzet
története… újabb kiadásai, az ott újra szereplő „ghylák”, „rhabonbánok”, „szerecsendió-kehely” is azt sejtetik: a Bálványosvár cselekményének történeti vázát Jókai hitelesnek vélte.141
Érdekes viszont az, ahogy a Bálványosvár után alig három évvel megváltozni
látszik Jókai viszonyulása a krónika szövegéhez. A kiskirályok című, 1885-ben
megjelent regényének egyik szereplője, Vakandi Anonymus hivatkozik a krónikára. „Vakandi úr – a regény szövegét idézve – nem ennek a világnak az embere. Ő csak a nagyon régen elmúlt századokban él. Két-háromszáz esztendőre
hivatkozó koponyákkal még csak szóba sem áll. Az egész históriát csak az Ár136 Uo. 32.
137 Uo. 247.
138 Egy jegyzetben Kázi Lajos rejtélyes krónikáját is említi, hibásan (Kéri Lajos néven, és
Orbán Balázsra hivatkozva, illetve az ő nyomán, szintén hibásan Szigethi Gyula Mihály 1828-ban publikált munkájára): „Kéri Lajos a XIII. században kelt kéziratában
leírja a budavári sziklaüregekben talált kővértek maradványait, az állatbőrökre tett
írások, rajzolatok töredékeit”. (Uo. 224.)
139 Uo. 221.
140 Uo.
141 Jókai, 1884. 31–35. A székely tájak és a krónika nyomán életre kelt mondavilág Jókaira
gyakorolt hatásáról lásd: Vita, 1975. 54–57, 71–72, 244–251.
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pád-házi királyok fiágon kihaltáig ismeri. Hanem azután úgy ismeri, hogy egy
kiásott patkóról megmondja, hogy kinek a lova viselte azt, hanyadik fokú vezéri hivatalt töltött be a gazdája”.142
Lássuk hát, miket mesél Vakandi a kókuszpohárról, midőn azt kérdezik tőle
– egyik gyanús lelete kapcsán –, „hogyan nem rohadt el ez a vékony nyílvessző
nyolcszáz esztendő alatt a földben”:
„Hogy nem rohadt el ez a nyílvessző? Hát úgy nem rohadt el, hogy ez
is ugyanazon szkítiai tamariszkuszfából van, amiből a székelyek áldozópohara készült. Az Anonymus »vas unicuma«, amit Thuróczy emleget, a
Csíki Krónika leírt, amiből a szövetséget itták; ez is szkítiai tamariszkuszfából készült, ami a föld alatt keményebb lesz, mint a vas, mert nem
rozsdásodik meg. Ilyenből készült a vezérek nyílvesszője”.143

Ezek után nem meglepő, hogy Vakandiról (valódi nevén Justus Fraus) a cselekmény sodrában kiderül: profi történelemhamisító, aki szövetkezve a szomszéd földbirtokossal, kiforgatja vagyonából a regény egyik főszereplőjét, Tanussy Decebált. Decebál történelmi képzelgések rabja: apai ágon „a hírhedett
Thonuzoba vezértől” származtatja magát „akit, mint krónikáink írják, Szent
István királyunk, a pogányoltárok újra felállítása miatt, feleségével együtt elevenen elsíroltatott.” Anyjáról viszont úgy tudja, „havaselvi gazdag bojárleány
volt, […] egyenesen Mihály vajdától származott le családja. Ennek a kedvéért
lett az elsőszülött Decebálnak keresztelve.” Tehát megtehetné, „hogy proklamáltassa magát Pannónia és Dácia királyának (amihez dokumentumokban őrzött igényei vannak)”.144 A dokumentumokat azonban Vakandi szolgáltatja,
Decebál pedig busásan fizet értük, előnytelen birtokcserébe bocsátkozik, egészen vagyona fogytáig. Mindehhez hozzáadódik a helyi görögkatolikus pap,
Decebál gyerekének házi nevelője, Horkázi (!) Kajafás alakja, aki „a pogány magyar táltosoktól származtatja magát”, neve pedig egyértelmű célzás a csíki
krónika kénosi főharkászára.145 Elég sok jel utal arra, hogy Jókai itt korábbi
önmagával, illetve Bálványosvár című regényével gúnyolódik. Meg talán kora
mítoszokból táplálkozó közéleti retorikájával.
Jelen vizsgálódásunk szempontjából nincs nagy jelentősége annak, mi
okozta Jókainál ezt a változást, és hogy ez mennyire volt tartós. Korábban kifejtettük abbeli gyanakvásunkat, hogy ebben szerepe lehetett Nagy Géza határozott és meggyőző állásfoglalásának a Csíki székely krónika kérdésében, mely
ugyan nem vált széles körben ismertté, de Jókai többrétű kötődése Három142 Jókai, 1957. 124–127.
143 Uo. Jókai pontosan tudta, hogy a Közép- meg Közel-Kelet pusztáin tenyésző tamariszkuszcserjének semmilyen csodás tulajdonsága nincs, műveiben viszont több helyütt
találkozunk a székelyek áldozati kókuszserlegével. Tehát egyértelműen arra akar rávezetni, hogy szereplője itt elmésen rögtönözve mellébeszél.
144 Uo. 21–22.
145 Uo. 136.
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székhez (házassága révén, illetve az illyefalvi, majd a sepsiszentgyörgyi kerület országgyűlési képviselőjeként) mégis lehetővé tette, hogy kapcsolatba kerüljön vele.146
ARANY LÁSZLÓ: HUNOK HARCA
Arany János fia, Arany László (Nagyszalonta, 1844–Budapest, 1898) mesegyűjtő, irodalomtörténész és költő. A szakszerű, egyben irodalmi értéket közvetítő mesegyűjtés ötletét, egyszersmind ez iránti elkötelezettségét 1860 nyarán tett székelyföldi útja adta. Érthető hát, hogy Székelyföld mesevilága
hangsúlyosan jelen van 1862-ben megjelent Eredeti népmesék című, nagy sikert aratott gyűjteményében. (Ezt valószínűleg nénje, Arany Júlia, és apja segítségével állította össze.) Költészetében is a népnemzeti hagyományt követte. Hunok harca című költeményét 1874-ben írta, és először a Kisfaludy
Társaság közgyűlésén olvasta fel. Témája a hun és a gót nép harca, amivel jelképesen vészharangot kongat az osztrák és német nacionalizmus térhódítása
ellen. A harc azóta tart, amióta a „nagy Attila szemeit behunyta”. Költeményében megemlíti a hegyekben bujkáló székelyeket, akik a magyar honfoglalókat
várják:
„A harc foly azóta, földön, levegőben,
Százszor is a hun faj volt már kiveszőben,
Néha csak egy-egy folt, némi palóc, székely,
Messze hegyek mélyén bújva menekvék el,
De szorongó harcát, felhők magasából,
Figyelemmel nézé a szellemi tábor,
S ha erejök lankadt, ha bizalmok csüggedt,
Ha egész éltök már imádságon függött,
Akkor riadó kürt harsog megin’ ott fönn,
Szellemi sergével Csaba vezér megjön,
Szállva alá a menny ívezetes hídján,
Amaz örök mívű fényes Hadak-útján,
S védve marok népét, már-már kiveszőket,
Míg messzi keletről, újabb hatalommal
A magyar is eljött megmenteni őket”.147

A Lugossy József által lejegyzett, először Ipolyi Arnold könyvében közzétett
hagyomány újabb, tömörített irodalmi rögzítésével találkozunk itt, amiben
szerepe volt Arany János nagyszabású huneposz-tervének is, melynek töredékeit Arany László ismerte. A versbe öntött forma pedig alkalmas arra, hogy a
század közepén lejegyzett rege később egyre szélesebb körben ismertté váljon.
146 Hermann, 2015. 55–62.
147 Endrődi, 1927. 337.
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FÜLÖP ÁRON, „A SZÉKELY HEGEDŐS”
Fülöp Áron (1861–1920) az udvarhelyszéki Felsőboldogfalván született, és annak temetőjében nyugszik. A székelyudvarhelyi Református Kollégium elvégzése után a budapesti orvosi karon folytatta tanulmányait, de nem fejezte be.
Helyettes tanár volt Hódmezővásárhelyen, Szatmárnémetiben, lapszerkesztő
a Szatmári Hírlapnál, Budapesten a Képviselőház segédkönyvtárosa, végül
1911-től e könyvtár igazgatója volt. Nyugdíjazása után szülőfalujában élt.
Hun tárgyú eposzciklusa, az Attila fiai egyszersmind állásfoglalás a székely
eredetkérdésben. Ennek részei: Ellák (1885), Aladár (1893), Csaba (1908). A
ciklus része az utolsóként napvilágot látott Attila is.148 E ciklus jelentős szerepet játszott a modernizáció által megérintett székelység hun eredettudatának
továbbélésében.
Itt az 1884-ben írt, halála után Bakóczi Károly által megjelentetett A nyílhúzás című versének kezdetét közöljük, amelyben sommásan utal a székelyek
származására:
„A bágyi vár fokán, hol pihen a felleg,
Fel s alá a szellő turul zászlót lenget.
Jó Ferenczi István palotája, terme
Kövekből kirakva, arannyal kiverve
Az erőnek s fénynek szilárd foglalatja,
– Ravóbán rakatta s az is az, ki lakja.
Nagy lakoma, vígság, áldomásnak éje;
Ferenczi Istvánnak láng csap a szemébe:
Etele maradvák, székelyek, leventék!
Nyilaink, kopjáink a Krisztust leverték,
Fut a pogány népe – a keresztet félő
Diadal Hadúrnak, ki örökkön élő! […]”.149

ELEK APÓ MESÉI ÉS A SZÉKELY MÚLT
Benedek Elek (1859–1929) az Udvarhelyszék Bardoc fiúszékéhez tartozó, éppen a Háromszékkel alkotott határon fekvő Kisbaconban született, a székely
katonacsaládból való Benedek (Huszár) János és Benedek Marcella gyermekeként. A középiskolát az udvarhelyi Református Kollégiumban végezte, majd a
pesti egyetemen magyar–német, illetve filozófia szakon folytatta tanulmányait 1877 és 1881 között, de nem diplomázott, hanem az újságírás és irodalom felé fordult. 1881-től kezdődően több lapnak volt munkatársa, illetve
szerkesztője (időrendben: Budapesti Hírlap, Ország Világ, Az Én Újságom, Nem148 Hermann, 1993. 297–298.
149 Fülöp, 1921. 16.
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zeti Iskola, Magyar Kritika, Magyarság, Magyar Világ, Néptanítók Lapja, Jó Pajtás, Keleti Újság, Cimbora). A magyar monda- és mesevilág feltárásában, olvashatóvá és olvasmányossá tételében játszott szerepe közismert. A trianoni
döntést követően, 1921-ben feleségével, Fischer Máriával hazaköltöztek Kisbaconba, családi örökségébe, ezután – korábbi kezdeményezéseinek irányát
folytatva – tevékenyen részt vállalt az immár kisebbségbe került székely-magyarság életének, művelődési viszonyainak javítását célzó akciókban.
Székelyföldi mondák és mesék
Benedek Elek népszerű könyve, mely kétségtelenül nagy hatással volt több
nemzedék székelységképére, éppen a múlt századfordulón jelent meg. Olvashatjuk benne Bálványosvár regéjét,150 de a székely mitikus múlthoz, illetve a
Csíki székely krónikához közvetlenül kapcsolódó elemek nélkül. Nem mondhatjuk viszont ugyanezt Csicser mondájáról. Az sem mellékes, hogy a mesemondó utóbbinak nem csupán az Orbán Balázs által lejegyzett változatát ismerhette, hanem udvarhelyi diákként minden bizonnyal találkozott a városi
folklórban élő történettel is. Szájdel János, egykori udvarhelyi főbíró meséli
naplószerű feljegyzéseiben:
„1862 június 28-kán estve felé hozzám jöttek professzor Korondi
Móses, a Magyar Múzeum őrével Szabó Károly úrral, kik is kérdezősködtek a Budváráról mit tudnék; elbeszéltem, hogy régi irományok szerént
volt Attila ecscsének Budának vára, honnét neveztetik is; a tetején, még
épületeknek kőfal ruderai régebben nagyobb darabban a falak látszottak,
de azután pusztult csak, ugyan most is látható. Az oldalába a Csicser felől vadnak lyukak, melyek régebben, mert fiatal koromban értem, némely
kőfallal, mésszel, más fával bé voltak rakva, melyek azután kibontattak,
többen nagy bajjal járván fel oda; tágocska üregek vadnak benne: mesterségesen készítették-é, vagy természetes üregek, ezt nem tudhatni, de
annyit olvastam, hogy azon lyukak arra valók voltak, hogy veszedelem
idején magokat menekülés végett oda húzhassák össze. Azt is hallottam,
hogy azon lyukakból a föld alatt canalis volna (hogy szükség esetében
magokat másfelé onnan vonhassák), mely Farcádnál vonulna ki, de nincs
bizonyos tudomány az aránt, azonban meglehet. Elbeszéltem, hogy régi
irományból olvastam, hogy régi üdőben a rhabanbánok áldozattétel végett Buda várába gyűltek össze, ott tartották szertartásokat”.151

A főbíró által tudottakat tekinthetjük akár a város műveltebb rétege „virtuális múltképe” részének. Így alig tévedhetünk, ha Benedek Elek diákéveire vezetjük vissza azt, hogy a gyűjteményében szereplő Csicser-monda oly korban

150 Benedek, 1900. 8–13.
151 Szeles–Szájdel, 1898. 605.
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játszódik, „mikor a Budvárában rhabonbánok éltek” és a szemközti domb, a
„Csicser tetején is vár volt a rhabonbánok idejében…”.152
Hazánk története az ifjúság számára
1905-ben megjelent könyvével a szerző a magyar múltnak nemcsak az ismeretét, de a megbecsülését és szeretetét is kora ifjúságának közkincsévé
akarta tenni. Ezért a mitikus múltat nem mellőzi, ellenkezőleg: részletesen
meséli azt, minden regényes fordulatával, jelezve azonban, hogy a történészek
ezt nem mindig pontosan így gondolják. Hasonlóképpen bánik az akkor már
élénken vitatott székely eredetkérdéssel is:
„A hadak útja
A monda emlegeti, hogy egy maroknyi sereg itt maradt a mai magyar
föld keleti szélén: Csaba vezér, Attila fia hagyta itt azzal, hogy hírt visz az
»otthon« maradt testvéreknek s visszajön: újra elfoglalni Attila örökét.
Három ezer vitéz vált ki Csaba seregéből s telepedett le a mai Székelyföldön – így szól a monda. De mielőtt Csaba visszaindult Szittyaországába,
áldoztak a tűznek, áldoztak a víznek, azután a levegőnek, végezetül a
földnek. S megesküdtek mind a visszatérők Isten szabad ege alatt, hogy,
ha a székelyeket ellenség támadná meg, visszatérnek még a világ végéről
is. Hírül viszi nekik a tűz, ha ez nem: a víz; ha a víz nem: a levegő; ha ez
nem: a föld.
Háromszor tértek meg Csaba vitézei s verték szét a székelyek elleneit.
De aztán telt, múlt az idő, Csaba nem jött vissza a magyar testvérekkel.
Már rég por és hamu volt Csaba, mikor újra ellenség támadott a székelyekre. Hiába néztek Szittyaország felé, nem jött a segítség. De halljatok
csodát, mi történt. Mikor épen az utolsó csatára készült a székely, éjnek
éjszakáján világosodik az ég, s ím, a csillagoknak fényes ragyogása közt
megjelenik Csaba királyfi s nyomában a vitézek, kik sok száz esztendővel
annak előtte háromszor verték széjjel a székelyek ellenségeit. Nem hagyta el a székelyeket az ő csillaguk, a Szaturnusz csillag. Hírül vitte a magas
mennyországba: bajba’ van a székely!
– Fel, fel, vitézek! – kiáltott Csaba s ím fölkerekedének a halott vitézek, végigszáguldanak a csillagos ég boltozatján, sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben s a székely határon, hol az ég ráhajlik a
hegyekre, leszállanák az égből. Rettentő rémület szállja meg az ellenséget láttára a hun vitézeknek, kik az égből szálltak le s nem hagyják a
székely testvért nagy veszedelmében. Fut a tenger ellenség esze nélkül,
nincs az a vitéz, aki megállni merjen, aki vissza is tekintsen. És halljátok,
csodáljátok, Csaba és vitézei ismét fölszállanak a csillagos ég boltozatjára s visszaszáguldanak azon az úton, amerről jövének. Ragyogó fehér út
verődik a paripák lába nyomán, amely el nem enyészik soha s megmarad
örökkön örökké: a hadak útja ez. Ott ragyog az égen, csillagos estéken…
A történetírás nyomról-nyomra járó kutatása nem igazolja ugyan a
felséges szép regét, de népünk lelke kegyeletes szeretettel csüng az apá152 Benedek, 1900. 43.
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ról fiúra szálló hagyományon: a hunok ivadéka a székelység s ez a maroknyi nép századokon át erős hittel várja a magyar testvérek bejövetelét,
Attila földjének visszafoglalását…”.153

Benedek Elek történelemkönyvének hatása óriási volt. Odébb látni fogjuk,
még a 20. század második felében is a nagyapák ennek, illetve az ebből ihletődött tankönyvi olvasmányok alapján közvetítik az unokáknak a székely „virtuális múltat”.
GÁRDONYI GÉZA: A LÁTHATATLAN EMBER
Gárdonyi Géza (Agárd, 1878–Eger, 1922) gazdag irodalmi munkásságából kiemelkednek történelmi regényei: a törökkel vívott honvédő harcokat megörökítő Egri csillagok (1901), az Árpád-házi Szent Margit életét végigkövető Isten
rabjai (1908) és az Attila hun király környezetében játszódó A láthatatlan ember (1902). Több ifjú nemzedék számára jelentettek izgalmas olvasmányt, erkölcsi és hazafiúi iskolát, de olykor példát is minden korosztálynak az érzékeny lélektani elemzésre. Sok írótársával ellentétben Gárdonyi nagy hangsúlyt
fektetett múltidéző írásainak alapos forrásalapú dokumentálására. Ez történik, noha – miképpen maga vallja – némi nemzeti szubjektivitással elegyítve
A láthatatlan ember című regénye esetében is, midőn még a mű írása közben
megosztja az érdeklődő olvasókkal a vázolt korral kapcsolatos gondolatait:
„A magyar történetírásban Hunfalvinak Batu káni szerepe volt: földúlt és elégetett minden hagyományt. A hun rokonságot merőben megtagadta, s Atilla magyari dicsőségét beledobta az Akadémia szemetes ládájába. Csak az utóbbi években akadt egy Nagy Géza, egy Thury József,
hogy az örökké cáfolt, nagyérdemű tudóst, Vámbéryt ne is említsem –
ezek bebizonyították, hogy Hunfalvi piromániában szenvedett, s hogy igenis a mi régi történetíróink szava az igaz: a hunok rokonaink és elődeink voltak, s Atilla öröksége valóban örökségünk nekünk.
Hát így a hagyományok becsét se lehet fitymálnunk, s különösen bizonyító erejűek az apáról fiúra szálló mondák és hagyományok, amikor történelmi számítások találkoznak velük”.154 [kiemelés: HGM]

A regény főhőse és egyben narrátora, a trák születésű, görög műveltségű
Zéta állapítja meg a hunokról:
„… Hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, hanem
nemzetségek szerint vagy családok szerint. Egyik azt mondja:
– Besenyő vagyok.
153 Benedek, 1914. 21–22.
154 Gárdonyi, 1901.
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Másik azt mondja:
– Hun vagyok.
Hol hun, hol kun – egy nekik.
A többi mondja:
– Magyar vagyok.
– Kozák vagyok.
– Avar vagyok.
Hanem azért egy nép ez”.155

Egy alkalommal nyolc ló vontatta fogaton pillantja meg kíséretével elvonulni a király kedvenc gyermekét, Csabát:
„A kis Csaba mosolyogva intett mindenfelé a süvegével. Később hallottam, hogy miért tüntetik ki annyira ezt az egy királyfit. Hát azért, mert
annak születésekor a papok azt jósolták, hogy a hun nép Atilla halála
után széthull. Mint szélben a polyva. De a királyfi mégis megmenti majd
a nemzetet”.156

Magyaros a hunok művészete is. A királyné „udvarhölgyei” – köztük a főhős
plátói szerelme, a főrendű leány, Emőke – ekképpen hímeznek:
„Hímzőráma volt az ő ölében is, kétaraszos. Piros selyemfonalakat
meg aranyszálakat húzkodott bele. Valamennyien egyforma figurákat hímeztek: vérszínű, kettős tulipánt. A tulipán szélét arannyal varrták ki”.157

Az egyik hun szolga pedig ezt meséli:
„Nálunk csak a fejedelemnél írnak papírosra. A nép vesszőre ír. Arra se
tentával, hanem késheggyel”.158

A harci zászlókon díszelgő madarat „kurulnak” vagy „turulnak” nevezik,
csatakiáltásuk „huj-huj”, dalaik, kürtjeleik magyar dallamok, kézműves eszközeiknek „a hunok nyelvén” magyar népi elnevezése van. Minden hun férfi és
nő neve ugyancsak magyar vagy magyaros hangzású, olykor székely vonatkozású (Hargita), vagy egyenesen a Csíki székely krónikából áll elő (Urkon, Vacsar,
Upor, Kászon).
Gárdonyi regénye sok kiadást ért meg, a legolvasottabb magyar könyvek
egyike. Első megjelenésétől kezdődően, a legkülönbözőbb korokban és rendszerekben, társadalmi és műveltségi körökben nagy szerepe volt a hun tudat
– bár emlékszintű – ébren tartásában.
155
156
157
158

Gárdonyi, 1973. 58.
Uo. 62.
Uo. 78.
Uo. 22.
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FÜLEI SZÁNTÓ LAJOS
Szántó Lajos (1851–1910) Székelyudvarhelyen született, ott végezte középiskolai tanulmányait is, a Római Katolikus Gimnáziumban. Ezt követően teológiát tanult, 1880-tól katolikus pap Marosújváron, de 1882-ben kilépett, ezután
Budapesten újságíró (Függetlenség, Családi Lapok, Közművelődés), hosszabb
ideig volt postatakarék-pénztári tisztviselő is. Budapesten halt meg.
1907-ben Székelyföld címmel, szülővárosában megjelent kötetének már Bevezetőjében tisztázza, hogy: „Székely vagyok. Ez az egyetlen büszkeségem. Azt
mondják, lelkem legsajátosabb vonása a székelység”.159
Több verse is foglalkozik népe múltjával, ezekből idézünk idevágó részleteket. Elsőként a Székely riadó című verse csupán néhány sorát, amely mintegy
hitvallásnak is tekinthető:
„Tudják: hazánknak Erdély jobbkeze
S te vagy e kézben éltető erő –
Vitéz Csabának lelkes nemzete!”.160

Másodikként A székely nép című költeményének egy részletét idézzük,
amelyben szintén megemlíti a hun származást:
„Az én népem, a székely nép,
Tagbaszakadt, eleven, ép.
Arca derűs, szeme ragyog,
Még akkor is, ha benn sajog.
Ős hagyomány rég azt tartja,
Hogy a hunnok büszke sarja,
Ő volt mindig szent hazája
Határvédő katonája”.161

Végezetül Budvár romjainál című versét közöljük teljes terjedelmében, mivel a székely eredetmítosz több elemét is tartalmazza, részben a Csíki székely
krónika nyomán:
„Vén kopasz fejeddel
Jó öreg Budvára!
Mélázva tekintesz
Küküllőnk partjára.
Az elrepült idők
Sötét homályából,
159 Fülei-Szántó, 1907.
160 Uo. 2.
161 Uo. 3.

294

EME
BÉKEIDŐK MÚLTIDÉZŐ SZÉPIRODALMA
Minden kis kövednek
Egy szép regéje szól.
Láttad Etelének
Lángoló ostorát
Hallgattad a húnnok
Gyásztorának dalát.
Midőn világdöntő
Harcokat vívtanak,
S kebeledbe rejtett
Kehelyből ittanak:
Megesküdtek egyig,
Hogy szabadok lesznek,
Vagy a véres csaták
Küzdelmein vesznek!…
Hej, az ősi tűzből
Ma is sok elkelne…
Jó öreg Budvára
Mit felelsz te erre?”162

KÓS KÁROLY: ATILA KIRÁLRÓL ÉNEK
A székely mitikus múltat megéneklő költők sorában megszólal a Bánság szülötte, Kós Károly (Temesvár, 1883–Kolozsvár, 1977) is. Atila királról ének címmel, a székely balladák stílusában írt versét 1909-ben először az Országos
Iparművészeti Társulat lapja, a Magyar Iparművészet közölte, majd átvette a
Budapesti Hírlap is. Az Attila halálának legendáját megörökítő költemény nagy
sikert aratott. A költemény utolsó sorait idézzük, amelyek a székely nép nagy
királyának elvesztése miatt érzett bánatát érzékeltetik:
„Nyolcadnapra aztán csendes lőn a világ,
nyolcadnapra aztán temeték a királt…
Viszik már, viszik már nagy Atila királt,
húsz fekete bihal húzza koporsóját,
vele menyen ezer kopjás katonája,
koporsója megett menyen két árvája,
úgy viszik, úgy viszik nagy Magyarországra,
szél menyen előtte, köd menyen utána
szegény székely népe ameddég csak látja,
sírva néz utána, sírva néz utána…”.163

162 Uo. 52–53.
163 Kós, 1909. 7. .
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TÚL A BÉKEIDŐN: HORVÁTH LAJOS KÖZLEGÉNY CSATADALA
Horváth Lajos (Székelykeresztúr, 1883–Mosonmagyaróvár, 1960) szülővárosában szerzett tanítói oklevelet, majd Székelyudvarhelyen és Erzsébetvárosban
tanítóskodott. Főként népies műdalokat és népszínműveket írt, de népdalokat
is gyűjtött. Az ún. „kicsi magyar világban” szülővárosa polgári leányiskolájának igazgatója volt. Még közlegény korában, 1915-ben, Székelyek csatadala
címmel írt versét saját kiadásában, Betegh Pál könyvnyomdájában, Székelyudvarhelyen megjelentetett verseskötetében közölte. A háborús körülmények
között született, rímbe szedett üzenet nyilvánvaló célja buzdítani a székely
katonákat, ezért a hun vérre hivatkozik:
„Előre, előre hős székelyek,
Senkitől meg ne rettenjetek!
Ellenség annyi van, mint falevél,
Amit előttünk kerget a szél;
No-de föl fiúk, annál jobb, ha
Van bőven miben duskálnia
Atilla apánk hős fiának:
A vitéz székely katonának!
- Nemes vér az ereinkben,
Ilyen ma nem foly senkiben sem!
Ezt hagyta ránk utódira:
Atilla, az Isten ostora!
Atilla soh’ se félt senkitől se,
Hát a székely nép mitől félne?
Hadak-Istene, ki fölöttünk van,
Még Ő is biztat, hogy bátrabban.
Nosza föl fiuk mossuk meg hát
Azt a tengernyi-tenger muszkát,
Úgy meg, hogy legyen büszke reánk
Az égben: Atilla hős apánk!
– Nemes vér az ereinkben,
Ilyen ma nem foly senkiben sem!
Ezt hagyta ránk utódira:
Atilla, az Isten ostora!”.164

Tudatában vagyunk annak, hogy Horváth Lajos és csatadala nem igazán illeszkedik a fentebbi jeles társaságba. Kínrímekkel megtűzdelt, olykor sánta
strófái viszont lezárnak egy korszakot a székelység és egyben a székelységtudat, illetve annak irodalmi tükröződése történetében. A háborús krónikák sokszor dicsérik a székely katonák bátorságát, kitartását, lojalitását. Emögött állhat öröklött, de még inkább a hagyományok útján átörökített harci virtus. E
virtusnak pedig tápláléka és egyben tükre Horváth Lajos verses füzete.
164 Horváth, 1915. 10–11.
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TÖRTÉNETI HAGYOMÁNY ÉS ALKALMI
ÉKESSZÓLÁS
Szónoklatok az EMKE székelyudvarhelyi közgyűlésén

SZÉKELYUDVARHELYEN, A „SZÉKELYFÖLD ANYAVÁROSÁBAN” tartották az EMKE tízéves jubiláris díszközgyűlését 1895. június 4-én. Ennek tiszteletére egy kötet is megjelent,165 amelybe számos, az EMKE-hez többé-kevésbé kötődő közéleti személyiség is közöl rövidebb üdvözletet, méltatást. Mivel
székelyföldi város volt a házigazda, többen kitérnek a székelység történetére,
szerepére is. Ezekből villantunk fel néhány, témánkat érintő részletet. Tarcsafalvi Albert166 tanító alkalmi verse jelzi, hogy ősi fészekbe sereglettek össze
ünnepelni:
„Mi zaj riad itt, ős Budvár tövében?
A háromszínű zászló mért lobog?. . . .
Vén Hargita, mért nézsz szét oly kevélyen,
Szellő, madár tán örömhírt hozott?
[…]
Silány a hely itt, hol ugarba szántnak,
Mész- s gránitsziklák az ugar felett,
A honfiszem a honnan messze láthat —
Magyar hazánknak fellegvára ez!
[…]
Miénk a múltnak fénye és az árnya,
Mi szenvedők, mit ránk Hadúr kimért!
S gondolkozunk olykor… magunkba szállva:
És a jövendő, hát az nem miénk ?
Isten hozott!… Ugy-e azért jövétek,
Reményeinkben hogy megtartsatok,
Erdély szikláit, ezt a magas fészket,
Hogy ínég sokáig birják a – sasok?!
Hol hun-regét mond az apa fiának
S a meddig a Kakasbarázda rug:
Mind része az a szép magyar hazának,
Ki mást beszél: az ámitó, hazug !..”.167
165 Vajda, 1895.
166 Tarcsafalvi Albert (1856–1926) a kolozsvári állami tanítóképző végzettje, pályáját a
kolozsvári unitárius elemi iskolában kezdte, majd élete nagy részét a vargyasi községi
iskola igazgató-tanítójaként töltötte.
167 Vajda, 1895. 7–8.
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Bíró Béla apát-plébános korábban, történeti beszélyében már kifejtette, miképpen képzeli el a székely régmúltat. Ismerve viszont e kérdés vitáit, jövőbe
tekintő gondolatában ezúttal is hangot ad véleményének:
„Ámbár minden jel és történelmi emlék arra mutat, hogy a székelyek a
hunok maradékai, de a magyar nemzet életének első évezrede végén ne
erről vitatkozzunk, hanem arra törekedjünk, hogy a második ezredévben
a Királyhágón innen és túl, Kárpátoktól Adriáig, a három hegy tövében és
a négy folyó mentén mindenki igazi magyar polgár legyen és magyarul
érezzen”.168

Horváth László169 üdvözletében szintén minden kétséget kizáróan nyilatkozik a székely őstörténelemről:
„»Erdély Magyarország jobbkeze!« – akkor a Székelyföld ezen jobb
kéznek »ütere«: mert minden székely, bárhol, minden körülmények között a magyarságnak oly csepp vére, melyet elmosni nem lehet. A Székelyföld története a székelységgel kezdődik; melynek virágzása akkor
volt midőn »Budvár« fénye ragyogott a hatalomban; s Attila nejének nevét megörökítette a »Rika« erdeje… Azelőtt és azután sok századokig
csak »hagyomány«, de oly szent és magasztos, melyet még a legmerészebb fantasia sem mert kétségbe vonni… S túl messze egy évezred előtt
kezdődve ezen magyar nép, mint hangyaboly maradt fenn a népek rengetegei közepett, s fog fennmaradni a világ végéig. A székely nem enged,
nem alkuszik magyarságából; a ki közébe jön, annak székellyé, magyarrá
kell lennie; ő pedig – bárhova vezesse el sorsa – magyarságát székely
szívóssággal tartja meg. Ez »teremtett népe« Magyarország védelmének
kelet felé a románság ellen: ez hivatásszerű regenerátora az erdélyi részeknek; csak minél műveltebbé, minél gazdagabbá kell tenni, hogy
munkás szorgalmas fiai szétáradjanak, mint ütérből a vérerek a »jobbkéz«
minden tagjába, izmába”.170

Hasonlóan vélekedik Bíró Pál miniszteri tanácsos is:
„A Székelyföld szíve, a székely anyaváros: a kis Székely-Udvarhely, tövében a tarfejü Budvárnak, az ősz rhabonbánok, Attila s Zandirhám e hajdani fészke, az ős szittya-magyar fajnak ez épp oly szomorú, mint dicső
emlékű Mekkája történetében nevezetes forduló pontot fog képezni örök
időkön át a hazafias EMKE ez évi június hó 4-én megtartandó díszközgyűlésének aranynapja… Hargita s Budvár ormairól hirdesse e nagy nap
emlékét a röpke szélben lengedező nemzeti szinü zászló, lelkesítő tanú168 Uo. 27.
169 Horváth László (Telek, 1835–Segesvár, 1906) Háromszék vármegye al-, majd főjegyzője, Kis- és Nagy- Küküllő vármegyék királyi tanfelügyelője, a Nagy-Küküllő vármegyei
EMKE alelnöke.
170 Vajda, 1895. 28–29.
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bizonyságául az elviharzott ezer év után megújuló hun-scytha barátság
örökéletének!”.171

Kászonfeltízi Veress Dezső, a Szolnok-Doboka szerkesztője is a székelységben lakozó hun szellemet dicsőíti:
„Üdvözöllek Székely-Udvarhely! Nyílik-e még árvalányhaj Budvár tetején, azon a komor sziklahegyen, melynek ormán hajdan a rhabonbánok
fészkeltek?
Hol egykor fejedelmi személyek laktak, ma iskola van, úgy-e?
A maroknyi székelység hajdan magas sziklavárakban védte az anyaországot, ma iskolákkal áll őrt. […] Hirdessétek fennen az EMKE magasztos
eszméjét. Szeressétek azokat, akik azt vallják, de ha valaki sértené, ébredjen fel bennetek Attila hős apátok szelleme s az ő erejével sújtsatok
oda, ahol bántják a magyart!”.172

Az osztrák–magyar dualizmus békeéveinek sora – és erre jó példa az EMKE
ünnepi gyűlése – új kihívás elé állítja a mitikus múltra alapozott székely identitás őrzőit. Az ország egészének közigazgatási, nemzeti, gazdasági és kulturális egységesítésén nagy erőkkel dolgozó magyar politikai elit szembetalálja
magát egyes – nyelvi tekintetben emberemlékezet óta integrálódott, de korábban kiemelt státuszú – csoportok markáns, régi gyökerű regionális és közösségi identitásával. Ezek a csoportok már a felvilágosult abszolutizmus rendi és
nyelvi csatáiban a magyar elit szövetségesei voltak, ezért velük szemben azt a
befogadó, ugyanakkor erőszakosan beolvasztó retorikát alkalmazni, mint a
nemzetiségek esetében – nem célszerű. De az egységes nemzeteszme egységes tudatot követel. E folyamat diplomáciai szóképleteinek és taktikai fogásainak keresését jól követhetjük a fentebbi idézetekben.

171 Uo. 53.
172 Uo. 61.
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A SZÉKELYEK EREDETE A „BOLDOG BÉKEIDŐK”
TANKÖNYVEIBEN

A TÖRTÉNELEM LÉNYEGÉBEN HIÁNYZOTT az oktatási rendszer kínála-

tából egészen a 18. századig, vagy, főként katolikus felekezeti iskolákban,
történelmi témájú iskoladrámák formájában volt jelen.173 Ezen a helyzeten
változtatott a Ratio Educationis, amely bevezette a magyar történelem középiskolai oktatását, azzal az elsődleges céllal, hogy erősítse a diákokban az uralkodó iránti állampolgári lojalitást.174 A két Ratio Educationis foglalkozik a tankönyvek ügyével is, természetesen az iskolai tananyag egységesítése szándékával, de a protestáns rendek által működtetett iskolákra nem volt érvényes,
ezek autonómiáját tiszteletben tartotta, így egységes történeti diskurzust sem
volt képes kialakítani.175 Tehát egészen 1848-ig nem beszélhetünk egységes
történelemtanításról vagy szemléletről, noha láthattuk, hogy a protestáns
tanintézetekben használtak katolikus tankönyveket, és fordítva szintén. Az
1848-as forradalmi változások hatására, júniusban hívták össze az első magyar
egyetemes tanügyi kongresszust, amelynek feladata egy közös nemzeti tanterv kidolgozása lett volna, de a szabadságharc kezdete meghiúsította a kezdeményezést, ezért újabb egységes szabályozásra a kiegyezésig kellett várni.
Az 1867-es kiegyezés után alakult Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere ugyanaz az Eötvös József lett, aki az első felelős magyar
kormányban is néhány hónapig betöltötte e tisztséget. Célja a magyar közoktatás gyökeres reformja volt. Meghozta Magyarország első, liberális elveken
nyugvó, népiskolai közoktatásról szóló törvényét (1868. évi 38. törvénycikk),
valamint elindította a közép- és felsőiskolák reformját is. Létrejöttek a hatosztályos elemi népiskolák, elrendelték a tankötelezettséget. 6–12 éves korig
népiskolába, 12–15 éves korig ismétlő elemi népiskolába jártak a gyerekek.
Mind a községi népiskolákban, mind a felekezeti iskolákban erősítette az állam ellenőrző szerepét. Állami tanítóképző intézeteket állított fel, és kezdeményezte a népiskolai tankönyvek írását, aminek eredményeként színvonalas
kötetek születtek.
A történelemoktatás alappilléreit jelentő tankönyvek egyik legfontosabb
feladata – többé vagy kevésbé bevallottan – a nemzeti múlt, hagyományok és
kulturális javak közvetítése a nemzeti identitás megőrzése, fenntartása, erősítése céljából. Az azonosságtudatot, az intézményes nevelést irányító és meghatározó állami elit vagy a hatalmat uraló többség saját(os) szándékai szerint
173 Lajtai, 2004. 33–35.
174 Uo. 36–37.
175 Uo. 40.
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alakít(hat)ja, így a történelemtankönyv e közösség saját felfogásának leképeződése, a jelen legitimációs eszköze, megbékélésre vagy gyűlölet szítására alkalmas „fegyvere” lehet. A családokon, közösségeken áthagyományozott vagy
templomi szószékekről közvetített múlt-, illetve történelemszemlélet mellett,
a tanuló ifjúság természetesen a történelemtankönyv(ek) lapjain keresztül találkozik legintenzívebben saját nemzetének múltjával. Éppen ezért fontos röviden elemezni, természetesen a teljesség igénye nélkül, hogy a vizsgált korszakban mit olvashatott, illetve tanulhatott saját múltjáról, származásáról,
identitásáról a székely diák.
Elsőként egy, épp az első népiskolai törvény kiadásának évében megjelent
tankönyvet vizsgálunk meg. 1868-ban Kolozsváron jelent meg Matusik János176 tollából egy Erdély történelmét tárgyaló tankönyv.177 A hunokról szóló
fejezetben a szerző a hagyományos szemléletet követve, egyértelműen állítja,
hogy a székelyek a hunok leszármazottai:
„Ez az életrevaló ága a szittya nemzedéknek, Attila hős királya idejében a dicsőség tetőpontján állott. De ahogy e hírneves és méltán rettegett királynak a halál lezárta szemeit: a fiai között fölmerült testvéri
egyenetlenségek ellenük lázíták mindama népeket, kiket előbb leigáztak,
s kizaklattatván általuk itteni lakhelyükből, Hunniát 454 után csakhamar
a gepidáknak kényteleníttettek átadni.
Azon ereklyéknek, melyeket a hunok Erdélyben hátrahagytak, egyik
legfeltűnőbbike ama nagyszerű árok, mely Rétynél kezdődvén Háromszékben, innét Magyaros felé Bodzának tart, s melyet a nép homárkának,
a történetbúvárok meg hunárkának mondanak; továbbá a Rika, mely három négyzetmérföldnyi erdőségről azt vélik, hogy Rékáról, Attila ide temetett nejéről neveztetnék így. De ne keressünk holt emlékeket, hiszen
ott vannak a tőlük leszármazó székelyek, akikre Erdély, e drága hon, még
ma is büszkeséggel mutat fiai koszorújában”.178

A honfoglalást bemutató fejezetben is egyértelmű, hogy a szerző szerint a
hunoktól maradt örökséget mint jogos tulajdont veszik birtokba a honfoglaló
magyarok:
„Ez erőteljes és férfiakban gazdag nép, mivelhogy fölös száma miatt
ősi honában, a Volga keleti tájain elterülő rónákon, többé meg nem férhetett, vagy, ami valószínűbb, mert az úzoktól nyomott besenyők által
abból kiszoríttatott: »urunk születésének 884-dik esztendejében megin176 Matusik János (1815–1917) piarista áldozópap, kegyes tanítórendi áldor, Nagykanizsán, Kolozsváron, Gyergyószentmiklóson és Déván is tanított. A gyergyószentmiklósi
alreáliskola és a dévai állami alreáliskola igazgatója és a Királyi Magyar Természettudományi Társaság rendes tagja volt. Az itt elemzett tankönyv éppen a gyergyószentmiklósi pályafutása alatt jelent meg.
177 Matusik, 1868.
178 Matusik, 1868. 11.
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dult a scythiai földről nyugat felé«, s a lebedi síkokon (az Alsó-Dnieper
mellékén) telepet foglalt; azonban a kozároktól legyőzött besenyők itt is
egész erővel reája vetvén magukat, alig három év múlva ismét felkerekedék, s míg közüle egy kisebb rész kelet felé, a Kaukáz mellékeire húzódott, azalatt a nagyobb nyugatnak váltva Etelközben (a mai Moldva- és
Besszarábiában, s a Fekete-tenger északparti lapályán) fogott új állomást
887-ben. De mivel a bolgárokkal egyesült besenyők ezt is teljesen földúlták a következő, 888. évben már meg-meg úton volt, hogy őseitől, a hunoktól rámaradt örökséget átvegye, melyet is az országalkotó Árpádnak,
Álmos fiának vezérlete alatt a 889. esztendő tavaszán nem csak megbámulva szemlélt a Kárpátokról maga előtt elterülni, hanem innentúl 7
évig tartó férfias erőfeszítés és kitartás után, abba, mint jogszerű tulajdonába [s jelesen Erdélybe 892-ben], maradandóan be is telepedett”.179

Tíz évvel a fentebb ismertetett kiadvány után jelent meg dr. Ribáry Ferenc180
tollából a Magyarország oknyomozó történelme címet viselő tankönyv,181 amelyet székelyföldi iskolákban is használtak. Időközben, a pozitivista történetírás térhódításával, a konkrét tények és források szerepe felértékelődött. Az új
irányzat vallotta, hogy a múlt megismerhető, de csak valóságos, konkrét tények segítségével lehet pártatlanul bemutatni a történelmi eseményeket, folyamatokat. A pozitivista tankönyvek a történelmi események oksági összefüggéseit is keresték, így a tankönyvszerző és a történelemtanár feladata lett,
hogy a történelem eseményei között a ténysorokat, ok-okozati összefüggéseket megtalálja, egyszóval oknyomozó történelmet írjon, illetve tanítson.182
Annak ellenére, hogy a könyv az oknyomozást a címben is feltünteti, nem
szakít a hun–székely-magyar rokonság eszméjével. A hunok legdicsőségesebb
korszakát és a birodalom bukását taglaló fejezetet a következőképpen zárja a
szerző:
„Etele halálával a hun birodalom összeomlott, viszálykodó fiai ellen
felkeltek a szomszéd népek, s Jordanes szerint Netád tavánál, nemzeti
hagyományaink szerint Ó-Budánál volt az eldöntő ütközet, melyben Etele legidősb fia, Ellák 30 000 hunnal esett el, testvérei a hunok maradványaival a Pontusz mellékeire vonultak vissza. Ezután Dengezics még
több ízben megkísérlé visszaállítani atyja birodalmát, de 469-ben Anagastus római hadvezér ellen csatát vesztvén, foglyul esett és Konstantinápolyban feje vétetett. Ennek halála után a hun törzsek ismét felolvadtak az ugor népcsaládban, melyből származtak, hogy később más nevek
alatt újra előtörjenek. Csak egy kis csapat vonul még Erdély bércei közt, s
ettől származtatja magát a testvér székely nemzet”.183
179 Uo. 15–16.
180 Ribáry Ferenc (1827–1880) középiskolai tanár, valamint a pesti egyetem magántanára,
számos történelmi és földrajzi témájú kötet szerzője.
181 Ribáry, 1878.
182 Albert, 2006. 47.
183 Ribáry, 1878. 14–15.
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Tehát itt is még a hagyományos szemlélet jelenik meg, azaz, hogy a székelyek a hunoktól származnak. A hunok jellemzésénél kitér műveltségi állapotuk bemutatására is. Priscus történetírótól vett jelenetet ír le, amikor Attila
udvarában követek fogadásakor „két költő hun nyelven önkészített dalokat
énekelt, melyekben hadi erényeit és győzelmeit magasztalták.” Ebből a tankönyv írója, Tholdy Ferencre is hivatkozva, levonja a következtetést:
„Tehát megvannak a költészet nyomai a hunoknál, megvolt-e az írás
mestersége náluk, erre Tholdy igennel felel, és a székely róvóírást hozza
fel bizonyítványul”.184

A Kijevi hadjárat és a beköltözés hazánkba alfejezet szintén utal a hun–székely rokonságra, innen megtudhatjuk, hogy a székelyek kalauzolták be a Kárpát-medencébe a honfoglaló magyar törzseket:
„A kunok csatlakozása − kikben történetíróink Koszta császár kabarjaira vélnek ismerhetni − tetemesen növelé a magyar haderőt, és sem Lodoméria, sem Galícia fejedelmei ellenállni sem mervén, gazdag ajándékokkal iparkodtak őseinket továbbvonulásra bírni, dicsérvén előttük
Pannónia földjét, és Etele örökségének elfoglalására nemcsak ösztönzék,
hanem kalauzokkal is ellátták, kik a Kárpátokon keresztül vezéreljék.
Árpád még a rutén föld határszélein a székelyek küldöttségét fogadá,
mely a nép hódolatát és készségét jelenté ki; részt venni a hon meghódításában. Ezután 889-ben átvezetvén seregét a Kárpátokon, azt Munkács
táján szállítá táborba, hol várat építtetett, mely a kiállott fáradalmak emlékéül kapta mai nevét”.185

A harmadikként vizsgált tankönyv Ujházy László186 tollából származik, és a
század utolsó évében jelent meg.187 A hunokról viszonylag sokat ír (9–15. oldal), de egyetlen szóval sem említi, hogy a székelyek elődei lennének, végső
bukásuk után „körülbelül az V. század végén, a hun nép maradványai a Fekete-tenger északi mellékeire vonultak vissza”.188
A honfoglalás és a kalandozások kora című fejezetben a szerző előbb a „krónikáink nyomán” mutatja be, hogy az Etelközből távozni kényszerült magyar
törzsek Kijev városához érkeztek, ahol győztes csata után, mielőtt a város ostromára indultak volna, az oroszok és kunok számtalan ajándékkal érkező követei arra kérik Árpádot, hogy „ne űzze el őket lakhelyeikből, hanem keljen át
inkább a Kárpátokon, s foglalja el Pannon-földjét, amely őt, mint Attila örökö184 Uo. 17.
185 Uo. 26–27.
186 Ujházy László (1855–1906) állami főgimnáziumi tanár, számos történelem- és földrajztankönyv szerzője.
187 Ujházy, 1900.
188 Uo. 15.
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sét, amúgy is megilleti”.189 Itt értesül Árpád arról, hogy „Pannónia szép és termékeny ország, hogy csak apró népek: szlávok, bolgárok, kazarok, oláhok lakják, kikkel könnyűszerrel el fog bánhatni”.190 Érdekes módon a tankönyv
szerzője itt sem említi meg a hunok leszármazottait, a székelyeket, pedig néhány sorral később, a Halics városában töltött időszak kapcsán, a honfoglalás
körülményeinek leírásakor már beszél róluk:
„A magyarok egy hónapi pihenőt tartottak itt. Ekkor történt, hogy az
erdélyi havasok között lappangó székelyek, kiket hunutódoknak tart a
nemzeti hagyomány, követség által járultak Árpád elé. A székely nép rovóbánja testvéri üdvözletét küldé Árpádnak, s kijelenté, hogy népével
egyetemben fejedelemnek fogadja. Árpád szívesen látta a testvérnép
csatlakozását, s most már haladék nélkül a Kárpátok felé sietett, hogy a
kunok és székelyek csatlakozása által tetemesen megszaporodott népe
számára elfoglalja a pannonok földjét”.191

Néhány oldallal később, a honfoglalást már a történelmi kritika szemüvegén keresztül vizsgálja a tankönyvszerző, ahol megjegyzi, hogy „egykorú honi
följegyzések a honfoglalás korából nem maradtak reánk, Anonymus pedig,
amely néven legrégibb krónikásunkat nevezik, sokkal később, III. Béla király
idejében élt, s hazánknak inkább XII. századi, semmint honfoglalás kori képét
festi.” S ha már a honfoglalással kortárs honi krónikákra nem hagyatkozhat,
egykorú külföldi krónikások írásaira támaszkodva határozottan jelenti ki a következőt:
„E szerint kétségtelen, hogy őseink etelközi tanyáik elpusztítása után,
de anélkül, hogy Kievet és Halicsot érintették volna, a vereckei szoroson
keltek át a Kárpátokon, s itt számos kisebb-nagyobb szláv törzsre akadtak, amelyek azonban a Dunáig szervezett államot sehol sem alkottak. A
Tisza mentén, a Tiszán túl s az Al-Dunánál valóban szlávok tanyáztak, de
Erdély majdnem teljesen lakatlan volt. Itt sem székelyek, sem oláhok
(mert ezek későbbkori beköltözők) nem laktak, s ami kevés lakója lehetett, az tömörülve nem volt”.192

Anonymus kritikája után a szerző Kézait veszi górcső alá, közvetett módon
a Csíki székely krónika rabonbánjairól is ítéletet mondva:
„Hasonlóan jár el Kézai, egy másik krónikásunk. Ez a székelyeket Erdély bércei közé helyezi, holott a székely település későbbi századok eseménye. Így tehát a székelyek rovóbánja is csak olyan költött alak, mint
Marót és Gyalu, vagy mint maga Zalán is. E mondai hősök reánk nézve
189
190
191
192
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csak azt a sok kisebb-nagyobb bolgár és szláv törzsfőt személyesítik, kiket részint a magyarok felsősége hódolatra, részint pedig fegyverük megadásra kényszerített”.193

Sajnos a szerző többet nem tér vissza a székelyek eredetének vagy letelepedésének kérdésére, csupán megjegyzi az Árpád-ház kihalásáról szóló fejezetben szereplő Különálló kerületek alakulása. Szászok. Székelyek. alcím alatt: „A
két szász kerülethez csatlakoztak az ország keleti szélén lakó székelyek, kik
szintén külön kerületet alkottak. Saját ispánjaik alatt nemesi jogokat élveztek
s az erdélyi vajda hatalma alól ki voltak véve”.194 A későbbiekben a székelyekre
már utalás is alig történik. Teljesen érezhető, hogy a tankönyv az Osztrák–Magyar Monarchia csúcskorszakában született: értelmezése szerint a kiegyezés
„kiinduló pontja lett annak az óriási lendületnek is, melyet nemzet és ország a
művelődés és közgazdaság terén azóta tanúsít. E lendület pedig helyet biztosít
hazánknak a művelt európai államok díszes sorában.” E gondolatok tükrében
kell értelmezni az utolsó évszázadokról szóló történelemleckéket. Ennek jó
példája, hogy miközben több mint egy oldalon át méltatja Mária Terézia uralkodását, melynek során „kivált a magyar nemzetnek nem lehet panasza, mert
királynője szeretetének, anyai gondoskodásának, gyöngéd figyelmének állandó részese volt”,195 említést sem tesz az 1764-es madéfalvi eseményekről, csupán száraz tényként közli a székely határőrség megszervezését.196
A dualizmus utolsó éveinek, majd a két világháború közötti korszaknak is az
egyik legismertebb katolikus tankönyvírójaként ismert Ujházy László 1900ban megjelent tankönyvét 1903-ban és 1904-ben újra megjelentette a Szent
István Társulat a középiskolák alsó osztályai számára, valamelyest rövidített
kiadásban, két kötetben (III.197 és IV.198 osztályok).
1906-ban viszont már az érettségiző, azaz a középiskolák VIII. osztálya
számára írt új tankönyvet Ujházy László, ezúttal „oknyomozó módszerrel”, „a
legújabb kutatások eredményeinek fölhasználásával”.199 A magyarok őstörténelme fejezetben már az említett módszerrel járó óvatossággal, történelmi
kritikával mutatja be a „sűrű homály” által fedett eredetkérdést. A hun–magyar rokonságról és a székelyek eredetéről a következőket írja:
„A nemzeti hagyományt tolmácsoló hazai krónikások több tudákossággal, mint szerencsével, bibliai és mondai elemek segítségével döntik
el a kérdést. Fölviszik a magyarok családfáját Jáfetig és a csodaszarvas
regéjének fölhasználásával névadó ősapákat is teremtenek Hunor és
193
194
195
196
197
198
199

Uo. 29.
Uo. 83.
Uo. 288–289.
Uo. 282.
Ujházy, 1903.
Ujházy, 1904.
Ujházy, 1906.
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Magor személyében. De amíg Anonymus beéri azzal, hogy Álmost, Árpádot Attila nemzetségéből származtatva valamelyest kapcsolatot teremt a
hunok és a magyarok között, Kézain kezdve, a többi Krónika200 egy népnek tekinti a hunt és a magyart s a két népnek a Középső-Duna mellékén
való megjelenéséről úgy beszél, mint a magyaroknak Skythiából történt
első és második kijöveteléről. Ezzel a fölfogással függ össze a székelyek
hun eredetéről és Csaba királyfiról szóló monda,201 amelyeket azonban a
tudományos kutatás épp oly kevéssé igazolt, mint a hunok és magyarok
rokonságát, vagy éppen e két nemzet azonosságát.
Mert ha meg is engedjük, hogy a magyar hun mondában vannak a keleti őshazából származó magyar mondatöredékek, de nincs semmi nyoma annak, hogy a magyarok olyan hagyományokat is hoztak volna őshazájukból magukkal, amelyek már eredetileg is Attiláról és a hunokról
szóltak. Ellenkezőleg, az összes jelek, főleg a monda germán (Theodorik)
és burgund (Krimhild) elemei arra vallanak, hogy a magyar hun monda
csakis a mai Magyarország területén, mégpedig Pannóniában, a kel. gótok földjén fejlődhetett ki, s a hun-magyar rokonság hite népünknél csak
mai hazájában való letelepedése után verhetett gyökeret.
Hogy a magyarok nemigen tudhattak a hun-magyar rokonságról vagy
éppen azonosságról, igazolja az is, hogy krónikáink ismétlődő eme kifejezése »hunok vagy magyarok«, első századaink okleveleiben, legendáiban, törvényeiben nem szerepel. Feltűnő továbbá, hogy amíg krónikáink,
főleg a későbbiek, bőségesen megemlékeznek a hunokról, mit sem tudnak az avarokról, akik pedig 250 évig uralkodtak hazánkon s akiknek maradékait a honfoglaló magyarok még itt találták.
Nagyon alapos tehát a fölvetés, hogy a hun-magyar rokonságról vagy
azonosságról szóló mondát a magyarok csak a honfoglalás után a legyőzött és beolvasztott szlovének közvetítésével ismerték meg, akik viszont
a gepidáktól vették át, s akiknek Anonymus bizonysága szerint maguknak is voltak hagyományaik a hunokról és legnagyobb királyukról, Attiláról”.202

Ezt követően a szerző a nyelvtudomány segítségével próbál válaszokat találni az eredetkérdésre. A honfoglalást bemutató fejezetben újra ír a székelyekről is. Előbb leírja, hogy Anonymus csak olyan esetekben megbízható,
amikor külföldi források is alátámasztják, elfogadhatónak csupán a haza megszerzéséért vívott csaták sorrendjét tartja, de azokat is csak az Erdélyre vonatkozó adatok nélkül. Ezután sorra mutatja be a krónikás tévedéseit:
„Ami azonban hazánk ama korbeli lakosságára, annak elhelyezkedésére, nemzetiségére és fejedelmei személyére vonatkozik, részben mese,
200 A Képes, Dubnici, Budai krónika és Thuróczi János krónikája (Ujváry László lábjegyzete).
201 Csaba királyfi mondája talán ama kísérletnek köszöni eredetét, amelyet az életben
maradt Attila-fiak már 456-ban tettek apjuk birodalmának helyreállítására (Ujházy
László lábjegyzete).
202 Ujházy, 1906. 10–12.
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részben tévedés, amely onnan eredt, hogy a Névtelen olyannak képzelte
a honfoglaláskori Magyarországot, amilyennek a maga korában látta. Így
aztán nagy értékű geographiai adatai is nem a X., hanem a XII. századi
Magyarországot állítják elénk.
Anonymus ugyanis kazarokat, oláhokat és székelyeket lát hazánk területén a honfoglaló magyarok bejövetelekor, holott kétségtelen, hogy a
kazarok a kabarok törzsében a magyarokkal együtt küzdöttek az új haza
birtokáért, a kunok csak a XI. század végén telepszenek hazánkban, Erdélynek pedig ezidétt sem oláh, sem székely lakossága nem volt. Amenynyiben pedig voltak is Erdélyben gyér szláv telepek, azok sem a keleti,
sem a déli havasok aljában, hanem a Zilah felől Kolozsváron, Tordán át
Gyulafehérvárig vezető római út mentén lehettek.203
Az oláhokról legújabban az a vélemény, hogy bölcsőjük az Appennin-félsziget pásztorvilágában ringott. Innen származtak át a Balkán-félszigetre, ahol már a VII. században beköltöző délszláv törzsek Dalmátország megszállásakor itáliai pásztorelemekre találtak, amelyeket az
illyrekkel együtt vlachoknak neveztek. E pásztorok sokat érintkeztek illyr
és trák elemekkel, ami nyelvükön meg is látszik. E vlachok a X–XI. században kezdenek áthúzódni az Alsó-Dunán, elsőbben Havasalföldre,
ahonnan lassanként Erdélybe is beszivárogtak. Hiteles oklevél csak a
XIII. század (1222, 1224) elején emlékezik meg róluk”.204

Ezután következik a székelyek eredetét taglaló rész, amelyben a szerző
egyértelműen tagadja, hogy Attila hunjainak leszármazottai lennének, és két
máig is divatos elméletet vázol fel alternatívaként, ugyanakkor hamisítványként említi a Csíki székely krónikát:
„A székelyekről pedig minden kétséget kizáróan be van bizonyítva,
hogy hivatásukról vették nevüket. Nem hun utódok, hanem vagy elmagyarosodott határt őrző kabarok, akik a magyar nyelvnek teljes históriai
kifejlődése után telepedtek Magyarországból a keleti határra, vagy éppenséggel a magyarság egyik ága, mely erdei pásztorkodással foglalkozott, s a magyarok lovas seregeinek az erdőkön keresztül utat vágott.205 A
tévedés nyilván onnan ered, hogy a monda a kabar csatlakozást alakította át székely csatlakozássá. Mert ha nem is volna bizonyos, hogy az ún.
Csíki székely krónika a XVIII. század végén készült hamisítvány, még akkor is képtelenség volna föltenni, hogy ott, ahol a népvándorlás elsöpörte a dák és római uralom nyomait, összetörte a germánság hatalmas törzseit, a hunok maroknyi töredéke századokon át épségben és sértetlenül

203 Az Anonymus-féle Blacokról Rohonyi Gy. A honfoglalás történetében azt igyekszik kimutatni, hogy e néven nem is oláhok, hanem bolgárok értendők, mert népies nyelven
a bolgárokat nevezték blachoknak. (Ujházy László lábjegyzete).
204 Ujházy, 1906. 22–23.
205 Ez utóbbi esetben nevük a szlovén szek szóból a -li képzővel keletkezett, és eredetileg
székeli-nek hangzott. (Ujházy László lábjegyzete).
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meg tudott maradni. És ha úgy volna, annak a félezredes nemzeti életnek
csak maradt volna valami nyoma?!”.206

A székelyekről még egyetlen alkalommal találunk egyszavasnál hosszabb
említést A tatárjárás és következményei fejezetben a Különálló kerületek szervezése alcím alatt, ahol a székelység letelepedéséről, közigazgatásáról és jogállásáról olvashatunk:
„Ezidétt már be volt fejezve a székelyek települése is, amely 1150 és
1220 körül még két rajban Magyarország déli vidékeiről történt a mai
Udvarhely és Háromszék vidékére. Ezóta a székelyek székekre oszolva,
hadnagyaik és bíráik vezetése alatt éltek.207 A kormányzást a királyi hatalmat képviselő és a vajdától független székelyek ispánja intézte. Jogállásukra nézve a székelyek később mindnyájan nemesek voltak, a királynak csak ajándékadóval (ökörsütés) és katonai szolgálattal tartoztak, s
azt részben lóhátán (lófő), részben gyalogszerrel (darabant) teljesítették”.208

Szintén oknyomozó módszerrel, „a legújabb utasításokat követve” írták meg
tankönyvüket209 a végzős középiskolások számára három évvel korábban Csuday Jenő210 és Létmányi Nándor211. A népvándorlásról szóló fejezetben, mintegy két oldalban ismertetik a hunok történelmi szerepét, és egyértelműen állítják, hogy Attila halála után a birodalom szétesett, „a legyőzött nép a Volga
mellékére vonult vissza (Csaba mondája). Úgy e félelmetes nép, valamint a
legnagyobb barbár fejedelem emlékét majdnem egészen csak a történelem
őrizte meg”.212 A honfoglalást tárgyaló leckében is utalnak arra, hogy a történelmi igazság és a mítoszokkal tűzdelt történelmi emlékezet között különbség
van:
„De ugyanekkor, amikor kimondtuk, hogy a 884. év körül a honfoglalás
kezdetét vette, akkor leléptünk a nemzeti hagyomány útjáról; tesszük ezt
azért, mert hagyományaink oly úton vezetik népünket mai hazánk határához, oly népek fölött aratott győzelem jutalma e haza, amelyek ugyan
a hőstörténet legszebb részét képezik, de a történelem szigorú ítélete
206 Ujházy, 1906. 23.
207 Arany-, Csík-, Gyergyó-, Kézdi-, Maros-, Orbai-, Sepsi- és Udvarhelyszék. (Ujváry László
lábjegyzete).
208 Ujházy, 1906. 82.
209 Csuday–Létmányi, 1903.
210 Csuday Jenő (1852–1938) római katolikus pap, premontrei szerzetes, történész, egyetemi magántanár, számos történelem- és földrajztankönyv szerzője.
211 Létmányi Nándor Nagybecskereken és Brassóban is teljesített tanári szolgálatot, majd
Budapesten a VII. kerületi főgimnázium történelem–földrajz szakos tanára és igazgatója volt hosszú éveken keresztül, ugyanakkor a Rákospalotai Wágner Manó Nyilvános
Jogú Gimnázium igazgatója, több szakkönyv és tankönyv szerzője.
212 Csuday–Létmányi, 1903. 8.
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valóknak el nem fogadhatja. Nem is írjuk hát le a Kiew táján nekik tulajdonított harcokat, nem a székely követséget, elhallgatjuk, mint telepedtek meg Munkácsnál, mint vették meg Ungvárt, győzedelmeskedtek
Zalán, Mén-Marót, Gyalu, Glád fölött, hanem mindezek helyett folytatólagosan leírjuk a magyarok történelmét úgy, ahogy hitünk szerint a történelmi igazság megköveteli”.213

A kiegyezést követő első időszakban tehát még a székelyek hun leszármazása jelenik meg a vizsgált tankönyvekben, viszont a korszak végén, az „oknyomozó történetírás” térhódításával ez már a „nemzeti hagyomány” részévé,
„mítosszá” minősül. Amúgy is a dualizmus idején a történelemtankönyvek fő
feladata a modern magyar nemzetállam ideológiájának alátámasztása volt,
nem pedig a mitikus múlt elemeinek továbbéltetése. Arra az egyébként igencsak érdekes kérdésre, hogy milyen lehetett a székelyföldi recepciója a tankönyvek hun leszármazást tagadó leckéinek, sajnos, nem tudunk kielégítő választ adni.
Az viszont tény, hogy a székely–hun eredettudat a tankönyvek metamorfózisa dacára szilárdan tartotta magát. Mint láthattuk, erről szól az „alternatív”
történetírás és ismeretterjesztő irodalom, erről a szépirodalom; illetve látni
fogjuk, hogy ettől hangos (és egyben ezt tükrözi) a közélet és annak sajtója.
Korábbi tételünk tehát – a tankönyvek jelentős identitásformáló szerepéről –
ez idő tekintetében korrekcióra szorul: akkor működik, ha a célközösség pozitív érzelmi viszonyulásával találkozik, illetve nem ütközik az alternatív információforrások (család, közbeszéd, sajtó, irodalom) ellenkező álláspontjába. A
jelek szerint a székely diák (és olykor a tanár is) már ekkor úgy járt el tankönyveinek előbb idézett részeivel, mint azt az impériumváltást követően hosszú
időn keresztül tette: egyszerűen átsiklott felettük.

213 Uo. 16.
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A HUN EREDETTUDAT A DUALIZMUSKORI
SZÉKELY KÖZÉLETBEN
„A múlt […] minden igaz hazafi kebelében oly kegyeletes érzések között pihen.” (hallerkői gróf Haller János)

A HELYI ELITEK jelentős szerepet játszanak a sajátos közösségi identitásformák fenntartásában, megőrzésében, nincs ez másként a Székelyföld esetében sem. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc elhozta a rendi társadalom végét a Székelyföldön is, a székely nemzet a modern polgári magyar
nemzet része lett. Ennek ellenére regionális, lokális, „népi” identitástudatában a székelység folyamatosan megőrizte sajátos jegyeit, retorikáját.
Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés és a rá következő unió jelentős hatással volt a Székelyföldre is. A székelyek a derűsebb jövő reményében lelkesen
üdvözölték mindkét változást, annak ellenére, hogy ez egyben évszázados helyi autonómiájuk és rendi előjogaik maradványainak gyors felszámolásával
járt. Ha el is tűntek 1876-ban a rendi jogok védőbástyájának számító székek, a
tisztviselők szabad választása fennmaradt. Ezáltal a széki, majd vármegyei
törvényhatósági bizottság megmaradt a helyi, illetve országos politikai kérdések megvitatása fő színterének. A törvényhatósági bizottság közgyűlései a székely vármegyékben sokkal népesebb voltak, mint máshol. A bizottsági tagok
egyik fele virilis alapon, azaz a törvényhatóság területén legnagyobb állami
egyenes adót fizetők közül, a másik fele választás alapján került a testületbe.
Az önkormányzatiság gyakorlása mellett minden országos közéleti kérdésben véleményt nyilváníthattak, ez általában a Képviselőházhoz vagy különböző minisztériumokhoz intézett levelek, emlékiratok vagy feliratok formájában
jelentkezik. Az ilyen fogalmazványok, továbbá a főispánok be- vagy leköszönő
beszédei és más állásfoglalások alkalmával sokszor találkozunk történelmi
utalásokkal.
A dicsőséges múltra való hivatkozás főként azokban az esetekben bukkan
fel, amikor a helyi elit sérelmezi a magyar kormányok székelyföldi politikáját.
Nagyobb átalakulások közepette – mint a vármegyerendszer kialakítása –, a
korszakot végigkísérő gazdasági-társadalmi problémák esetében – mint a tagosítás, telepítvényesek ügye, ipar és megfelelő infrastruktúra hiánya, kivándorlás stb. – vagy jeles alkalmakkor – mint egy új vármegyeház átadása vagy a
millenniumi ünnepségek – a helyi közigazgatást vezető elit gyakorta hivatkozik a székelység hun eredetére, négy évszázados mostoha sorsára és várakozására egészen a honfoglaló magyar törzsek betelepedéséig, a történelmi múlt
ködébe vesző önkormányzatiságára.
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E fejezetben három székely szék, (az 1876-os közigazgatási reformot követően a teljesen székely vármegyék) – Csík, Háromszék és Udvarhely – előbb
széki képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyveit, majd a vármegyei
törvényhatósági bizottság közgyűléseinek jegyzőkönyveit vizsgáljuk.
Felvezetésképpen álljon itt Csík, Gyergyó és Kászon egyesült székely szék
állandó képviselő bizottmányának Csíksomlyón, 1869. évi karácsony hava 14én, Mikó Antal214 főkirálybíró „atyánkfia” elnöklete alatt tartott rendes évnegyedes közgyűlésben szerkesztett, több minisztériumhoz intézett felirati
javaslata a revendikált havasok215 ügyében:
„Igazság-, Belügy és Pénzügy Nagyméltóságú Miniszter Úr!
A székely nemzetnek azon része, mely a Királyhágón inneni magyarhonnak Moldva-Oláhországgal határos végvidékén lakik, itteni letelepülése óta folyamatosan őre volt a hazának, gátfala a keletről hazánkba
sokszor beütött rabló kalandoroknak.
Miképp felelt meg a Székelység ezen elhivatásának, tanúskodik arról a
történelem, mert midőn az innen nyugatra távol eső nemzetek békésen
fejlődtek, csendesen haladtak elő a civilizáció tágas ösvényén, addig az
itt lakó székelyek századokon keresztül előharcosai voltak, megmentői a
keresztény civilizációnak, vérükkel, vagyonukkal áldoztak a közjóért, s ki
voltak téve ama rabló hadjáratok alatt mindenkor a feldúlatásnak, viselték mégis a súlyos terheket, mert végzetük hozta magával, s kivívták
ugyan a történelmileg nevezetes »Siculis genus hominum bellicosissimum«216 elnevezést, de a múltból nem is szolgál egyéb vigasztalásunkra
elmaradottságunkban mostoha sorsunkért, mint az, hogy a haza iránti
legnemesebb tartozását nemzetünk vitézül lefizette”.217

214 Mikó Antal (Kolozsvár, 1805–Csíkzsögöd, 1874) jogi tanulmányok után a királyi tábla
írnoka lett, majd Csíkszék házi pénztárnoka. 1848-ban egy század nemzetőr élén vonult az agyagfalvi nemzetgyűlésre. 1861-ben nevezték ki Csíkszék főkirálybírójává, de
még abban az évben a tiszti karral együtt lemondott, és majd 1867-ben tért vissza hivatalába, amelyet haláláig viselt.
215 A revendikált (visszaszerzett) havasok alatt az 1769-es osztrák–török határkiigazítás
révén szerzett erdőket értjük, amelyeket a madéfalvi veszedelem után létrehozott székely határőrezredek javára bocsátottak. Ezek képezték a határőrezredek fő jövedelemforrását. A szabadságharc leverése után Ludwig von Wohlgemuth, Erdély katonai és
polgári kormányzója lefoglalta ezt az ingó és ingatlan vagyont a kincstár javára. Haynald Lajos püspök és mások közbenjárására 1869-ben a király és kormány ezeket a javakat a székelység anyagi és szellemi fejlődésének szolgálatába állította. Lásd bővebben: Kocsis, 2008.
216 Latin, jelentése: A székelyek a legharciasabb emberfajta (idézet a Leopoldinum szövegéből).
217 RNLHMH F 27 Csíkszék bizottmánygyűlési jegyzőkönyvei. 1. kötet. 1869, 100.
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CSÍK VÁRMEGYE
A kiegyezés és unió után újra voltak székelyföldi képviselők a magyar országgyűlésben. A választásokat akkor is heves kampányolás és korteshadjárat
előzte meg. Csíkszék egyik első képviselője Becze Antal218 volt. Kampányának
egyik eleme egy alkalmi vers volt Csíkszéki választók dala címmel, amelyet a
Gámán János örökösei által működtetett kolozsvári nyomdában nyomtattak.
Az idézett részlet első sorából megtudjuk, hogyan láttatta a jelölt és támogatói köre a székelység csíkszéki folytonosságát:
„Tizennégyszáz éve
Itt lakik a székely,
De közötte soha
Nem volt ennyi métely.
Fel, vitéz székely nép!
Oltsuk ki e mételyt!
S válasszunk követnek
Hű balpárti székelyt!
[…]
Fel, vitéz székelyek!
Közös akarattal,
Küzdjünk és kiáltsuk!
Éljen Becze Antal!”.219

1872. szeptember 25-én Csík-, Gyergyó- és Kászonszék közgyűlése több beadványt is megfogalmazott a Képviselőházhoz, valamint a belügyminisztériumhoz, amelyekben a fokozatos elszegényedés és kivándorlás okait ecseteli, a
kepe aránytalan és igazságtalan fizetésének terhét vagy az időszakos fegyvergyakorlatok nyári tartását sérelmezi. Az egyik, a Képviselőházhoz intézett felirat tárgya, hogy állami költségen stratégiai utakat építsenek ki. Ebben történik utalás a székelység másfél évezredes őrt álló szerepére:
„Azon kivételes helyzet, mostoha körülmény s elszigeteltségünknél
fogva, hogy a magyar birodalomnak a törvényhatóság délkeleten véghelyét képezi, s így habár hadászati szempontból kiváló fontosságú is e terület, de mivel azon sem állami kő-, sem vasút nincs, szabadjon mélyen
218 Becze Antal (1842–1913) Csíkszentmártonban, régi székely nemesi családban született. Csíksomlyón, később Székelyudvarhelyen végezte középiskoláit, majd Marosvásárhelyen és Kolozsváron tanult jogot. Ügyvédi pályáját Csíkszeredában kezdte. 1872–
1876 között a város országgyűlési képviselője volt. 1882-ben Csík vármegye
alispánjává választották, erről a tisztségéről 1906-ban mondott le. Tagja volt az 1902es Székely Kongresszus szervezőbizottságának, a birtokpolitikai, adó- és hitelügyi
szakosztály alelnökeként.
219 MNL OL P 836 Pálmay József genealógiai hagyatéka. 44. doboz Becze (csíkszentmártoni) 2 – B – 101.
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tisztelt Képviselőház az osztatlan igazság, a sértett méltányosság, a 15
századon keresztül e földet megvédeni tudó székely népnek [kiemelések ebben az alfejezetben: O.Zs.] érdekében, kiválóan pedig az ország biztonsága szempontjából a kőutainkra vonatkozólag sérelmeinket orvoslás végett a következőkben sorolni fel”.220

A széki bizottmányi, majd a vármegyei törvényhatósági gyűlések is általában az elnöklő főkirálybíró, majd főispán beszédével szoktak kezdődni. Ezekben aktuális széki, vármegyei ügyek érintése mellett gyakran esik szó országos
ügyekről, sőt néha nagyobb ívű nemzetközi kitekintést is nyújt a szónok. 1873.
március 31-én Mikó Antal csíki főkirálybíró nyitóbeszédben a nemzet küldetéséről is beszél, ebben más történelmi mítoszok mellett, már az első mondatban utal a másfél évezredes székely múltra:
„Tisztelt bizottmányi gyűlés!
Szinte másfél évezred viharzott le nemzetünk élete felett, s enyészett el,
mint több millió társai az örökkévalóságba, csak a történelemnek hagyva
fenn azon magasztos kötelességet, hogy fajunk önzéstelen tetteit, s hozott roppant áldozatait az utókornak megörökíttesse, igen tisztelt gyűlés! Ázsia virányairól kijött, s magának új hazát foglaló dicső elődeink a
nyert vendégszeretet viszonzásul felismerve, gondviselésszerű európai
misszióját a nyugati civilizáció védbástyája leve a keleti barbarizmus ellen, s e dicsőbb, mint háládatos kötelmeiket oly lelkiismeretesen teljesíték, hogy magukról megfeledkezve, mindent csak a közhazáért, s mindent csak a közérdekért áldoztak, mi miatt gazdászatunk, iparunk,
kereskedelmünk, tanügyünk, közlekedési eszközeink, s egy szóval anyagi, úgy mint szellemi haladásunkat háttérbe szorítva – ma már óriási léptekkel kell haladnunk, s emberi erőnket szinte felülmúló elszántsággal
kell igyekeznünk, hogy a civilizált társnépeket ha utol nem érjük is, de
legalább megközelítsük”.221

Az 1870-es évek egyik legfontosabb témája a közbeszédben a vármegyésítés
volt. Természetesen Csíkszék is szerette volna megőrizni önállóságát. „Hírlapok közleményei, nemkülönben egyes törvényhatóságok föliratai, s határozataiból megdöbbenten értesült Csíkszék közönsége arról, miszerint a közigazgatásnak törvényhozás útján leendő rendezése alkalmából belügyminiszter úr
Őnagyméltósága, a köztörvényhatóságok kikerülésével, tehát egyoldalúlag,
egy, a megyék új területi beosztását, részint feldarabolás, részint egyesítés által célzó tervezetet méltóztatott készíttetni, mely a felelős kormány részéről
már el is fogadtatván, az országgyűléshez beterjesztetett”.222 Ezzel indítják tiltakozó feliratukat Csíkszék képviselő-testületének tagjai az 1873. december
29-én tartott széki közgyűlésen. Az említett tervezet Marosmegye kifejezést
220 RNLHMH F 27 Csíkszék bizottmánygyűlési jegyzőkönyvei. 4. kötet. 1872, 113.
221 RNLHMH F 27 Csíkszék bizottmánygyűlési jegyzőkönyvei. 5. kötet. 1873, 185.
222 Uo. 15.
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használ Székelyudvarhely központtal, ami Csíkszék teljes beolvadását jelentené, amit vehemensen ellenez a szék „közönsége”, és a feliratában két ízben is
felemlegeti a másfél évezredes múltját:
„De mi ezen kísérletet önálló törvényhatósági jogunk s területi épségünk ellen intézett merényletnek tekintjük, s mint ilyennek keresztülhajtását megakadályozni, a rendelkezésünkre álló minden törvényes
utak és módok felhasználásával, elengedhetetlen polgári kötelességünknek tartjuk.
Mert itt oly sarkalatos s elidegeníthetetlen jog feladásáról, s annak két
társhatóság javára való átengedéséről van szó, melyet a kívánalomtól eltérőleg, úgy miként őseinktől örököltük, az utódok birtokába átszállítani
legszentebb feladatunknak kell, hogy ismerjük.
Mert végvidék lévén, hol másfél évezreden át oláh-török-tatár becsapások ellen, mint helyhatóság őriztük és védettük meg épségben az ország
közvetlen határait, már csak az állam biztonsága tekintetéből is lehetetlen, hogy a közigazgatás székhelye jövőben a Moldvába vezető gyimesi
országos útvonal központjától több mérföldekre eltávolíttassék. […] Mert
a haza védelmébe teljesített százados katonai terhes szolgálat miatt tekintélyes vagyont nem gyűjthetvén, ha székünk hangyaszorgalmú, de
mostoha anyagi viszonyokkal küzdő népe most a fenn jelzett távolságra
kényszeríttetik, polgárjogai gyakorlása végett költséges utazásokat tenni
ahányszor helyzetre való kárhoztatásunk egyenértékű másfél ezredes önállóságunk s politikai legszentebb jogainktóli megfosztással”.223

Miután 1874. február 19-én Mikó Antal főkirálybíró elhunyt, ideiglenesen,
majd véglegesen Marosszék akkori főkirálybíróját, Mikó Mihályt224 nevezik ki a
megüresedett székbe. A szék közönsége nevében Madár Imre főjegyző üdvözli
mint „e szék kitűnő fiát” és megragadja az alkalmat, hogy az 1874 májusában
tartott széki közgyűlésen a már említett beolvasztás félelmét vázolja és egyben felkérje, hogy „emelje magasra székünk önállósága és védelmének lobogóját, hadd seregeljünk pártkülönbség nélkül a küzdelem- és győzelemre akörül kívánva, hogy a Méltóságos Főispánunkat a szék önállósága – joga – neve
és területi épsége védelmére és megtartására a gondviselés éltesse hossza223 Uo. 17–18.
224 Oroszfái Mikó Mihály (Gyergyóalfalu, 1817–Csíksomlyó, 1881) a székelység egyik legjelentősebb politikusa a vizsgált korszakban. Gyergyóalfaluban született, középiskoláit Csíksomlyón és Kolozsváron végezte, majd ügyvédi vizsgát tett. Már 1839-ben Csíkszékben elkezdte négy évtizedes közéleti pályáját, ekkor Gyergyó fiúszék jegyzőjévé,
majd egy évvel később alkirálybíróvá választották. 1841-ben először, majd 1846–1848ban újra követnek választották a kolozsvári országgyűlésre, majd 1848–49-ben Pesten
is ő képviselte megyéjét az országgyűlésen. 1848-ban Csíkszék kormánybiztosává is
kinevezték. A szabadságharcban vállalt szerepe miatt hat év börtönre ítélték, ebből
négyet le is töltött. Az 1863-as nagyszebeni és az 1865-ös kolozsvári országgyűlésekre
is követnek választották, de nem vett részt ezek munkálataiban. 1867–1875 között
Marosszék főkirálybírója, már 1874-től előbb ideiglenesen, majd haláláig Csík vármegye kinevezett főispánja volt.
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san”.225 Természetesen az autonómia védelmében elhangzott érvek között
most is megtaláljuk a székelység másfél évezredes múltjára való hivatkozást:
„Minek folytán mint a felelős kormány küldöttjéhez nem habozok
Méltóságodhoz nyíltan, felemelt fővel szólani, és ezen ünnepélyes percben azon égő sebre mutatni, mely miatt e törvényhatóság minden egyes
hű fiának, s így Méltóságodnak is keble kell hogy vérezzen, értem a megyék tervbe vett arrendissement226-ját, mely szerint Csíkszék 15 százados
élete megsemmisíteni céloztatik.
A miniszteriális tervezet ugyanis Maros- és Csíkszék beolvasztásával
Udvarhely székhellyel egy nagy megyét kíván kikerekíteni, pedig két szék
közé épült bárminő fényes lak szerintünk csak katakombává törpül alá.
A Királyhágón inneni rész országos képviselőinek enquest227 bizottsága pedig amaz alkotmányos alapelvet, »a többség kormányoz«, figyelmen
kívül hagyván, a jóval népesebb és terjedelmesebb Csíkszéket a kevesebb
lelket számláló s kisebb területű Udvarhelyszékhez bekebelezni nem
iszonyodott.
Oláh, török, tatár hordák, muszka tábor dúlásait túléltük, 15 századon
át vérünkkel, vagyonunkkal e földet megvédelmeztük, előjogok, kiváltságainkról a nemzet egzisztenciájáért önként lemondottunk, és most! Hogy a
teljesített hű szolgálatokért a felelős kormány iniciatívájára éppen a
nemzet törvényhozó testülete fossza meg e törvényhatóságot önállóságától, életétől? Nem, azt hisszük, nem lehet, nem szabad”.228

Végül a Bittó-kormány belügyminisztere, gróf Szapáry Gyula leiratban kikéri Csíkszék véleményét is a megyék területi felosztására vonatkozólag, Csík
hosszú feliratban229 mutatja be saját álláspontját, gyakran hivatkozva „azon
históriai múltra, mely a barbár berohanása alkalmával a Székely nevet örökre
naggyá tette, […] mert azt mindig és mindannyiszor az önálló Csíkszék tette
közvetlenül saját, és közvetve mégis a közös haza érdekében, elmondhatnók,
hogy csak őseink véres hulláján át juthatott az ellen hazánk szívébe, azért
hogy kincsét megrabolja, de mert ez saját önállásunk fenntartásáért csak kegyeletes emlék, hivatkozunk oly nehézségekre, melyek minden időben fennállanak, és így legyőzhetetlenek”.230 Valószínűleg a röviden bemutatott ellenállás hatására, valamint Mikó Mihály főispán politikai érdekérvényesítő erejének
is köszönhetően, 1876-ban Csíkszék változások nélkül Csík vármegyévé alakult át, ezzel megmenekülve a beolvasztástól.
A megmenekülés után az új feladatok és kihívások előtt álló vármegye egyik
első dolga, hogy az ősi csíksomlyói székházból beköltözzön a törvény által ki225 RNLHMH F 27 Csíkszék bizottmánygyűlési jegyzőkönyvei. 6. kötet. 1874, 77.
226 Közigazgatási egység, megye, alprefektúra, jelen kontextusban közigazgatási átalakítás.
227 Vizsgálat, kivizsgálás.
228 RNLHMH F 27 Csíkszék bizottmánygyűlési jegyzőkönyvei. 6. kötet. 1874, 76.
229 Uo. 168–170.
230 Uo. 168.
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jelölt központba, Csíkszeredába. Mivel az új székház még egy évtizedet várat
magára, 1879. október 15-én birtokukba veszik a Mikó-várkastélyt. Mikó Mihály főispán szép szavakkal emlékezik meg a somlyói megyeházban történt
jelentős politikai eseményekről, ugyanakkor beszédében a divatos korszellemmel – demokrácia, szabadelvűség – szemben felvállalja a székely múltat:
„Nekem nincs szándékomban, hogy a közgyűlés emlékezetét a rabonbánok, vagy csak azon székely kapitányok korára is visszavezessem, kik
közül az egyiknek számára e várkastély építtetett, – mert, noha nem
rajongok azon divatos törekvésért, mely minden székely nemzeti reminiscentiat separatisticus231 jelenségnek tekint, de az emlékezetnek ily
messzi távolba visszavezetése rövid visszapillantásom céljával összefüggésben nem áll”.232

1881. február 25-én elhunyt Mikó Mihály főispán. A halála után tartott első
csíki közgyűlésen előbb a kormányzó alispán, Lázár Dénes, majd a megyei főjegyző mutatta be életútját és méltatta jelentős politikai pályafutását.
Madár Imre főjegyző a fentebb idézett beszédében – amikor határozott
mandátumot adtak a frissen kinevezett főkirálybíró kezébe – kitért a megye
önállóságáért vívott harc korszakára is.
„… Az ezen korszakra közvetlen következett alkotmány-felfüggesztés
idején a szebeni és kolozsvári törvénytelen gyűléseken 1863-ban és
1865-ben be nem menetellel, ellenben 1867-ben a pesti koronázási törvényes országgyűlésen megjelenésével képviselte megyénket, 1868-ban
marosszéki főkirálybíróvá, később Felső-Fehér megyében a megzavart
rend helyreállítására kormánybiztossá, 1874-ben pedig Csík megye főispánjává neveztetett ki.
A megye határán az előrement küldöttségek által nagy lelkesedéssel
fogadott főispán elnöki székének elfoglalását azzal tette emlékezetessé,
hogy az akkor tervbe volt kikerekítések által veszélyeztetett önállóságát
megyénknek hatályos befolyásával nemcsak védelmezte, hanem megtett
mindent arra nézve, hogy Csík megye 15 százados önkormányzati léte továbbra is fenntartassék és biztosíttassék”.233

Már említettük, hogy Csík vármegye ideiglenes székháza a csíkszeredai Mikó-várkastélyban volt. 1888-ra készült el az új székház, felavatása alkalmából
a vármegye törvényhatósági bizottsága február 4-én díszgyűlést tartott. A
szomszéd székely törvényhatóságok képviselői és más vendégek részvételével
tartott gyűlésen három ünnepi beszéd hangzott el (Mikó Bálint főispán, Becze
231 A szeparatisztikus reminiszcenciák (széthúzásra, elkülönülésre utaló emlékek) alatt
bizonyára a székely őshonosságra, különállásra, önkormányzatiságra gondolhatott a
főispán.
232 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 15. kötet. 1879, 141.
233 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 17. kötet. 1881, 10.
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Antal alispán és Madár Imre főjegyző). Mikó Bálint234 főispán beszédében viszszaemlékszik a régi, csíksomlyói székházra, de ugyanakkor a Csíki székely krónika nyomán belesző egy keveset a mitikus kezdetekről is:
„A vármegyék területét szabályozó 1876. évi XXXIII. törvénycikk235 a
megye székhelyéül is Szereda várost jelölte ki, s így a kor 35 év után valósította meg azon tervet, mely 1841-ben a polgári és katonai hatóságok
nézeteltérésén bukott meg.
Törvényileg ki volt jelölve tehát Csíkmegye közigazgatási székhelye, s
minthogy az 1869-ben visszaadott revendikált havasok s azok járulékát
képező állami épületek közül a szembeeső várkastély jelöltetett volt ki a
közigazgatás részére, volt is hová elhelyezkedjék. Ám de a megszokott ősi
fészket nem volt oly könnyű elhagyni. A rabonbánokat, gyulákat és harkászokat felváltó megyei közegek Vacsárcsiból236 ide tették át a tanácskozási
félkört, a hűs forrás és árnyas berek a fehér elővel ott volt a Kissomlyó-hegy alján, s ha ezek az emlékezetben lassanként elmosódhattak is,
ott volt közvetlen szomszédságában a vallási kegyelet fő fészke s a százados együttélés és megszokásnál fogva is, nehéz volt attól megválni”.237

Az 1890-es évek a székely megyékben is az 1896-os millenniumi ünnepségekre való lázas készülődést hozták el. A nagyszabásúra tervezett ünnepségsorozatot és kiállítást megelőzően, az ország minden vármegyéjében készültek megemlékező rendezvényekkel, emlékművek építésével. Egy ilyen
mozzanat játszódott le Csík vármegye törvényhatóságának 1894. június 25-én
tartott ülésén, amikor a tárgysorozat egyik napirendi pontját a madéfalvi emlék alapját kezelő bizottságnak benyújtott folyamodványa képezte. Bemutatták a kérvényezők, hogy „egy szakértő által csak tájékoztatás végett készített
terv szerint is a monumentum 3500 forintba kerülne, és tekintettel különösen
arra, hogy itt 127 éves mulasztásunknak a kegyeletes megemlékezés által teszünk eleget, s a szabadság eszméjéért ártatlanul elvérzett őseinknek teszünk
emlékáldozatot”, kérik a közgyűlést, hogy támogassa az emlékmű „millenniumra való felállíthatását”.238 A közgyűlésen jelen lévő több tucat képviselő már
234 Mikó Bálint (Csíkszentlélek, 1840–Budapest, 1919) Csík vármegye meghatározó politikusa. Iskoláit a csíksomlyói gimnáziumban kezdte, majd Marosvásárhelyen tanult
jogot. 1876-ban Csík országgyűlési képviselője lett, majd 1882–1905 között volt Csík
vármegye főispánja. Közel 23 éves főispáni szolgálata után nyugdíjba vonult, ekkor az
uralkodó a valóságos belső titkos tanácsosi címet adományozta neki.
235 1876. évi XXXIII. törvénycikk némely törvényhatóság területének szabályozásáról és
az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, szentesítve 1876. június 18-én, kihirdetve az országgyűlés mindkét házában 1876. június 20-án.
236 Csíkvacsárcsi falu Csík vármegye szépvízi járásában. A hagyomány szerint itt állt a
középkorban a csíkszentmihályi Sándor család udvarháza, ahol 1533-ban állítólag
megírták a Csíki székely krónikát (az udvarház ekkor Sándor Menyhért tulajdonában
volt).
237 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 24. kötet. 1888, 4.
238 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 30. kötet. 1894, 75.
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nem elégszik meg az eddig többször hangoztatott másfél évezreddel, hanem
egyenesen 16 évszázados székely múltról beszélnek, amikor megszavazzák a
segélyt:
„A közös haza s alkotmányos szabadsága védelméért mindenkor lelkesülni, vérzeni kész székely nemzetnek, hogy 16 százados fényes múltú
életéből kimagasló egyik végzetes fegyverténye az örök feledéstől megmentetnék, indíttatva érzi magát törvényhatósági bizottságunk a Madéfalván emelendő történelmi emlékoszlop költségei fedezésére Csík vármegye magántulajdonát képező havasi javak ez évi jövedelméből
egyhangúlag hozott határozattal 500 forint adományt megszavazni s ez
összeg kiutalványozásával alispán atyánkfiát bízni meg”.239

A magyar országgyűlés alsóháza elfogadta az 1896. évi VIII. törvénycikket A
honalapítás ezredik évfordulójának megörökítésére alkotandó művekről. A hatalmas költségvetéssel tervezett ünnepségsorozat május 2-án vette kezdetét az
Ezredévi Kiállítás megnyitójával, amelyen a királyi család számos tagja is képviseltette magát. Csatlakozva az országos ünnepségekhez, a törvényhatóságok
is díszüléseket tartottak, melyek jó alkalmat nyújtottak a helyi politikai elitnek is, hogy számba vegyék a nemzet és a haza történelmi jelentőségű mozzanatait, megvalósításait, kudarcait, szenvedéseit. Csík vármegye törvényhatósági bizottsága a Magyar állam ezeréves fennállásának emlékére Csíkszeredában
a megyeház tanácskozási termében 1896. május 16-án tartotta ünnepélyes
közgyűlését zsögödi Mikó Bálint főispán elnöklete alatt. A főispán beszéde
után Mihály Ferenc főjegyző, majd Becze Antal alispán emelkedtek szóra. Az
első két felszólaló hosszasan mutatta be a magyarságnak a honfoglalástól
eltelt ezer év alatti megpróbáltatásait , kiemelték a nemzet és korona összefonódását, a nyugati civilizáció védelmében tett vérontást és áldozatokat, a
nemzeti erők megizmosodását, a nemzet különböző erényeit, őserejét, szabadságszeretetét, vallásosságát, a magyar géniuszt, de említést sem tesznek a
székelységről.240
Már azt lehetne gondolni, hogy az ezredéves ünnepre kimúlóban van a sajátosan székely identitás, elkoptak az ősiséget, hun leszármazást hangsúlyozó
gondolatmenetek és a székely politikum vezetői is teljes mértékben magyarnak vallják magukat, sajátos önmeghatározásuk hangoztatása nélkül. Azonban Becze Antal alispán beszéde példásan rácáfol erre, ugyanis ezt nagyrészt a
székelyekről, „a magyarság esszenciájáról” tartja, a magyarokat pedig általában csak a székelység történeti szerepvállalásai kapcsán említi meg. Éppen
ezért hosszabban idézünk a szövegből:

239 Uo. 76.
240 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 32. kötet. 1896, 7–15.
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„Magyarország 63 vármegyéje között, azt hiszem, törvényhatóságunk
az utolsó, mely a honfoglalás ezredéves ünnepét mai nap megüli. És ez
nem a véletlen műve: nem is kiszámítás következése talán hatásért, talán
tüntetés kedvéért, hanem a tényezők természetszerű összetalálkozásának eredménye, az események logikus rendjének megtarthatásáért. Ez a
körülmény véletlenül mégis illusztrálja a történeti tényeket, minthogy
visszatükrözi azon ma már alig kétséges honfoglalási epizódot, hogy míg
Árpád hadai visszaszerezték Attila hagyatékát – délen és északon nyomulva
be az ország szívébe, addig mi itt keleten őrködtünk, nehogy az összetóduló
ár közé egy széttorlaszoló elem ékelje be magát.
Míg az ország vármegyéi május 10-től kezdve mai napig örömünnepet
ültek, csendes szemlélői voltunk a lázas hullámok lassú elsimulásának,
de egyszersmind hivatásunkhoz képest figyelmesen őrködtünk, nehogy e
hullámok a haza határán túl a magyar név fénye ellen homoktorlódásokat verjenek.
Az utolsó gyűrű mai nap csendesen érkezett el hozzánk, s mi annak
szelíd ringása között végezzük az ország ünneplését, lelki szemeinkkel
magunk előtt látva Csabát, a bujdosó királyfit, amint vert hada kifáradt töredékével pihenőt keres a Keleti Kárpátok fenyves bércei között. Látjuk ott a
4 század alatt izmosodó néhány ezernyi hun ivadékát mint küszködik avarral, besenyővel, trákkal, a két előbbi miként asszimilálódik hozzá, miként
olvad bele, az utóbbit hűtlenségéért miként löki el magától. És látjuk e napnak ezredik évfordulóján a főrabonbánt, a 3 nagy gyulát, a főharkászt és
táltosokat örömkönnyek között összeölelkezni Töhötömmel a köd ormán.
Látjuk innen kezdve északra és délre a dúló csatákat, Zalán futását, Szvatopluk szaladását és a Merseburgtól visszatérő gyászmagyarokat; ezután
a nagy népvándorlás besimulását, a rajok összetömörülését és a hazavisszafoglalás nagy munkájának befejezését.
Megpihenünk, de a vízió ismét feltűnik, és látjuk a füstölgő oltárok
tüzét a táltosok, a hegedősök és az igricek mélabús dalai között egyre
hamvadni, a billogosok és boncok vasát mind jobban és jobban leülepedni. A ledöntött kereszten még dacosan pihen Kupa lába, de a Vajk halántékára hulló víz elmossa az ősi hit misztérikus homályát, a ledöntött kereszten még végsőt csattan János bárdja, de Béla hatalmas szavára
eltűnik a fehér kő, odalesz a főrabonbán, a gyulák, a harkászok, a táltosok
és hegedősök mind-mind megsemmisülnek. István és László intézményeivel kezd terjedni a nyugati civilizáció, Nagy Lajos és Mátyás bölcs kormánya alatt izmosodik az ország, fejlődik a rendi alkotmány. Különválnak a
primorok, a primipilusok és pixidariusok, és ezzel újra megadatik azon
erkölcsi erő, mely az egymásra utalásban, a testvéri szeretetben 6 századon keresztül tartotta fenn a büszke székely fajt. […]
A politikai nemzet eltűntével a siculi sunt omnes nobiles241 háromsága kezd együvé tömörülni, s múlt nagyságáért a tudományos képződésben kezd magának kárpótlást keresni; a Salvator alatt gyermekeinek otthont teremt, kezdi kibocsátani abból rajait, s amint a hatalmas kéz szelíd
ujjaival 1869. február 16-án a szenvedők lázas homlokát végigsimítja, és
a fájdalmakat lecsillapítja: e rajok szerte szállongnak az egész ország241 A székelyek nemes emberek.
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ban, hírnökéül annak, hogy most már a tudásban, a vasszorgalomban, de
az ősi hazaszeretetben él még Attila ivadéka, őrködik még mindig a keleti
határszélen, nehogy a magyar állameszme ellen jogtalan támadás intéztessék.
Méltóságos Főispán Úr! Tekintetes törvényhatóság! Ez rövid álomképe
másfél ezredéves múltunknak, s ha részleteit vesszük, abban a magunkra
hagyatás, s az emiatti összetartás és ebben a szívós hazaszeretet három
egysége annyira kimagasló, hogy a mellőztetés vaskos köteteinek minden lapja erre figyelmeztet, s az ebből levont következésekre tanít. Megtanít minket arra, hogy az a tágkörű székely institúció, mely Árpád által
megerősíttettetett, a későbbi nagy királyok által biztosíttatott, – évszázadok
folytán mind szűkebb és szűkebb körre szoríttatott–, s hogy még állunk, s
hogy még a magyarságnak esszenciáját képezzük, nem saját vitézségünk,
nem az ágyú és szurony következése, hanem az az öntudat, hogy minden
székely egyaránt nemes és egyaránt egy testvér. Ez és az ebből folyó törhetetlen hazaszeretet tartotta fenn e maroknyi nemzetet.
És hogy ez az éltető elem ki nem halt, nemcsak, hanem a szabadságvesztés arányában századokról századokra izmosodott, a nemzet azon
apostolainak köszönhetjük, kik ésszel és vagyonnal egyaránt oda törekedtek, hogy a székelység fennállásának alapját a tudásban vessék meg,
kik maguk is székelyek lévén, felismerték, hogy idő és hatalom mindent
megemészthet, pénz és erőszak mindent elnyomhat, de a felvilágosodás
fáklyáját el nem sötétítheti, a tudásból eredő szabadságvágy csíráinak
fejlődését el nem nyomhatja”.242

A jegyzőkönyv tanúsága szerint „általános figyelem mellett, gyönyörű bevezetés kíséretében” elhangzott szónoklat végén indítványozza a vármegye közönsége nevében, hogy a csíksomlyói Római Katolikus Főgimnáziumnak a magyar nemzet ezeréves ünnepélye alkalmából, s annak emlékezetére, a vármegye
székhelyére, Csíkszeredára való átköltöztetése érdekében szavazzanak meg
50 000 forintot a megyei nevelési alapból. A „leírhatatlan lelkesedéssel fogadott indítványt” egyhangúlag megszavazzák, majd szóra emelkedik Bándi Vazul,243 a főgimnázium igazgatója, aki meleg és meghatott hangon köszöni meg
a tett ajánlatot, mert az „ezredéves ünnepnek ez lesz az ércoszlopnál maradandóbb emléke.” Bándi Vazul, aki nemcsak iskolaigazgató, hanem egy ideig
püspöki levéltáros, majd helytörténész is, egyenesen így köszönti a díszes
hallgatóságot:

242 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 32. kötet. 1896, 15–18.
243 Bándi Vazul (Csíkszentlélek, 1847–Csíksomlyó, 1909) csíkszéki székely család sarja,
tanulmányait Csíksomlyón, Pesten és Gyulafehérváron végezte, tanított Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Csíksomlyón és Brassóban, utóbbi
két település római katolikus főgimnáziumainak igazgatója is volt. 1896-ban adta ki A
Csíksomlyói Róm. Kath. Főgimnázium története címet viselő iskolamonográfiáját.
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„Csaba nemes népe! Ebből ismerni rád, fennkölt szellemedre, hazafenntartó bölcsességedre. Ezzel az ősök tradíciói iránti hűségedet is tanúsítottad”.244

UDVARHELY VÁRMEGYE
Közel másfél éves belharcok után 1894-ben a volt csíki főispán, Mikó Mihály
fiát, Árpádot245 nevezték ki a főispáni székbe. Köszöntőbeszédében addig a
vármegye főispáni feladatait is ellátó alispán, ábránfalvi Ugron János ugyan
nem foglalkozik a hun származás kérdésével, de megemlíti e nép sok évszázados küzdelmét idegen népek óceánjában. A székelyek közötti szolidaritás mintaképeként érdemes idéznünk egy részletet:
„Méltóságod nem megyénkbeli, de nem is idegen. Ott született a »Székely Hargita« túlsó lábainál. Itt született ezen a szabad Székely földön és
ez a folyton mozgalmas székely közélet, melyben annyi erő és tevékenység, oly sok munkakedv és annyi öntudat lakik, ezen nemes ambíciókkal
és polgárerényekkel gazdag társadalom nevelte fel és fejleszti ki méltóságodnak erejét. Ugyanazon ideál áll szeme előtt, ugyanazon érzelmek,
vágyak és eszmék kell, hogy hevítsék és megdobbantsák szívét, mint a
mieinket.
Sok-sok évszázad küzdelmei, melyekkel e kis sziget idegen népek óceánja
közt sokszor magára hagyva, az önfenntartásért kellett, hogy küzdjön, megérlelte, kifejlesztette e népnek jellemét, egyformásított minden érzelmet és
összeforrasztott minden székely szívet.
Aki székely, tehát nekünk nem lehet idegen és nem lehetnek más érzelmei.
Méltóságod székely és ismeri ezt a munkás, szorgalmas, tevékeny, magas szellemi intelligenciával bíró székely népet, melynek nincsenek ábrándjai és nincsenek veszélyes aspirációi, mely az egyenlőség és emberi
jogok és emberi méltóság komoly tudatában büszke, bátor és önfeláldozó
a hazáért, nincs egy eszménye, mely nem a haza, s nincs szívének egy
dobbanása, mely nem a hazáé”.246

Amint a fejezet bevezetőjében említettük, gyakran jeleníti meg a helyi elit a
hun leszármazást és legendás székely múltat jeles ünnepek alkalmával. Ha
Udvarhely vármegye tiszti kara gyakran emlékezik is meg anyaszék voltáról,
244 RNLHMH F 7 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 32. kötet. 1896, 19.
245 Oroszfái Mikó Árpád (Gyergyóalfalu, 1861–1918) Marosvásárhelyen végezte gimnáziumi tanulmányait, majd Pesten jogot tanult. Fiatalon kezdte közéleti pályáját, már
1881-ben Csík vármegye jegyzője, majd 1883-tól szolgabírója. 1887-ben, majd 1892ben is a gyergyószentmiklósi kerületből a szabadelvűek képviselőjeként nyert mandátumot. 1894-ben kinevezték Udvarhely vármegye főispánjává, majd 1896-ban Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely főispánjává, itt 1901-ig szolgált.
246 RNLHMH F 43 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 19. kötet. 1894, 101.
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egészen a millenniumi ünnepségekig kell várni, hogy „Csaba fiairól” is szó legyen. E tekintetben bőségesen kárpótol minket Ábránfalvi Ugron János alispán alkalmi beszéde, amely 1896. május 11-én Udvarhely vármegye törvényhatósági bizottságának Magyarország ezeréves fennállásának megünneplése
alkalmával tartott díszközgyűlésén hangzott el. Míg hallerkői gróf Haller János főispán csupán a nemzet második évezredbe lépésének jelentős előzményeire reflektál, felvillantva egy-egy fontosabb eseményt, és megelégszik vármegyéje lakosságának székely identitását annyival jelezni, hogy két nemzet
közös ünnepéről beszél,247 addig Ugron János248 érzelmekkel túlfűtött, szenvedélyes beszédében hosszasan kitér a hun–székely-magyar őstörténetre:
„Tekintetes törvényhatósági közgyűlés! Mélyen tisztelt közönség!
Ez évben van ezer esztendeje annak, hogy az őshazából kiköltöző magyar átvenni jött hun testvéreitől, világverő Attilától, kincses Baján nagy
avar Kagántól249 öröklött birtokát. Ez évben van ezer esztendeje, hogy a
magyar ezen a földön megjelent és hazát alkotott, s talán éppen ebben a
percben ezer éve, hogy a magyar had első őrszeme fent, a Kárpátok tetőjén megjelent.
Ott áll Árpád, az ifjú, délceg fejedelem a sziklatetőn, a hegyszoros fölött, körülötte hét vezér, a törzsek összbecsapzott főnökei, s körültekint a
tejjel-mézzel folyó Kánaán végtelenbe nyúló síkságai felett.
Mögötte döng a rengeteg, sok ezer kéz irtja, vág utat a népnek, s amott
lent zúg, bömböl a vereckei-szoros, miként a vulkán, mely lavina helyett
harcosokat dobál ki magából.
Lassan hömpölyögnek a völgyön át a Latorca megáradt habjai, s vésznél szilajabban, mint a fékeveszett áradat száguldanak a harci paripák.
És íme amottan, hunok lakta földön, felgyúlnak a tűzhalmok a bérci tetőn.
Örömtüzek hirdetik Csaba fiainak a négyszázados küzdelem s önvédelmi
harcoktól vérző kisded székely népnek: »Itt a testvérnemzet!« Amott rémülve fut a nép, mely Attila örökére merte tenni szentségtelen kezét, itten
ölelő karokkal várnak reád beköltöző magyar, reád Árpád vezér.
Ezer esztendeje ennek, tekintetes törvényhatósági közgyűlés!
247 „E béke magasztos, nagy ünnepét, ezredéves dicső múltunk szent ünnepét ünnepli
most egy szív-egy lélekkel nemzetünk és a dicső magyar nemzet a csaták mezején
rettenthetetlen magyar szívben-lélekben egyesülve rajongásig imádott apostoli királyával, a világ bámulta és elismerésétől kísérve, véres csaták után a békés fejlődés útján haladva, Pozsonytól székely bérceink aljáig, Kárpátoktól a zúgó Adriáig áldja urát,
a magyarok Istenét! »S örömben, gyászban legyen ez az imánk!« Éljen imádott nemzetünk, drága szép hazánk!” – RNLHMH F 43 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei.
21. kötet. 1896, 116.
248 Ábránfalvi Ugron János (Székelydálya, 1856–1919) régi székely nemesi család sarja,
középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, majd Budapesten tanult jogot. Udvarhely
vármegye közéletében aktívan részt vett: 1890-ben első aljegyzőnek, majd 1892-ben
alispánnak választották meg. Ez utóbbi tisztségből 1897-ben bögözi birtokára vonult
vissza, innen választották 1900-ban az udvarhelyi kerület országgyűlési képviselőjévé,
majd rövid ideig, 1905–1906 között vármegyéje főispáni tisztségét is betöltötte.
249 Kán, nagykán, egyes közép-ázsiai, nomadizáló törzseknél – jelen esetben az avaroknál
– a szakrális hatalommal bíró királyi cím elnevezése.
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Van-e ki e percben ihlettelen áll, van-e kiben fel nem lángol a magyar
büszkeség, a magyar hazaszeretet? Nincs, és nem is lehet senki!
Mint amidőn a felkelő nap sugara az üde harmatcseppeken csillog,
úgy tündökölnek szívünk mélyén a hazaszeretet drága gyöngyei a fénytől, mely most ránk árad, s mint büszke saskeselyű száll fel lelkünk az
ihlet szárnyain, fel a magasba, hol csak a béke él, hol az érzelem eszményesül, áttekinteni ezen a földön s áttekinteni ezer esztendőn, melyet a
múlt csodás varázsa átragyog.
Ihletett szívvel állok itt én is tisztelt közgyűlés, önök előtt, ihletett
szívvel és megdöbbent kebellel, mint megdöbben a törpe az óriás előtt, a
dicső ősök fényes nagy példája láttára, ahogy elfogul, s mint elfogulva
bárki midőn fel kell lebbentenie az ezer esztendőt rejtő történet fátyolát.
Ott látom a fátyol mögött az oly sokszor gomolygó sötét felhőket hazánk egén, melyet a villám át meg átcikáz, ott látom nemzeti hősök, mítoszi alakok kardja villogását, magyar napjainak szemet kápráztató fényét.
Ezer év az idők végtelen óceánján is nagy darab, és nem kicsiny dolog,
ha egy nemzet ezer esztendőt élhetett. Ezer esztendő! És abban mennyi
harc és mennyi küzdelem, mert küzdelem tölti be folyton az ezer esztendőt. Vérnek patakja, könnynek áradata, s magyar dicsőség fényes ragyogása. Majd az elnyomott nép sóhaja, s ott diadalmasan lengő nemzeti
lobogó, ráírva: »Szabadság!« Volt kor, midőn magyar tenger vizében
hunyt el észak, kelet, dél hulló csillaga, s volt kor midőn szolgaság jármába, rabigába görnyedt ez a nemzet.
És íme, most is él!
Ott ezer éve a beköltöző ősök. Ott Árpád fejedelem a sziklatetőn és
emitt, ezer év múlva, a nemzet géniusza a szabadság, egyenlőség, testvériség piedesztálján. Ifjan, ragyogón. Előre imára borulva, hálatelt szívvel
népek milliói. Egy nagy, gazdag, hatalmas, művelt, ha Isten is úgy akarja,
majdan független nemzet.
Ottan a harci mezbe öltözött nép, mely hazát keresni jött, emitt a
nemzeti műveltség ékes köntösében egy nagy nemzet, megtartani a
megszerzett hazát.
Lássuk tehát, mit takar a történetnek ezer évet borító fátyola?
Nem szándékozom, tisztelt közgyűlés, ezer év történetének bármily
rövid kivonatban való előadásával tekintetes törvényhatóság figyelmét
fárasztani, csupán tanulságaiban akarok az idők kerekén lepergett tíz
hosszú századra rámutatni.
Mit rejt a múlt? Egy nagy tanulságot minden népek, nemzetek számára, hogy nem a népek tömege, nem a számbeli ereje, nem vagyonossága,
kincsei, olykor talán még kultúrája sem, hanem a benne rejlő nemzeti
tulajdonságok s erős nemzeti karakter az, amely államalkotás és államfenntartásra képesít. Amely nép szokásait változtatja, cseréli s ősi erkölcseit ledobja magáról, mint elviselt ruhát, önálló államalkotásra képes
nem vala soha. Népek számbeli ereje megfogyatkozhat, vagyon megsemmisül és hányszor kiirtották már barbár hadak vérengző harcai a virágzó
kultúrát, de a nemzeti őserő, az erős karakter, mely minden intézményre
ráütötte bélyegét, nem pusztult el soha.
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Ezen a területen, mely az északról délnek, utóbb keletről nyugatnak
irányult népvándorlások országútja volt azon pont, melyen az Európa és
Ázsiában állandó dúló viharok hullámverése összeütközött, államszervezet létesítése egy népnek sem sikerült. Nem sikerült a gepidáknak, gótoknak, szlávnak, nem a vitéz dáknak, kit megtört Róma hatalma és nem
sikerült a rómaiaknak, vasba öltözött légiókkal védett erős castrumaival,
hadtudományával s bámulatos határvédelmi intézkedéseivel sem, mert
Róma is levetkőzte régi erkölcseit.
S íme sikerült a magyarnak.
A hosszú hadviselésben megedzett és amint ezt Leó bizánci császár
közvetlen tapasztalatból merített, elfogulatlan ítélete tanúsítja, a hadakozás mesterségében az európaiak fölött álló magyarok rövid 7 év alatt
meghódították a magyar korona jelenlegi ötezerhatszáz négyszögmérföld területének kétharmadát.
Előnyomulnak a hadak. Tas a Szamosig hatol. Mén-Marót, e részek
szláv ura az erdőkbe menekül, utóbb leánya kezével önként adja át Árpád
fiának, Zsoltnak a Tiszától Erdélyig, a Marostól Körösig terjedő birtokát.
A Duna és Tisza közötti rónát az alpári csatában veszti el Zalán fejedelem. Erdélyben Gelu seregeit Töhötöm szórja szét, majd Árpád hadai verik le Szvatoplukot, a nagy szláv fejedelmet s birtokába veszi csakhamar
a Nyitra, Vág, Ipoly és Garam-folyók vidékét is.
És ezen elfoglalt földre ráüti a magyar saját nemzeti jellegét, saját intézményét létesíti meg (nem veszi át az idegent), saját egyéniségéből
fejleszti ki állami rendszerét, hogy az elfoglalt terület állandó birtokát
biztosítsa is.
A honfoglalás befejezte után, az alatt, míg részint az ellenünk szervezkedő szomszéd népek megrémítése céljából, részint mert a szomszéd országokban felhalmozott hírvágyat250 csalogat, s Német-, Olasz- és Francia országokat kalandozzák be hadaink s délen egész Bizánc kapujáig
elszáguldanak, az elfoglalt terület ilyen jellegű szervezésére törekedik a
honmaradó Árpád fejedelem s többi nemzeti fejedelmeink is, s Szent István első királyunk a nemzeti jellegre, a nemzeti tulajdonságokra rakja le
államszervezetét. S íme, amidőn ezen aránylag fiatal államon 1241-ben
végigszáguldanak a Batu kán vad tatár csordái, kiírtva, felperzselve és
elseperve mindent, mily könnyen állíthatja helyre IV. Béla, a nagy király,
a nemzeti jellem és tulajdonságok alapján szervezett államot.
Tagadhatatlan tisztelt közgyűlés, hogy nyugati kultúra befolyása alól
Magyarország sem vonhatta ki magát s Szent István alatt a keresztény
vallást is könnyen elfogadta, de önálló alkotmány- és jogfejlődést biztosított magának. A Lebédiában kötött vérszerződéssel őseink ezredévre
előre megvetették a jog- és államélet alapját.
Alkotmányos szabadságunk abból fejlődött ki az idők, viszonyok s a
nemzeti karakter behatása alatt.
Míg másutt a hűbériség leigázott mindent, nálunk az önkormányzati
elv megsokszorozta az érdeklődést és megedzette a cselekvőképességet.
Alkotmányunk a koronát tette a haza tulajdonává s nem megfordítva, a
hazát a koronáévá. Ekként maradhattunk szabadok.
250 Dicsvágy, hírességre való vágyakozás.

324

EME
A HUN EREDETTUDAT A DUALIZMUSKORI SZÉKELY KÖZÉLETBEN
Jogszolgáltatásunk és a törvénykezésünk is a nemzet jelleméből származott. A gyulák és charchasok251 helyét a nádorispán, a királyi udvarbíró
(később országbíró) foglalják el, majd a vármegyék veszik át a jogszolgáltatás egyes funkcióit, de a nemzeti jelleg mindig megmarad, s Werbőczy
István törvénykönyve a nemzet életéből forrott ki.
A fejedelmek és az Árpád-házból származott királyok alatt a testvérharcok közepette is ilyen irányban fejlődött és szilárdult államunk, s az
Anjouk dicső korszaka alatt s Hollós Mátyás alatt a klasszikai újraszületés korszakában ahhoz a földművelés, ipar, kereskedelem fellendülése
járult, sajátunkká lesz a műveltség, tudomány, emelkedik hatalmunk s
ekként szilárdult össze több század alatt egy erős, teljes nemzeti állam,
hogy vész és viharral bátran dacolhasson.
Ezer esztendőn át védfal volt hazánk, melyen a keleti népvándorlás
utolsó hulláma megtörött, délről védfala volt századokon át a kereszténységnek, nyugat felől alkotmányos jogait kellett védenie és mégis felvirult e föld.
Döngették falainkat kelet vad, barbár csordái, délről pusztított a pogány xerxészi serege, csábos szavakkal s többször erőszakkal hányszor
lett megkísértve és megtámadva szabadságunk, állami létünk s mindig
helyt állott a magyar. És ha éjszakról jön majd a támadás, ha megkísérlik,
nem ott van-e a nemzet Achilles-sarka tán, ha reánk törnek zord észak
minden szörnyei, ha újra meg kell védenünk ezt a földet, újra meg kell
védenünk a trónt, akkor is helyünkön talál a támadás”.252

A beszéd még természetesen folytatódik, az alispán hosszasan ecseteli a
nemzetben rejlő tulajdonságokat, megemlékezik a középkori és kora újkori
hősökről, 1848-ról és útmutatást is ad a nemzet jövőbeni küldetését tekintve.
A következő jeles esemény az újonnan épült vármegyeház felavatásának
tiszteletére megszervezett díszközgyűlés. Az 1897. június 26-án tartott ünnepi
ülésen a törvényhozási bizottság tagjainak népes részvétele mellett a szomszédos vármegyék küldöttségei is megjelentek. Udvarhely vármegye mindhárom vezetője – főispán, alispán és főjegyző – az alkalomhoz illő, nagy ívű beszédet tartott. Ezeknél időzünk egy keveset.
Hallerkői gróf Haller János főispán253 köszönti a megjelent vendégeket és a
tagságot és már az első sorokban tisztázza, hogy Udvarhely „… mint hajdani
székely szék is nem csak anyavármegyéje volt a Székelyföldnek, de politikai
vezére is, s mint ilyen mindig fennen lobogtatta a tiszta hazafiság, a korona
251 Harkászok.
252 RNLHMH F 43 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 21. kötet. 1896, 117–119.
253 Haller János (Erzsébetváros, 1852–Olthévíz, 1928) a neves Haller család tagja. A nürnbergi patríciuscsalád egyik ága a XV. században került Magyarországra, majd Erdélybe.
A család fehéregyházi főága, amelybe János is tartozik, 1699-ben bárói, majd 1713-ban
grófi rangot szerzett. Tanulmányait a marosvásárhelyi református kollégiumban, majd
Budapesten joghallgatóként folytatta. 1896–1899, majd 1910–1912 között volt Udvarhely vármegye főispánja. Egy ideig olthévízi birtokán élt, 1904–1906 között Háromszék vármegye főispánja volt, majd 1911-ben Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely szabad királyi város főispánjává nevezték ki, hivataláról 1912-ben mondott le.
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iránti hagyományos hűség és szabadságszeretet zászlóját!”.254 Felemlíti, hogy
ez a szék volt a hajdani ispánok és főkapitányok székhelye, a nemzetgyűlések
fő helyszíne, és itt őrizték a közelmúltig a székely nemzet pecsétjét is, majd
nem tősgyökeres székely származása ellenére a mitikus múlt egy mozzanatát
villantja fel:
„És e képek sorában ott áll az ős Budvár, melyhez az ős székely nemzeti
életnek kiváló mozgalma és emléke fűződik, melyek közül legkiválóbb az,
hogy itt mondatott ki a székelységnek a keresztény vallásra való áttérése is.
És azzal, hogy a székelység a kereszténységet felvette, egy új, gyökeres
és mindenek felett üdvös átalakulás állt be ennek egész nemzeti életében, a rabonbánok helyét a székely ispánok foglalják el, a gyulák és harkászok udvarhelyei helyett a nép most már az ispán és főkapitányok udvarai, továbbá az egyházak és monostorok körébe húzódik, az iparosok
mesterségeikben haladást mutatnak fel, tökélyesültek s ezekkel együttesen tért foglaltak a kereszténységgel akkori időben karöltve járó kulturális mozgalmak is. A székelység históriája egész sorát adja elő azon szívós
iránynak, mely a létünk századok bel- és külzivatarai és vészei között
fenntartotta a Székelyföld önállását, nemzetiségét, ősi jellegét s közjóra
törekvő célzatait, úgy a politikai téren, mint a közművelődés mezein
is!”.255

A második felszólaló Jakab György, a vármegye főjegyzője volt:
„Amidőn ezen ünnepélyes alkalommal szerény szavaimat felemelem
és becses figyelmüket pár percre igénybe veszem, nem szándékozom azzal visszaélni, nem szándékozom kiterjedni a régmúltra, arra a sok évszázadra, melyen át Attila és Zandirhám unokái itt, az ős Hargita alatt, éppen
mint a Hargita maga törhetlenül dacoltak a vésszel, viharral, mely oly sokszor és nagy erővel megkísértette eltörölni a föld színéről ezt a maroknyi embert, azon ősidő óta, mikor Budvára ormairól tekintett a napba a Turul, jelen korunkig mikor »Székely Támad« vár romjain a közművelődésnek
épült temploma.
Megírták székely népünk dicső múltját a történészek, Anonymus, Béla
e regis notariusától256 kezdve Orbán Balázsig megénekelték a költők
számtalanszor és így tudja a világ, hogy mik voltunk és minden vihar
dacára mi vagyunk, nem törtünk meg a sorscsapások alatt, bebizonyítottuk, hogy életrevaló nép vagyunk, következőleg még leszünk is”.257

Az utolsó mondata különösen jelentős, mert hun–székely identitásának
történelmi forrásait is megjelöli. Ebből látszik, hogy a kiegyezés után teret
nyerő pozitivista történetírás nem hagyott mély nyomokat a székely főembe254
255
256
257
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RNLHMH F 43 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 22. kötet. 1897, 136–137.
Uo. 137.
Királyi jegyző.
RNLHMH F 43 A törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvei. 22. kötet. 1897, 141.
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rek önazonosságának kifejezésében. Ennek sokkal ékesebb bizonyítékát adja a
következő felszólaló, a már ismert Ugron János alispán, aki egyenesen elutasítja a történetírás új fejleményeit és kijelenti:
„A székelység és a vármegyének múltja és története igen régi időkre
nyúlik vissza tisztelt közgyűlés, s intézményeinknek, szokásainknak, népünk jellemvonásának alapjait is abban találjuk. Hun származás a mi hitünk, tisztelt közgyűlés. Ám mondjanak a deduktív bölcselők bármit is, míg
nem bizonyítanak, hitünk fennmarad.
Fenn kell, hogy maradjon, mert ez a hit, amely összetart, a népregék és
hős idők csodás világa, a múlt hagyományai, ami lelkesít, erős nemzeti öntudatot ad, ami lankadatlan munkásságra késztet”.258

Ezt követően, a tőle már ismert módon vezeti fel a „hitünk szerinti” eredetkérdést, ezúttal a székely jog fejlődését vezetve le:
„A közös múlt – közös származás –, közös érzelmeink, vágyaink, szenvedéseink, a közös dicsőség s a jövőbe vetett hitünk a székely egység és
összetartozandóság szilárd bázisa, és ezen hitre a jövőre is nagy szükségünk van.
A székelység múltja hitünk s számítás szerint 1444 év. Attila hatalmas
birodalma felbomlása után (453. év) vezette a hun sereg roncsait örökzöld
hegyeink s kies völgyeink közé Hadúr. Már a hun korszakban ki vannak
téve Székelyföldünk eredeti politikai szervezetének alapformái. Minden
hun egyenlő és született katona; mikor a törzsfő hadba hívta, megjelenni
tartozott, s ha a harcnak vége lett saját tanyáján, sátorába vonult vissza
és senkitől sem függött, mivel sem tartozott senkinek, a közös szerzeményt közösen osztották fel, s ki amit szerzett, tulajdonává vált.
Ezen alapul a székely őskori földbirtoklás és hivatalviselés 6 nemre és
24 ágra osztásának törvényerejű szokása, ami a XVI. század végéig állott
fenn.
Nomád korszak maradványainak mondják némely írók; mi büszkék
vagyunk rá, mert régi ittlétünk s intézményeink iránti hűségünk bizonyítéka. Ez a székely általános hadkötelezettség és általános birtoklás jogforrása. Ez adja meg a székely szabadságnak és székely jogegyenlőségnek
valódi jellegét. A Székelyföld birtoktalan székelyt nyolc századon át nem
látott, jobbágyot csak a gyászos 1526. éven innen.
A székely törzs fejének, a rabonbánnak kezében volt központosítva a
politikai, katonai és papi hatalom. A közdolgokat közgyűlésben szabad
tanácskozás útján intézi a nép, s abban minden székely részt vehet.
A rabonbánok helyett 1075. évben a székely ispáni magas hivatali állást nyerte királyaitól a székelység, de hatalmát – úgy látszik – sokáig az
Erdélyt kormányzó királyi házbeli hercegek bírták, mert a történelem oklevélileg csak az 1235-ben ért Bajamér székely ispánt ismeri, a második
Majos ispán volt 1291-ben. Ehhez kapcsolódik megszakadatlan folyamatban 1526-ig a királyok által kinevezett székely ispánok sora.
258 Uo. 146.
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A hat székely nem egyike a római castrumra épült Udvard vára körül és
tartományában telepedett meg. Udvarhely város és Udvarhelyszék elnevezés legelőbb 1301-ben jő elő László király oklevelében, melyben Oláhfalunak Udvard várához és Udvarhelyszékhez való viszonyát szabályozta,
s mely régi idők ótai sanyargatásokra hivatkozik, ami a vár és szék régi
fönnálltát mutatja.
A székely ispánság a magyar középkor végén tekintélyes állás volt, az
ispán feje volt a 7 székely széknek s katonai, politikai és főtörvénykező
tisztséggel bírt, egybehívta a székely nemzeti gyűlést, ha székely ügyet s
akkor is, ha más két nemzettel országos dolgokat intéztek, összehívta a
székely haderőt, s maga s királyi hadseregbe két bandériumot vezetett,
tisztsége alatt állott Brassó és Beszterce város, Medgyes és Seyk szék,
továbbá Törcsvár, Höltövény, Királykő várak.
Nevezetes momentuma a székely jogfejlődésnek Hunyadi János kormányzó alatt Görgényben több székely kapitánybírói egyénnek gyűlésében, 1451-ben hozott azon két törvény, hogy a székelyeknél az időmúlás
32 év, a leány csak fiörökös nem létében örökösödhetik székely birtokban.
Fontos II. Ulászló királynak 1499. évi azon megerősítő levele, melyben
a székely ősjogokat és jogszokásokat azokban elszámlálva helyben hagyta, legyen szabad itt megemlítenem, hogy Hunyadi János 1444-ben székely ispán, 1448-ban, mint Magyarország kormányzója egy Udvarhelyen
tartott székely nemzeti gyűlésen mint elnök vett részt. Ily nemzeti gyűlés volt Udvarhelyen 1498-ban is Báthori István országbíró alatt, mely
Sepsiszentgyörgynek mezővárosi jogosultságát el nem ismerő végzést
hozott.
Újabb jogfejlődési mozzanatot jelölhetnek a székely önkormányzatban az 1505-ben Udvarhelyen, 1506-ban az agyagfalvi téren tartott nemzetgyűlés végzései. Az első gyűlés Udvarhelyszékből 13, Keresztúr fiszékből 4 egyénből álló másodfokú bíróságot választott, hogy ennek székhelye
Udvarhely legyen, a székely perek minden székből másodfokú ítéletre ide
küldessenek, innen harmadfokú ellátás végett a székely ispánhoz. Az
utóbbiban a székelység a király iránti hűségét foglalta törvénybe, esküvel
fogadta megtartani s kizárva földjeiről aki talán e végzés ellen cselekedve
hűtlenséget követne el.
Teljes foglalatját adják a székely nemzet régi külön törvényeinek és
törvényes szokásainak az 1555. április 25-én Dobó István és Kendi Sándor erdélyi vajdák alatt Udvarhelyen hozott végzések és határozatok, melyek jogosságát 1848-ig minden bíróság és kormánytestület elismerte.
Az utolsó nemzeti gyűlés az agyagfalvi téren 1848-ban volt, mely a
székely nemzetnem a szabadságharcban való részvétele felett döntött.
Ezen rövid karcolatból láthatólag igen nevezetes szerepe volt Udvarhelyszéknek a múltban már székely nemzeti szempontból is, de faji fenntartás és nemzeti kultúra szempontjából is rendkívül fontos tényező volt,
s hazánknak és nemzetünknek e téren is nem kicsinylendő szolgálatokat
tett. Hiszen Erdély magyarságának fennmaradása a székelység erkölcsi
erejének s tán nemzeti öntudatának köszönhető”.259
259 Uo. 147–148.
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Beszédének első részét a retorikus kérdéssel zárja: „Hol van most a magyar
állameszme, ha Mohács után Erdélybe nem menekül”,260 majd a vármegyéjére
váró nemzeti és állami szempontból is fontos kérdésekre tér át.
HÁROMSZÉK VÁRMEGYE
Háromszék klasszikus határ menti székely szék, majd vármegye. Ahogyan a
törvényhatósági bizottság ülésein gyakorta előadják, kétszeresen is elzártak,
mivel keleti irányban a romániai Moldva határolja, délre pedig egyféle belső
határt képez az erős gazdasági pozíciókkal rendelkező, szász hagyományokra
építő Brassó vármegye.261 Ez az elszigeteltség, a haza érdekében oly sok véráldozatot követelő határvédelem, a szék Brassóba való olvasztásától való félelem, valamint az általánosabb gazdasági, közlekedési, nevelési problémák
rendszeresen késztették a szék, majd vármegye közgyűlését állásfoglalásokra,
különböző minisztériumokhoz vagy a Képviselőházhoz küldött feliratok megszerkesztésére. Ezek mindig jó alkalmat kínáltak arra, hogy a székelység múltban betöltött, „évszázados” szerepvállalását, helytállását, a „magyar faj” fenntartásában játszott szerepét, mostoha sorsukat, elhagyatottságukat ecseteljék,
természetesen gyakran tűzdelve históriai visszatekintésekkel. Ha ilyesfajta
érvelésekkel gyakran találkozunk is, a törvényhatósági jegyzőkönyvekbe vezetett levelekben és feliratokban nem jelenik meg a hun származás vagy az erre
utaló másfél évezredes erdélyi múlt sem. Ennek ellenére a kérdést egy-két alkalommal érintik.
1869. március 2-án tartotta nemes Háromszék és Miklósvárszék törvényesen egyesült székek állandó képviselő bizottmánya rendes negyedéves gyűlését. Kálnoky Dénes főkirálybíró nyitóbeszéde után felolvassák Péchy Manó
királybiztos Háromszék közönségéhez intézett értesítését, amelyben közli,
hogy a belügyminiszter felterjesztése után a király gróf Kálnoky Dénest Háromszék valóságos főkirálybírójává nevezte ki. A szék főjegyzője, Vida Dániel
a képviselő-bizottmány nevében beszéddel fogadta a főkirálybírót. A beszédet
teljes terjedelmében közöljük, nem csupán azért, mert három ízben is megemlíti a székelység másfél évezredes múltját a térségben, hanem azért is, mert
mintapélda a székely önrendelkezés múltjának és a kor változott körülményeinek – választottból kinevezett főkirálybíró lett – sajátos logika szerinti értékelésére nézve:

260 Uo. 148–149.
261 Erre írta azt Kozma Ferenc: „Dacára annak, hogy a Székelyföld dél-nyugati része egész
hosszában a szászsággal érintkezik, mégis szokásban, életmódban, nyelvben oly élesen és épségben áll fenn a székelység felé a nemzetiségi határvonal, mintha akár chinai fal védte volna őket a germán szellemtől”– lásd Kozma, 1879. 73.
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„Méltóságos gróf főkirálybíró Úr!
A Keleti-Kárpátok ormai felett elvonult másfél évezred történelme hirdeti
Európa civilizált népeinek, hogy a székely nemzet a szabadság, egyformaság
és testvériség dicső tanát 15 évszázad óta vallja és követi.
Európai életével egykorú ennek keblében a demokratikus kormányforma,
s míg szomszédjában önuralom alá kényszerített népek sínylődtek, míg a
kontinens a hűbéri rendszer nyűgeit tartotta fenn, addig elődeink saját választott tisztviselők alkotmányos kormánya alatt, egyenként és összesen a
szabadság, egyformaság és testvériség emberi méltósághoz illő jótéteményeit élvezték! Visszaélés okozta egyes kivételek az egészet meg nem semmisíthették: a székely szabadságot biztosító törvényeket soha semmi törvény el nem törölte, s így nemzetünknek azon joga is, hogy főkirálybíráját
szabadon választhatta mindvégig épen fennmaradott.
A vén, civilizált Nyugat-Európa egyik szabadságra törő hős és dicső nemzete – a franciák – ezelőtt csak 2 évtizeddel proclamálták ama háromság
tant, melyet mi, székelyek másfél évezred óta vallunk és fenntartunk, de
most a kifejlett parlamenti kormányforma idejében, midőn a villany s az
alkalmazásba vett gőzerő mozgékonyabb életet szült, midőn a magyar
nemzet királyával, kinek halántékain a szent korona nyugszik, kibékült,
midőn felelős parlamenti kormány vezeti ügyeinket, választási jogaink
módosításába a főkirálybírói állomás betöltésére vonatkozólag készséggel belenyugszunk, mert jól tudjuk, hogy a nemzet birodalma által támogatott kormány, saját fennállhatása biztosítékául csak oly férfiakat ajánlhat királyi megerősítés alá, kik a nép bizodalma által támogattatnak.
E téren s ily meggyőződéstől áthatva, üdvözlöm a Méltóságos gróf főkirálybíró urat, s szerencsét kívánok a hazafias kormánynak azért, hogy
urunk koronás királyunknak nemes Három- és Miklósvár törvényesen
egyesült székek főkirálybírájává Méltóságodat ajánlotta fel.
A Méltóságos gróf főkirálybíró úrnak eddigi nyilvánélete kezeskedik e
nemes szék lakóinak a jövendőért, s mi örömmel ragadunk meg minden
alkalmat, hogy a törvények korlátai között Méltóságodnak a kormányzat
terheit tehetségünk szerint megkönnyítsük.
Ha a múltakra visszapillantunk, bizalom által felkarolva ott látjuk
Méltóságodat a miklósvárszéki alkirálybírói székben, melyből viszont a
felség bizalma Felső-Fehér megye élére állította, s valamint itt az ész és
toll hatalmas fegyverével a közérdekért, úgy vészes napokban a nemzet
jogaiért küzdve, jobbjaink sorában találjuk.
1861-ben a felség által e nemes szék főkirálybírájának kineveztetve,
Méltóságod itt osztatlan bizalomra talált, s ez jegyzőkönyvileg azon hozzáadással örökíttetett meg, hogy a nép választott főkirálybírájának ismerte el.
Azon időbeli rövidke játéka után a Reactiónak, Méltóságod lelépése
adott példát a valóságos hazafias eljárásnak, s midőn nemzetünk egéről
a vészfellegek tünedezni s a remény hajnalpírja gerjedni kezdett, Urunk
királyunk ismét Méltóságodra ruházta e szék főtisztje terhes teendőit.
Ennyi kitüntetés s ily hazafi áldozat után, Urunk királyunk Miklósvárszék közönségének és Méltóságodnak is e kinevezés által méltó elégtétel
szolgáltatott.
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Nem maradt tehát egyéb hátra, minthogy Méltóságodnak fontos és
terhes felelősséggel járó hivatala folytatásához kívánt jó egészséget,
hosszas életet, megelégedést, magunknak pedig azt kívánjuk, hogy Méltóságodnak sikerüljön e nemes szék felvirágzását, jóllétét és megelégedését biztos kezekkel elősegélleni, melyért eddig is oly buzgalommal
munkált”.262

A második alkalom, amikor előfordul a hunokra való hivatkozás, az 1895.
október 12-én tartott közgyűlés, amikor bemutatják a székelyudvarhelyi millenniumi bizottság és Udvarhely vármegye törvényhatóságának átiratát. Ebben előadják, hogy az országos költségen felállítani elhatározott hét darab
ezredéves emlékoszlop közül „Székelyföld egyet sem kapott”, ezért arra kérik
Háromszék vármegyét, hogy a Székelyudvarhely melletti Budváron mint az
össz-székelység hagyományait egyesítő ponton felállítani tervezett emlékoszlopot erkölcsi és anyagi támogatásban részesítse. Az állandó választmány véleménye a következő:
„Udvarhely mellett fekvő Budvárán, mint az összszékelység hagyományait egyesítő ponton célba vett ezredéves emlékoszlop felállítási költségeinek beszerzésére a vármegye területén gyűjtés rendeltessék el, ennél
fogva felhívandó alispán atyánkfia, miszerint a gyűjtés elrendelése iránt
intézkedjék és a befolyandó adományt a székelyudvarhelyi millenniumi
bizottságnak küldje el”.263

Teljesen egyértelmű, hogy a Budvárra tervezett emlékoszlop a hun származásra utal, ugyanis Orbán Balázs ezen „ős várra”, „melyhez annyi emlék, annyi
dicsfény környezte ős hagyomány van kötve” a következő kifejezéseket használja: „Attila birodalmának kőepopeája”, „a székely nemzet őstörténelmének
emléképülete”, „a keresztény hit győzelmének tanúja” stb.
Az alfejezet során elég egyértelműen láthattuk, hogy a vizsgált három vármegye helyi elitje hogyan viszonyult a székely identitás kérdéséhez, valamint
hogyan tálalta közösségi önmeghatározását, önmagáról alkotott képét otthon
és a külvilág felé. A következő alfejezet végén ezekről is rövid összegzést nyújtunk.

262 RNLKMO F 8 Nemes Három-és Miklósvár törvényesen egyesült székek képviselő-bizottmánya jegyzőkönyv 1. Kötet, 153–154.
263 RNLKMO F 9. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 75. kötet, 22.
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A SZÉKELYEK HUN SZÁRMAZÁSA A MAGYAR
ORSZÁGGYŰLÉSEKEN (1867–1918)

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐ , hogy a Székelyföldet képviselő, általában székely

származású képviselők a szűkebb közösségüket érintő kérdéseket, problémákat igyekeztek kiemelni a kormányon vagy ellenzékben lévő pártok közötti
csatározásból, és egyetemes, valóságos nemzeti üggyé tenni, amely előtt mindenki fejet tud hajtani.
A vizsgált korszakban a hagyományosan székelynek tekinthető kérdések
között vannak örökzöldek, például: az infrastruktúra hiányosságai, azaz út-és
vasútépítés fontossága, iparosítás vagy háziipar fejlesztése, a romániai vagy
amerikai kivándorlás megakadályozása, vagy a népfelesleg telepítése Magyarországra.
A székely vagy a székelység érdekében felszólaló képviselők diskurzusa számos érvet, toposzt vagy sztereotípiát felsorakoztat, ezek lehetnek identifikációs, szimbolikus, romantikus, általában mélyen a történelemben gyökerező
elemek, mint a történelmi elhagyatottság és a rengeteg szenvedéssel, véráldozattal járó őrt állás, de ugyanakkor a mindenkori önrendelkezés, önállóság, az
ősi hagyományok érintetlensége, a furfangosság, rátermettség és a nemzet
fenntartásában, a magyarság megmentésében játszott szerep hangsúlyozása.
A magyar országgyűlésekben Székelyföld sajátos helyzetével, megoldásra
váró problémáival kapcsolatosan elhangzott beszédekben hellyel-közzel előfordul a székelyek hun származására való egyértelmű utalás, néha „árnyaltabban”, csak az évezredet meghaladó vagy akár másfél évezredes szerepvállalás
kidomborításával. Ezeket mutatjuk be a következőkben.
1870. február 18-án a Képviselőházban a Vallás- és Közoktatási Minisztérium költségvetését tárgyalták a honatyák. A katolikus alapokra nézve különféle
határozati javaslatokat terjesztettek be egyes képviselők. A vitában felszólalt
Berzenczey László264 székely képviselő is, és beszédében egy olyan történelmi
264 Berzenczey László (Kolozsvár, 1820–Budapest, 1884) politikai pályáját a marosvásárhelyi tábla írnokaként kezdte, az 1847-es rendi országgyűlésen Marosszék követe lett,
majd az első népképviseleti országgyűlésen is ugyanazt a széket képviselte. Kossuth
híveként 1848-ban székelyföldi kormánybiztosnak nevezték ki, ő hívta össze az október 16–17-én tartott székely nemzetgyűlést. A szabadságharc bukása után elmenekült,
itthon halálra ítélték és jelképesen kivégezték. Éveken keresztül utazott, célja a magyar őshaza és a magyarral rokon népek felkutatása volt. A kiegyezés után újra Marosvásárhely országgyűlési képviselője lett, egészen 1873-ig, amikor újra Ázsiába, a magyarság rokonainak megtalálására indult. Elborult elmével, Budapesten kórházban
halt meg.
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mozzanatot is felhozott, amely a székelyek kereszténységét István király uralkodása elé helyezi. Nem tudhatjuk, hogy mire gondolt a képviselő, de mindenképp utal a székelyek ősiségére:
„Én, ki igenis a régi magyar egyháznak híve voltam, azt mondom, hogy
a régi magyar egyháznak igen sok érdeme van Magyarország irányában;
de mi székelyek, mi nem annyira tudjuk tisztelni, mert mi azt tudjuk, hogy a
mi kereszténységünk régibb a Szent Istvánénál. Mi nem bámuljuk Szent Istvánt és Szent Lászlót, mert tudjuk, hogy volt kereszténységünk már Szent
István előtt […]”.265

A választási törvényjavaslat képviselőházi tárgyalása kapcsán, 1874. július
9-én a vitában felszólalt Csiky Sándor266 képviselő is. Ugyan nem volt székely,
de valószínűleg tanulmányai során, olvasmányaiban vagy székely képviselőtársain keresztül találkozott a székely eredet kérdésével is. Tőle idézzük az
említett parlamenti vita kapcsán elhangzott beszédének egy részletét:
„Amely polgár terheket visel, annak jogokat is kell viselnie. No de hiszen ezen már túl vagyunk, és ennek fejtegetésébe nem bocsátkozom;
hanem engedelmével a tisztelt háznak egy pár észrevételt kelletik kockáztatnom azokra nézve, amelyeket itt némely képviselőtársaim által
ezen pontnál fölhozatni hallottam. Azok sorában – sajnálom nagyon –
elvtársam Irányi Dániel által fölvetett azon kérdéssel sem tudok egyetérteni, melyben azt mondotta, hogy ezen földet a magyarnak ki szerezte: a
nemesek-e, vagy a nem-nemesek a nemesekkel együtt? Én, tisztelt ház,
ismét azt kérdezem, hogy mely időre akar visszamenni, talán a Krisztus
utáni 5. századra, midőn Attila bejött és a hunokkal ezen földet elfoglalta? Ha ezen időre vissza akar menni: kik voltak, kik ezen földnek birtokába tették magukat? Nem volt ott nem nemes senki, mert ott csak egy
néptörzsnek tagjai és pedig jogegyenlőséggel bírók találtattak, és azok
jővén ide fegyver erejével, mint az akkori időben a migratio gentium267
korában – mint ezt a történelemből olvassuk – történni szokott, mondom annak a fegyvernek erejével foglalták el a földet. De menjünk tovább, ha Árpád idejét akarjuk venni: akkor is azt kérdezem, hogy kik jöttek a hét vezérrel? s azok, akik jöttek: nem voltak-e mind nemesek? Én
úgy tudom, hogy ott van az öt törvény, melyet Pusztaszeren alkottak.
Ezen törvény demokratikus törvény és az alkotmányunk alapját képezi,
és minden művelt nemzet által az egész polgárosult világban az alkotmány megállapításául használatba vétetett. Ezen az alapon kell elindul265 Képviselőházi napló, 1869. VI. 24.
266 Csiky Sándor (1805–1892) egri politikus. Jogi pályán indult, 1836-tól Eger város tiszti
ügyésze. 1848-ban a helyi nemzetőrök parancsnoka, majd országgyűlési képviselő,
1849 januárjától Heves megye kormánybiztosa. A szabadságharc után halálra, majd
hatévi börtönre ítélték, az 1854-es amnesztiával szabadult. 1861-ben Eger polgármesterévé, majd ugyanabban az évben a város országgyűlési képviselőjévé választották,
1875-ig volt a képviselőház tagja.
267 Népvándorlások.
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nunk tehát, mely a hét vezér alatt ezen törvényben alkottatott. Kérdem
hát: ki foglalta el másodszor e hazát, mikor Attilának utódai innen kimenvén, csak a hegyek közt Erdélyben a székelyek maradtak meg, magukat századokon át megvédve? E hazát Árpád hadai foglalták el másodszor, és ugyan
kik voltak közülük nem-nemesek? Hisz Árpádnak minden nemzetsége, minden törzse, és mindazok, kik vele együtt harcolni jöttek, hogy visszaszerezzék
Attila örökségét: az elsőtől az utolsóig mind egyenjogúak és nemesek voltak;
még Attilának utódai közt, akik itt maradtak, tudniillik a székelyek közt sem
volt mai napig egyetlen egy sem, aki nem lett volna nemes. Ezek jószágait
nem a király adományozta, hanem az első foglalástól hagyattak meg birtokaik mindazon veszély közt, mellyel nekik az idő hossza folyama alatt küzdeni kellett. Ki adta a székelyeknek a nemességet? Nemességük a lustrális268
könyvbe beíratott, és ha igazolták, hogy a székely-fajhoz tartoznak: az elsőtől utolsóig mind nemesek voltak. Azoknak mindnyájuknak testimoniálisuk van, – nem pedig királyi levelük – melyet a székek adtak ki, és adniuk
kellett: hacsak a mostani abszolút uralomban, vagy a török és tatárjárás
idején azt meg nem tagadták”.269

1876. március 24-én a Királyföld rendezéséről szóló törvényjavaslat általános és részletes tárgyalása kapcsán az egyik felszólaló a székely származású
Bereczky Sándor, Maros-Torda vármegye nyárádszeredai kerületének képviselője volt. Beszédében utal a székelyek ősi mivoltára:
„Önök azt mondják, hogy félnek a megsemmisüléstől. Már bocsánatot
kérek, én kedvezőbben ítélem meg az önök életrevalóságát, szívósabbnak
tartom életüket, hogy sem azt egyetlen egy törvény megsemmisíteni képes volna. Ne féljenek önök. Egy kis bátorító példával szolgálok. Mi, székelyek, ott Erdélyben – mondhatom – öregebbek vagyunk, mint a történelem;
mert még az sem tud egészen visszaemlékezni azon időpontra s világosan
megjelölni azt, midőn mi oda betelepedtünk. Nekünk is voltak kiváltságaink, nemcsak mint nemzetnek, hanem egyeseknek is és olyan kiváltságaink, milyenekkel a magyar földön még egyetlen nemzetiség és egyetlen
személy sem bírt. Kiváltságaink miatt ellenségeink is voltak, talán még
az önök részéről is; de mi kiváltságaink lobogóját ellenségeink ellen fennen hordoztuk és kiváltságainkat megvédtük. De jött egyszer egy ellenség, nem nagy robajjal, csöndesen, minden zaj nélkül, és mi észrevéve a
közeledést – nehogy az rontson meg – eszélyesen270 védtük magunkat –
ez az ellenség, mely kiváltságaink lerombolására jött: a kor szelleme volt.
Mi, a mi életfánkat a kiváltságok cserepéből átültettük egy dúsabb talajba: a polgári jog talajába. Ott, az igaz, mint nemzet megszűntünk élni, de
megmaradt a gyökér, melyen táplálkozhatunk és a dús talaj fenn fog ben-

268 A lustrák katonai összeírások voltak településenként, fegyvernemenként a hadra képes székelyekről, az elsőt Mátyás király rendelte el 1473-ban. A „lustrakönyvek” tartalmazzák az illető társadalmi helyzetét, rendi hovatartozását.
269 Képviselőházi napló, 1872. XI. kötet, 352.
270 Körültekintő okossággal.
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nünket tartani, mert hogyha csak öngyilkosok nem leszünk: ezen talajban meg fogunk élni, amíg Magyarország fennáll”.271

1881. január 25-én az országgyűlés alsó házában a cukor-, kávé- és sörfogyasztás megadóztatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásának
folytatása zajlott. Az ügyben felszólalt Thaly Kálmán272 képviselő is. Thaly az
ezredéves országos kiállítás történelmi csoportjának egyik rendezője volt, ő
indítványozta az ország hét pontján emlékművek felállítását a Millenniumra,
ennek az ügynek kormánybiztosa is volt. A kuruc mozgalom és a Rákóczi-szabadságharc kutatása során természetesen gyakran találkozott a székelység
történetével. Az említett képviselőházi vitában azzal érvelt, hogy a sörgyártás
és borfogyasztás „szépen megférnek egymás mellett; mint régen, jövőben is
meg fognak férni”, ennek alátámasztására humoros köntösbe burkolva említi
meg a székelyek hun eredetét is:
„Én különben nem a mostani borkezelés és fogyasztásról szólok, hanem a bor és sör kérdését párhuzamosan egymás mellé állítva, szólni
akarok a régi magyar bortermesztés és sörgyártásról. A sörgyártás, tisztelt ház, Magyarországon sokkal régibb, mint sokan hinnék: oly régi,
hogy egykorú a bortermeléssel. Már Priscus Rhetor írja, hogy Attila táborában, midőn a bizánci követséggel meg érkezett, a hunok némely részét árpaléből készített itallal látta élni. Íme, tisztelt ház, tehát még a hunoktól
magukat egyenesen származtató székelyek, tisztelt barátaim, Ugron Gábor,
Orbán Balázs vagy a kisüstökért lándzsát törő Tibád Antal ereiben, a kis
üstök tartalma mellett még egy pár csöpp sör is buzog. Szóval már a hunok
idejében ismerték hazánkban a sört és készítését. Ha errébb tekintünk,
azt tapasztaljuk, hogy az Árpádok és az Anjouk korában, a mennyire okmányaink a vinumot: majd éppen annyira a cerevisiumot273 is említik”.274

1902. november 29-én a Képviselőház folytatta az 1903. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló törvényjavaslat tárgyalását. A vita első szónoka Molnár Józsiás275 képviselő volt, aki bemutatta a Kézdivásárhelyen szeptember 14-én tartott népgyűlés elnökségének
pótkérvényét és még 16 székely községnek csatlakozó nyilatkozatát azon kérvényhez, amely az erdőtörvény, a tagosítás és az arányosítás tárgyában 115
község részéről lett benyújtva. A képviselő hosszú felszólalásban mutatta be a
271
272
273
274
275

Képviselőházi napló, 1875. VI. kötet, 52.
Thaly Kálmán 1881-től Debrecen országgyűlési képviselője volt.
Latin, jelentése: sörkészítéshez használt élesztőgomba.
Képviselőházi napló, 1878. XVI. kötet, 308.
Molnár Józsiás (1841–1903) Székelyudvarhelyen volt kollégista, majd a brassói német
gimnáziumban érettségizett. Közéleti pályafutását szülővárosa, Kézdivásárhely városi
képviselő-testületében kezdte, majd Háromszék vármegye törvényhatósági bizottságában folytatta. 1892-ben választották Kézdivásárhely országgyűlési képviselőjévé,
négy évig, majd 1901-től haláláig újból a város képviselője volt. Aktívan részt vett a
Székely Kongresszus előkészítésében és munkálataiban.
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székelység múltbeli viszonyainak kimerítő történetét. Érdemes követni a logikát, amely mentén felépíti, és azt, hogy milyen más, szintén a történelemben
gyökerező érvekkel párosítja a hun származást:
„A magyar állam ezeréves hű védői a keleti határon veszélyben vannak. Áldozatul vannak dobva a kapzsiságnak és a viszonyaik figyelmen
kívül hagyásával hozott törvényeknek. Ha a magyar állam, a magyar Képviselőház és a magyar kormány segélyükre nem siet, menthetetlenül el
kell veszniük, pusztulniuk, úgy e magyar nemzet, mint a magyar állam és
a magyar királyi háznak beláthatatlan nagy kárára. Veszélyben a székelység azért, mert akkor, midőn 1848-ban joghoz juttatta a magyar nemzet
az úrbéreseket, nemcsak joghoz, hanem földhöz, akkor az 1871. évi arányosítási törvény, mely a székely érdekek figyelmen kívül hagyásával hozatott, egyszerűen megfosztotta a székelységet azon ősi közös birtoktól,
melyet minden egyes székely ősidőktől fogva, tekintet nélkül magánvagyonára, élethossziglan, nemesi jogon, osztatlanul bírt, mely a jelen
nemzedéknek úgy, mint őseinek a honfoglalás óta a megélhetést biztosította és ezen ősi székely birtokok oly egyének közt osztatnak fel, akik
azért soha semmi néven nevezendő ellenértéket nem adtak. Már pedig,
ha a székelység hazánk keleti határán kipusztul, akkor rövid idő alatt elveszti Erdély magyar jellegét. Ha pedig Erdély elveszti magyar jellegét,
csak rövid idők kérdése az, hogy mikor vész el maga Erdély is végképp a
magyar államra nézve. Az Erdélyből kipusztulandó magyarság helyét
minden kétségen kívül a románság fogja elfoglalni és így a magyar állam
csaknem melegágyát készíti elő a románok által annyira óhajtott Dákó-Romániának. Hogy ez a tényállás mennyire fog megfelelni nemcsak a
magyar királyi trónnak, mert akkor már ennek fénye bizonyosan elhomályosul, hanem az osztrák császári trón érdekeinek is – bizony, ha Erdély a
Tiszáig elveszett, akkor a magyar trón fénye elhomályosul –, hogy menynyire fog megfelelni, mondom, az osztrák császári trón érdekeinek, arról
az igen tisztelt ház előtt nem akarok részletesebben beszélni. Tisztelt
ház! A közjó, a haza java a legelső jogszabály. Éppen azért, ha ez a Székelyföldön folyó arányosítás a legméltányosabb, a legigazságosabb volna
is, még azon esetben sem szabadna azt végrehajtani, mert egy nemzet s
egy állam élete van ezen eljárás által veszélyeztetve. Igen, de ezenkívül
nem szabad ezt az arányosítási eljárást megtűrni már csak azért sem,
mert az egyáltalában nem férhet össze a magyar nemzet karakterével, a
magyar nemzet lovagiasságával. Mert ugyan, tisztelt ház, hogy illenék az
össze, hogy a székelységet éppen a legédesebb testvér, a magyar nemzet
engedje megfosztani azon birtokától, amelyet hajdan tőle még a király
sem vehetett el, még felségsértés esetén sem. Hogyan illenék az össze,
hogy éppen Magyarország s a magyar állam fossza meg a székelységet
azon birtokától, amelyet mindaddig, míg Erdély külön fejedelemséget
képezett, a székelység meg tudott védeni ezer éven át minden körülmények között úgy, hogy 1848-ig a Székelyföld területén senki másnak,
mint szabad székelynek egy talpalatnyi földje sem lehetett. Vajon nem
megdöbbentő-e az, hogy az unió segélyével meggyarapodott állami hatalom oda szegüljön szolgálatára annak, hogy a székelység ősi birtokai-
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ból kiforgattathassék akkor, amidőn Erdélyben úgy a szászoknak, mint a
románoknak közös birtokai nemcsak fel nem osztattak, hanem újakkal
gyarapíttattak s akkor, amidőn a szász egyetem vagyona törvény útján a
szászság részére örök időkre biztosíttatott? Hát amidőn a szászok és románok birtoka Erdélyben biztosítva van, akkor csak a székelyt kell földönfutóvá tenni, csak a székelyt kell a föld színéről kiirtani? Azt hiszem,
tisztelt ház, hogy ennek a háznak nem lehet olyan magyar tagja, aki ehhez beleegyezését adja. Tisztelt ház! Ezt a székelyföldi arányosítást már
csak azért sem lehetne végrehajtani, mert az az elképzelhető legnagyobb
igazságtalanság. Oly igazságtalanság ez, amely nemcsak a végrehajtást
szenvedő székelység ezreiből és azok szemlélőiből, de még az indokolatlanul ingyen birtokhoz jutottak szívéből is teljesen kioltja a jog, törvény
és igazság iránt való bizalmat. Azok keblébe is, akik így indokolatlanul
birtokhoz jutnak, azt az érzést, azt a tudatot oltja be, hogy tisztességes
munka, igazságszeretet csak lári-fári, csak ügyesnek kell lenni és úgy lehet boldogulni. De nemcsak ez a baj, hanem az is, hogy azoknak szívéből
és lelkéből kioltja a magyar nemzet iránt való tiszteletet és becsülést is,
és ez nemcsak frázis, amit mondok. Adatokkal bizonyítom. Felkérem a
tisztelt ház bármely tagját, aki állításom valóságáról meg akar győződni,
hogy menjen Gyergyóba, s meg fogja látni, mily lenézéssel és megvetéssel beszélnek ott mindenről, ami magyar. És ennek a megvetésnek és lenézésnek nem lehet más az oka, mint az, hogy látták, hogy a magyar saját
magával is mennyire tehetetlen. Birtokot ad azoknak ingyen, indokolatlanul, akiknek ahhoz semmi közük, semmi joguk nem lehet. Ezek előrebocsátása után, tisztelt ház, hogy a tisztelt háznak minden egyes tagja
teljesen tájékozva lehessen a székelyföldi viszonyokról, engedjék meg,
hogy tőlem telhetőleg lehető legrövidebben elmondjam a székelységnek
birtokviszonyaira vonatkozó történetét. Mi székelyek magunkat az Attila
ivadékainak tartjuk, és ez a mi büszkeségünk, de vannak tudósok, a kik azt
mondják, hogy a székelyek telepítvényesek. Ez tulajdonképpen lényegileg
nem tartozik ide. Tény, hogy bármely állítás legyen igaz, amikor őseink a jelenlegi Székelyföldet elfoglalták, akkor egymás közt a művelésre alkalmas
bérceket felosztották, de mert marhalegeléssel is akartak foglalkozni, a művelhető területekből jó darab tereket adtak marhalegelők céljaira. […]
A székely közös birtokok forgalom tárgyát sohasem képezték. Minden
egyes székely, tekintet nélkül magánvagyonára, egyforma arányban
használta, és pedig csak élethossziglan. Minden egyes székely nemes
volt, adót nem fizetett. […]
Valóban, tisztelt Képviselőház, csaknem vérlázító, megbotránkoztató
az a látvány, amely ma is az ember szemei elé tárul a Székelyföldön. Az a
székelység ott ezer éven keresztül mongoltól, töröktől, tatártól saját vérével
védte a Keleti-Kárpátokat. Hány ezer családot irtottak ki, hány ezer családot
fűztek rabszolgaszíjra és vittek rabszolgaságba azért, hogy az a föld megmaradhasson Magyarország részére, mint annak legszilárdabb és legmegbízhatóbb keleti bástyája. Az a székelység ezalatt az idő alatt mi hasznát vette
azoknak az erdőknek, annak a földnek? […]
Hosszasan fejtegethetném még ezt a tárgyat, órákig beszélhetnék még
a Székelyföldön folyamatban lévő arányosítási eljárás borzalmairól, de
azt hiszem, hogy a magyar nemzet reputációját is féltenem kell, mert az
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bizony nem szolgál ennek valami nagy dicsőségére, de egyáltalában azt
sem akarhatom, hogy kioltsam a magyar nemzet ifjúságának szívéből azt
a hitet és azt a bizalmat, amelyet nemzetének, fajának életrevalósága
iránt lelkében táplál. Az ifjúság bizalmát kioltani különben sem lenne
alapos, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy a magyar faj, a magyar nép
általában és az a székely nép különösen olyan kincse ennek az államnak,
amely sokkal több figyelmet is megérdemelne. Bejárhatjuk az egész földkerekségét, de a székely népnél derekabb, munkásabb, jobbindulatú népet, a
székelynél hazafiasabbat, királyához, hazájához hűebbet nem találhatunk
sehol. Az a nép megérdemelné, hogy az ország valamivel több figyelmet, valamivel több gondot fordítson reá”.276

1916. január 27-én tárgyalta a képviselőház a földgázra és az ásványolajfélékre vonatkozó állami kizárólagos bányászati jogoknak az Erdélyi-medence
egy részében a Deutsche Bank berlini pénzintézet vezetése alatt álló pénzcsoport által alakítandó Magyar Földgáz Részvénytársaságra történt átruházása
tárgyában beadott pénzügyminiszteri jelentést. Mivel a téma elsősorban Erdélyt érintette, és több képviselőben is kialakult a félelem a németek javára
történő elidegenítéstől, aggódva továbbá a hazai ipar érdekeinek sérelme miatt, többen is felszólaltak, közöttük Sümegi Vilmos277 is, aki hivatkozik a székelyek több, mint ezeréves erdélyi múltjára:
„Azonban nekünk igenis mindenkor kötelességünk nemzeti politikát
is belevinni a mi dolgainkba, s ennél a tárgynál igenis elsősorban az erdélyi érdekeket is kötelességünk szem előtt tartani. Hiszen, hogy ezek
jogosak, nem vitatta senki; sőt a miniszter úr maga is elismerte, hogy
teljesen jogos az erdélyi érdekek külön istápolása a földgáz kérdésében.
Mint a Székelyföld egyik régi képviselője, természetesen csak kötelességet teljesítek, midőn szerény tudásom- és erőmhöz képest én is felszólalok a jelentéshez. Mert hiszen a székelyek megérdemlik ezt. Több mint
ezer esztendeje kipróbált védői voltak az ország határszélének; most a világháborúban is patakokban omlott a székelyek vére a harcterek mindegyikén.
A székelyek bátorságáról, vitézségéről, hősiességéről még ellenségeink is
a legnagyobb elismeréssel szólnak és dicső honvédjeink, dicső honvédhuszáraink, a vörös ördögök mellett a magyar katonák közt legfélelmetesebbnek a székelyeket mondják mindenütt. Megérdemlik tehát, nemcsak
múltjuknál fogva, hanem ezért is, hogy a nemzet képviselői érdekeiket ha
kell, külön is megvédelmezzék és pártolják”.278

276 Képviselőházi napló, 1901. IX. kötet, 199–204.
277 Sümegi Vilmos (Sümeg, 1864–Budapest, 1938) újságíró, politikus. Több hírlapnál is
dolgozott, 1893-ban ő alapította a Magyarország című napilapot. Az 1904-es időközi
választásokon Gyergyószentmiklós képviselőjeként került az országgyűlésbe, és 1918ig maradt a város képviselője.
278 Képviselőházi napló, 1910. XXVIII. kötet, 493.
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Az utóbbi két alfejezet rövid bepillantást nyújtott a székely megyékbeli elit,
valamint a Székelyföldet képviselő országgyűlési tagok önmeghatározási narratíváiba. Láthattuk, hogy a vezető politikum hogyan építi fel mondanivalóját
saját történelmi múltjával és az abban vállalt szerepével kapcsolatosan. A székelység identitásáról alkotott képük tartalmazta a csoport legfontosabb ismertetőjegyeit, magyarázatokkal szolgált a közösség sorsára a múltban és a
jelenben, segített az emlékezés fenntartásában és esetleges választóvonalak
meghúzásában vagy akár a mindennapos problémákról való figyelem elterelésében. A korban ható mítoszok rendszerezésének egyik legrelevánsabb magyar nyelvű összegzését Schöpflin György nyújtja.279 Írásában a mítoszok nyolc
fajtáját különíti el: a területiséghez kötődőek (ahol a nemzet megtartotta tisztaságát, erkölcsiségét, ahol aranykorát élte/éli), a megváltás és szenvedés mítoszai (küldetéstudathoz kötődnek, mint a „kereszténység védőbástyája”, őrt
állás „Európa peremén”), az igazságtalan bánásmódhoz kötődő („a történelem
elbánt velünk”-típusú elbeszélések), a kiválasztottság és civilizációs küldetés
mítoszai (mindenki mással szembeni erkölcsi és kulturális felsőbbrendűség), a
katonai vitézséghez, hősiességhez köthetőek (katonai dicsőséghez, forradalmi
eszmékhez kapcsolható), az újjászületés és megújulás mítoszai (a jelen romlott, a dicső múltba tekintés a jobb jövő reményében), etnogenezisre, a régi
korokra vonatkozó mítoszok (közösségi származás, elsőbbség igazolása), valamint a rokonság és közös leszármazás mítoszai (sajátos genetikai jellegzetességek, elkülönülés az idegenektől).280 Természetesen ezek a mítoszok gyakran
szoros összeköttetésben állnak egymással, kiegészítik egymást, gyakorta
együtt adnak egy koherens elbeszélést a közösség identitásával kapcsolatosan. A székely elitek közösségük hun származásának hangsúlyozásával „több
legyet ütnek egy csapásra”: egyszerre megvan a dicső múlt, a közös származás,
rokonság és ősiség tudata, az ősi terület, a hősiesség és katonai vitézség, a
küldetéstudat – mindezeket általában a kevésbé fényes jelen megmagyarázására, igazolására, de ugyanakkor a sokkal szebb jövő reményében „húzzák elő
a tarsolyból”.

279 A mítosz funkciói és a mítoszok taxonómiája. In: Schöpflin, 2003. 68–91.
280 Uo. 81–91.
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A HUN SZÁRMAZÁS A DUALIZMUSKORI
SZÉKELYFÖLDI SAJTÓBAN

A MÉDIA SZEREPE az identitásformák kialakításában, befolyásolásában
vagy megőrzésében kétségtelen. A dualizmus korának egyetlen médiuma a
sajtó. A kollektív emlékezet, a sajátos történelemszemlélet vagy a regionális
identitás különféle megnyilvánulásai óhatatlanul lecsapódtak a Székelyföld
írott sajtójában is. Nem tudjuk megítélni, hogy mekkora szerepet játszhattak a
különböző székelyföldi lapok a tematikánkkal kapcsolatos olvasói vélemények
alakításában, de azt biztosra vehetjük, hogy az újságokban közlő laptulajdonosok, szerkesztők vagy csak alkalmi írások szerzői saját szűkebb világuk gondolkodásmódját, mentalitását, eszméit tolmácsolták az olvasóközönség felé.
A kiegyezést követő időszakban észlelhető gazdasági fejlődés, városiasodás
és polgárosodás óriási hatással volt a sajtó térnyerésére. 1867-ben helyreállt a
sajtószabadság, így országos és helyi, politikai, gazdasági, kulturális, irodalmi,
ismeretterjesztő meg bulvár napi- és hetilapok sokasága hagyta el a nyomdákat. Az alfabetizáció terjedésével a kispolgári habitusnak is egyik nélkülözhetetlen velejárója lett a napi szintű tájékozódás és informáltság, a helyi, országos és akár nemzetközi hírekben való jártasság.
A vidéki lapokban, így Székelyföldön is, az országos politikai hírek mellett
helyet kaptak a helyi közigazgatással kapcsolatos újdonságok, a szűkebb vagy
tágabb térséget érintő gazdasági, társadalmi problémák, kulturális és közművelődési egyesületekkel, iskolai élettel, ünnepségekkel kapcsolatos tudósítások, mindennaposak voltak a tárcák, a kizárólag helyi érdekeltségű hírek,
szenzációk, hirdetések.
A 19. század első felében egyetlen székelyföldi lap sem jelent meg, ha a
Brassóban 1838–1839 között megjelenő Erdélyi Hírlapot nem számítjuk ide,
amely „székely hírlap akart lenni”, és „elsősorban a nemes székely nemzettől
kért és várt munkatársakat, pártolást és segítséget”.281
Az abszolutizmus korszakában, 1858–1859 között jelent meg Marosvásárhelyen a Marosvásárhelyi Füzetek című szépirodalmi és tudományos lap.282 A
helyzet a kiegyezést megelőző időszakban változott meg, 1866. július 7-én indult útjára a Székely Néplap, majd 1867. április 2-án a Székely Közlöny, mindkettő Marosvásárhelyen.283
A Székely Néplap első évfolyamában jelent meg Rápolthy Károly székelyudvarhelyi levéltárnok és alkalmi költő Székely Hymnus című verse. A tízszakaszos költemény – Kölcsey Himnuszának verselését követve – tulajdonképpen
281 Kristóf, 1939. 7.
282 Uo. 18.
283 Uo. 26–28.
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egy fohász Istenhez, hogy szüntesse meg az ínséget, kivándorlást, a székely
nép nyomorúságát, de felvillantja a hun maradványok jelen lakhelyükre kerülésének történetét is:
„Isten, ősi istenünk!
Kit még hajdanából
Védurunknak ismerünk,
Táltosok szavából;
Élni hagytál ennyi kort,
Szent fiad megválta:
Oh ne küldj ránk több nyomort,
Roskad népünk válla!
Napnyugotnak nemzeti
Midőn fetrengének,
Alján lelki mint testi
Bűnök fertőjének:
Szent kezedbe Attilát,
Ősönket ragadtad,
Elvetemült föld fiát
Rendre ostoroztad.
És imáda ujra hőn,
Megtérd képed mássa;
Önvérünknek ámde lőn
Nagy fogyatkozása…
Mint a zápor hulla az
Torzs Európán széjjel:
Új élet kelt, új tavasz,
Mindenik csöppjével.
Haj! de mi lett jutalma
A teremtő vérnek?
Világdöntő hatalma
Magával nem fért meg…
S testvérrel csatázót
– Midőn sora gyérűl –
Elmará az alázott,
Gazdag küszöbérűl.
És az árva maradék
Futott üldözötten;
S az utolsó menedék
Ez a bércz lőn… itten!…
Ide, rengeteg közé
Rejté el bukását,
Hol már nem irigyelé
Senki – szabadságát… […]”.284
284 Székely Néplap, 1866(I.) 9. (szeptember 1.) 65.
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Egy héttel később ugyanabban a marosvásárhelyi „szépirodalmi s vegyes
tartalommal” megjelenő hetilapban L. J. monogrammal írja alá a szerző Székely hon dala című versét. A vers szintén a régi dicsőséget állítja szembe a jelen
problémáival, így egyértelműen utal a nagy ősökre, Attilára és Zandirhámra is:
„Székely apám, édes anyám,
Székely ország kedves hazám,
Legfőbb kincsem, becsületem,
Büszkeségem ős nemzetem.
Szeretem is e kis hazát,
Őseimnek ős szokását.
Szép volt hajdan a hun-világ,
Hatalmas e kisded ország
Etelének birodalma!
Mily dicső volt nagy hatalma:
Beszéli csak a történet,
Regéli az emlékezet,
Mint tisztelték a hódítót,
Népek ezrén uralkodót…
Régi fényed hova leve,
Szegény hazám hős nemzete?
Elmúlt a fény Etelével,
Etelének megszűntével.
Zandirhámnak ősi vára
Nem néz büszkén a rónára.
Messzi látott magasságból
Ősz Hargita homlokáról…
Ah! Csak rege tartja most fenn:
Hol lakott a fejedelem.
Sírva rí a szél a hegyről
Apáinknak könnyeitől. […]”.285

Mivel Csík-, Udvarhely- és Háromszéknek még nincs saját lapja, a Brassóban
1871-től megjelenő politikai, közgazdászati és társadalmi lap, a Nemere töltötte be egy ideig ezt az űrt. Utóbbi Baróth és november 4 címmel közöl írást
1872 novemberében. A címben jelzett napon nyitotta meg kapuit a „magas
kormány messzelátó intentiója” jóvoltából a gazdasági szakosztállyal megtoldott állami felső népiskola. Az örömteli pillanatot így örökítette meg az újság:
[Barót] „Ős székely jellegét azonban – dacára az idők változatos catastropháinak – oly híven megőrzé, hogy Attila hunjainak tisztább utódait alig találhatnék fel másutt. És ha az ős typust annyi kegyelettel őrző,
oly sok századot átküzdött Baróth városának voltak örömben megszentelt napjai, akkor november 4-ike kiválóan az vala”.286
285 Székely Néplap, 1866(I.) 10. (szeptember 8.) 76–77.
286 Nemere, 1872(II.) 91. (november 14.) 363.
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A Nemere 1873. évi negyedik lapszámában Jakab Elek jegyzi a vezércikket A
székely nemzet története megírása ügyében címmel. A címhez kapcsoló érvelését
a székelység dicső múltjának felelevenítésével kezdi, nem feledkezve meg a
hun származásról sem:
„A székely, e hun-utód, régibb e földön a magyarnál, egészen demokratiai intézményei, sajátságos törvényei és jogszokásai voltak már királyságunk megalapításakor, nyelvében is sok az önálló elem, szólamai, a
népszokások, költészete, zenéjének jelleme, életmódja, a nemzeti genius
és erkölcsök eredetiek, csak hozzá illők, szinte egész Európában csak
nála feltalálhatók.
E nép beférkezett ide, örök zöldségű fenyőborított hegyei közé; itt találta őt a magyar honfoglalók világáramlata, nem érintve, nem döntve
meg a teljes jogegyenlőségen nyugvó polgári nép szerkezetét. Eltűntek
mellőle a hunok és besenyők – ők megmaradtak. Eljött a tatár, feldúlta a
mongol a magyar birodalmat szerteszét – a székely megmaradt, e nép
túlélte mind a két fergeteg pusztítását. Betört e földre a moldovai és havasalföldi, el-elvonult mellette a török, de a székely mindig megmaradt;
a német fegyverbe öltöztette őt, őriztette vele szinte egy századig a birodalom keleti részét, majd elvette tőle a szabadságát s kiváltságos kedvezményeit, részint az 1848-iki törvény, részint ő maga jószántából bocsátotta közre. S a polgári és politikai élet mind e nagy változásai között ő
változatlanul maradt nyelvére, életmódjára, nemzet jellemére nézve.
Mennyi viszontagság érte e nemzetet és hazáját ezer évnél régebbi itt
lakása óta! Mennyi nagy és szent küzdelemben ontották vérüket vitéz
gyermekei! Hányszor csörgöttek végig a határokon rabláncai a zsarnokságnak! S hányszor derült fel vidám hegyei felett ismét a szabadság szivárványa! Mennyi jó és rossz napot élt e földön a székely, mily derék fiakat szült, s mekkora szolgálatokat tett a civilisatiónak a barbárság
ellenében”.287

1879. augusztus 3-án a zabolai tanuló ifjúság táncestélyt rendezett. Az
1874-ben Brassóból Sepsiszentgyörgyre költözött Nemere újság Vidéki élet rovatában felháborodásának ad hangot egy zabolai, ugyanis az éjszaka folyamán
mintegy 30-40 fiatal „illemtelen, goromba magatartást” tanúsított, „kiabáltak,
kurjongattak s általában fenyegető állást foglaltak el.” A szerző nemtetszését
történelmi köntösbe is beágyazza:
„Attila látva csúszó féreggé alacsonyult hunjait sírva tántorogna viszsza sírjába, minden mívelt ember pedig undorral fordul el tőlük”.288

Ugyanabban a lapszámban kezdődik egy kétrészes írás A „székely” név cím
alatt, amelyet a lap szerkesztői Nagy János abban az évben Kolozsváron meg287 Jakab, 1873. 11.
288 Nemere, 1879(IX.) 64. (augusztus 10.) 255.
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jelent, A székelyek scytha-hun eredetűsége s az ellenvélemények című kötetének
szenteltek.289 A könyvismertető folytatódik a következő lapszámban is, itt már
kiérezhető, hogy a szerkesztők véleménye megegyezik a Nagy Jánoséval, amely
szerint a székelyek a hunok leszármazottai. Felsorolják, hogy mily sokan álltak
elő különféle elméletekkel a székelység eredetét illetően, és megjegyzik, hogy:
„… Elfogulatlan szemmel lehetetlen fel nem ismerni, hogy bármily leleményes érveléssel s merész combinátiokkal legyenek is az érintett ellenvélemények támogatva, mégis csak hypothesisek maradnak, melyekben együttvéve sincsen annyi történeti valószínűség, mely a Névtelen
jegyző azon állítását, hogy a »székelyek előbb Attila népe voltak«, vagy a
székely krónika azon hagyományát, hogy »Attila nemes Scytha népétől
vették nevüket és eredetüket« – csak megingatni is képes lehetne”.290

A középkori székelység évszázados különállását is bevetik a hun–székely
rokonság bizonyítására:
„Nem kevésbé fontos érveket szolgáltatnak a hazai krónikák közleményei és a székelyek scytha hun eredetűsége mellett: a székely nemzeti
hagyomány. A Székelyföldön találtató scytha-hun emlékek, a székelyeknek a magyarokétól sokban eltérő ős intézményei s e népnek, székely
nemzeti név alatti összetartozandósága tudatában múlt emlékei, érdekei
és érzelmeiben elejétől fogva minden időben kifejezésre jutott, és a testvér magyar nép részéről is elismert s névleg és tényleg évszázadokon keresztül érvényesített külön nemzetsége”.291

Ezt követően felsorolják a Székelyföldön található hun emlékeket, amelyek
közül természetesen nem hiányzik a székelyudvarhelyi Budvár, a rabonbánok
ősi fészke, Balambér falu a Maros partjáról, a Segesvár melletti Attila halma és
az Attila-barlang, Rika erdeje, a „vár”és „vadon” hun szavak és a rengeteg
„szkíta-hun eredetű” székely személynév sem.292 Végezetül a tejútról (Hadak
útja) szóló Csaba-mondát veszik át Nagy János művéből – aki Ipolyi Arnold
Magyar Mythológiájából kölcsönözte –, és közlik teljes terjedelmében.293
Gróf Zichy Jenő és Jágócsy Péterffy József, a háziipar és ipari oktatás országos szervezésére kinevezett miniszteri biztos Székelyföldre látogattak, többek
között Sepsiszentgyörgyre is. A Nemere helyi lap A Székelyföld két vendége címmel közölt tudósítást a látogatáson történtekről. Pótsa József, Háromszék vármegye főispánja nagy vacsorát rendezett a rangos vendégek és a „városi intelligencia” részére. A vacsorán sokan tartottak beszédet. Császár Bálint, a
289
290
291
292
293
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házigazda város polgármestere felszólalásában rávilágított a székelység néhány problémájára, érvelését a következő mondattal nyomatékosítva:
„A székelyek elsők akarnak lenni Magyarországban, mert a székely
elébb volt, mint a magyar”.294

A Székely Nemzet 1883-tól jelent meg Sepsiszentgyörgyön, abban a korban,
amikor többen is elkezdték megkérdőjelezni a Csíki székely krónika hitelességét. Az első évfolyam két számán keresztül próbáljuk érzékeltetni a hun eredettel és az említett krónikával kapcsolatos vita székelyföldi lecsapódását.
1883. március 5-én tartotta meg akadémiai székfoglalóját Orbán Balázs. Egy
héttel később A székelyek eredetéről címmel jelent meg tudósítás a Székely
Nemzet hasábjain.295 Szerzője Orbán Balázst parafrazálva elmondja, hogy örvendetes a székelyek eredetére fókuszáló érdeklődés a történelemtudományban, még akkor is, ha ez „némely tudósunknál az eddigi történelmi tudattal
ellentétes irányban nyilvánul” meg. Ugyanakkor már elöljáróban tisztázza,
hogy a székelyek telepített határőrök utódaiként való láttatását „puszta felvetésnél egyébnek nem tekinti mindaddig, míg azt kétségbevonhatatlan adatokkal nem okadatolják.” A cikk szerzője, Orbánnal teljes egyetértésben, nyíltan
foglal állást a székelyek hun eredete mellett:
„Míg ellenben a székelyek hun eredetét nemcsak a nemzet vérébe átment tudat, nemcsak legrégibb krónikásaink, hanem törvényeink, számtalan székely konstitúció s nagy mennyiségű királyi nyilatkozat s a Székelyföld ős kultúrája is bizonyítja, mert minden jel tanúsítja, hogy hazánk
minden más területét megelőzőleg lett a Székelyföld a földművelésnek
meghódítva. Hogyan lehet feltenni, hogy honfoglaló őseink egészen a
XII. századig vadonban hagyták volna, de nem foglalhatták el azért, mert
az Attila hunjaitól visszamaradt székelyek már megszállva tartották”.296

Ezt követően felsorakoztatja Orbán Balázs bizonyítékait a székelyek hun
eredetével kapcsolatosan: a hunokkal összefüggő helynevek, a székely „vérségi kormányrendszer”, a székely szabadság, jogegyenlőség és adómentesség, „a
székelyek demokratikus alkotmánya”, a királyi jog hiánya a Székelyföldön. A
felsorolást és egyben az írást retorikus kérdések sorozatával zárja:
„Lehet-e józanon feltenni, hogy az anyahon kevesebb joggal megelégedett volna a gyarmatnál; s ha valóban, olyan gyülevész népből öszszetoborzott fegyenc-gyarmat lett volna a székely nép, amiként azt Hunfalvy képzeli, – vajon engedtek volna-e annak oly nagy előjogokat,
aminővel az anyanemzet soha sem bírt?
294 Nemere, 1883(XIII.) 50. (június 21.) 198.
295 Székely Nemzet, 1883(I.) 41. (március 13.) 1.
296 Uo.
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Avagy e különleges, e semmiféle monarchikus államban fel nem található népfenségi jogok, ezen páratlanul nagyszerű államszervezet nem
amellett tanúskodnak-e, hogy a székely őslakója volt területének, amelyet a honfoglaló magyarok nem hódítottak meg, hanem szövetséget kötöttek a székelyekkel, kik a magyar állam alkotásában hathatósan közreműködtek, alkalmasint a magyarok behívói, mindenesetre követőik és
előharcosaik voltak, s azért mint őslakóknak, – kik itt Attila örökségét
fenntarták, – mint hű szövetségeseknek, – kik a honfoglalás terhes munkájában segédkeztek – jutalmat, de ős birtoklási joguknál fogva és szerződésileg (mint a Csíki krónika szerint úgy Árpáddal, mint később Szt.
Istvánnal köttettek) biztosíták előjogaikat, ősi hun intézményeiket és
nagyszerű demokratikus államszerkezetüket, amelyeket századok hoszszú során át (egészen 1848-ig) megtartottak; amidőn a testvér magyar
nemzet iránti szeretetből azokról önként lemondtak, hogy az anyanemzettel teljesen összeolvadhassanak.
Nem kell azért a székelyeknek múltjukból merített önérzetét sérteni, s
önbizalmát gyengíteni, mert hazánk keleti határain ezután is szükség
lesz azok erős karjaikra és hősies védelmükre”.297

Néhány hónappal később ugyanaz az újság A Csíki Székely Krónika címmel
közölt egy írást a tárcarovatban.298 A Székelyföldön megjelenő lapokban kevés
alkalommal olvasható olyan írás, amely a székelyek hun eredetében kétkedőknek adna hitelt. A szerző – Nagy Géza régész-történész, a Székely Nemzeti
Múzeum őre (-y -za szignóval) – vázolja a krónika addigi pályafutását:
„A hidegség azonban, mellyel kezdetben fogadták, lassanként engedni
kezdett, különösen pedig nagynevű történészünk Szabó Károlynak gr.
Kemény Józseffel, Bartal Györggyel és Szalay Lászlóval folytatott vitái
után, úgy, hogy egy ideig hiteles kútforrásaink közt foglalt helyet, sőt a
székelységnél ma is minden kételyt kizáró hitelességnek örvend és elsőrangú kútforrásként szerepel.
De a gyanú, mellyel fölfedeztetése alkalmával fogadta a tudós világ,
teljesen soha sem szűnt meg. Az ötvenes és hatvanas években ugyan,
midőn historikusaink föltétlen hitelt adtak krónikáink minden állításának, csak gyenge hangon nyert kifejezést a hitelességben való kételkedés: a múlt évtizedtől fogva azonban történetirodalmunkban a kritikai
szellem kezdett tért foglalni, s ezzel a régi gyanú is mindinkább erősbödött, s ma már a székely írók kivételével alig van egy-kettő történészeink
közt, aki ne tartaná a Székely Krónikát múlt századbeli hamisításnak”.299

Ezután felsorol néhány alapos érvet a krónika születésének gyanús körülményei mellett: nincs nyoma a 16–17. századi feljegyzésekben, túlzottan bizonygatják a másolatban, hogy az eredeti szerint született, olyan adatokat
297 Uo.
298 Székely Nemzet, 1883(I.) 85. (június 5.) 2.
299 Uo.
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használ, melyek csak a 18. században váltak ismertté, stb. Mint fentebb láthattuk, Nagy Géza rövidesen, ugyanazon lapban, a krónika első részletes, tudományos alapú kritikáját közli.
1882 januárjának első napján jelent meg Kézdivásárhelyen a Székelyföld
című lap, előbb heti négy alkalommal. Eredeti alcíme „Közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hírlap”, hamarosan kibővült „a csíkmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye” formulával is. Már kezdettől regionális szerepet szántak neki, ugyanis Kézdivásárhelyen ifj. Dobay János és Csíkszeredában T. Nagy
Imre szerkesztették a lapot, majd negyedév múltán már Székelyudvarhelyt is
bekapcsolták dr. Kabdebó Ferenc révén. Már az első évfolyam több lapszámában is közöltek írásokat a székelységet érintő problémákról, ezek mindig jó
alkalmat nyújtottak a visszapillantásra is. Tódor Antal tanító a Csík megyei
római katolikus tanítóegylet gyűlésén tartott előadást a pálinkaivásról, ezt két
részben közölte a Székelyföld. A Józanodjunk! jeligével publikált írás történelmi
köntösbe burkolva vezeti fel a pálinkaivás szenvedélyének káros voltát:
„Hatalmas elődeinktől, a hunoktól ránk maradt ősi birtok egén mindinkább tornyosulnak a fellegek s ha rövid idő alatt kedvező szelek nem
támadnak s el nem hajtják a zivatart, az áradat elkerülhetetlen. A székely
nép életfája, mely századok óta ezen fenyvekkel koszorúzott bércek közt
jó talajban gyökerezve, friss vízzel s üde levegővel táplálkozik, kímélet
nélkül földre teríttetik”.300

1882. július 2-án, Gábor Áron halálának évfordulóján megemlékező ünnepséget tartottak az eresztevényi sírkertben. A Székelyföld öt lapszámban közölte
nyujtódi Szentiványi Ignác beszédét.301 A szabadságharc „legjelesebb bajnokát” takaró sírdombnál méltatta a szabadságharc nagyjait, különösen az
ágyúöntő Gábor Áront, mint „született székelyt”, aki tudott a hős apák poraival gazdagított szép hazáért lelkesedni, lángszerelemmel ragaszkodni.302 Beszédében a székelység ősiségét is szóba hozza:
„S hogy 1400 évnél több folyt le az idők mély tengerében, mióta e szép
földnek állandóan birtokában vagyunk, dacára pogány tatárdúlásnak s
számtalan ostromlásnak: az csak nemzetünk megtörhetlen hazafias lelke-, hősies vitézsége-, művelt, ismeretekkel bíró értelme-, törvénytisztelete- s józan, munkás életének tulajdonítható”.303

A beszéd második részében a már említett 1400 éves múltat részletesebben
is megismerteti a hallgatósággal, illetve a lap hasábjain keresztül az olvasóközönséggel is:
300
301
302
303

Székelyföld, 1882(I.) 78. (július 13.) 2.
Székelyföld, 1882(I.) 83–87.
Székelyföld, 1882(I.) 85. (augusztus 6.) 1–2.
Uo. 2.
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„És most, igen tisztelt honfitársaim, miután a történet lapjait egy kissé érintenem kellett, a tárggyal való szoros összefüggés okáért engedjék
meg, hogy becses figyelmüket még egy kissé a történelem lapjaira vezessem.
Tisztelt honfitársaim! Az 5-ik század közepe felé, vagyis üdvözítőnk
születése után a 448-ik évben elődeink valának a hatalmas hun nemzet,
mely a Fekete-tengertől egész Strassburgig mindenütt fényes diadallal
lobogtatta győzelmes zászlóit. Nagy volt a hun nemzet, mert Attila volt
királya, ki oly szellemmel vala megáldva, mint Nagy Károly frank király,
vitézséggel, mint Hannibál s hadvezéri bölcsességgel, mint első Napoleon. 469-ben, Attila nagy királyunk halála után 16 évvel, fiai a trón felett
viszálykodtak. Ezen viszályt az ellenséges népek támadásra használván
fel, a nagy, hatalmas hun birodalom összeomlott. Nemzetünk egy része a
Fekete-tenger mellé húzódott, más része Erdély keleti és dél-keleti hegyei közé vonult. Kiváló hadi taktikájukkal, mely hősies vitézséggel párosult, fenn tudták tartani magukat idegen uralomtól menten, saját maguk
által hozott törvényekkel, önálló nemzeti kormányzat mellett. A kilencedik század vége felé jött Árpád hős apánk, a magyarok bölcs és vitéz fejedelme, nagy elődje, Attila birodalmának visszaszerzésére. Fényes győzelmei és lovagias, nagylelkű eljárása által az idegen népeket megnyervén,
888-ban a magyar birodalom Királyhágón túli részének ura lett. Elődeinket Árpád hős apánk győzedelmes hada megérkeztének híre hegyeik között nagy örömre lelkesítette s azonnal a magyar testvérek felkeresésére
indultak. Találkozván, egymásra ismertek s a további teendőkre nézve
velük, mint testvérekkel, szövetkeztek s Árpád fényes győzelmeit nagy
sikerrel előmozdították”.304

Az alkalmi szónoklat utolsó felében tovább folytatja a történelmi visszapillantást, újra megáll az 1848-as esztendőnél és Gábor Áron alakjánál, majd lezárásképpen a fiatal nemzedékhez szól:
„Drága nemzetem szép reményei, nemes fiatalság! Előttetek áll a szép
és nagy jövő, ne feledjétek el az 5-ik század vége felé 30 évig páratlan
bölcsességgel uralkodott vitéz fejedelmünk végperceiben mondott intő
szózatát: »Szeressétek mindenek felett a hazát, e páratlan jó édes anyát,
az élők e szent tulajdonát, mert a haza földje mindig az élők tulajdona
marad, s annak hű vagy hűtlen kezelése mindig az élőket terheli az utókor számára.«”.305

A hun leszármazásra való hivatkozás eredettörténete ismert, de hogy a „vitéz fejedelmünk” – nem tudjuk, hogy Csabára vagy Irnákra történik-e az utalás
– szájába adott utolsó mondataiban elhangzott tanulságot honnan kölcsönözte Szentiványi Ignác, rejtély marad. Valószínű, hogy még nagyobb nyomatékot

304 Székelyföld, 1882(I.) 86. (augusztus 10.) 2.
305 Székelyföld, 1882(I.) 87. (augusztus 13.) 2.
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adjon szavainak, egyszerűen csak kimondatta a nagy őssel az odakívánkozó
magasztos gondolatokat.
A Gábor Áron halálának 33. évfordulóján rendezett ünnepségen emlékbeszédet mondott még Tódor József sepsiszentiváni római katolikus pap is. A
Székelyföld két egymást követő lapszámában ezt is közölte.306 A szónok röviden
bemutatta Gábor Áron életútját, nem mellőzve az első ágyú sepsiszentgyörgyi
próbalövésének történetét sem:
„Lőtt és talált. Talált. Megtalálta a székely nép szívéhez az irányt, az
utat; mert amaz első ágyú, székely ágyú dördülésétől fogva Gábor Áron a
székely székek gyöngye, Háromszék megmentője, a székely nép csodált,
bámult, istenített bálványa leve! Lőtt és talált; megtalálta vitéz székely
vérei, a hős Csaba méltó unokái, a daliás székely leventék szíveihez az
irányt, az utat, mert amaz első ágyúdördüléstől énekelte az »Egy gondolat bánt engemet« kezdetű vers szerzője, a koszorús lyrai és harci költő:
»Nem mondom én: előre székelyek! Előre mentek úgyis, hős fiak!«”.307

Ezt követően a szónok tovább méltatja Gábor Áron tetteit, hősiességét, jellemét és hosszasan kéri a megemlékezőket, hogy tartsák fenn a dicső vértanú
hírnevét, hogy mindörökké a székelység oltalmazója, párfogója legyen.
„Mü Hirlapot Szerkesztünk Csíkban, az európai mívelődés határ szélén, a
nagy Magyarország végső gránit szirt ormai alatt, a Hargita és Gimes vad rózsái között”308 – harangozta be a Gál Sándor kezdeményezésére Biró Sándor
által szerkesztett Hadi Lap első száma 1849. május 27-én a legelső Csík vármegyében kiadott hetilapot. A szabadságharc eseményeinek bemutatását és népszerűsítését célzó újság azonban csupán kilenc lapszámot ért meg. Csík vármegyében négy évtizedet kellett várni a következő újság megjelenéséig.
Csíkszereda leghosszabb életű lapja Csíki Lapok néven 1889. január 2-án hagyta el első alkalommal Györgyjakab Márton nyomdáját.
A csíksomlyói gimnázium ifjúsága 1896. május 9-én az ezeréves államiság
elmékének megülésére ünnepségsorozatot rendezett, a reggeli hálaadó istentisztelet után Bándi Vazul főgimnáziumi igazgató és Pál Gábor tanár tartottak
ünnepi beszédet az internátusban. Az ünnepi beszédeket a Csíki Lapok május
13-ai számának melléklete teljes terjedelmükben közölte. Bándi Vazul szónoklatában Csaba gyermekeiről is megemlékezik:
„Az Úr templomában Magyarország ezer éves fennállásáért hálaimát
rebegtünk a magyarok Istenének; a másfél ezer év óta fennálló csíki székelység e hajdani praetoriális épületében jelenleg a múzsa fiak nevelésére szentelte csarnokban seregeltünk, hogy itt hazafias érzületünk árjának szabad folyást engedjünk. […] Lakói e bérc koszorúzta völgynek,
306 Székelyföld, 1882(I.) 88. 89.
307 Székelyföld, 1882(I.) 89. (augusztus 20.) 2.
308 Hadi Lap, 1849. május 27. 1.
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Csaba gyermekei, székely vérek, kiket először csókol meg a felkelő nap,
hogy azután ihletet hintvén a tejjel és mézzel folyó hon magyarjaira, ím
összegyűltünk lelkesültséggel keblünkben, örömtől kigyulladt arccal,
hogy az önfenntartás hosszú másfél ezer évi küzdelmei után Magyarország ezer éves fennállásának örömünnepet szenteljünk. Légy üdvöz Magyar haza! Ázsia sivatagaiból kihozta Isten e népet, hogy megtartsa azok
közül, kik a népvándorlás és a mohamedanizmus viharaiban elvesztek.”309

A következő felszólaló, Pál Gábor310 az ezer esztendővel azelőtti események
méltatása kapcsán csak a hun–magyar rokonságot említi, de nem tér ki a székelyek ősiségére.
„Ezer esztendő nem csak a nemzetek, még a népek életében is sok idő.
A történelem tanúsága szerint ezer esztendő alatt népek tűntek fel, népek tűntek el; egyik elnyelte a másikat, feloldotta, magába olvasztotta.
Népek nemzetté szerveződtek, de egy másik erősebb által elnyomattak és
a világ színpadáról leszoríttattak.
Sok nép tett kísérletet, dákok, gepidák, rómaiak, gótok, hunok, avarok,
hogy ebből a földből, mely most a miénk, hazát alkossanak és itt nemzetté szerveződjenek, de tartós államot a Kárpátok által koszorúzott völgyben alkotni nem tudtak. A történelem nem tud arról, hogy itt valaha tartós és ellenállásra képes államszervezet létrejött volna. A népvándorlás
egy késői hullámgyűrűje gyanánt idejöttek a magyarok és amit más nép
megcsinálni nem tudott: ők megalkották a tartós hazát, az immár ezer
éves magyar hazát. […]
Csodával határos esemény, de históriailag megállapított valóság, hogy
nők, gyermekek és öregekkel együtt egy félmilliónál alig több lovas nomád nép, mely 7 törzsből, 7 vezér alatt állott, egy közösen választott fő
alatt a vérszerződésben eggyé tömörülve, a harcvágy és kényszerűség által indíttatva, megmozdult új otthont szerezni és elfoglalni rokonaiknak,
a hunoknak egykori birtokát. Keresztülhatolnak a Kárpátokon; pár év
alatt az itt talált szláv és más néptörzseket legyőzik, hazát alkotnak az
Északi-Kárpátok és az Al-Duna között. Hadjárataikban egy századon át
megfélemlítik és rettegésben tartják csaknem egész Európát. S habár a
meghódított szláv, román és német népek keveréke számukat sokszorosan felülmúlta, szerzett hazájukat rendben tartották és nemzeti egyéniségük bélyegét sütötték rá”.311

309 Bándi–Pál, 1896.
310 Pál Gábor (Bethlenfalva, 1852–Csíksomlyó, 1939) a középiskoláit a marosvásárhelyi és
székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumokban végezte, majd a kolozsvári egyetemen mennyiségtanból és természetrajzból szerzett tanári oklevelet. A Csíksomlyói
Római Katolikus Főgimnáziumnak tanára és 1900–1911 között igazgatója volt. Rövid
ideig a Csíki Hírlapnál is volt szerkesztő, több írása is megjelent a lapban.
311 Uo.
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Csíksomlyón a római katolikus tanítóképző május 21-én ünnepelte meg a
haza ezredéves fennállását. Földes József312 igazgató „most pedig illik vigadnunk!” mottóval tartott alkalmi beszédet, amelyet a Csíki Lapok két számában
teljes terjedelmében közölt. Az első részben csak a magyar honfoglalás történelmi jelentőségét emeli ki:
„… Mi mint nemzet, mint magyar nemzet, ezer éve élünk ezen a földön, melyet hazánknak nevezünk. […] Árpád keresztülvezeti népét beláthatatlan síkokon, nagy folyamokon, magas bércek járatlan rengetegein,
elsöpri az útját akadályozó ellenségeket, diadalmaskodik a népeken, melyek akkor ennek a földnek itt gazdái voltak, megtelepíti a Kárpát szent
bércei bekerítette vidéken a magyart, alkot állandó hazát ott, ahol eddig
semmiféle nemzet nem tudta lábát hosszabb időre megvetni”.313

is:

A következő lapszámban azonban már bőven kitér a székely ősök múltjára
„… De hadd vessem tekintetemet vissza a másfél ezer év előtti időbe,
arra az eseményre, hogy a székely nép tanyát ütött itt a keleti bércek
völgyeiben. Beözönlik Ázsiából Európába egy hatalmas nép, a hun, letelepszik itt, amerre folynak Tiszának, Dunának habjai, rettenetes királya,
az Isten ostora, alkot akkora birodalmat, melynek tán maga sem tudta a
határát; keresztül-kasul gázol Európán és szedi annak megijedt népétől
a sarcot, és mikor Attila sírba száll, azonnal sírba hanyatlik hatalmas birodalma is. A hun nagy része elhull a harc mezején, kisebb része menekül
vissza Ázsia felé, s útjukban Csaba vezérük megtelepíti őket, a székely
ősöket, itt, hazánk keleti határszélén. E nép örömmel csatlakozik magyar
testvéreihez, midőn azok megjelennek a Kárpátokon, összeforr velük, s
azóta él itt, mint Magyarországnak ide kihelyezett őrcsapata. Csodálatos
intézkedése volt ez a Gondviselésnek a magyar haza javára már századokkal ennek megszületése előtt. Ha ezt a földet nem tartja elfoglalva a
székely, kétes, vajon megérte volna-e a magyar haza az ezer éves fennállás ünnepét; s még kétesebb, léphetett volna-e bele a második évezredbe,
aggodalom nélkül, jövő fennmaradása iránt. De így, midőn e fontos őrhelyen a székely-magyar sasszeme vigyáz, nyugodtan, a jövőbe vetett biztos reménységgel kezdhetjük meg a második ezer évet, s az önbizalom
hangján szólhatunk oda reánk agyarkodó ellenségeinknek: ne bántsd a
magyart!”.314

Ugyanabban a lapszámban tudósít László Péter járásköri jegyző a Csík megyei hivatalos tanítótestület csíki járásköre 1896. május 30-án Csíkszeredá312 Földes József (1842, Nagymegyer–1897, Csíksomlyó) tanár, okleveles tanító. 1873-ban
Csíksomlyóra került. Haláláig tanított a Csíksomlyói Tanítóképzőben, 1883-tól az intézet igazgatója volt. Főként módszertant tanított, de tankönyvszerzőként is ismert.
313 Földes, 1896. 23. 1.
314 Földes, 1896. 24. 1.
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ban, a polgári leányiskola nagytermében tartott díszgyűléséről, amelyet szintén a millenniumi ünnepségnek szenteltek. Mikó Bálint főispán részvétele
mellett, a majdnem teljes létszámban jelen lévő tanítótestületet Élthes Elek
díszelnök köszöntötte alkalmi beszéddel. Ecsetelte az ünnep fontosságát,
megemlékezett a múlt nagy eseményeiről, és kifejezte a nemzet gyermekeinek
nevelésébe és oktatásába vetett hitét:
„Itt az ország keleti határán tűnt ki leginkább a hithez való ragaszkodás, itt nyilvánult a leghívebb hazaszeretet és nemzeti összetartás, hol
– Attila birodalmának összeomlása után – megmaradt maroknyi székely
nép öt századig várta, míg fajrokonai, a magyarok visszajöttek és velük
örök szövetségre lépett s azóta magyarnak maradt. Őrizte és védte földjét
s vele az ország keleti határát oly erősen, hogy ha megtámadtatott, vitézül a végsőig védelmezte magát”.315

A Csíki Lapokban számos ünnepségről jelent meg olyan tudósítás, amelyekben csupán az ünnepi beszédek összegzését találjuk. Azonban ezek által is képet alkothatunk arról, hogyan látta a székelység saját történelmét. Például
tudósítást olvashatunk a 25. számban Csíkvárdotfalva közösség 1896. június
8-án tartott millenniumi ünnepségéről, ahol Becze Ferenc körjegyző mondott
ünnepi szózatában vázolta „… a székely népnek, mint Attila utódainak másfél
évezredes múltját és küzdelmeit, azon viszontagságait, melyet a később beköltözött magyar testvérekkel a honfenntartás és védelem nagy munkájában
számtalanszor meg kellett próbálnia.”
A Csíki Lapok 1896. évi utolsó számában Újév címmel született írás, amely
természetesen alkalomhoz illő fejtegetéseket, jókívánságokat tartalmaz. Az
ünnep hangulata, a havasok övezte táj nagyszerűsége, a tájat benépesítő emberek a szerkesztőt megilletődött sorokra ihletik:
„A székely, mint a regeszerű hunmaradék töredéke, nemcsak követeli
a tiszta ősi erényeket, azokat a nemes lelki tulajdonságokat, amelyeknek
köszönheti, hogy él még székely a földön.
Más népek is szeretik és imádják az Istent és hazát, de egy se szeretheti jobban, mint a székely.
A Hargitáról széttekintve, ott mosolyog az oláhok termékeny rónája s
a székelységet mégsem csalta ki, pedig nagy történeti események kínálták azt birtokul. Itt küzd, itt dolgozik, ide van nőve sziklás-bérces hazájához. Itt áldja, vagy verje a sors keze, itt élt, itt fog meghalni”.316

Szádeczky Lajosnak A csíki székely krónika címmel 1905-ben, Budapesten
megjelent könyvére Cs. Jósa János, a szamosújvári főgimnázium tanára írt egy

315 László, 1896.
316 Csíki Lapok, 1896(VIII.) 53. (december 30.) 2.
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kis könyvet válaszként, amelyben a krónika hitelessége mellett foglalt állást.317
A székely eredetkérdés és krónika körül ezt követően a magyarországi és erdélyi közéleti sajtóban élénk vita bontakozott ki. Mi két székelyföldi lap, a Székely-Udvarhely és a Gyergyó 1910-ben megjelent, a kérdéssel foglalkozó számait vettük vizsgálat alá.
A Székely-Udvarhely először a kötet megjelenése után szeptember 22-én közölt rövid, méltató írást A Csíki Székely Krónikáról címmel,318 akkor csak a Hírek
rovatban. Betegh Pál laptulajdonos és főszerkesztő újsága a kiadvány erényeit
ecseteli:
„Cs. Jósa János állami főgimnáziumi tanár egy fölötte érdekes kultúrpolitikai tanulmányt írt. Az adatokban gazdag tanulmánnyal nagy szolgálatot tett a szerző a székely történeti emlékeknek. Amíg egyfelől egyes
tudósok tévtanával szemben megdönthetlen bizonyítékokkal, nagy történelmi apparátussal és hűséggel bebizonyítja a »Csíki székely krónika«
létezését, másfelől a székelység eredetének, származásának mutatja ki
kétségtelen forrását, szemben azokkal a tudósokkal, kik magyarságuk
alapját abban vélik megtalálni, hogy egyszerűen tagadásba veszik a bizonyító erővel bíró történelmi emlékek létezését, s hiúságuknak az igazság
letagadásában találják meg tömjénfüstjét, mert ezzel sikerült új iskolát
létesíteniük. A székely ősiség e kiváló tanulmányát a legmelegebben
ajánljuk mindazok figyelmébe, kiket a székelység eredete igazán érdekel”.319

Mivel időközben többen is támadják Jósa írását, a Székely-Udvarhely októberben újabb írást szentelt a témának.320 „Ahol csak figyelemmel s elfogulatlanul olvasták, mindenütt elismeréssel nyilatkoztak a súlyos bizonyítékokkal
támogatott alapos munkálatról”, írja az újság Jósa könyvecskéjéről. De ugyanakkor a „mindenfelé általános feltűnést és érdeklődést keltett” írásnak kritikusai is akadtak egyes erdélyi lapokban. Ezért az udvarhelyi lap védelmébe
veszi a szerzőt, és szerre vizsgálja a Jósa füzetét ért dicséreteket és támadásokat. Egyfajta sajtószemlét végez, amelyben elismerőleg szól a Jósa János kiadványát méltatókról (Független Székelység, Csíkvármegye, Szamosújvári Hírlap),
ugyanakkor hevesen kritizálja azokat a lapokat, melyek szerzői Szádeczky Lajos pártját fogják (Erdélyi Újság, Kolozsvár, Az Újság). Utóbbiaknak többször is
azt tanácsolja, hogy „tessék kimutatni”, „tessék bebizonyítani”, hogy Jósa Jánosnak nincs igaza.321 Utolsóként a Magyarország 1910. október 16-i számát
elemzi, amely „úgy látszik komolyabb tanulmányozás alá vette a Cs. Jósa füzetét és úgy írt kritikát”. A Székely-Udvarhely ebből idéz:
317
318
319
320
321

Jósa, 1910.
Székely-Udvarhely. 1910(XVI.) 75. (szeptember 22.) 3.
Uo.
Székely-Udvarhely. 1910(XVI.) 84. (október 23.) 3.
Uo.
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„Jósa János […] felvértezve a szorgalmas kutatás és alapos tanulmány
útján szerzett fegyverekkel, egymás után döntögeti meg Szádeczky Lajosnak a Csíki székely krónika hitelességét és a székelységnek a hunoktól
való származását támadó állításait. Nagy vitatkozási készséggel, minden
nagyképűsködéstől menten, cáfolja sorra Szádeczkynek nagy elfogultságban hangoztatott azon állításait, hogy a Csíki székely krónika közönséges hamisítvány s a székelyeknek a hunoktól való származása önérdekből kitalált mese. Kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy Cs. Jósa
János sok becses adattal erősítette meg a Szádeczky által kétségbevont
ama történelmi igazságot, amely a székelység eredetét és a csíki székely
krónika hitelességét immár tisztázta.”

Végül az újságcikk szerzője dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanárt hívja segítségül, hogy végérvényesen tisztázza álláspontját Jósa János művével
kapcsolatosan:
„Különben, komolyan szólva a jelen esetben is jórészt alkalmazható
– mert találó és alkalomszerű – dr. Bálint Gábor egyetemi tanárnak
»Hogy is történt a honfoglalás?« c. tanulmány forrásában használt sokat
és igazat mondó kijelentése: »De mit is tegyen egy magyar nyelven írt,
magán kiadású mű a felületesség és ráfogás csaknem egyetemes károgásával szemben?«”.322

Szintén Cs. Jósa János védelmében közölt hosszabb cikket A Csíki Székely
Krónikáról címmel a Gyergyó hetilap. A cikket egy bizonyos „Csíki Székely”
jegyzi,323 aki viszont nem más, mint a védelmezett testvére, Jósa Sándor gyergyóditrói tanító. Az írás a székelyek hun eredetét illető történészi vitájának
bemutatásával indul, de már az első sorokban tisztázza, hogy Jósa János Szádeczky Lajos érveit „nem hogy meg nem cáfolja, hanem annak ellenkezőjét
világosan, adatokkal beigazolja”. Ez után röviden elmondja, hogy a Csíki székely krónikában „le van írva, hogy a székelyek Attila hunjainak utódai s már az
Árpáddal beköltözött honfoglaló rokon magyarok bejövetele előtt mostani
bérces hazájukban laktak Rabonbánjaik kormányzása alatt, Budavár volt a Rabonbán lakóhelye”.324 Ezt követően hosszasan érvel Jósa János igaza és Szádeczky „óriási tévedései” mellett, mivel:
„… Az igazság olyan, mint a székely borvíz, ha egy helyen elfojtják,
más ponton még nagyobb erővel napvilágra tör. Így történt most is. Jósa
János tanár munkája oly vonzó, oly meggyőző, hogy az olvasó nem képes
kezéből letenni míg végig nem olvasta. Szinte emelkedik a lelke az olvasónak, midőn látja miként töri izzé-porrá Szádeczkynek minden okoskodását s miként mutat rá a tudós tanár tévedéseire. Szinte sajnálkozik az
322 Uo.
323 Gyergyó. 1910(X.) 57. (november 6.) 1–2.
324 Uo. 1.
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olvasó, hogy a különben tudós egyetemi tanár, hogyan is merészkedett
ilyen gyenge vértezettel harcba keveredni az igazság ellen”.325

Majd a cikk szerzője Szádeczky és Karácsonyi János néhány állításával vitázik, kijelentve, hogy „ilyen történet csinálást meg nem tűrünk”. Végül mondandóját így summázza:
„Egyszóval Cs. Jósa János, szamosújvári gimnáziumi tanár nagy szolgálatot tett kiadványával a tudománynak. [A] 60 oldalra terjedő érdekes
mű megszerzését a legmelegebb őszinteséggel ajánljuk úgy a székelyeknek, mint a tudomány barátainak.
Nagyon érdemes tudni annak erős érvekkel támogatott tartalmát”.326

Az Udvarhelyi Híradó 1915. február 28-i számában, Etédiek címmel – immár
a háborús események hatása alatt – írt vezércikkből tudomást szerzünk arról,
hogy „lelkes papjuk hívására összeiratkoztak etédi atyánkfiai, hogy száznál is
többen, férfikoruk hajlásában lévők is mind-mind készek szabad csapattá alakulni, végső tartalékként küzdeni az ellenség ellen és vérrel is megoltalmazni
a tűzhelyet, az otthoni ház küszöbét. […] De nem a háborús fegyverfogásért,
nem ellenség vérére való vágyásért, hanem a háborús időkben való békés élet
biztonságáért. […] Idehaza is kell hadsereg, mely közösnek tartson minden
földet, hazának érezzen minden házat, s minden földért és házért kész legyen
izzadást hullatni, munkából és gondból összetartozást juttatni”.327 Egy hónappal később, az Udvarhely vármegyei Etéden megalakult csapatról Csia Kálmán
etédi polgár jegyzett kétrészes írást Szabad székely gárda címmel.328 Az írás egy
eszmefuttatás a háborús időkben uralkodó „ököljogról” és kaotikus állapotokról, ugyanakkor hasonló „gárdák” megalakulását szorgalmazza. A cikk írója,
miután a „gárdát” mint „csodabogarat” elemzi, kijelentve, hogy ilyen csak királyoknak vagy székesfővárosoknak van, pedig a székelyeknek egyik sem, „sőt,
még »rabonbánja« sincs”, két ízben is utal a székely ősiségre:
„Nos ilyen időkre, ilyen végső esetekre volna a »szabad székely gárda«.
Méltán lenne gárda, mert saját népének testét védené és saját lakó helyén
állna őrt a rablók ellen; védve a nőt, a gyermeket, a házat és az utolsó
falat kenyeret, meg a meztelenséget fedező utolsó darab ruhát… »Szabad« lenne, mert önként alakult azokból, kiket az állam nem kényszerít
törvénnyel hadba… És »székely« lenne abból a fajtából, mely több mint
ezer év óta ül széket a maga járásaiban, igazságot szolgáltatva háborúban és békében… […]

325
326
327
328

Uo. 2.
Uo.
Udvarhelyi Híradó. 1915(XVIII.) 9. (február 28.) 1.
Csia, 1915. 13. 2–3.
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Békében a harcos hunokhoz, a hős székelyekhez legméltóbb sport lehetne, és az örök háborúra, az élet nagy harcaira való állandó készenlétet
szülné a »szabad székely gárda« létesülése”.329

A következő lapszámban folytatódik a szabad székely gárdák általánossá tételének megindoklása. Adott ponton a szerző a vármegyei főispáni címet a
rabonbáni méltóság örököseként említi:
„… Kell, hogy a székelység, mint a magyarságnak keleti bástyája, minden egyes férfi tagjában harcra kész és harcolni tudó élő köve legyen
nemzetének. Legyen meg a maga fegyvere, a maga harci felszerelése,
harci kedve és szervezete… Ezt kérem mostani szeretett főispánunktól, a
Rabonbánok egyik utódjától, s őáltala a magas kormánytól – a koronától”.330

A Székely-Udvarhely utóda, a magát Csík, Háromszék, Maros-Torda, Torda-Aranyos és Udvarhely vármegyék pártoktól független, székely érdekű újságjának megnevező Székelyország a Nagy Háború éveiben minden lapszámában közölt verseket, gyakran a fronton szolgáló székely katonák és tisztek
tollából. O-rosz cár címmel küldött haza a harctérről a székelyudvarhelyi szerkesztőségnek verset Makó Sándor ezredkürtös, 82-es székely baka. Az alkalmi
költő II. Miklós orosz cárt inti óvatosságra Attila utódainak, a székelyeknek
hősiességével szemben:
„Nagyhatalmú, nagyra vágyó
O-rosz cár! O-rosz cár!
Jövendőbeli királyunkat mikor meggyilkolták
A véres kezű szerbek, minn gondolkoztál?
Valami neked talán mind azt súgta,
Hogy szitya-vér nincs már a magyarba
Gondolatidba nagyot csalatkoztál
Nagyhatalmú, nagyra vágyó
O-rosz cár! O-rosz cár!
Mi adunk neked időt,
Hogy újra meggondoljad,
Szép Magyarországon
még székelyek is laknak.
Székelyek, – sarjai Attilának,
A nagy Isten súlyos ostorának.
A németek hadserege
Ez ostornak nyele
S ha meg csap vele téged
A magyar király és a német császár,
329 Uo. 3.
330 Csia, 1915. 14. 3.

356

EME
A HUN SZÁRMAZÁS A DUALIZMUSKORI SZÉKELYFÖLDI SAJTÓBAN
Vége neked akkor
O-rosz cár! O-rosz cár!”.331

1915 júliusában maga a főszerkesztő, Betegh Pál írt verset a 82. székely gyalogezred hősiességének tiszteletére a Székelyországban. Halálfejes székely ezred
című versében természetesen ő sem hagyta ki az Attilára való hivatkozást:
„82-ős híres ezred,
Büszkén tartsd a halálfejet!
Vilmos császár adománya,
Vitézséged, véred ára,
Mit áldoztál a hazára –
Világ első katonája!
[…]
82-ős székely ezred,
Attila hős utódai!
Világszerte dicső nemzet,
Hadak útján éjjelente,
Petőfinek nagy szelleme –
Vigyáz rátok, – csak előre!”.332

Szentmártoni Bálint Egy év után című verse is Csaba utódainak buzdítására
íródott:
„Dicső, maroknyi nép, Csaba utóda
Bár a bősz entente nyilait rád szórta
Még sem vesztél te el, mert: erő s akarat
Csak győzelmet arat”.333

A 82-es hősökről emlékezik meg a Székelyország 1915. október 17-én megjelent lapszáma is. A „gh” monogrammal aláírt újságcikk kiemeli Frigyes főherceg többszörös elismerését és köszönetét a 82. gyalogezred katonáinak, és a
maga részéről így értékel:
„Hősi vérrel, drága élettel vívtátok becsületes, mindenkor megbízható
harcotokat. Hiszen székely faji tulajdonság a veszélyt inkább keresni,
mint azt elkerülni. Nem mondották, mert mondani sem kellett, előre székelyek, úgyis haláltmegvető bátorsággal előre mentetek hős fiúk.
Az egész ellenséges világgal szembeszállva, ismét Attila utódainak bizonyultatok – összes harctereinken; ahova csak állítottak – mindenütt
derék emberek voltatok”.334
331
332
333
334

Székelyország. 1915(XXI) 6. 3.
Székelyország. 1915(XXI) 30. 1.
Székelyország. 1915(XXI) 39. 1.
Székelyország. 1915(XXI.) 42. 1.
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A fentebbi szemelvények tanúsítják, hogy a kettős monarchia korának székelyföldi közéleti sajtója – noha elsődleges rendeltetése a napi kis- és nagypolitika, a társadalmi viszonyok alakulásának a követése volt – kiemelt figyelmet
fordított a székely ősiségre és eredetkérdésre. Erre magyarázattal szolgálhatnak a tudományos viták: az, hogy az akadémiai körökben az eredetmítosszal
ellentétes vagy legfeljebb részben egyező elméletek kezdenek felülkerekedni,
és nem utolsósorban, hogy a tankönyvek szintjén is egyre inkább ez az irányzat diktálja a vonatkozó leckéket. A háború küszöbén, majd kitörése után felértékelődik a székely harci virtus, új erőre kap ennek kultusza, ebben az összefüggésben pedig valósággal belekívánkozik a hangulatkeltő, mozgósító-lelkesítő szövegekbe a „hun vér”, Attila alakja és rettegett világhódító serege. A
közéleti sajtó szintjén – és nemcsak ott – a történelem egyre hangsúlyosabban
a napi politika eszközévé válik.
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A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉTŐL a székely eredetkérdés az Akadé-

mia-közeli körök állandó vitatémája lett. E vita folytatódik az új geopolitikai
körülmények közepette is, amikorra viszont egy dologban egyetértés alakul ki
a felek között. A kutatók többsége úgy gondolja, a szkíta–hun–székely leszármazás és folytonosság tana – az egyszerű képletben, ahogyan a krónikásoknál
szerepel – nem egyeztethető a történelmi valóval. Az erdélyi tudományosság
köreiben, különösképpen a Székelyföldön, ez az állásfoglalás sokkal óvatosabban, a székely közvélemény érzékenységét szem előtt tartva történik.
Asztalos Miklós1 1932-ben, Erdély legrangosabb magyar nyelvű tudományos periodikájában kimondja, hogy „a Csíki székely krónika […] silány hamisítvány”,2 majd ezután így vall a székelyek eredetéről:
„… A székely hunhagyományt őrző nép volt, s […] összeütközés nélkül,
békésen csatlakozott a honfoglaló magyarsághoz, amelynek harcaiban
részt vett. A békés csatlakozás és a barátságos együttműködés ténye
alapján valószínűnek kell elfogadnunk azt a kézenfekvő feltevést, hogy a
magyarságot és székelységet vagy bizonyos közös múlt emléke, vagy pedig a nyelvi rokonság értette meg könnyen egymással. Elfogadhatjuk tehát Hómannak azt a véleményét, hogy a székely népet az avarokkal idesodródott onogurok ivadékának kell tartanunk, nemkülönben azt a
feltevést is, hogy a székely név kétségkívül a népnek saját maga használta nemzeti vagy törzsi neve volt”.3

Noha ezzel némiképp kikezdi a székely név hun patináját, tanulmánya végén megadja székely büszkeségnek, ami neki jár:
„Az elmondottakból […] megállapíthatom – nem elsőnek ugyan, de
néhány újabb szemponttal megerősítve – hogy a ma Erdélyben élő népek
közül a székely az ősmegszálló s mai szálláshelyén ősfoglalónak tekinthető”.4

1

2
3
4

Asztalos Miklós (1899–1986) történész Budapesten született, középiskoláit Székelyudvarhelyen, az egyetemet Kolozsváron végezte, 1920-ban családjával Magyarországra
költözött, Pécsett doktorált. A Bartha Miklós Társaság elnöke volt, történelmi munkák,
színdarabok, filmforgatókönyvek szerzője. A második világháború után nem publikálhatott, Körösladányba telepítették, ott is halt meg. (EMIL I. 105.)
Asztalos, 1932. 123.
Uo. 127.
Uo. 141.
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1929-ben, a Székely Nemzeti Múzeum jubileumi kiadványában, a cikkét „Siculus” álnéven jegyző Bányai János5 geológus még ennyire sem hajlandó az új
szeleknek hódolni. Előbb tisztességgel sorjázza a székelykérdésben felmerült
addigi fontosabb elméleteket, hogy aztán így összegezzen:
„A székelyek hun eredetűek, mint a hagyomány ma is vallja, Attilát
vallják apjuknak (»Átilla apánk«) s a magyarságnál régebbinek tartják
magukat. (V.ö. Kriza Vadrózsák, 1555.). De a nyelvük szerint magyarok,
mint ahogy a magyarok is Attilával hozzák kapcsolatba magukat (V. ö.
Anonymus és Kézai Krónikáját). A székelység egyik legősibb csatlakozó
része a magyarságnak, legalább a honfoglalás óta magyar, mint nyelvi
sajátosságai is általában a legősibbek a többi magyarságéi között. A régi
székelység nyugaton, északon, keleten, délen egyformán védte a hazát.
Fölfrissítése a századok folyamán a tőle nyugatra eső magyarságból történhetett, mint a hely- és családnevei is mutatják. Ha olvadtak is közéje,
különösen a székely határőrség szervezése és az 1848-i jobbágyfelszabadítás után más nemzetiségűek is: a régi székelység – s pedig tulajdonképpen ez az igazi székelység – hun és magyar eredetű és az egységes
magyar nemzet egyik legrégibb eleme”.6

Bányai székelyudvarhelyi lapjában, a Székelységben jelent meg Hüsszein
Namik bej Turánban közölt cikkének rövid összefoglalója, amit a Magyarországon élő, a turáni mozgalommal élénk kapcsolatot tartó Vargyassy Márton7
kivonatolt a székelyföldi érdeklődők számára. Ebben olvashatjuk:
„Honfoglalás közben a magyarokhoz egy székely nevű törzs is csatlakozott. A székelyek eredetéről a magyar és az európai tudósoknak különböző felvetéseik voltak, de a magyar tudósok megállapításai szerint a
székelyek az avarok utódai, Gombocz Zoltán kimutatta, hogy az avarok
török fajú nép volt. […] A székelyek amikor látták, hogy van egy »magyar«
nevű nép, amelynek szokásai, erkölcsei egészen egyeznek az övéikkel, s
mivel a székely akkor már nem volt uralkodó nemzet, szívesen csatlakozott a nagy országhoz”.8
5

6
7

8

Bányai János (eredeti nevén Binder, 1886–1971) a középiskolát szülővárosában, Kézdivásárhelyen, az egyetemet Kolozsváron és Budapesten végezte (1908), majd a Jénai
Egyetemen (1912–13), illetve a Berlini Bányászakadémián folytatta. Tanított Abrudbányán, Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen, ahol véglegesen megtelepedett (és
ahol a Székelység című lapot szerkesztette 1931 és 1944 között). 1942-ben Szegeden
avatták doktorrá.
Siculus (Bányai, 1929. 645.)
(Futásfalvi) Vargyassy Márton 1875-ben született a háromszéki Futásfalván. Kolozsváron érettségizett, jogi tanulmányokat Nagyváradon végzett. 1940-ben nyugalmazott
pénzügyi számvevőszéki főtanácsosként élt Pestszenterzsébeten. (Rugonfalvi Kiss,
1939. III. 304.)
Namik, 1932. 39. Ugyanott, jegyzetben: „Az itt nálunk ismeretlen Turán c. folyóirat
1930. évfolyamában megjelent török–magyar rokonság kérdéséhez c. tanulmány minket érintő gondolatmenetét Vargyassy Márton székely testvérünk kedves figyelméből
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A Székelység egy későbbi évfolyamában Vargyassy Márton bővebben is kifejti az elméletet, melynek minden jel szerint hívéül szegődött:
„A magyarok bejövetele előtti időből Eginhardnál találunk értesítést a
hunokról, ki a 805. évből arról tudósít, hogy a hun Kagán Petraneltől
Szombathelyig terjedő területet, vagy is Moson, Sopron és Vas-megyéket
lakta. Ugyancsak Eginhard 822-ből a magyarországi avarokról emlékezik
meg.
A 843-ik évből Kegyes Lajos fiainak osztálya alkalmával is van említés
téve az avarokról: id est Hunnorum Regnum.
A 871-ik évből a Conversio Bagorionum et Carantanarum című munka
ír a Duna, Dráva és Rába között lakó avarokról. A Tiszántúl lakó hunokról
796-ban találunk Eginhardnál adatokat, a 850 táján élt Ravennai Guidónál szintén nyoma van a hunoknak. […]
A csig szó török eredetű és magas kerítés, sövény, gát, töltés, sánc fogalmát jelenti, már pedig Magyarország területén bekerített helyeken az
avaroknak nevezett hunok laktak. Csigla mezejéről először 796-ban voltak kénytelenek a székelyek – de csak egy része – a Szamos, Berettyó és
Körösök mentére húzódni, mert Pipin elűzte őket lakóhelyükről és átkergette a Tiszán. […]
A hunok ideje utáni adatok folytonosságát követve arra a következtetésre juthatunk, hogy a székelyek valóban a hunok maradványai: és pedig
azoké a hunoké, akiknek a maradványait a régi írók avaroknak nevezték.
Az egykorú Theopilártus bizánci író azt írja róluk »Az avarok, kik eredetükre nézve hunok az Ister mellett laknak.« Theophánes bizánci író
szerint az avarok nyelve azonos Attila hunjainak nyelvével. […]
Ezek után arra az eredményre kell jutnunk, hogy a honfoglalást nagyon megkönnyítette a Magyarországon lakó székelység, úgy annyira,
hogy a székely közmondásoknak van valami alapjuk.
Ezek a közmondások: »Székely szülte a magyart«, »Ha a világon székely nem lett volna, magyar sem volna«, »Köszönje a magyar, hogy a székelyt ismeri«”.9

1933-ban a Székelység – szintén egy Magyarországon megjelent írás nyomán10 – ismét hozzányúl a székely eredetkérdéshez az Anonymus székelyei
című írásban, ahol a kiszemelt forrásból taktikusan éppen azt a részt tárva az
olvasó elé, melynek nyomán számára a hun–székely leszármazás tűnhet valószerűnek:
„Anonymusnak, III. Béla P. nevű jegyzőjének »a magyarok tetteiről«
írott könyvében a székelyeket Attila népéből valónak említi, valamint a
magyarok fejedelme is Attila neméből származott és Attila királytól rámaradt örökségét kereste Pannóniában.
közölhetjük le.” Vargyassy később is küldött cikkeket az udvarhelyi Székelységnek, ezeket párhuzamosan közölte a magyarországi székely emigráció lapjaiban is, elsősorban a
szegedi Hargitaváraljában.
9 Vargyassy, 1939. 6–7.
10 Erdélyi, 1915. 440.
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A székely és a magyar tehát egy eredetű nemzet. A magyarok bejövetelének hírére a székelyek eléjük mentek a Kórogy folyóig, hova a magyarok a csongrádi bőldi rév felől érkeztek meg észak-nyugatról, a székelyek
tehát bizonyára kelet felől jöttek s rögtön készek voltak a magyar sereg
előtt járni s az első csatasorban harcolni a bihari kazárok ellen. Hogy
honnan jöttek a székelyek, Anonymus nem mondja meg, jöhettek a bihari széköly-száz vidékéről, vagy Erdélyből”.11

Ugyanazon évfolyam utolsó számában, Fehér Géza könyvét ismertetve,12 a
szerkesztő így összegzi annak tartalmát:
„… A székelység a X. század végén az Alföldről Erdélybe letelepült magyar vagy avar népnek az erdélyi bolgárokkal való összekeveredéséből
alakult. Ennek a XI. század végétől kezdve már keresztény bolgár kultúrának az eredménye a székely rovásírás. Egy másik eshetőséget is említ,
t.i. hogy a székelység írása avar eredetű”.13

A következő évfolyam első száma Az Attila kérdés címmel, megint a Turán
folyóirat nyomán irányítja a figyelmet a mitikus székely múlt ősalakjára:
„A nagy hun király alakja a történelmi adatoknak az utóbbi időben
mindinkább szaporodó sokasága miatt kezd kiemelkedni a hun-székely-magyar mondakör szerény keretei közül. […] Budapesten a Turáni
Társaság fordít nagy gondot a kérdés állandó felszínen tartására. V. Galánthay T.: Attila szerepe a magyar-bolgár nemzetek történetében (1933.
IV. 14.) majd Pröhle V.: Az Attila-kultusz és a magyar nemzeti öntudat
(1932. XI. 11.) s Pekár Gy.: Attiláról, a nagy hódítóról (1933. III. 31.) tartott
előadásaik kezdik előkészíteni a lelkeket a nagy uralkodó trónralépésének 1500 éves jubileumára. […] Ezeket az előmunkálatokat érdekesen
egészíti ki Leffer Béla érdekes közleménye,14 amelyben a svéd tudós Adlerbethnek egy 1808-ban megjelent, de elfeledett munkáját ismerteti. A
svéd kutató Attila, svéd király című munkája alapján bebizonyítja, hogy a
sokat emlegetett uralkodó azonos a híres hun királlyal… […] Attila személyének ebből a nagy varázsából érthetjük meg, hogy a régi fontosabb
leletek közül sok viselte a nevét! A nagyszentmiklósi kincs, Attila kardja
például most nem régen kerültek feldolgozás alá. Ugyan Tóth Zoltánnak
Attila, s Schwert című munkája, mely a bécsi kincseskamra állítólagos
Nagy Károly kardjáról szól, minden alapossága mellett sem talált tetszésre a szakkörök előtt”.15
11 Székelység. 1933(III.) 7–8. 72.
12 Fehér Géza (1890–1955) debreceni professzor, a Bolgár Tudományos Akadémia külső
tagja, 1922 és 1944 között megszakításokkal Bulgáriában élt, a protobolgár kultúrát kutatta, illetve ennek hatását az ősmagyar kultúrára. Írásai német, magyar, bolgár és francia nyelven jelentek meg, az itt hivatkozott könyv is kétnyelvű, magyar és francia. (www.
napkut.hu/naput_2006/2006_02/097.htm.) [2017. 10. 14]
13 Székelység. 1933(III.) 11–12. 108.
14 Turán. 1933(XI.) 34–37.
15 Székelység 1934(IV.) 1–2. 6.
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A téma iránti érdeklődés ébren tartása céljából az Irodalom című kulturális
hírrovat arról tudósít, hogy „Attila című hangjátékát Márkus Lászlónak március 8-án előadták a pesti rádióban”.16 Majd néhány hónap múlva ismét, a
Lármafa című, általános hírrovatban: „Attiláról tartott előadást a Turáni Társaságban Prókay Miklós. Kutatásai szerint a nagy király az Alföldön, Fegyverneken született”.17 Az 1936-os évfolyam első számának Lármafa rovatában
újabb hír: „Attila ravatalának Juszkó Béla által készített pompás festménye
keltett nagy feltűnést a pesti ezidei téli tárlaton”.18
Végül, az 1939-es évfolyam utolsó számában Holló Ernő költő ismerteti Rugonfalvi Kiss Istvánnak „a legutóbbi hetekben” megjelent, A nemes székely
nemzet képe című munkája első kötetét. A könyvre később visszatérünk, számunkra egyelőre inkább az üzenet érdekes, amely átjött a rövid ismertetőből a
székelyföldi olvasóhoz (aki számára a Debrecenben megjelent mű egyelőre
elérhetetlen):
„Nem új a téma, hiszen számos könyv foglalkozik a székely múlttal és
mégis, alig hiszem, hogy érdekfeszítőbb könyvet olvastam volna valaha
is. Mi ennek az oka? Nem csak az, hogy anyagát nagy készültséggel szedte össze és állította rendbe, hanem egyúttal jó adag kritikai érzékkel is,
amely a székelység múltjával foglalkozó könyvek nagy részéből hiányzik.
Közel kétezer éves múlton, amelynek nagy része a hagyományok világában van, nem éppen könnyű végigmenni. Éppen a titokzatosság az oka,
hogy a székelység történetében annyi tévedés van (így maga a székely
származás), amelyet R. Kiss István székely szívvel megcáfol. Ő talán az
első, aki tudományosan bizonyítja be a székelyek Attilától való származását. Száz és száz tévedést hintettek el a köztudatban, R. Kiss biztos
kézzel semmisíti meg valamennyit. Végre ideje volt megadni a cáfolatot
a túlbuzgó, de téves úton járó történészeknek”.19

Az is érdekes, hogy a korabeli székelyföldi közéleti sajtóban a székely–hun
leszármazás körüli vitáknak és állásfoglalásoknak gyérebben találjuk nyomát,
mint korábban. Ebben szerepe lehetett a hatóságok rosszallásának, továbbá
egyes helyi cenzorok túlbuzgóságának, de talán annak is, hogy az új geopolitikai helyzet új kihívások elé állította a közösséget. Azt sem állíthatjuk viszont,
hogy a téma teljesen eltűnt volna. Felbukkant például a Csíkszeredában megjelenő Csíki Lapok hasábjain, az 1940-es esztendő kezdetén. Blénessy Alajos
tárcája a Csíki székely krónika igazát védi, arra hivatkozva, hogy Ferenczy Károly egykori főesperes a Gyergyó című lap 1905-ös (V.) évfolyamában sorozatban közölte a vitatott krónika magyar fordítását, melyet állítólag egy 177616 Uo. 26.
17 Székelység. 1934(IV.) 5–6. 43. (Attila szülőhelyének a Horthy kormányzóé mellé való lokalizálása legalábbis gyanús. Történt hasonló korábban és későbben is.)
18 Székelység. 1936(VI.) 1–2. 11.
19 Székelység. 1939(IX.) 11–12. 90.
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ban lezárt kéziratos könyvből másolt. A főesperes által vázolt történetet
Blénessy hitelesnek ítéli, noha igazát bizonyítani nem tudja:
„Felismerve a Ferenczy által közölt példány értékét, utánanéztem a
gyergyószentmiklósi Plébánia levéltárában az eredetinek, tudván, hogy
Ferenczy összes könyvei a plébániának maradtak, sajnos azonban a
könyv már csak a levéltár katalógusában szerepel, valószínűleg még a
világháború alatt elkallódott”.20

Bármit is mondott a tudomány, és bármit írt az újság, a kisebbségi sorba
került székelység történeti identitásában nem következett be lényeges változás: egy – az értelmiségen belül is nagyon szűkre szabható – kört leszámítva,
mindenki Attila meg hunjai ivadékának, a Székelyföldet másfél ezer éve birtokló nép fiának tekintette magát. Jogosan következik a kérdés: vajon eközben
mivel szembesült tankönyveiben a korszak anyaországtól elszakított székely
diákja?
Közvetlenül az impériumváltás után, egy 1920-as kiadású tankönyvben például ezzel: „Attila halála után fiai meghasonlottak egymás között s az uralomért véres harcokat kezdtek egymás ellen (453), ami hun birodalom és uralom
gyors bukását eredményezte”.21 Majd tovább: „Szent László király a kunok ellen Erdély keleti határán magyar határőrségeket létesített; ezek voltak a székely telepek”.22 Egy keltezés nélküli, de ugyanazon évben jóváhagyott tankönyv (szerzője Ion Lupaş erdélyi román történész) még világosabban fogalmaz: „Sokáig azt hitték, hogy az erdélyi székelyek a Kárpátokba menekült hun
rajoknak maradéka. De ez nem felel meg a valóságnak”.23 Odébb ő is pontosít:
„A keleti határok megvédelmezése céljából I. (Szent) László magyar király a
Kárpátok mentén a székelyeket telepítette”.24
A fentebbiek szellemében tájékoztatják a romániai magyar diákokat a következő esztendőkben használatba kerülő tankönyvek is.25 Egy 1937-es kiadású például hasonlóképpen, de néhány szó erejéig bőbeszédűbben nyilatkozik:
[Attila] „Halála után a hun birodalom felbomlott. Fiai visszavezették népüket
Ázsiába és itt szétszéledtek, vagy beleolvadtak a többi turáni népbe.” Illetve:
„A legrégibb betelepült elem Transylvániában a székelyek, akiket még Szent
László hozott az ország keleti csücskébe a Dunántúlról. Feladatuk volt a Kár-

20 Blénessy Alajos: Egy régi hetilap hasábjairól került elő a Csíki Székely Krónika legrégibb
ismeretlen magyar nyelvű másolata. Hamisíthatták-e a Krónikát 1796-ban, amikor
1776-ban magyar nyelven is megvolt? Csíki Lapok (Ziarul Ciucului). 1940(LII.) 7. (február
18).
21 Szőcs, 1920.
22 Uo. 35.
23 Lupaş, 1920. 26.
24 Uo. 36.
25 Candrea–Kováts, 1922. 16, 43; Buday, 1922.

366

EME
„HUNOK” KISEBBSÉGBEN

pátokat a kun betörések ellen megvédeni. A székelyek eredetét illetőleg napjainkban több elmélet látott napvilágot (Karácsonyi János, Iorga N. stb.)”.26
Miután valamennyi székely diák ezt tanulta az iskolában, okkal kérdezhetjük: honnan meríthette hun–székely tudatát a kor ifjú nemzedéke?
Kétségkívül, a szülők, nagyszülők, papok, valamint a magyar iskolák pedagógusainak szóbeli okítása tovább működött – a hivatalos diskurzussal szembeni konokságból adódóan –, valószínűleg élénkebben, mint korábban. Álljon
itt példaképpen a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium egyik VIII. osztályos
gimnazista diákjának, Kiss Lászlónak („Ladislaus Kiss”) „történelem”- (valójában inkább vallástörténet) füzete az 1936–1937. tanévből.27 A ceruzával írott
szöveg színleg a „vallás állapotával” foglalkozik, a népvándorlás kori Dáciában
és Pannóniában. Fejezetekre és leckékre tagolódik, az egyes leckék címei –
akárcsak a 18. századi tankönyvekben – kérdések formájában íródtak:
III. rész A vallás állása Daciában, Pannoniában a hunok alatt Atillától a
7 vezérig
„5. Milyen volt Dacia helyzete A[ttila] halála után az 5. században?
A[ttila] fiai visszatérvén az anyai királyságokba, Aladár Germaniába
(amint Ranszanus28 írja) […], ahol meghalt, Chaba Görögországba és innen Scythiába nagyatyjához, Bendegúzhoz. De azért Pannonia nem volt
annyira kicsiny és elhagyatott, hogy egészen műveletlen hagyták volna.
Ugyanis a csapatoknak olyan maradványai, amelyek unták a mindennapi
katonai gyakorlatot, s nem mentek el sem Scythiába Chabával, sem Germaniába Aladárral. Ott maradtak tehát hazájukban, melyről jól tudták,
hogy az életre szükséges javakban bővelkedik, a bennszülött nőkkel házasságot kötöttek, s az ezektől született gyermekek csodálatosan rövid
idő alatt felcseperedtek. Gondoskodtak a földek szorgalmas műveléséről,
barátságos kereskedelmük volt a szomszédokkal, s azon kívül a szomszédok közt szokásos barátságot kötöttek. Ehhez járult, hogy idő múltán a
két Misiából,29 Daciából (a mai Valachia) s nagy Germaniából és néhány
közeli népből lassanként sokan gyűltek össze arra a vidékre a föld termékenységétől vonzva, letelepülési szándékkal. Kinek amint tetszett lakásra alkalmas helyet választott magának. Egyébként, mivel senki sem uralkodott náluk, szerencsétlenül éltek, törvény nélkül, ki-ki saját
kénye-kedve szerint. Mivel a népek mindenfelé nagyon elszaporodtak, s
kormányzó nélkül nem élhettek, tisztességesen és igazságosan a sarmata
nemzetből egy Svatopolugus30 nevű férfit tettek meg maguknak vezetőül,
aki náluk tartózkodott. Kiváló okosságú volt, s a leghíresebb nemzetségből származott. Atyjának Marót volt a neve, aki maga is bölcs belátású és
a hadban való jártassága folytán annyira nagy volt, hogy korának összes
26 Denderle, 1937. 15, 99.
27 RNLHMH F 683 A székelykeresztúri unitárius gimnázium, II. Kéziratok 108.
28 Pietro Ranzano (Petrus Ransanus) dominikánus szerzetes, A magyarok történetének rövid foglalata című történeti munka szerzője.
29 Moesia Inferior és Moesia Superior.
30 I. Svatopluk, morva fejedelem 871–894 között.
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férfiait fölülmúlta. Az ő uralkodása alatt a magyarok serege 7 kapitány
vezetése alatt betört Pannoniába”.31
IV. rész (szakasz) A vallás állapota Daciában a 7 vezér kivonulása óta a 8.
században Gyula vezérig, akit a vezérségtől vallásos gyűlöletből István testvére fosztott meg
„1. Hogyan foglalták el a magyarok Pannoniát és Daciát?
744 Kr. u., 301 évvel Attila halála után V. Konstantin császár és Zakariás pápa idejében a magyarok másodszor törtek be Pannoniába. Mialatt
érkezésük híre Coscohoz (Cosco székely nemes lehetett) jutott, a székelyek nagy örömmel mentek eléjük Ruténiába és három hónap alatt elvezették őket arra a földre, amelyet most Erdélynek neveznek. (Thuróczi
szavai. Chron. P. 2. Cap. 2. Összehas. I. r., utolsó fej.) Más történészek,
mint Béla kir. névt. jegyzője 888-ra teszik. […] Erdély keleti részeit abban
az időben Attila seregének maradványai bírták, a székelyek; a nyugati
részeket a valachok, blakok (Blaci, Blasii) és slavok, akiknek vezére Geleu
(azaz Gyelü) a Szamos folyó közelében levő táborban lakott, s még máig
is Gyalunak mondják. A középső részt sokan népesítették be, mind a két
Moesiából, Daciából és más helyekről gótok, avarok és mások, amint fönnebb Pannoniából kitűnt. Ámde mivel ennek földnek lakói az egész világ
jelentéktelen emberei voltak, s nem volt egyéb fegyverük, mint az íj és
nyíl (L. Névt. j. 25. f.), ezeket a magyarok egytől-egyig meghagyva, először Pannonia lakóit támadták meg.
Pannoniát Attila halála után újra elfoglalták a római császárok és oda
helyezték pásztoraikat. A Tisza-Duna közötti földet Rutenia és Polonia
határáig Reanus, a bulgárok nagy fejedelme szállotta meg és szlávokat és
bulgárokat tett itt lakókká. A Tisza és Igfon [?] erdőség közti földet Erdély
határáig, a Marostól a Zomus32 folyóig Morout vezér (Maroth atyja a lengyel Svatepolugus) szállotta meg és Cozar népek (kazárok) lakták, míg a
bihari táborban Constantinus császár alattvalója élt (L. Béla Névt. XI. 20.)
Ez ellen a másokat messze fölülmúló vezér ellen a székelyek vezetése
mellett hadat indítottak és a Kárpát-hegység Máramaroson át átvonultak
a magyar táborig a legnagyobb nehézséggel, fáradtságosan, s ezért azt a
helyet, amelyet először elfoglaltak Munkásnak nevezték: mivel nagy bajjal értek arra a földre, amelyet maguknak megszereztek. A hirtelen megérkezéstől megrémült szlávok önként meghódoltak és végrehajtották a
parancsokat. (Béla jegyzője 12. fej.) Azért Árpád azt a földet, amely a Zomus, Tisza, Maros, a Meszes-kapu közt van a Nyír határig, a bihari vezértől, követek útján, ősi jogon visszakövetelte. Ez vendégbarátságot ígérve,
a földről azt felelte, hogy azt ő bírja őse jogán, akitől Attila kapta volt, és
urának, a konstantinápolyi császárnak engedelme nélkül senki sem veheti el az ő kezeiből. (Not. 20. f.)
Tehát Marot és Svateplug ellen háborút határoztak el. És az összes
székelyek, akik először Attila király népei voltak, a magyarok serege előtt
kezdtek lovagolni Marot ellen, átúsztak a Cris (Körös) folyón, a Cerumus
31 RNLHMH F 683 A székelykeresztúri unitárius gimnázium, II. Kéziratok 108. 9–10.
32 Szamos.

368

EME
„HUNOK” KISEBBSÉGBEN
hegy mellett és aztán tovább lovagolva a Tekereu (Tekerő) patak mellett
tábort jelöltek ki. (Not. 50. f.)”.33

Hogy a magyar egyházi intézmények tanárai meddig merészkedtek a történeti hagyományon alapuló székely-magyar múlt bemutatása terén, az minden
bizonnyal változott felekezetenként, iskolánként és személyenként. Olykor
egy-egy esemény – feljelentés, botrány, ezeket követő kivizsgálás és megtorlás
– lényegesen befolyásolhatta ezt a hozzáállást. Székelyudvarhelyen 1935-ben
egy helyi, román–magyar vonatkozással is bíró futballmérkőzésen történt ártatlan események idéztek elő a Római Katolikus Gimnáziumban – az állami
közigazgatási, rendészeti és tanügyi hatóságok zaklatásai és intézkedései nyomán – olyan légkört, amely sokáig ellehetetlenítette az efféle igyekezetet.34 A
székelykeresztúri vallástörténet-füzet viszont bizonyítja, hogy az iskola tankönyvek nélkül, illetve ezek ellenére is hatékony identitásalakító tényező tudott lenni.
Folytatva a történeti tudaterősítő eszközök számbavételét, az ismeretterjesztő folyóiratok cikkei – lásd Bányai Székelységét –, noha egy behatárolt,
adott műveltségi szintű és polgári igényű környezetben váltak ismertté közvetlen módon, ugyancsak hatottak. De voltak a jelenségnek jóval szélesebb
körben elterjedt, közérthető forrásai is. Ezek közül – úgy véljük – kiemelkedő
szerepet játszott Benedek Elek régebbi történeti-ismeretterjesztő munkájának a némiképp átdolgozott, egyszerű, olcsó kiadásban megjelent változata.
BENEDEK ELEK: MAGYAROK TÖRTÉNETE
A két világháború közt felnövő nemzedék hun–székely eredettudatára ebből is
A hadak útja című részlet lehetett nagy hatással:
„Meghalt a világverő nagy király, s ím, egyszerre megmozdultak a legyőzött népek. Ám jól tudták, hogy nem bírnak másképp a vitéz hunokkal, csak ha egymás ellen tüzelik Attila fiait. Az ármányos Detre volt a
bujtogató. Ez még mindig homlokában hordotta a nyilat, melyet Bendegúz lőtt volt belé. Homlokában a nyilat s szívében a bosszút. Két fia volt
Attilának: Aladár és Csaba. Hol Aladárt, hol Csabát tüzelte a másik ellen.
– Téged illet a királyság, te vagy az idősebb – tüzelte Aladárt. – Te vagy a
vitézebb, téged illet, tüzelte Csabát. És kétfelé szakadott a hunok népe.
Testvér testvérre emelte a kardját. Rettenetes volt a testvérek csatája.
Halomra hullott a hun, elesett Aladár is: saját testvére ölte meg. A világverő seregből alig maradt egynéhány ezer s még a fűszál is föltámadott a
maroknyi hun sereg ellen. Nem volt maradásuk Attila földjén.

33 RNLHMH F 683 A székelykeresztúri unitárius gimnázium, II. Kéziratok 108. 12–14.
34 Hermann, 2016.
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– Menjünk vissza magyar testvéreinkhez – mondotta Csaba királyfi –,
hívjuk el őket s közös erővel majd újra elfoglaljuk az én apám földjét.
Menjünk vissza, de ne mind. Maradjon itt háromezer vitéz. Őrködjenek
itt, amíg a magyar testvérekkel visszatérünk.
Úgy lett, amint Csaba királyfi mondá. Háromezer vitéz kivált a seregéből s letelepedett az ország szélén, a szép Székelyföldön. De mielőtt viszszaindult Csaba Szittyaországba, áldoztak a tűznek, áldoztak a víznek,
azután a levegőnek s végül a földnek. S megesküdtek mind a visszatérő
vitézek, Isten szabad ege alatt, hogy visszatérnek még a világ végéről is,
ha a székelységet ellenség támadná. Hírül hozza nekik azt a tűz, ha nem:
a víz, ha a víz nem: a levegő, ha az nem: a föld. […]
Telt, múlt az idő, eltelt ötven, eltelt száz esztendő, nem bántotta a
székelyeket semmiféle ellenség. De hiába várták Csaba királyfit a magyar
testvérekkel. Azt hitték, talán nem is találtak vissza, elvesztek valahol.
Pedig visszataláltak. És nagy kedve is lett a fiatal magyar vitézeknek,
hogy induljanak nyomban, annyi sok szépet regélt Csaba királyfi Attila
földjéről. Ám az öregek azt mondták: várjatok, addig ne induljunk, amíg
közülünk valakinek Isten meg nem jelenti: menjünk-e vagy sem. Ebben
megnyugovának a magyarok s éltek Szittyaországban.
Ezenközben a székelyek elszaporodtak s éltek békességben. Messze
földön híre volt nagy vitézségüknek: ellenség nem merte megháborítani.
Hanem sok mindenféle népek nem nyughattak, s ahogy egy kicsit erőre kaptak, közrefogták a székelyt minden oldalról. Még a fűszűl is feltámadt ellenük s egy székelyre száz ember is jutott. Hiába néztek Szittyaország felé, nem jött segítség. Csaba királyfi rég por és hamu volt…
De halljatok csudát, mi történt! Amikor éppen az utolsó csatára készült a székely, éjnek éjszakáján megvilágosodik az ég s ím, a csillagoknak fényes ragyogása közt megjelent Csaba királyfi s nyomában vitézek,
kik sok száz esztendővel annak előtte háromszor verték széjjel a székelyek ellenségeit. Nem hagyta a székelyeket az ő csillaguk, a Szaturnusz
csillag. Hírül vitte a magas menyországba Csabának: bajba’ van a székely!
– Fel, fel, vitézek! – kiáltott Csaba, s ím fölkerekedének a halott vitézek, végig száguldnak a csillagos ég boltozatján, sebes szélnél sebesebben, s a gondolatnál is sebesebben, s a székely határon, hol az ég ráhajlik
a hegyekre, leszállnak az égből.
Rettentő rémület szállotta meg az ellenséget a hun vitézek láttára, kik
az égből jöttek le s nem hagyják a székely testvért nagy veszedelmében.
Futott a tenger ellenség esze nélkül, nincs az a vitéz, aki megállani merjen, aki vissza is tekintsen.
És halljátok, csodáljátok, Csaba és vitézei ismét felszállanak a csillagos ég boltozatjára, s visszaszáguldanak azon az úton, amelyről jövének.
Ragyogó fehér út verődék a paripák lába nyomán, amely el nem enyészik
soha s megmarad örökké: a hadak útja ez.
Ott ragyog az égen, csillagos estéken”.35

35 Benedek, 1925. 18–23.
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Egyébként a rendelkezésre álló adatok alapján azt sem mondhatjuk bizton,
hogy az új államhatalom kultúrpolitikai illetékesei minden esetben nagyobb
ellenszenvvel viseltettek volna a székely–hun eredetmítosszal szemben, mint
ezt általában a magyar kisebbség hagyományaival tették. Azt láthattuk, hogy
a tankönyvek cáfolták ennek a tannak a történeti valódiságát, egyes román
szerzők pedig egyenesen a székelyek többségének román eredetét próbálták
bizonyítani. Másfelől viszont – mintegy kuriózumképpen – ismerünk román
érdekeltségű kiadó (Tipografia „Minerva”, G. Gârneţiu&Company, Odorhei)
gondozásában, román nyelven megjelenő kiadványt, mely népszerűsítette a
székelység hun származásának hagyományát.
JÓZSA IOAN: CÂTEVA MONUMENTE ISTORICE DIN JUDEŢUL
ODORHEIU 36
Józsa János (1901–1973, nem tévesztendő össze a korábban Szádeczkyvel vitázó Jósa Jánossal) a Kolozs vármegyei Kajántón született, középiskoláit 1922ben fejezte be a kolozsvári Piarista Gimnáziumban, majd szintén a kolozsvári
egyetemen szerzett diplomát román nyelv és irodalom, illetve világtörténelem
szakon (1927). Középiskolai tanárként tevékenykedett Nagyenyeden, Székelyudvarhelyen, Gyulafehérváron, Kolozsvárt, majd egyetemi oktató a Bolyai
Tudományegyetem Román Nyelv és Irodalom Tanszékén (1949–1959), ezt követően nyugdíjazásáig a kolozsvári 11-es számú Líceum (ma: Báthory István
Líceum) tanára. A román–magyar kulturális kapcsolatok és kölcsönhatások
szorgos kutatója volt, tanulmányt közölt a piaristák craiovai letelepedéséről
(1933), a román krónikák magyar vonatkozású adatairól (1936), publikálta a
moldvai krónikások székelyekre vonatkozó részleteit (1936), egy erdélyi magyar utazó havasalföldi úti jegyzeteit (1942), írt Nicolae Bălcescu 1849-es erdélyi békéltetési tevékenységéről (1945). E témakörben legjelentősebb tanulmánya: Szellemi párhuzam a XIX. század magyar és román irodalma között
(Preocupări Literare, 1936). Lefordította (közösen Victor Marinnal) Pápai Páriz
Ferenc Plenitudo vacui című kéziratát, továbbá sokat fordított klasszikusokat
és kortárs szerzőket románról magyarra és magyarról románra.37
Józsa János alább ismertetendő kis füzetét – némiképp paradox módon –
egy román művelődéspolitikai igény hívta életre. A rövid Előszóban idézi is Ion
Lupaş történész és kultúrpolitikus útmutatását, miszerint „a regionális történelem következetes és értő művelése által a különböző vidékek hajdani és mai
élete közötti kapcsolatok megerősödnek, és megerősödik ezek kötődése az
egész ország történetéhez”.38
36 Néhány történeti emlék Udvarhely megyéből.
37 RMIL. II. 548–550 (szócikkszerző: Dávid Gyula).
38 Józsa, 1932. 3.
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Az udvarhelyi várról a következőket olvashatjuk:
„A rómaiak után ez a vidék a gótok, majd a hunok uralma alá került.
Utóbbiak kiterjesztették a fennhatóságukat a magyar Alföldre is, Attila
alatt pedig Európa legrettegettebb népévé válnak.
A hagyomány szerint Attila halála után (453) 3000 hun, mégpedig Zekel törzse ide, Udvarhely térségébe telepedett, belőlük született a székelység”.39

A Budvárrról ezt írja:
„… Lehet, hogy régi római építménnyel van dolgunk, mivel mint láthattuk, az udvarhelyi vár elődje egy római kasztrum volt, és nem zárható
ki, hogy a rómaiak, látva a hely stratégiai alkalmasságát, egy erődítményt
emeltek ide; de lehet hun eredetű is, Buda (434–444) hun király által
építtetve, aki a híres Attila (434–453) hatalmas birodalmának keleti részét kormányozta; vagy alapítása Bud nevéhez kapcsolható, aki egy székely törzs főnöke lehetett, így pedig székely eredetű volna. Bármit is feltételezünk e vár eredetéről, a történelmi valóság az, hogy a székelyek
életében ugyanolyan fontos szerepet játszott mint Udvarhely vára.
A néphagyomány úgy tartja, hogy Attila e várban, mely az akkori Hun
Birodalom központjában volt, töltötte gyerekkorát. Az Attila halála után
(453) Erdélybe menekült 3000 hun, akiktől a székelyek származnak,
ugyancsak e vár köré telepedett.
A székelyek vezetőit a XI. századig rabonbánoknak nevezték. A rabonbánok fölött helyezkedett el a a főrabonbán. Ennek a székhelye Budvára
volt. A főrabonbán a székelyek fővezére volt. A székelyek választották, de
istenként tisztelték, így a hitbéli ügyeket leszámítva minden katonai és
polgári kérdésben neki volt döntő szava. A Budvárában áldozatot mutatott be a pogány isteneknek, elnökölt a székely nép közgyűlésein, bíráskodott a polgárok közti perekben és hadba szólította a népet veszedelem
esetén.
A magyarok érkezéséig (986) [így!] a rabonbánokat a hunok nemzetségéből választották. Az utolsó hun eredetű rabonbánok Bud és Zandir-hán
voltak. Utóbbi követséget küldött Árpádhoz, a magyarok vezéréhez, hogy
ismerje el a székelyeket alattvalóinak. Árpád teljesítette Zandir-hán kérését, és főrabonbánnak a magyarok nemzetségéből való Apoldot javasolta.
Apold lakhelye ugyancsak a Budvárában volt. Apold után Bucsin rabonbán következett, aki felvette a kereszténységet a székelyek egy részével együtt. Akkor a Budvára a megkeresztelkedett székelyek kezén maradt, a nemzeti kehellyel együtt, amelyet a várban őriztek. A pogány
székelyek azonban haddal jöttek a keresztények ellen. Kemény harcok
dúltak a Budvára falai alatt. A háború a keresztény székelyek vereségével
végződött, akik át kellett adják a várat.

39 Uo. 5–6.
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Béla király (1061–1063) idején a rabonbáni hivatal megszűnik, a régi
törzsi szervezettel együtt. Létrehozzák a székely ispánság intézményét.
Akkortól a székelyek vezetőit ispánoknak nevezték. Ők is a Budvárában
laktak, melynek védelme az ő feladatuk volt. Az utolsó székely ispán Sándor István volt, aki 300 határvédővel hősi halált halt 1241-ben, amikor a
tatárok a várat ostromolták.
A tatárok lerombolták a várat, melynek romjait betemette a föld”.40

A Zetelaka fölött elhelyezkedő „Zete vára” kapcsán megjegyzi:
„Mondják, hogy ebben a várban volna eltemetve Attila fia, Hadas Irnák…”.41

A bágyi vár ismertetésénél csakúgy, mint Budvárnál, a Csíki székely krónika
történetei elevenednek fel, hasonlóképpen zavaros olvasatban:
„Biztos forrásaink vannak arra vonatkozóan, hogy a XI. században a
Sándor família birtoka volt, melynek feje hozzáadva Druzsilla nevű lányát Kálmán László derék nemesemberhez, a várban fényes menyegzőt
tartott. A lakodalomban ott volt az Erdélybe menekült Árpád-házi László
herceg is”.42

Az Előszóban Józsa a tanítók és tanárok figyelmébe ajánlja munkáját, hogy
ennek segítségével ismertessék tanítványaikkal a tájegység érdekesebb műemlékeit. Nem tudjuk, a Székelyudvarhelyre és környékére telepedett románok (elemi iskolák tanítói – nem kevesen, majd minden faluban –, az udvarhelyi Ştefan Octavian Iosif Líceum, az Anastazia Şaguna Leányiskola meg a
székelykeresztúri román tannyelvű Tanítóképző tanárai, hivatalnokok, katonatisztek, altisztek, román vidékekről, főleg Besszarábiából érkezett diákok)
kezén mennyire forgott e könyvecske. A székely lakosság körében ekkor még
kevesen ismerték a román nyelvet olyan szinten, hogy hasznát vehessék. A
magyar anyanyelvű diákok – még ha jóindulatú tanítójuk netán próbálta is
beépíteni a tananyagba – ugyancsak keveset értettek e történetekből. Meg –
amint fentebb láthattuk – a felvonultatott mondák és hagyományok nehezen
egyeztethetők a kor tankönyveinek tartalmával. Józsa János munkája így is érdekes és egyedi színfoltja a mitikus székely múlt népszerűsítésének.

40 Uo. 9–11.
41 Uo. 17.
42 Uo. 28. A Józsa művéből idézett szövegrészeket Hermann Gusztáv Mihály fordította.
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LÉVAI LAJOS
Lévai Lajos (1894–1974) Kolozsváron született, ugyanott érettségizett a Református Kollégiumban (1913), egyetemi tanulmányait megszakította a háború. A frontszolgálatról hazatérve Fogarason, Kolozsváron és Petrozsényben
tanított (1918–1926), közben 1923-ban megszerzi a történelem–földrajz szakos tanári oklevelet, majd a szegedi egyetemen a bölcsészdoktori címet. Pedagógiai pályája Székelyudvarhelyen, a Református Tanítóképzőben, illetve a
Kollégiumban folytatódott, ahonnan 1949-ben vonult nyugdíjba.
Első jelentősebb munkája a Petrozsényről készült demográfiai tanulmánya.
Írt továbbá településmonográfiát, közölt néprajzi gyűjtést, ifjúsági regényt és
elbeszéléseket, színdarabokat és rádiójátékokat, történeti ismeretterjesztő
írásokat.43
Székelyföldi képek
Az ismeretterjesztő kiadvány bővebben Székelyudvarhellyel és környékével
foglalkozik, de Kirándulások címen Székelyföld turisztikai érdeklődésre számot tartó tájaira, illetve kulturális és néprajzi értékeihez kalauzol rövid leírások segítségével. A kötet mottója a „Székely dalosok jeligéje”:
„Száz vihartól törve, tépve,
Küzd a létért Csaba népe.
Ős dicsőség, régi bánat
Szárnyat ad még a dalának.
Zeng a dal…
Ébred lelke, régi álma:
Míg ez a dal el nem hallgat,
Csaba népe meg nem halhat”.44

A székely rovásírás ismertetése után következő, A székely nép eredete című
részben ezeket írja:
„Hogy Udvarhely anyaszéken találták meg a székely ős-írás sokatmondó tanúbizonyságait, ahol Buda-vára, Csaba-tornya [így! Feltehetően az Almási-szoros Csala-tornya helyett], Zetelaka őrzi a székely nemzet szent hagyományait, azt bizonyítja, hogy a nép lelkében őrzött
legenda Attila nemzetéről, a hun eredetéről könnyen történelemmé változhat. Hiszen vannak történelmi emlékeink, melyeket eddig nem vettünk figyelembe, pedig egyszerre megoldják a sok vélemény és elmélet-gombolyagot a székely eredetről”.45

43 RMIL. III. 371 – 372. (szócikkszerző: Balogh Edgár)
44 Lévai, 1940. 5.
45 Uo. 49.
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Ezután ő is összefoglalja az akkor vitában lévő különböző elméleteket a székely eredetkérdésről, majd véleményt nyilvánít:
„A sok elmélet, mikor határozottan állítja a maga igazát, az ellentétek
zűrzavarában mindig azt a hatást kelti, hogy nincsen igaza. Általában a
túlhajtott nyelvészeti búvárlatok okozták a történelem nyílt szeme megtévesztésére a látszólagos ellentétek sorozatát. Ha két testvért jellemezni akarunk, meg akarjuk határozni eredetüket, akkor nem elég csak az
orrukat vagy a lábukat írni le tüzetesen, mert az sokszor különbözik. A
szív, a vér, éppen olyan fontos itt, mint a lélek. Úgyhogy a különböző és
külsőleg ellentmondó elméleteket, mint részleges megállapításokat egy
egésszé lehet tömöríteni. A székely nemzet a honfoglaló magyaroknak édes
testvére, a hunok s más töredékrokon turáni nép leszármazottja, a honfoglalás után vitézsége jogán határőr szolgálatot teljesített. Erre lelkiismeretünk
is igent dobog!”.46

Poloniţa–Lengyelfalva monográfiája
Orbán Balázs szülőfalujának 1935-ben megjelent történeti-néprajzi leírása
sok tekintetben különbözik a műfaj megszokott munkáitól: olykor lírai betétek, történeti-erkölcsi elmélkedések vagy éppen góbéhumor szakítja meg az
idő múlásával mindenképpen felértékelődött adatközléseket. Efféle elmélkedés a következő is:
„Először is le kell számolnunk egy balhittel. Újabban burján sűrűséggel kezd megerősödni az a felfogás a történelem egész területén, hogy
egy falu vagy város, még tovább egy országrész területéhez annak a családnak, nemzetségnek van joga, akié először volt. Ezzel a fejlődés útját
akarjuk megtagadni, s az értelmetlenségnek ingoványában veszítjük el
józan tájékozódásunkat. Kik voltak Erdélyben előbb? Árpád magyarjai?
Vagy a római dák ősök utódai: a románok? Hangzik a terméketlen perpatvar. A románok természetesen, hiszen a magyarok Névtelen történetírója, Anonymus is elismeri, ezt mondják. De a magyarok bejövetele csak
második honfoglalás, mert az első honfoglaló, még Gyelu népe előtt az
Istenostora, Attila volt. Így lehet ezt a fölösleges vitát egészen Ádámig és
Éváig folytatni, ahol ez az okoskodás helyesen állapítja meg, hogy mindnyájan testvérek vagyunk s nincsen helye semmi vitának”.47

46 Uo. 50–51.
47 Lévai, 1935. 14.
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Bálványos vára48
Több szerző után Lévai is hozzányúl a pogány és keresztény székelyek harcát megörökítő mondához, melynek eddigi feldolgozásai a Csíki székely krónika
elemeit is felhasználták. Szerzőnk is ezt teszi: a főhős „Opur Gejza rabonbán”,
a szereplők közt ilyen neveket találunk, mint: Gyula, Horkász, Kadosa, Kádár.
Színre lép „a fő horkász, pogány áldozár nehéz, bíbor palástban arany szegélylyel, fehér szakállal, fején hermelin prémes, hegyes süveg”.49 Odébb megjelenik a rabonbánserleg is, noha nem egészen oly alakban, mint „Anacharsis
kelyhe” (meg a krónika értelmében bálványosvári jelenléte sem volna indokolt):
„Opor: (Az apród hozzáviszi az arany serleget, amelynek ivócsészéje elefántcsontszerű csontanyag. Feláll. Ajkához emeli.) Az ős széköly áldozó poharat, Ukkon-apánk serlegét emelem mindnyájunk boldogulására! (Miután húzott belőle, leül, az apród tovább viszi. Két lantos hárfaszerű játékba
kezd, amihez a síposok is hozzájárulnak. Az apród szerre jár a pohárral.)”.50

Lévai Lajos Erdély viszonylatában nem volt jelentős író. Székelyudvarhely
lakossága viszont nem csupán a Tanítóképző, illetve a Kollégium tanárát tisztelte benne. Bár nem itt született, igen jól beépült a kisváros társadalmába,
délceg termete és jó szónoki alkata alkalmassá tették közösségszervező feladatok ellátására, amelyek közül a legjelentősebb a híres Székely Dalegylet
elnöki tiszte volt. Az egylet a két világháború között fő szerepet játszott a település önszerveződéses alapú polgári-művelődési életében. Ez a város többségét kitevő iparos réteg előtt is megbecsültté és népszerűvé tette Lévait. Írásai általában közérthetőek voltak, így ezeket az egyszerű iparos emberek is
olvasták, komolyan vették.

48 Lévai, 1940b. A mű még a bécsi döntés előtt jelent meg. Erre utal a kiadás helyeként
feltüntetett „Odorheiu-Székelyudvarhely” névváltozat meg az utolsó oldalon olvasható
felirat: „Cenzurat. Căpt. Vârtaciu. Odorheiu, la 5. Nov. 1939.” A Székelység 1939. (IX.)
7–8. száma (63) arról tudósít, hogy a pesti rádióban a darab 1939. július 14-én került
bemutatásra.
49 Uo. 8.
50 Uo. 11.

376

EME
AZ EMIGRÁCIÓ VISSZAVÁG

AZ EMIGRÁCIÓ VISSZAVÁG

TÖRTÉNÉSZEK – CÉHEN BELÜL
A Magyarországra telepedett, akadémiaközeli erdélyi szerzők nincsenek könynyű helyzetben. Az anyaországba kivándorolt székelység zömét – vagy legalábbis hangadó rétegét – egy radikális politikai és történelmi elveket valló
széles csoport alkotja, melynek elvárása a tudósokkal szemben, hogy a szkíta–
hun–székely eredet és folytonosság tanát terjesszék. Ez viszont – a történeti,
nyelvészeti, népismereti kutatások időközben bekövetkezett fejlődése, új
irányvonalai mentén – nem vállalható a történetírás igényesebb művelői által.
A dilemmás helyzetet Szádeczky Lajos vázolja, diplomatikusan kerülgetve a
probléma megnevezését. 1927-ben megjelent székely történeti szintézisének
Előszavában elmeséli, miképpen 1892-ben a székelység történetének megírására (még 1872-ben) alakult bizottság őt bízta meg a feladat véghezvitelével.
„Hosszú évek munkája” nyomán megszületett egy „50–60 ívet kitevő két kötetnyi” anyag, melynek egy gépelt példányát 1919 őszén, Erdélyből való végleges távozásakor magával vitte, és 1920-ban, „felolvasás keretében” bemutatta
„a Magyar Tudományos Akadémia történelmi osztálya ülésén.” Közben viszont szerteágazó okok következtében „a M. T. Akadémia könyvkiadása is
megcsappanván”, a munka megjelenésének reménye távolodni látszott. A tervet „a menekült erdélyi honfitársak” Hargitaváralja jelképes székely községe
menti meg, mely „előfizetési felhívást bocsátott ki a felényire összevonandó
munka kiadására”.51 Ez viszont a szerző részéről nemcsak terjedelmi áldozatokkal járt, noha Szádeczky erről nem beszél. Az első részben, A székelyek eredete című fejezetben bemutatja az igényes tudomány szintjén akkor vitában
lévő, az Attila hunjaitól való közvetlen leszármazást és területi folytonosságot
tagadó elméleteket (Hunfalvy Pál, Nagy Géza, Pauler Gyula, Sebestyén Gyula,
Thury József, Karácsonyi János, Erdélyi László, Tagányi Károly, Hóman Bálint).
A felvonultatott szerzők között van a szintén Magyarországra költözött Sándor Imre is, aki fiatal székely történészként korábban a Csíki székely krónika
igazának kemény szavú védelmezője volt, de közben véleménye módosult, és
„a székelyek Erdélybe települését a gyepűrendszerrel hozza kapcsolatba. A
székelyek, mint a magyar szállásbirtokok előtti gyepűk (határkerítések) őrei
haladnak előre a Körös folyók melléki Csiglamezőtől (mely törökül határkerítést jelent) Erdélybe”.52
51 Szádeczky Kardoss, 1927. II.
52 Uo. 22. Sándor Imre véleményét bővebben három év múlva megjelenő munkájában fejti
ki, ahol a Csíki székely krónika kérdésével egyáltalán nem foglalkozik. (Csíkszentmihályi
Sándor, 1930)
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Majd Szádeczky előtárja saját véleményét, kínosan vigyázva, hogy a „Hargitaváralja” jó szándékú, de határozott elvárásokkal bíró tagjait lehetőleg meg
ne bántsa, így nyitva hagyva a „hun kiskaput”:
„Minden jel arra mutat, hogy a székelyek nem mások, mint a Konstantin császár által kabaroknak nevezett, de tartományukról magukat valószínűleg szikileknek mondott, avagy a kabarokkal együtt csatlakozó szikek (szikeliek), a perzsák szerint bolgár (azaz hun eredetű) eszegelek”.53

A hun leszármazás tanát ellenzők között találjuk Grexa Gyulát.54 Véleménye azért érdekes, mert nem elégszik meg az egyszerű cáfolattal, sőt az alternatíva megfogalmazásával sem, hanem keresi a magyarázatot a székelység
körében élő eredethagyományra is. Úgy véli, „mivel a magyarságnak a honfoglalást követő első félszázadban még nincsen tudomása hun-magyar hagyományokról, a magyar-hun monda csak ebben a hazában alakult ki, átvéve az eddig
itt lakó oly népektől, kik ilyen hagyományok istápolói voltak”.55 Kérdés viszont számára, hogy a krónikások miért az általa magyar telepeseknek tartott
székelyeket említik e hagyományok őrzőinek:
„… Ez a hagyomány az erdélyi bércek közé el nem juthatott s ott olyan
erővel nem élhetett, hogy a magyarság odatelepült részeiben a hun-magyar (= székely) rokonság tartós hitét fölkelthette és meggyökereztethette volna. Ennélfogva föl kell tennünk, hogy Erdélyben a magyar (= székely) beköltözés előtt ottlakó hun-török bolgárok ajkán is éltek
hagyományok a hunokról, és ezek a hagyományok továbbéltek a székely
népnél a bolgárok és a magyarok összeolvadása után is, olyan intenzitással, hogy annak hatása alatt a XIII. század naiv közvéleménye már az
egész székely népet Attila népének, hunok leszármazottjának tartotta”.56

Grexa Gyula érdekes írása a szerző magánkiadásában jelent meg, szűk szakmai körben válhatott ismertté, az ellenvélemény szakmabeli és céhen kívüli
képviselői széles nyilvánosság előtt nem vitáztak vele. Erdélyben szinte ismeretlen volt, a közvéleményre nem gyakorolhatott jelentős hatást.
Endes Miklós (1872–1945) képzettsége szerint jogász, ez a szakma jelentvén egész életén keresztül megélhetése alapját. Szakszerű jogtörténeti és történelmi vizsgálódásai nyomán viszont szoros kapcsolatai alakultak a magyarországi történettudomány jeles képviselőivel, elsősorban Hóman Bálinttal, aki
kritikai észrevételekkel, tanácsokkal kísérte történetírói pályáját. Székelyud53 Uo. 16.
54 Grexa Gyula (Budapest, 1891–1977) művelődéstörténész. A budapesti egyetemen szerzett bölcsészdoktori címet, állami ösztöndíjasként kutatott Firenzében, Lipcsében, Berlinben és Münchenben. Könyvtárosként dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd
1927-től 1949-es nyugdíjazásáig a fővárosi Werbőczy Gimnázium tanára volt.
55 Grexa, 1922. 13.
56 Uo. 13–14.
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varhelyen született, hivatalnok édesapja (Endes Kálmán), csakúgy mint édesanyja (Istvánffi Jozefin) régi csíki székely nemesi családok sarjai. Középiskolai
tanulmányait a marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumokban végezte, majd a kolozsvári egyetemen szerzett jogászdoktori oklevelet alig 20 évesen. Különböző helyeken tevékenykedett bíróságokon, törvényszékeken és ügyészségen (Székelykeresztúr, Brassó, Gyulafehérvár, Csíkszentmárton, Kolozsvár), míg 1913-ban a budapesti Ítélőtáblára került, 1922-ben
pedig a Közigazgatási Bíróság bírája lett, egészen nyugdíjazásáig. Több székelységtörténeti munkája kéziratban maradt, két jelentős kötete viszont bekerülhetett a tudományos élet körforgásába: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története 1918-ig (Budapest, 1935) és Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig (Budapest,
1938).57
A székelyek eredetéről, letelepedéséről alkotott véleményét utóbbi művében – Hunfalvy, illetve „a nyelvtudomány igája” alá került kutatók elméleteinek bírálata után – így összegzi:
„A letelepedés kérdését ekként gondolom el. Attila hunjainak megjelenése előtt Moldovában a Keleti-Kárpátok alját a nyugati gótok lakták,
Erdélyben a Küküllők, a Maros-mentét a keleti gótok, a Zsil, Maros, Alsó-Tisza és Al-Duna által határolt területet a gepidák. Attila birodalmának szétbomlása után, 452 körül, a nyugati és keleti gótok már előzően
elvándoroltak. A gepidák megmaradtak a jelzett területen, inkább nyugat
felé terjeszkedtek, a mai Székelyföld, főként a Keleti-Kárpátok vidéke –
üresen maradt. Így valószínűnek mutatkozik a krónikák azon előadása,
hogy Ellák hunjai közül egy tömeg, mert a 3000 lovas csak jelképes szám,
ez szolgákkal és családtagokkal együtt kitehet 30 000-et is, a Keleti-Kárpátok tövében, a hegyek közé telepedett le. […] Attila birodalmának szétesése után a székelység Felcsík, Alcsík és Kézdiszék területeit szállotta
meg, Udvarhelyszéket és Marosszéket pedig nyilván az előbb említett
székelységgel kapcsolatos avar törzsrészek”.58

A Csíki székely krónika vitájában az eredetiség híveként, de a kérdést némiképp árnyalva foglal állást:
„… 1796-ban nem koholták a »Csíki székely króniká«-t és annak Sándor Zsigmond nem lehetett a szerzője. Farkas János Nepomuk egy 1695.
évi régi iratot másolt le, mely egy 1533-ban készült eredeti másolataként
tűnt fel. A Farkas János Nepomuk által beküldött másolatot a történetírás minden lelkifurdalás nélkül elutasíthatta volna, de nem tette; a történetkutatás hovatovább halad, úgy fogja találni, hogy a székely őstörté57 Pál-Antal Sándor: Dr. Endes Miklós, a székely múlt kutatója. www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/csiki_2009_regeszet/pages/008_Pal_Amtal_Sandor.htm [2017. 08. 23.]
58 Endes, 1938. 4–5.
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netre nézve a »Csíki székely krónika« nem mondott valótlant. Magam
történeti forrásmunkának sohasem tekintettem, rá mint forrásra nem
hivatkoztam. De nincs okom kétségbe vonni, hogy 1533. évben ennek az
iratnak a magva létezett, a kompilátora Mátyás András vagy András Mátyás,59 de ha ő volt a szöveg írója, akkor nem volt székely, hanem Dunántúlról jött szláv pap, aki a magyar történetírás forrásait ismerte. Az 1695.
évi másolatot is csak ilyen pap írhatta”.60

Endes tehát, bár kétkedően viszonyul a krónika forrásértékéhez, 1533-as
datálását hitelesnek tartja, és úgy véli mint „Csík történetírójának” kötelessége megvédeni „Sándor Zsigmond s más meggyanúsított társai ártatlanságát”.61
A magyarországi tudományos élet forgatagába került másik repatriált székely, Rugonfalvi Kiss István (1881–1957) Gyimesfelsőlokon született. Apja
(Kiss Ferenc) pénzügyőrtiszt, édesanyja Bálint Júlia. Az elemi osztályokat
Csíkszentgyörgyön járta, majd a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban
és a székelyudvarhelyi Református Kollégiumban tanult tovább (időközben a
család visszaköltözött származási helyére, a Székelykeresztúr melletti Rugonfalvára). Bölcsészetet és jogot hallgatott a budapesti egyetemen, majd ugyanott jogi doktori oklevelet szerzett 1904-ben. 1906-ban Győr vármegye főlevéltárosa, 1912-ben állást nyert a debreceni Református Kollégiumban induló
bölcsészkaron. 1914-ben az induló debreceni Tisza István Tudományegyetem
Történelem Tanszékének tanára lett, 1931–32-ben pedig az intézmény rektora.
A nemes székely nemzet képe című, általa szerkesztett és részben írt munka
1939-ben és 1940-ben jelent meg, három kötetben. Az elsőben a székely eredetkérdésről így ír:
„Az ősi hagyományt, két egymástól független, részletekben nem is
egyező krónikánk tartotta fenn. Megegyezik mindkettő abban, hogy a
székelyeket a hunok utódainak tartja. […]
A magyar romboló kritika ízeire szedte ezt a hagyományt és megtámadta úgy magyar, mint székely vonatkozásban a »hunmonda« történelmi értékét. […]
A történelmi kritikának – (és ezt az egyetemesen elfogadott módszertani elvet mindenkinek tudnia kellene, aki história írásra adja bánatos
fejét!) – a hagyománnyal, mondával szemben nem az a feladata, hogy azt
megtagadja, hogy azzal alkudozásba se bocsátkozzék, hanem az, hogy józan érzékkel hámozza ki a mondai elemekből az igazságot. Minden mondában van valami történelmi mag és ezt megtalálni éppen a történetíró
feladata.

59 András Mátyás „Csíki Törvényes embör” volt a krónika 1533-as „hitelesítő” személyei
között az írástudó.
60 Endes, 1938. 517.
61 Uo. 519.
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Nem áll az, hogy a magyar hunkrónika nem a néphagyományt tartalmazza. Elárulja ezt már a krónika is, midőn Csaba vereségéről és Görögországba vonulásáról ír. Ehhez hozzáfűzi – és ez az összes középkori krónikákban előfordul –: vulgus adhuc locitur in communi: a nép most is
beszéli közönségesen. Ez és a krónikák más hivatkozásai a köztudatra (dicitur stb.) napnál fényesebben igazolják, hogy a hun származás a köznép
tudatában élt és a krónikás abból is merített. […]
De minket most nem érdekel a hunmagyar hagyomány, hanem a hunszékely származás, melyről igazán elmondhatjuk a magyar krónikákkal:
vulgus adhuc loquitur, a nép most is beszéli. Felelevenednek gyermekkorom emlékei: milyen szent áhítattal hallgattam a budvári mondát, hogy
zarándokoltam el már zsenge koromban Rika sírjához és azután érett
elmével hogyan nyomoztam a hun székely származás hagyományát viszsza a legrégibb időkig, régi tudósok munkáiban, követjelentésekben, pápai és más oklevelekben, törvényekben, a Tripartitumban. »Mese, mese!«
– mondja Hunfalvy Pál – »a mese nem válik történelemmé akárhányszor
emlegetik«. Ő a hunszékely kérdést főleg nyelvészeti szempontból nézte.
Mivel nem hitt a hunmagyar származás hagyományában, a magyar és
székely nyelv azonossága folytán nem hitt a székelyek hun származásában sem. Ehhez a kétséghez hozzácsatolt egy történelminek tekinthető,
szinte megcáfolhatatlan érvet: lehetetlennek tartotta, hogy a krónikák
3000 hunja, még ha el is tudott menekülni a hunbirodalom bomlásától, a
népvándorlás zivatarai között megmaradhatott a honfoglalás koráig.
Ezt az érvet nem ő találta ki. Fasching Ferenc jezsuita atyánál találjuk
legelőbb (1725). Hunfalvy csak felmelegítette, de szigorú hangoztatásával hatott olyan historikusokra is, akik más érveit nem tartották csalhatatlannak.
[…]
A 3000 székelyt különben sem kell szám szerint venni; a számadatok
egykorú tudósításokban nem szoktak pontosak lenni. Még követjelentésekben is előfordul egy-két nullás tévedés is. […] De tegyük fel, hogy csak
3000 hun harcos menekült el Dáciába, tudnunk kell azt, hogy harcosokat
cselédség nélkül nem lehet elképzelni. A háromezer hun harcos családjával, cselédségével, marháival jelenik meg a középkort és különösen a nomád népek életét ismerő historikus előtt, amikor képzeletében ezt a néptöredéket elhelyezi valahol Dácia hegyei közé.
[…]
…Hogy a maroknyi székelység mi módon maradhatott meg a hunbirodalom felbomlásától a honfoglalás koráig. […]
I. Orbán Balázs elévülhetetlenül becses munkájában felfedte a Székelyföld nyugati és déli erődítéseinek nyomait. Fejtegetéseit és észleleteit ma is nyugodt lélekkel elfogadhatjuk: csupán azt jegyzem meg, hogy
tévedett akkor, midőn kővárak omladékait kereste és csak itt-ott talált
alapokat és töltéseket. A székelyek kővárakat nem építettek, hanem csak
fatornyokat és csak hegycsúcsok könnyebben hozzáférhető lejtőin alkalmaztak töltéseket; de tagadhatatlan az általa megállapított nyugati és
déli várrendszer létezése és egyben a székelyek ősrégi létezését is bizonyítja.
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II. A 3000 székely – ha cselédségüket nem is számítjuk – nem maradt
mindig 3000 székely. Későbbi szaporaságukból következtetve, számukat
minden generáció megkétszerezte. Ez azt jelenti, hogy honfoglaláskor
számukat minimum 100 000-re becsülhetjük.
III. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a székelyek nem maradtak sokáig önmagukra hagyatva.
Hagyományaink szerint Csaba vezérlete alatt Görögországba menekült 15 000 visszatért és Dácia tartományban, Moesiában telepedett le.
Erről tud Jordanes is, de szerinte nem Csaba, sem pedig Irnák, hanem
testvéreik, Emendzar és Ultzindur telepedtek meg ott. Letelepedésük helyét is meg lehet határozni: az Utus és Oescus folyók tájéka, szemben az
Olt és Rhabon folyók torkolatával. Thierry híres munkájában nyomon
kíséri a hun törzsek sorsát, megállapítja, hogy egymással érintkeztek,
egymást segítették és állandóan készültek Attila birodalmának visszafoglalására. Ebből feltételezhetjük, hogy az egymással oly közel eső székely
és moesiai hun telep is érintkezett, sőt a szép Csaba-monda az emlékét is
megőrizte annak, hogy tőlük segítséget kaptak. Ez a történelmi magva a
Csaba mondának; ugyancsak történelmi szempontból értékelhető azon
része, hogy a hadak útján segítségre siető Csaba seregével ott száll le a földre, hol az égboltozat a havasokkal összeér! A Csíki-havasokkal… ahová
végszükség esetén visszavonultak.
IV. Nem vette kellően tekintetbe történetírásunk azt sem, hogy a hun
uralom – amint annyi emlék igazolja – Dáciára is kiterjedt és semmi adatunk nincs arra, hogy ott a hunok nagyobb vereséget szenvedtek. Fel lehet tehát tételeznünk, hogy nem Pannóniából menekültek a sicambriai
csata után, hanem a hun birodalom virágzó korában is ott éltek, összekötő
kapocsul szolgáltak a pannóniai és őshazai hun törzsek között. A hun
birodalom bomlása után menekülésre azért nem gondoltak, mert tudták
azt, hogy földjüket meg tudják védelmezni. Valószínű, hogy Dáciában
más hun csapatok is maradtak vissza, és ezek szolgáltatták a Székelyföldön kívül lakó székely telepek népét.
V. A hun nép sok törzsből állott; a hun szót olyan fogalomnak kell tekintenünk, mint a germánt vagy a szlávot. Az avar nevű hun törzs – természetesen más rokon törzsekkel együtt – visszaállította Attila birodalmát. Európa csakhamar megtudta, hogy a hun és avar között csak
névbeli különbség van. A longobárd származású Paulus Diaconus, aki az
avarok viszonyait az avar-longobárd háborúval kapcsolatban igen jól ismeri (hivatkozik is a háborúban részt vett longobárdok elbeszélésére!)
írja, hogy az avarok tulajdonképpen hunok voltak, avarnak egyik királyukról nevezték őket. Ő is és más történetírók is emiatt általában hun
név alatt emlegetik őket. Több írónál előfordul a kifejezés: Avari qui et
Huni, vagy megfordítva. Köztudomású dolog az is, hogy a görög császárnak az avar követek előterjesztését hun tolmácsok tolmácsolták. Semmi
okunk sem lehet tehát kétségbe vonni a hunok és avarok szoros vérségi
kapcsolatát. […]
…A frank háború után az avarok egy része Dáciába vonult, ahol – miként a hunok idejében – volt legalább annyi avar katona, amennyi elégséges volt az avar uralom helyi biztosítására és a keleti törzsekkel az öszszeköttetés fenntartására. Erről bizonyságot tesz Ravennai Guido a VIII.
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században, kinek állítása szerint Dácia lakói Uni qui et Avari, azaz hunok,
akiket avaroknak is nevezünk. Miként a hun, az avar birodalom fő ereje is
Dunántúl tételezhető fel. Mindkettő világuralomra tört és ezért bázisát
nyugatra helyezte át, mindkettő ereje ott tört meg, de mindkettőnek dáciai és Dácián túl fekvő telepei épen maradtak. Az avarok egy részének
Dáciába költözése csak erősíthette a rokon székelyek biztonságát, mert
egy részük a székelyekhez csatlakozott. Csodálatos, hogy azon divatossá
lett felfogással szemben, mely szerint az avarokat Nagy Károly kiirtotta,
Orbán Balázs szerint a marosszéki székelyek megőrizték annak emlékét,
hogy a szék egy részében (Mezőbánd, Geges, Rigmány) avarok laktak és
ezt a hagyományt az újabb régészeti kutatások igazolták. A honfoglalás
korában tehát még három avar telep volt hazánkban: az egyik Erdélyben
érintkezésben a székelyekkel, a másik Dunántúl Noricumban, a harmadik
Konstantinos szerint a fehér horvátok között. Az a feltűnő hasonlóság,
amely a dunántúli (Komárom és Somogy vidéki) és székely nyelvjárás között
van, az avarokra vezethető vissza. A két nyelvjárás hasonlósága vezetett
arra a hibás következtetésre, hogy a székelyeket Szt. László, sőt valamelyik XIII. századi király telepítette Erdélybe.
A hun és avar telepek csatlakozása nélkül a honfoglaló magyarság nem
lett volna képes Pannóniát és Dáciát meghódítani és olyan erőt kifejteni,
mely nevét ismertté és rettegetté tette egész Európában. […] Ismételten
átnéztem lelkiismeretesen az összes külföldi forrásokat; ezek nemcsak
azt tudják, hogy a hun, avar és magyar azonos nép, hanem valósággal rátukmálják a magyarokra a hun, vagy avar (agareus) nevet. Akad olyan középkori krónikás is, aki a hunokat, vagy avarokat virágzásuk korában is
Hungarus néven emlegeti, de olyan adat, amely a három nép azonosságát
kétségbe vonná, nem maradt korunkra. Hun, illetőleg székely örökségünkből kifolyólag nemzetünk boldogabb idejében Magyarország keleti határa a
Szeret folyó volt, és avar örökség, hogy a nyugati határt az Enns folyó öntözte.
VI. Kétségtelen dolog, hogy a dáciai és moesiai hun telepek és székelyek, mint ugyanazon nép tagjai, testvéri összeköttetésben állottak az
avarokkal. A bázisát Dunántúlra áttett avar birodalom keleti érintkezésére a székely szorosok nyitottak kaput. Az avar birodalom szerencsétlen
frank háborúival egy időben egy másik testvér népet, a magyart kezdte
nyugat felé sodorni a történelem titokzatos hulláma. Útja megpróbáltatásokon, szenvedéseken át vezeti a dáciai testvér néptöredékek felé. Elkerülhetetlen volt, hogy etelközi hazájában, mely a Szerethig terjedt,
érintkezésbe ne jusson a szomszédos székelyekkel, akik a Szereth jobb
partján legeltették barmaikat. Ennek emléke megmaradt a régi források
alapján dolgozó Abulfeda arab író munkájában, amely szerint a magyarok
földje a székelyek és besenyők tartománya között volt. […]
Ha a honfoglalásban két hatalmas ellenség által a legrosszabb pillanatban megtámadott, csaknem védtelen magyar törzsek áradását látjuk;
ha számot vetünk azzal, hogy a keletről űzöttek észak felé menekültek,
de útjuk mindenképpen Dáciába vezetett még azoknak is, kik a Szeret és
Prut völgyében északra tartottak és a Vereckei-szoroson át jutának biztos révbe és végül, ha számot vetünk azzal, hogy a menekülők a testvér székely és avar nép védelme alá jutnak és ezen védelem alatt találják az idegen
zsoldból visszatérő magyar hadak; ha mondom, mindezekkel számot vetünk:
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csak akkor méltányolhatjuk a székelyek első nagy szerepét a magyar nemzet
életében! Csak a hun-székelyek és dáciai avarok vendégszerető segítségével
szerveződhetett át a szétugrasztott tömeg cselekvő, terjeszkedni képes hódító
nemzetté. […] Hunok, avarok, székelyek együtt harcoltak a magyarral Attila
örökéért, egy diadalmas nagy birodalomért. […]»Ettől kezdve eltűnt a hunok és avarok neve« – Aventinus szerint, de megmaradt a székely név és
nép. […]
Bármennyire nehezére esik a magyar hagyományok rombolóinak, be
kell látniok végre, hogy a sors különös játéka, vagy magasabb rendeltetés
vezérelte a székelyeket hegyeik közé. Ők mentették meg és segítették újjászervezni a földönfutó magyarságot. És azután is az a nehéz feladat
hárult reájuk és a bizonyára melléjük rendelt magyar testvéreikre, hogy a
magyarságot védelmezzék legveszedelmesebb ellenségük ellen, helytálljanak a Szeret vonalán, vagy visszavonulva a Kárpátok bércei között, míg
a magyar haderő ellenük felvonulhat”.62

Rugonfalvi tehát hitet tesz a krónikások hármas honfoglalása mellett,
szembefordulva ezzel kora történetkutatásának akadémiai vonalával, de az
emigráció székely radikálisai szerint nem eléggé. A Csíki székely krónikával
kapcsolatban ugyanis óvatosan kritikus álláspontot képviselt, amivel később
vádak zuhatagát zúdította magára:
„Ha a csíki székely krónikának hitelt adhatnánk, nem kellene ebben a
korszakban sötétben tapogatóznunk; de bármily nehezemre esett, nekem is meg kellett állapítanom, hogy az legjobb esetben a XVII. század
legvégéről származó tákolmány. A hitelesség ellen eddig felhozott (nem
mindenben helytálló) érvekhez csak kettőt csatolok. Előfordul benne a
Trisedis (Háromszék) kifejezés, melyet emlékezetem szerint a XVII. század előtt nem használtak. A hamisító munkáját az 1691. évi 14. t.c. idézésével (a székelyek az emberi nem legharciasabb népe!) kezdi. Osztom
azonban Jakab Elek véleményét. Ebben az infamis hamisítványban olyan
adatok is előfordulnak, melyeket történelmi érzékkel bíró ember feltétlenül hitelesnek ítél. Annak, aki ezt a krónikát összerótta, kétségtelenül
hiteles régi adatok is állottak rendelkezésére. Bár inkább azokat jegyezte
volna le és adta volna tovább. Jakab Elek kísérletet is tett arra, hogy a
hitelesnek látszó adatokat felhasználja; – én ilyen kísérlettől óvakodom”.63

Azokra a támadásokra, amelyek Rugonfalvit e véleménye miatt érték, viszszatérünk. Egyelőre rögzítsük a tényt, hogy Szádeczky 1927-ben közzétett
munkája után, a békeévek legvégén, újabb székelységismereti szintézis látott
napvilágot. Erdélybe egyelőre nagyon kevés kerülhetett belőle, de 1940 után
annál több. Elfogultságával, apró és bosszantó, az igénytelen szerkesztésből
adódó – helyenként pedig súlyos – hibáival együtt, egy képzett történész tudo62 Rugonfalvi Kiss, 1939. 48–70.
63 Uo. 79.
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mányosságra törekvő munkájának tekinthetjük. Stílusa közérthető az őszintén érdeklődő, szakmán kívüli olvasó számára.
TUDOMÁNY ÉS ÜGYBUZGÓSÁG HATÁRÁN
Idős Jósa János: Újabb adalékok a székelyek régi történetéhez
A korábban Szádeczkyvel, a Csíki székely krónika kérdésében két rendben is
hevesen vitázó Jósa János64 a háború után, némiképp árnyalva székely eredetelméletét, a témához kapcsolódó kis könyvet adott ki a magyarországi székely
emigráció egyik központjában, Szegeden. A székelyek Erdélybe telepedésének
történetét, a kérdés körül zajló vita bemutatása és kommentálása után, a következőképp foglalja össze:
„… Attila igazi hunjainak keleti ágát képező kazarok között, midőn a
kazár király és főemberei a zsidó vallásra tértek át, forradalom tört ki, s
akkor legelőször vált ki a főtömegből és ment nyugatra a harcot kezdő
kiváltságos, háromnemzetségű szakul, székely törzs, mely […] eme kiváláskor kapta a kabar melléknevet. Ez a székely nevű törzs telepedett le
Erdély keleti részén, egész a Szeret folyóig, ott hazát alapított, s mikor a
magyarok Etelközből kiűzettek, visszavonult a Szerettől a Kárpátok belső
védő vonaláig. Hogy innen valaha eltávoztak volna és később telepedtek,
hogy telepíttettek volna oda vissza, azt 200 esztendő alatt máig sem tudta senki bebizonyítani, a legnagyobb erőfeszítéssel sem. De a fennebb
megnevezett írók szerint ott laktak saját országukban a 9. században, ott
laknak azután is állandóan, azért mondják őket a 12–13. századi krónikások Erdély őslakóinak. Ivadékaik is székely nevűek, ezek is mindig elől
jártak a harcban; kiváltságosak voltak s olyan jogokat élveztek, aminőket
a legnagyobb magyar főúr sem élvezett soha, és három nemzetségűnek
nevezik őket is a középkori oklevelek, mikor csak két rend volt még köztük…”.65

Jósa e könyv lapjain is a Csíki székely krónika valódiságának kitartó védelmezője marad. Itt idézett, Szegeden napvilágot látott kiadványa az erdélyi székelyek között alig válhatott ismertté, így hatását inkább a magyarországi székely
emigráció soraiban fejthette ki, amelynek szervezésében fia, ifjabb Jósa János
jelentős szerepet vállalt.
Zsuffa Sándor: A hunok története
A huszár szó eredetét a szerző hun gyökerekre vezeti vissza, bátran kalandozva a régi korok elhalványult emlékeiben. Nála – miként az egész szellemi

64 Jósa, 1910; Jósa, 1912.
65 Jósa, 1929. 134.
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körnél, melyhez tartozott – a merész sejtések szilárd bizonyosságokként kerülnek az olvasó elé:
„A magyar regösök […], akik a vérségi kapcsolatok tudatának és a történelmi események ismereteinek megőrzői voltak, Attilánál jóval korábbi korból való eseményeket is ismertek s lantjaikon, amíg őket I. Endre el
nem némította, a Kr.u. 226-ban felbomlott pártus birodalom vallási és
történelmi eseményeit is zengték. A Csíki székely krónika panaszolja,
hogy Béla erdélyi vajda – I. Endre király, 1043–60, öccse – a pogány magyarok lázadásának leverése után a rabonbán, gyula, sarkasz [így!] stb.
méltóságok és helységek régi neveit törölte; a családok régi irományait
elégetni rendelte és a pogány istenekhez szóló régi imákat betiltotta:
»Ne wemoaguc bardous eseuleuc ereus zent ieleseit« = »Ne imádjuk pártus őselők erős szent jeleseit« (Magy. Ak. Ért. 1850. I. 23. o.).
Régi szokásokat, régi írások tartalmát és a pogány imádságok szövegét, mint a kereszténység terjesztésének akadályait, bizonyára azért kellett tiltani és irtani, mert elődeink között még I. Endre korában is sokan
voltak olyanok, akik a felbomlott pártus és hun birodalom történetét, a
felbomlás okait stb. jól ismerték; akik istenüknek fehér lovat áldozva,
mint a hunok és pártusok, még tűzimádók voltak, mint azt több keleti
krónikás állítja. Ismerték ezek a magyarok még nagyon jól a pártus és
hun hősökről szóló regéket és használták még a pártus-hun nyelvből
származó, tősgyökeres magyar elnevezéseket is, hiszen írásmódjuk (rovásírás) és nyelvük is majdnem teljesen azonos volt”.66

Zsuffa Sándor alapfoglalkozását tekintve katonaember, e könyvének megjelenésekor a magyar királyi haderő őrnagya volt, 1943-ban már alezredesként
tűnt fel. A huszár szó eredetével korábban is foglalkozott,67 később a turáni
mozgalom szószólójaként foglalt állást,68 majd 1966-ban írt (sokáig kéziratban maradt) munkájában a magyarság sumer eredete mellett száll síkra.69
1940-ben publikált könyve, a rövidesen bekövetkező geopolitikai változások
nyomán, Erdélyben is forgalomba kerülhetett.
HONISMERET A TÁVOLBÓL
Rugonfalvi Kiss István fentebb idézett könyvének is részben a Székelyföld tájainak, történetének, népéletének széles körű megismertetése volt a célja.
66 Zsuffa, 1940. 50. Meg kell jegyeznünk, hogy a Csíki székely krónikáról szólva, a szerző
lábjegyzetben kifejti: „Ez kb. a XVIII. században készült hamisítvány. De mert a kutató
hiteles történelmi adatokat is felhasznált, a Csíki Krónikának történelmi értéke is van.”
(Uo.)
67 Zsuffa, 1936.
68 Zsuffa, 1943.
69 Zsuffa, 2004. (A munkát, ezt megelőzően, „kézirat gyanánt” publikálta 1996-ban a Magyar Adorján Baráti Kör.)
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Még hangsúlyosabban, a Székelyföldet nem ismerő magyarországiakat tudatosan célozva teszi ezt egy 1938-ban megjelent kiadvány, melynek címe is utal
arra, hogy a mitikus múltat a történelmi örökség fontos részének tekinti.
Gaali Zoltán: A székely ősvárak története, mondája és legendája
A könyvet „összeállító” Gaali Zoltánról sajnos nem találtunk megbízható
életrajzi adatokat. A kétkötetes kiadvány tulajdonképpen Orbán Balázs munkájának lerövidített, pontosabban a várakra-erődítésekre fókuszált változata.
Olykor oldalakon át idéz – idézőjelek nélkül – a „legnagyobb székely” művéből, máskor az ott olvasható szöveg tartalmi kivonatát adja. A Végszóban még
a következő „forrásmunkákat” sorolja: Szilágyi Sándor: Erdélyország története;
Szádeczky Lajos: A csíki székely krónika (Szádeczky kritikai elemzésének viszont minden részletében meredeken ellentmond); Teleky Domokos: A székely
határőrség története; Hankó Vilmos: A Székelyföld. Mindaz, ami a könyv lapjain
ezektől eltér, az a kor hazafias szólamaiban, illetve néhány általánosító tájleírásban merül ki, mint az itt következő:
„Gyorsan csörgedező kristály patakok körül csoportosul a meglepően
üde, gyakran elragadóan nagyszerű havasi táj. A síkságok nyílt szépségének közvetlen közelében a legfestőibb havasvidék vadon nagyszerűségét
találja az utas, ha nem rest e völgyecskék rejtőzködő virányait felkeresni”.70

Alighanem megalapozott a gyanúnk arra vonatkozóan, hogy az „összeállító” sohasem járt Székelyföldön. Ez természetesen nem bűn, és 1938-ban, 18
esztendővel Trianon után meg főleg bocsánatos egy „kis-magyarországi” ember számára, amennyiben nem ír kétkötetes munkát a székelyföldi várakról
úgy, mintha személyes élményeit örökítené meg. Az udvarhelyi Csonkavárról
(Székelytámad-vár) például így:
„Tágas udvarán szántóföldek vannak, a hősök vére áztatta göröngyökön buján tenyészik a kukorica. Az időbarnította falakat folyondár
díszíti”.71

Ez voltaképpen egy kissé lerövidített Orbán Balázs-idézet.72 Csakhogy 1891től ezen a „tágas udvaron” állott a Meiner Károly tervei alapján emelt impozáns Állami Főreáliskola, melynek épületében a könyv megjelenése esztendejében – 1923-tól kezdődően – már a román tannyelvű Ştefan Octavian Iosif
Líceum működött.
A székely eredetkérdés ugyancsak Orbán Balázs nyomán lett összefoglalva:
70 Gaali, 1938. 4.
71 Uo. 49–50.
72 Orbán, 1868–1873, I. 58.
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„Hogy a székelyek Attila hunjainak maradékai s hogy e néptöredék az
ország legrégebben itten lakó részét alkotja, azt az újabb kori történeti
kutatások kellően tisztázták. […] … Mikor Árpád a Kárpátok által körülzárt medencét elfoglalta és azt népének biztosította, a honfoglalás
harcaiban itt talált és Attila öröksége felett őrködő székelyek szövetségesként csatlakoztak a rokon magyarokhoz és részt vettek a magyar birodalom megalapításának küzdelmeiben.
Éppen a nagy Zandirhám, a hős Upolctnak [így!] szülő apja volt akkor
a székelyeknek főrabonbánja, mikor a székelyek hírül vették a velük egy
tőből fakadt magyarság megérkezését. Követeket küldtek Árpád elé, hogy
őt fogadják az új hazában és hogy felajánlják neki segítségüket az ország
meghódításában. Árpád kedvesen fogadta székely véreit, velük szerződést kötött, hat kőre metszett alaptörvényt adott nekik, mely Budvárban
a nemzetgyűlés előtt felolvastatván szentesíttetett. Ezen alaptörvényből
sarjadzott ki a székely nép alkotmányos fája. A székely tehát nem meghódított, hanem szövetséges nép volt, mely egyezménnyel csatolta magát a magyar koronához. Lisznyai Pál 1749-ben megjelent codicillusában
azt mondja azt mondja, hogy a magyarok letelepedésével Árpád vezér
országgyűlést hirdetett, melyre a székelyeket is meghívta. Itt igen bámulták, hogy a székelység magára hagyatva oly sok ideig a hunok régi
szabadságát és nemességét fenntartotta és magát semmiféle más nemzetnek alá nem vetve, jobbágyaivá nem lett. Ezért ezen országgyűlés kimondta, hogy miként eddig, úgy ezután is minden székely nemes legyen
s jobbággyá közülük senki ne tétessék.
[…]
A székelység feje a magyarok bejövetele előtt és azután, sőt a kereszténység felvételével is egy ideig a Budvárában (Udvarhely mellett) székelő főrabonbán volt. Szabadon választott főnök, kinek személyében a főpapi méltóság a politikaival egyesítve volt. Tisztjéhez tartozott a
mindenben határozó népgyűlések összehívása, azon való áldozat és elnöklés. Őrködött a törvények megtartása felett, fővezér is volt a külnemzetek ellen vívott háborúkban. A főrabonbán azonban ezen nagy horderejű hatalmat nem önkényüleg gyakorolta, hanem hatalma meg volt
osztva egy nemzeti tanáccsal, melynek a hat székely törzs ily számú nagy
rabonbánjai, a három nagy gyula és főharkász voltak tagjai és a meghatározott időben egybe hívott nemzeti gyűlésnek is ellenőrzése alá volt helyezve. Ezeken kívül volt minden törzsben 6 harkász, minden harkász
alatt 6 kis rabonbán, egy törzsnek 30, a hat törzsben összesen 180 kis
rabonbán, minden kis rabonbán két századosnak parancsolt, egy lovas és
egy gyalognak és így az egész székely nemzetnek volt 360 százada, s ha
egy századra csak 100 harcost számítunk, 36 000 harcost állított ki a székelység, kinek fele lovas, fele gyalog volt.
A kereszténységnek Szent István által történt behozatala nagy ellenhatást idézett elő az ősvallásukhoz ragaszkodó székelyek között és végre
is fegyver hatalmával kellett a székelységet annak elfogadására szorítani.
Az akkori főrabonbán Apor (Uopor) Sándor nemcsak felvette az új hitet,
hanem ennek elfogadását is keresztül vitte. Szent István király a keresztény székelyekkel kötött új szövetség értelmében meghagyta a székelyek
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élén a főrabonbánt s a nemzetnek Árpád által biztosított sarkalatos előjogait és adómentesítését.
A keresztény hit azonban még nem verhetett szilárd alapot a szívekben, valahányszor alkalom nyílt, az ősi hit titkos követői mindig felemelték fejüket.
Az ősi vallás híveinek leghatalmasabb megmozdulása 1061-ben, I.
Béla trónra léptekor történt. Vata fiának, Jánusnak az ősi hit mellett való
fegyverragadása kihatott a haza határain lévő székelyek közé is. Béla
Székesfehérvárnál legyőzte Jánus hadát s eltörölt a székelyek között
mindent, ami a régi hitre emlékeztetett, azok közt a főrabonbánságot is.
A főrabonbánok helyett székely grófot vagy helyesebben ispánt állított
be”.73

A Csíki székely krónikát olvassuk itt kivonatosan, a 20. század magyar nyelvére átültetve, meg az általános magyar történelem eseményeivel némiképp
összehangolva. Ez folytatódik a várak ismertetésénél is, főleg Orbán Balázs,
olykor Kőváry nyomán.
Gaali Zoltán munkájának hatását nem szabad lebecsülni. Kedvelt volt Magyarországon, majd 1940 után Erdélyben számos családi könyvtárba is eljutott, 1990-től kezdődően pedig újabb kiadásai szintén népszerűségi rekordot
döntenek. Szakmai, olykor fogalmazásbeli igénytelensége a történettudományban járatlan olvasóközönségnek nem tűnt fel, komolyan vették, és mindmáig a keresett könyvek közé tartozik.
A MAGYARORSZÁGI SZÉKELY EMIGRÁCIÓ RADIKÁLISAI
Az egyik keményvonalasnak mondható székely csoportosulást a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók hozták létre. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének (SzEFHE) tagjai – Csanády Györgynek, a Székely
himnusz írójának kezdeményezésére – minden év májusában a zugligeti Disznófő vendéglő feletti tisztáson „Nagy Áldozatot” mutattak be. Ez egy általuk
kitalált székely misztériumféleség volt, amelynek keretében, a „főrabonbán”
vezetésével, a szervezet 13 „nemzetségének” több száz fős tagsága „megerősítette hűségét a magyar nemzethez és a székelységhez”. A szertartást körüllengő titokzatosság miatt felmerült a gyanú – nem minden alap nélkül –, hogy itt
egyfajta pogány misztérium zajlik, „fehérló-áldozattal és keresztényellenességgel”. A korabeli magyar közvélemény hajlott arra, hogy mindezt összemossa az ún. „turáni egyistenhívők” működésével.74 Ugyanakkor a szervezetben
egyfajta – magyarságon belüli (!), nem tudjuk, mennyire általános – székely
szeparatizmus is kimutatható. 1936-ban a SzEFHE debreceni tagavató összejöveteléről egy tudósítás ekképpen számol be:
73 Gaali, 1938. 9–15.
74 Ablonczy, 2016. 153–154.
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„Cs. Pál táltos kiosztotta a remekbeszabott díszokleveleket, majd száz
lófő és góbé sorakozott fel, a villany kialudt, csupán a kandelláber vakító
fénye aranyozta be a sápadt arcokat, mintha a Bálványosvárról, az ősi
rabonbánok utódai meredtek volna szoborrá. Férfias hangjukat visszhangozta a megyeháza nagyterme:
»Nekünk nem hazánk semmiféle ország,
Nekünk nincs testvérnép, csak mostoha,
Hargitán kívül [más] hegyet nem látunk,
Királyhágón túl nem vágyunk soha!«”.75

A történet pikantériája, hogy a szervezet egyik „nemzetségfője” a felvidéki
cipszer származású, de már Székelyudvarhelyen született idős Haáz Sándor
volt. Maga mesélte (többek között jelen sorok írójának), hogy a „nemzetségek”
a maguk szűkebb körében is rendeztek szertartásokat, de ő ezt „komédiának”
tartotta, csupán az irónia hangján tudott erről beszélni. „Én nem voltam hajlandó spirituszt gyújtani” – vallotta az 1990-es években, arra utalva, hogy a
szertartás során edényben szeszt égettek, ennek fényénél zajlott a fantázia
teremtette pogány misztérium.
A székely eredetkérdés tekintetében a Trianon utáni Magyarországon a legradikálisabb álláspontot az emigráció bizonyos „nemzet- és fajvédő”-jellegű
kiadványai képviselték. Közülük – verbális agresszivitása révén – kiemelkedik
egy Gödöllőn szerkesztett, Budapesten megjelenő lap: A Székelység.76 Első öszszevont (1–2.) száma 1932 novemberében látott nyomdafestéket, az utolsó
1938 decemberében. A lap szerkesztői Szépvízi Balás Béla és Szeremley Ákos
voltak, akikről nem könnyű bármi információt találni, lexikonokban, kézikönyvekben nem szerepelnek.
Szeremley Ákos csak átmenetileg vett részt a szerkesztői munkában. Ő főképp tanügyi kérdésekben tűnik illetékesnek, 1913-ban a Fogaras vármegyei
népoktatás problémáiról értekezett.77 1926-ban Benedek Elek gyermeklapjában Nicolae Iorga egy költeményének fordítását közölte Nemere apó címmel.78
1934-ben már egy Budapesten megjelenő Román olvasó és gyakorló könyv szerzője-szerkesztője, majd 1943-ban, Szilágy vármegyében „királyi tanfelügyelő”.
Szépvízi Balás Béla esetében két születési dátumot találunk internetes
forrásokban: 1871,79 illetve 1877. Utóbbi megegyezik a Rugonfalvi Kiss István
által feltüntetett időponttal, akitől azt is megtudhatjuk, hogy a tanítói képesítéssel rendelkező író-szerkesztő Csíkszépvízen született, apja Balás Lajos
75 Tusnády, 1936.
76 A Székelység nem tévesztendő össze Bányai János Székelyudvarhelyen megjelenő,
józan és mértékletes hangvételű Székelységével, ami a főszerkesztők éles vitáját is eredményezte. Erre vonatkozóan lásd: Hermann, 2014.
77 Szeremley Császár, 1923.
78 Cimbora. 1926(5). 8.
79 vilagmagyarsaga.hu/index.php?option=com_content&id=lexikonbol-kihagyott–
es-feledesreitelt–e [2014. 04. 13.]
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főszolgabíró, anyja Puskás Rozália, továbbá, hogy iskoláit Csíksomlyón és Székelykeresztúron végezte.80 1925-ben és 1926-ban Napkönyv címen turanista
szellemiségű évkönyvet adott ki Gödöllőn, 1927 és 1929 között pedig ugyanott, hasonló tematikával jelent meg Napsugár című folyóirata.81 Önállóan közölt írásai: Kánaán pusztulása. Ókori rege. Budapest, 1921; Attila urunk. Régibb
középkori rege. Budapest, 1923; Az ősmagyar vallás és az öt nagy vallás. Budapest, 1925; Megjósolt történelmünk melyet Árpád urunknak mondott el főtáltosa.
Gödöllő, 1925; A csángóság eredete és története. Uo. 1934; A székely nemzet története Kr.e. 1200-tól Kr.u. 1526-ig. Csíkszereda, 1944.
A Székelység szellemiségének jobb megértéséhez érdemes egy pillantást
vetnünk a főszerkesztő két világháború között publikált írásaira. Annál is inkább, mert ezt korábban kevesen tették, ami érthető, hiszen tudománytörténeti fajsúlyuk nem indokolja a fáradságot. Itt viszont, a székely történeti identitás gyökereit, alakulását és forrásait kutatva, a Magyarországra telepedett
vidéki tanítóember szellemi kalandozásai egyszeriből érdekessé válnak.
Balás Béla már közvetlenül az első világháborút követő időszakban a turáni
gondolat felé hajlik el, ekkor azonban inkább szépirodalmi munkásságával
igyekezett kitűnni. Legismertebb műve a Trianont követő korszakból Kánaán
pusztulása címen Budapesten, 1921-ben megjelent kétkötetes „ókori regénye”.
A harmincas évektől több történelmi tárgyú írás is származik tollából. 1937ben a csángókról jelentetett meg kötetet,82 ebben előbb a székelyek eredetét
igyekszik tisztázni:
„Etelközből nem jöttek mind el s időközben mentek is vissza hunok,
kunok (chunok) éppúgy, mint amikor Atilla meggyilkoltatása s hős fiainak bukása után Csaba – megmaradt hunjaival – a Hargitába és később az
Olt, Maros, Küküllő völgyibe vonult vissza, illetve szállott le”.83

Miután megtudtuk, kik a székelyek, a szerző minden kétséget kizáróan megválaszolja a csángók származására vonatkozó kérdést is:
„Honnét erednek hát a csángó magyarok?
Onnét, ahonnét mi székelyek s a fajmagyarok: az ősmagyar hun népfajból, a turáni fennsíkról….”.84

Mivel 28 évig volt a csíkszépvízi közbirtokosság jegyzője, Balás Béla egy kis
kötetben85 megírja a „sok küzdés” által szerzett vagyon történetét, hogy „az
utókor ne tapogatódjék a setétbe.” Már az első lapokon bemutatja a székelyek
80
81
82
83
84
85

Rugonfalvi Kiss, 1939. III. 82.
Ablonczy, 2016. 151–153.
Balás, 1934.
Uo. 10.
Uo. 33.
Balás, 1935a.
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1600 éves múltját, cáfolva a „bukaresti lapok” azon állítását „hogy mi is székelyek románok voltunk, csak a magyar impérium magyarosított el”:
„Nem voltunk bizony románok soha, mert őseink Balambér vezérlete
alatt Ázsia Szithiából jöttek be ezelőtt 1600 esztendővel s megtelepedtek
a Duna és Tisza mellett (ma Magyarország). Balambér halála után ennek
fia vette át a kormányzást, halála után két fiára: Buda és Atillára maradt
a hun birodalom, Buda hirtelen halállal meghalt s így Atilla lett a hunok
fejedelme, ő meghódította szinte az egész Európa országait és így neki
adófizetői lettek. Atilla nászéjszakáján hirtelen meghalt s halála után fiai
vették át a kormányzást.
A meghódított és meghódolt osztrogótok, vazallusok, a gótok, rómaiak Atilla fiai ellen fellázadtak, s két ütközetben megverték a hunokot.
Atilla fiai, kik életben maradtak, visszamentek Ázsiába, csakis Csaba vezér maradt itt, visszavonult ide Dáciába (Erdély) magával hozva édesanyját Rika királynét, Atilla feleségét, kit a Hargita aljának túlsó felében egy
nagy sziklakő aljába temették el, a kősziklát ma is Rikakőnek és a hegyrészt pedig Rikahegynek hívják.
Az ide visszavonult hunok újból megtámadták az ellenséget, de újból
vereséget szenvedtek, újra visszavonult ide Erdélybe a még megmaradt
seregével és Torda székhelyéről kormányozta, mi tehát székelyek a hunok utódai vagyunk.
Még ma is van Erdélyben három olyan főúri család, kik a mai vezetéknévvel jöttek ide be Szithiából: az Udvarhelymegye Bethlehenfalvi Ugron, a Háromszékmegye torjai Apor és a csíkszentmihályi Sándor család.
[…] Mikor a magyarok Álmos vezérlete alatt Ázsiából 896-ik évben a mai
Magyarországba bejöttek, akkor már Erdély fejedelemség volt; míg Erdély külön fejedelemség volt, akkor érte aranykorát, mind a nyugati országoknak védbástyája, egyik kezében ekeszarva, másik kezében a kardot
kellett fogja, ő védte a keleti betörésektől. Míg a székely harcolt, a nyugati országokban az ipar, kereskedelem, közgazdaság és tudomány békében
fejlődött és virágzott. Árpád honfoglaló bejövetelekor már őseink 4 és fél
századdal előbb itt laktak. Bocskai, Bethlen, Báthory, Apafi, Rákóczi fejedelmek alatt is itt, míg Magyarországgal az unió létrejött”.86

Ezek után lássuk Szépvízi Balás Béla lapját, A Székelységet. Ezt röviden úgy
jellemezhetjük, mint a székelyek hun eredetének, mitikus múltjának szócsövét, melynek mítoszmentő elmefuttatásait a környezetükben élő népek (különösen a románok) elleni éles kirohanások teszik színesebbé.
Egy 1934 márciusában, név nélkül közölt (nyilván a főszerkesztő tollából
eredő) cikk idézi, illetve összevontan ismerteti a Csíki székely krónika szövegét,
megállapítva a székelyek ott leírt katonai szervezete, a harkász, rabonbán,
gyula címek kapcsán:

86 Uo. 3–4.
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„Ezek a katonai méltóságnevek megmaradtak egészen András és Béla
magyar királyok idejéig. Béla ekkor a székely nemzet hercege, népiesen
vajdája lett. Ő törölte tehát el a rabonbán nevet, s nem csak eltöröltette,
de […] mindenünnen ki is töröltette. Azért nem fordul elő, csak a Csíki
Székely Krónikában, de annak hitelét is diszkreditálták. (Hanem a szerecsendióból faragott áldozó pohár, amint a csíki Sándor család pereiből
látszik, még 1798-ban megvolt.)”.87

A krónika eredetiségének kérdése a szerkesztők szívügye marad a következő
esztendőben is, miképpen már az első lapszámban ezt mintegy programszerűen meghirdetik:
„Vissza a Csíki Székely Krónika felbecsülhetetlen kincseihez, már csak
azért is, mert azt időszerűvé teszi az, hogy miként régebben is belső ellenségeink, most is, nem lehet tudni mi okból, hamisítványnak akarják a
nem székelyek – szemben székely nagyjaink egész sorával – feltüntetni”.88

A krónika hitelének védelme A Székelység berkeiben leplezetlenül aktuálpolitikai kérdés volt. Mint ahogy a napi közéleti vitákat pellengérezve hangsúlyozza a következő lapszámban a főszerkesztő a székelység ős nemes mivoltát,
a magyarság többi részénél régebbi alkotmányos szervezettségét, mi több, önálló nemzeti jellegét:
„… A székely is, miként a magus: non fit, sed nascitur (Nem lesz, hanem születik). […] A székely éppoly nemzet mint a magyar, sőt erdélyi
alkotmánya 500 esztendővel idősebb s így mostani különállása sem a
magyarság megbontása, amint a tudatlanok és rosszindulatúak, vagy a
divatok áramlataival könnyelműen úszók, a kicsinyes érdekekért a történelmi, a nemzeti érdekekről megfeledkezők hiszik és hirdetik, hanem a
két ikertestvér ősiségben jobban és tisztábban megmaradt részének akarata és sorsa, mely segítségére siet úgy, mint eddig is mindig a gyengébb
résznek”.89

Az évfolyam első számában meghirdetett program jegyében áprilisban
Szépvízi Balázs Béla elindítja A történelem ítélőszéke előtt című sorozatot, mely
a Csíki székely krónika szövegének folytatásban való közlésével veszi kezdetét.
„A történelem leghitelesebb, tehát legbecsesebb része a hagyomány” – vallja
elöljáróban a főszerkesztő, jelezve, hogy nem sokra tartja a kicsinyeskedő forráskritikát. Amúgy a felvezetés enyhén szólva is zavaros:

87 A Székely Nemzet katonai szervezete és feladatai. A Székelység. 1934(III.) 3. 4–5.
88 A Székelység. 1935(IV.) 1. 1.
89 Szépvízi Balázs, 1935b.
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„A XVII versből álló krónika szövegét az eredeti latin kéziratból Dr.
György Gyula országgyűlési képviselő […] még diákkorában kimásolta.
Ezt én és Tibor fiam a világháború alatt onnét szintén lemásoltuk, most
pedig magyarra fordítva A Székelységben – székely nemzeti történelmünk
igazolására, evvel ellenkező, különösen az oláh történelemhamisítások
leleplezése és a történelmi igazság helyreállítására […] közreadjuk”.90

Hogy aztán néhány sorral odébb kiderüljön: a közreadott szöveg voltaképpen Aranka György régen ismert, Szádeczky által már megjelentetett magyar
fordítása és jegyzetei. A székelység testétől-lelkétől idegen rosszakarók e bevezetőben is megkapják a magukét:
„Mind e történelmi kincseink közül legbecsesebb e mostani, a Csíki
Székely Krónika s ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – ezt támadják
ellenségeink legszemérmetlenebbül, sőt nemcsak külső ellenségek, hanem »magyarok« is, miként legutóbb Szádeczky Lajos történetíró […], s
hamisnak mondja az áldozópohár, a rabonbán méltóság stb. létét és történelmét is! […] Hogy tehát Szádeczky úr csak mint turista ír könyveket
a székelységről és a Magyarország részéről elhagyott ügyeiről, s még hely
és személyneveit sem tudja a népnek s földjének a tudós író úr helyesen
leírni, nem ró ránk más kötelességet, mint azt, hogy Szádeczky urat az
idegenekhez utaljuk”.91

De nem maradnak el a kor szomorú emlékű divatját idéző, rasszista kommentárok sem:
„A felcsíki hagyományból s ősi székely iratokból, de minden magyar és
világtörténeti adatból az tetszik ki, amint a krónika szövegénél is megjegyeztük, hogy az oláhok itt is török testvértörzsünknek [a besenyőknek?]
uralma alatt élő háziállatok voltak”.92

Odébb van még egy nem éppen szalonképes kirohanása Szádeczky ellenében, akinek újból a helyismeretét kifogásolja – tévesen! – a Taploca és Csomortán közti „Sándor dombja” kapcsán:
„Ezt a helyet sem ismeri Szádeczky, a székelységre nézve vadidegen, s
mert nem is konyít a székely dolgokhoz, említett könyvében ezt a Tapolczát [így!], ami Csíksomlyó mellett van, Topliczának írja, ami pedig:
Oláh-Toplicza s Marostorda északkeleti csücskében, Mármaros felé van!
Ilyen alakok írnak történelem-, néprajz-, földrajz-, mythológia-hamisító
gonosz könyveket a székelységről, a magyarságról s ilyeneket ad ki a Magyar Tudományos Akadémia, és amikor rájuk sütik a hamisítást, úgy csi90 Szépvízi Balázs, 1935c. 2.
91 Uo. 2–3.
92 A Székelység. 1935(IV.) 6. 2.
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nálnak mint a bogár, ha bajba kerül: holttá nyilváníttatják magukat, míg
a baj el nem múlik”.93

Csakhogy tisztázzuk: Csíktaplocáról, nem Tapolcáról van szó, mely régi iratokban két ízben is (1569, 1602) Taploczia néven94 (tehát a Szádeczky által
használthoz közeli alakban) fordul elő! Egyébiránt Szépvízi Balázs Béla közléséből a krónikáról semmi olyat nem tudunk meg, amit Aranka György már a
18–19. század fordulóján ne tudott volna.
A Csíki székely krónika hitelének védelme A Székelység főszerkesztője számára fontos volt származási helye okán, de egyben eszköz másik szívügye szolgálatában: a székelyek akkor már élénken vitatott hun eredetének bizonyítására.
Egyebek között ez lehet az Akadémia-ellenes kirohanások magyarázata is. Így
az 1935-ös évfolyam utolsó számába olyan cikk kerül, mely a hun származás
bizonyítását összekapcsolja a Csíki székely krónika örökségével: Hunkép a székelyek életében:
„A hun származás gondolatát alátámasztja azon körülmény is, hogy a
kijevi csata után Zandirhám rabonbán megjelent a magyar fejedelem
előtt és arra kérte, hogy tovább ne menjenek, hanem foglalják el Attila
birodalmát, mert ahhoz a vérség révén joguk van. […] Nem kazár, nem
bolgár, nem oláh, nem telepítvényes a székely. Igazi hun vér. Földjét nem
parancsból, de önszántából őrizte. Közértelemben határőrök csak a barcasági német lovagok és Johannita egyházi lovagok voltak. A székelyek a
honi emlékek felemelő gondolatában élnek a Hargita vidékén. […] A rabonbánság I. Béla magyar király idejében megszűnt, mivel [a székelység]
hajlamosnak mutatkozott a pogány vallás visszaállítására. […] Béla király
útját vágta az áramlatoknak. Nem végzett könnyű munkát, mert a székelyek a pogány vallásukhoz szívósan ragaszkodtak. […] Béla király a pogány intézményeket, szokásokat a főtiszti névvel együtt eltörölte és helyébe a székely grófságot állította, új beosztást léptettek életbe. Amint a
rabonbánból lett székely gróf, a főrabonbánból főispán, a főgyalák pedig
királybíró nevet kapott, úgy a vallási, valamint társadalmi rendben is
nagy változás állt elő. A pogány vallásra, intézményekre emlékeztető nevek eltöröltettek. Az ősi iratokat elégették, családok, helységek, tisztségek neveit megváltoztatták”.95

A szerző a Csíki székely krónika mellett a székely szokásjog pogány gyökerű
elemeit is a hun származás bizonyítékaként említi, így a fejedelemségkori er-

93 A Székelység. 1935.(IV.) 10. 2.
94 Szabó M., 2003. 1049.
95 H. Fejér, 1935. 18–20. A szerző (H. Fejér Ignác, 1940-ben már nyugalmazott plébános)
1857-ben született a háromszéki Haralyban. 57 évig volt a papi pályán, és irredenta
irodalmi munkásságával hívta fel magára a figyelmet. A cikk megjelenésekor vélhetően
Gáván (Szabolcs megye) élt. (Rugonfalvi Kiss, 1939. III. 147.)
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délyi törvények által tiltott tetemrehívást, mely szerinte 1740-ben Udvarhelyszéken még „gyakorlatban volt”:
„Ezt a pogánykori büntető eljárást, valamint a fentebbi pontokban kiemelt köz- és magánjogi törvényeket, alkotmányos intézményeket, melyekhez hasonlóak Magyarföldön cseh [így! – vélhetően: csak] a vezérek
korában léteztek, s amelyek a Magyar Királyság alkotmányától, törvényeitől és joggyakorlatától oly lényegesen különböztek, nem hordozhatták volna magokkal a székelyek, ha ők a XI. és XII. században Magyarországból lettek volna telepítve. (Ez szent! – a szerk.)”.96

A végső következtetés a 20. századi nemzetértelmezés szempontjából is radikálisnak mondható:
„Bátran kimondhatjuk tehát, hogy a székelyek intézményei a magyar
alkotmány átalakítását megelőző időkből – a houktól [így!] – erednek s
ezek a saját külön nemzeti életet élt székelység szelleméből Székelyföldön
fejlődtek ki”.97

A lap radikalizmusa – mint erre már fentebb is láttunk példát – faji kérdésekben is megnyilvánul. Ennek további szemléltetésére Békássy Gyöngyi98 fajelméleti problémák tisztázására szánt cikkéből idézünk:
„A fajok
»Mi a faj«? – Legszemléltetőbben úgy határozhatjuk meg, ha minden
fajt egy-egy naprendszerhez hasonlítunk. Napja az öntudatos faji eszmény, melynek kisugárzó ereje egységben tartja bolygóit. A közeli bolygók a tiszta fajtípusok, a távoliak kevertek. Mindenki ahhoz a fajhoz tartozik, melynek faji eszménye vonzókörében tartja. […]
A mi fajunk
[…]…Fajunk az őskortól fogva mindig a világ kultúráinak ihletője volt.
Ázsia és Európa közös őskultúrájának szelleme: a mi fajunk szelleme. Annak egyenes örökösei mi vagyunk, és csak oldalágon kaptak belőle az
északiak… […]
96 H. Fejér, 1935. 21–22.
97 Uo. 22. A tetemrehívásról kevéssel korábban Bányai János Székelyudvarhelyen megjelenő folyóirata közölt egy rövid cikket (Vargyassy Márton: A tetemrehívás. Székelység.
1932[II.] 1. 7), mely részlet a szerzőnek a Turáni Társaság balassagyarmati gyűlésén tartott előadásából. Vargyassy itt az 1740-es évre vonatkozó adatát semmilyen hivatkozással nem támasztja alá: nem tudjuk meg, az eset hol történt, milyen körülmények között.
98 Békássy Gyöngyi (1893–1950 után) eredeti keresztneve Flóra. Az 1910-es években édesanyjával együtt a magyar feminista mozgalom egyik vezéralakja volt, együtt szervezik
1913-ban a Nők Választójogi Világszövetsége kongresszusát. A forradalmak után keresztnevet és ideológiát váltott, a magyar turáni mozgalom szélsőségesévé vált. 1928ban adja ki rövid életű folyóiratát Hadak Útja címen, mely az „erős megalkuvástalan
fajmagyarság lapja” kívánt lenni. A vércsoportok kutatásának faji jelentősége című könyve saját kiadásában jelent meg 1938-ban. (Ablonczy, 2016. 108–110, 209.)
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Nagymagyar jövő és turáni eszme – elválaszthatatlanok […]
Az elnyomorodott magyar turániság […]
…A turán erő mindig inkább ösztönös, teremtő, mint rendszeresen
megvalósító. A magyar fölvet egy-egy gondolatot, az idegen megvalósítja
és megkövesítve megőrzi – sajátjaként.
A Székelység Turán rovata
A magyarságnak az új turán világ élén kell járnia. De a székelységnek
a magyarságnak is élén ebben. Hiszen a székely tudat gyökerezik a legrendíthetetlenebbül a nagy turán múltban”.99

A magyarországi székely emigráció másik radikálisnak mondható (talán az
A Székelységhez mérten árnyalattal mérsékeltebb) lapja a Hargitaváralja. Az
első szám (1936. szeptember 16.) impresszuma szerint a „Szegedi Hargitaváralja jelképes székely község hivatalos közlönye”, továbbá „tudományos, szépirodalmi és társadalmi heti lap”.
A szerkesztőség tagjai közül a kezdetektől a lap megszűntéig folyamatosan
előforduló személy „csíkszentgyörgyi” Jósa János „községi bíró” mint „felelős
szerkesztő”. Az első számban még megjelennek dr. Boga Dezső, dr. Fehér István és Némedi Gyula szerkesztők. Ők hamarosan kimaradnak, helyettük feltűnik rövid időre Dimény Mózes, illetve hosszú távon dr. Szacsvay József és
Ádám Éva. Egyéb változások: a „Szegedi Hargitaváralja jelképes székely község” kiadványából a magyarországi hasonnevű „jelképes székely községek”
lapja lesz, majd 1941. május 15-étől „az erdélyiek tudományos, szépirodalmi
és társadalmi folyóirata”. A Székelységhez képest a Hargitaváralja oldalain
hangsúlyosabb törekvés érzékelhető – a székelységen túlmutatóan – az egész
erdélyi magyar közösség képviseletére, noha itt is kitapintható a „székely” és
„nem székely” ellentét.
A „csíkszentgyörgyi” előnevet használó Jósa János felelős szerkesztőről (aki
a lap fő szellemi motorja volt) annyit sikerült megtudni, hogy 1888-ban született Désen, Szádeczkyvel a Csíki székely krónika ügyében hevesen vitázó Jósa
János gimnáziumi tanár fiaként. 1907-ben érettségizett, 1910-ben végzett a
kolozsvári egyetem földrajz–természetrajz szakán, majd középiskolai tanárként tevékenykedett Mezőtúron és Szegeden.
A lapban megjelent történeti-ismeretterjesztő cikkek főképp a székely mitikus múlt jegyében íródtak. Jósa János Rabonbánvár című írása a hun–székely
leszármazás hagyományos értelmezése és a Csíki székely krónika igaza mellett
foglal állást. Jelzi ezt a cikk alcíme is: Az ezer éves csíkvacsárcsi várromok. A
szerző arról próbálja meggyőzni olvasóit, hogy a kérdéses maradványok
„Uzandur székely fejedelem hitvese ősvárának falai”:
„Csíkvacsárcsi közelében húzódó dombháton hatszáz éven át büszkén
álló rabonbánvárat ugyanis a történelmi hitelességű Csíki Históriai Kivo99 Békássy, 1935(IV.) 12. 49–52.
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nat bizonyítása szerint a honfoglaló Árpádot fogadó és Attila fiaival vérrokon székely fejedelem, a Budvárában székelő főrabonbán neje (nyilván
a főrabonbán halála után, hiszen Árpád maga ajánlja Uzandur egyik fiát,
Uopoultot a főrabonbáni méltóságra) építette ezer évvel ezelőtt a havasok szájában, a Hét Erdők Havasai mögött, nyugatra a vacsárcsi útra, délen és keleten a Rákos-patak köves medrére lejtőződő és Csíkvacsárcsihoz tartozó lapos dombháton Csíkszentmihály Alszeg nevű tízese,
Csigafalva (Csíkfalva) és Csíkvacsárcsi közötti területen. Tehát pontosan
azon a helyen, amelyet a Históriai Kivonat megjelöl: »Ad terram pagi
(Vacsárcsi versum) Alszeg (pagi Szentmihály), inter pagum Vacsárcsi et
Csíkfalva (Csigafalva) sitam.«
Ebben a rabonbánvárban állították össze a később Csíki Székely Krónikának keresztelt »Históriai Kivonatot« 153 levélből és 3 hártyából
1533-ban, s melynek hitelességét annyi kiváló történészünk (Szabó Károly, Jakab Elek, gróf Kemény József) diadalmasan kivívottnak hirdettek”.

A szerzőt elkeseríti az, ami a fentebbiekkel szemben a köztudatban helyet
követel, és idézi a Révai lexikonnak a Pallas nagy lexikona nyomán megfogalmazott szócikkeit, melyek a Csíki székely krónika hamis mivoltát rögzítik. Apjával,
a krónika régi védelmezőjével együtt végzett helyszíni szemlélődés nyomán
vallja, hogy Szádeczky megállapításaival szemben – aki a romok vizsgálata
nyomán csupán egy szerény vidéki kúria maradványait vélte felfedezni – itt
egy ősrégi impozáns erődítmény állott:
„Ím való, hogy a minden székely által nagyra becsült Székely Históriai
Kivonattal jellemzett és pontos részletességgel körülírt területen Árpád
idejében rabonbánvár állott, melynek köveit Csíkvacsárcsi lakossága az
idők folyamán építkezésre elhordta ugyan, de a földrétegek alatt még ma
is megvannak a híres rabonbánvár alapfalai. Teljes joggal nevezhették a
Históriai Kivonat szerzői 1533-ban a Sándor Menyhért által lakott kastélyt várnak, mely Árpád korában inkább tartott számot a vár nevezetre,
bár nem sziklán épült, mint a későbbi más rendeltetésű és természetű
várak.
Uopoult főrabonbán anyjának mesébe illő várát elnyelte ugyan az
enyészet, de a székely őstörténelem mélységébe elmerülő székelység lelkéből sohasem irthatja ki semmi az örök hagyományt, amelyre a szent
föld ereklyéi is vetnek fénysugarakat”.100

Hoffmann Géza Ülj mellém a kandallóhoz címmel, hosszas cikksorozatban
igyekszik – miképpen a mesélés műfaja követeli – szépítve-mitizálva az anyaországi emberek elé tárni a Székelyföld táji, történeti, néprajzi és emberi-erkölcsi értékeit. A táj lakóinak eredetét például ekképpen:

100 Jósa, 1936. 1–4. A 14. oldalon látható: „A csíkvacsárcsi rabonbánvár elpusztult romjainak a hagyomány alapján rekonstruált részlete” (Gábor Dezső fametszete).
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„Amikor a bizonyítékoknak annyi sokasága beszél az ős múlt mellett,
mint amennyi a Székelyföldön, amikor a szigorú történész kritikai módszere mellett is több a valóság, mint a valószínűség: érthetetlen, hogy a
magyar országos és tudományos közvélemény még ma is úgy beszél a
székelyek hun származásáról, mint egy szép regéről, de nem mint meggyőződéses valóságról. Sőt még a székelyek között is vannak, akiknél ez
nem rajongó meggyőződés, holott annak kéne lennie.
Az oláh történészek és a nép ebben például szolgálhatnának. Közöttük
a legtanultabbak is nemcsak vallják a latin származást, nemcsak hirdetik
és rendületlenül vitatják, hanem harcolnak is ennek elterjesztéséért és
gyümölcsöztetéséért. Pedig mi magyarok vagyunk kárvallottak. Mi nem
lehetünk »tárgyilagosak«, »óvatosak« és csak »tudományosak«, nékünk
hitvalló hittel kell állanunk a kövek, a romok, a hagyományok és főként a
helyes következtetés mentén leszűrt igazságok mellett. […]
A hun birodalom összeomlása után a mai Székelyföldön visszamaradt
csekélyszámú harcos Erdély keleti oldalának természet által védett rengetegeiben egy várövezettel biztosította fennmaradását. Ez a várövezet
pontosan megállapítható s nem kell költői képzelet ahhoz, hogy kimutathassuk a célt is, amelyben ez a váröv rendszer a hegyormokon és
aránylag véve kis területen kialakult. […]
Attila világbirodalma úgy emelkedett fel a történelemben, mint a tenger mélyéről feltörő vulkánkúp. Hirtelen, máról holnapra. Semmilyen
kútfő nem jelzi átnyargalását Ázsia belsejéből Európa büszke városaihoz,
mint Batu kán hordáinak felkerekedését. Ellenben egykorú feljegyzések
sejtetik, hogy a keleti római császárság tőszomszédságában izmosodik,
gyarapodik egy barbár birodalom, amelyből aztán tüneményesen bontakozik ki Attila világbirodalma. Az ősi székhely tehát valahol a keleti római császárságot határoló országokban feküdt, s ha felkutatásáért végigjártuk ezt a valószínű területet, ezeket az országokat és népeket, semmi
nyomra sem akadunk, kivéve a Székelyföldet, ahol széthulló kövek: Budáról, Attiláról, Csabáról, Elmedzárról, Uzindurról, Rikáról adnak hírt.
Nem elég ez nekünk?
Mi mond ellent annak, hogy Attila birodalmának bölcsője Udvarhelyen volt, hogy a székhely Budvár […], és a nagy hun király halála után
összeomló hun birodalom menekültjei itt, a székhely védett területén
találtak évszázadokra biztos otthont és a mai napig – hazát.
A magyarság klasszikus múltja ott van a Székelyföldön az antikvitás
felbecsülhetetlen értékeivel annyira, mint sehol máshol, és akinek szülőföldje a Székelyföld – természetesen származására is büszkének kell lennie”.101

Az 1939-es évfolyam szeptember 15-i számában Jósa János visszatér a Csíki
székely krónika kérdéséhez, ismét határozottan kiállva az eredetiség ügye mellett:

101 Hoffmann, 1939 405–408.
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„Az idegen lelkületű történészeinknek a Csiglamezővel és a csíki krónikával kapcsolatos székely őstörténelmi fáradozásait és munkáit immár
az örök enyészet ölelte a felejtés keblére, hogy őstörténetünk a hagyomány szentelte földön tartós életre ébredjen, örök valósággá igazuljon”.102

Bírálja Rugonfalvi Kiss István kétkedő álláspontját, véleménye alátámasztására Ács Tivadar Eldőlt a székelység ezeréves pöre című, a Nemzeti Újság július
23-i számában megjelent cikkére hivatkozva. Erre, illetve a cikkben idézett
Endes Miklós kutatásaira támaszkodva megállapítja:
„Nem hamisították a csíki krónikát 1695-ben, mert az 1533-ban készült krónika 1500-ig visszamenőleg az Országos Levéltár, az erdélyi Királyi Könyvek és protokollumok bizonysága szerint, továbbá az Országos
Levéltárban levő, 898-tól kezdődő és csíkdelnei Bocskor Sámuel által
1724-ben hitelesített családfa is a krónikának megfelelően adja elő a
csíkszentmihályi Sándor család leszármazását, mert a krónikát a XVIII.
század közepét megelőzően az erdélyi egyházi közigazgatás jogforrásul
és kútfőül használta s végül, mert »annak ma már ismeretlen példányai
közkézen forogtak«. Amit tehát a Csíki székely krónika tartalmaz, az mind
hiteles. Hiteles ennélfogva Sándor János v[itéz] belügyminiszter Béla fia
ajtonyi kastélyában lévő ősi Anacharsis-féle áldozati kehely története és
pusztaszeri vonatkozása is”.103

A hun–székely leszármazás elméletét próbálták alátámasztani a szerkesztők az ismertetésre kiszemelt történelmi tárgyú könyvek kiválogatása során is.
A Könyvespolcunk rovatban Zajti Ferenc: Magyar évszázadok című könyve kapcsán tordai Sándor László megállapítja, hogy ez „a magyarság és székelység
skytha-hun-magyar faji azonosság és fajrokonságának történelmi adatait öszszegyűjtve” íródott. Idéz is a könyvből:
„Mielőtt a magyar magyar lett volna, már a hun népben foglaltatott s
ez meg a skytha fajban rejlett. Ha lehet ezt a hasonlatot használnom,
miként a tojás szilárd héja befogja annak fehérjét, ez meg a sárgáját és a
sárgája a termő életet, azonképpen a »magyart« a »hun« és a hun fajtát a
»skytha«. Egymástól külön választhatók – mégis a teremtő élet biztosítására oly csodálatos módon működnek össze”.104

102 Jósa, 1939. 552.
103 Uo. 553–554. Ezzel kapcsolatban, az OSZK-ban őrzött Endes-kéziratok áttanulmányozása nyomán, kijelenthetjük: Endes tett ugyan néhány érdekes megállapítást, köztük
olyanokat is, melyek éppen a krónika eredetisége körüli kérdőjeleket erősítik, de semmi rendkívülit nem tárt fel, ami az eredetiségvita állását lényegesen megváltoztatná.
(Lásd: Hermann, 2007. 153–156.)
104 Hargitaváralja. 1939(IV.) 19. 570.
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Az 1940. április 1-jén megjelenő számban dr. báró Nyári Pál recenziója olvasható Zsuffa Sándor – fentebb már idézett – A hunok története című könyvéről:

„A rendkívül érdekes és értékes munka eredeti nyelvi adalékok és
megfakult krónikai feljegyzések alapján tárgyalja a szkíta és a hun eredetet a sokat vitatott finnugor származással szemben s bebizonyítja, hogy
a legkülönbözőbb helyeken és időkben a régi krónikaírók ezekkel a nevekkel illették váltakozva a magyarokat, székelyeket, kazárokat is.
Ezek a rokon, közös törzsből származó ősturáni lovasnépek már Krisztus előtt a tizedik század táján szakadtak két részre Zarathustra vallási
reformjai miatt. A két részre szakadt tábor először egymással vívott harminc esztendőn keresztül elkeseredett vallásháborút, mígnem a legyőzött turániak az őshazától keletre, délre és nyugatra vándoroltak. A szétszórt, önálló hun törzseket Attila próbálta meg első ízben egy
birodalomban egyesíteni, s ezt a feladatot elődeinek hasonló törekvései
után csak neki sikerült megoldani. […]
Ez a kitűnő könyv tulajdonképpen az első magyar nyelven megjelent
szakmunka, amely a hunok és a velük rokon népek ősi, dicsőségekben
gazdag történetét, egyistent hívő vallását, fejlett műveltségét és kultúráját, vitéz harcmódját, hadseregének összetételét, eredeti lókultuszát,
ékes, keletiesen pompás ruházatát, érdekes nyelvét és szokását a legapróbb részletekig feltárja a történelemkedvelő olvasó előtt”.105

Napjaink kutatója, aki kétkedve és hosszasan forgatja a sokkal közelebbi
idők jóval szaporább forrásait, míg egy következtetés megfogalmazására szánja magát, csak ámulni tud azon, amint a katonai pályáról érkező, itt magasztalt
szerző az adatok és kétséget kizáró megállapítások ennyire imponáló sokaságát tudja produkálni egy nagyon távoli, forrásokban viszonylag szegény korról, amelyből még a gyér információk is oly ellentmondóan szólnak. Pedig a
Zsuffa Sándor könyvéhez fűzött dicséretek áradata ugyanazon lapszám másik
cikkében is folytatódik:
„Világszerte, de különösen az összes szomszéd nemzeteknél, a történelmi öntudat korát látjuk lángolni!… Minden, nagy nemzeti öntudatra
gyúlt, megifjúdott nemzet magasztalja történelmi múltját!… Ebből meríti legnagyobb nemzeti életerejét! Teljesen helyesen és természetesen!
Nálunk egy szinte halálosan megcsonkított, felkoncolt ország üszkös,
véres romjain, ősi-hősi katona nemzetünk kisebbítése, a nemzeti lélek
szárnyainak öncsonkítása folyik sok esetben, a magát csalhatatlannak
hitt tudományosság örve alatt. Egy lelkileg, szellemileg, anyagilag elesett nemzetnél!… A helyes magyar történelmi öntudat a nemzeti tudat
alapköve! A történelem szent hivatása a nemzeti öntudat lángra gyújtása!
Ősi történelmi múltunk, ősi katonai és egyéb műveltségünk, ősi katonai
fölényünk eléggé napvilágra hozva. Manapság, amikor mind több és
több, igazi magyar öntudatra ébredt magyar lelke, szelleme valami kife105 Nyári, 1940. 132–133.
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jezhetetlenül titokzatos sugallat éltető ösztöne hívására úgy érzi, hogyha minden viharral dacolni képes, új magyarságot, s ezzel új Magyarországot akarunk felépíteni, vissza kell zarándokolnunk az ősi hun-magyar
történelem örök forrásaihoz!…
Ez vezérelte Zsuffa Sándort könyve megírásánál”.106

A hun–székely-magyar leszármazás és folytonosság elmélete szolgálatába
szegődik a Hargitaváralja által közölt szépirodalom (illetve az erre irányuló
próbálkozások sora) is. Jósa János A szigorú kőver című („Székely őstörténet”
alcímmel közölt) elbeszélésének naiv romantikája Dósa Dániel korai „beszélyeit” idézi. Csakhogy aminek az 1840-es években íze és éle volt, az 1936-ban
már erőltetett és groteszk. A történet főszereplői Szodor „deli harkáz” és szépséges ifjú felesége, Druzilla. Szerepelnek még „Boud főgyula” (ő a „szigorú kőver”, vagyis ítélőbíró), „Ozindor, a lándzsás százados”, meg maga „Zandirhám,
a vezérlő rabonbán” is. Hangulatának érzékeltetésére idézzünk röviden a szövegből:
„A főrabonbán áldozására összegyűlt rabonbánok, gyulák, harkázok,
székely vitézek és leventék imádatos tekintettel követték a keleti égbolt
szegélyén emelkedő Nap minden mozdulatát. Mikor a Nap vértűz korongja teljes egészében felbukkant az ég alján, Zandirhám, a vezérlő rabonbán megadta a jelt az áldozás megkezdésére”.107

Az 1940-es újévi számban egy Zabolai szignóval jegyzett vers jelent meg:
„Csiglamező
Bennünk élő, múltba vesző
Dicsőséges Csiglamező!
Te, hunerő, hunok földje,
Ősi jussunk szívet tölt be!
Ős nemzetem sok csatát ért,
El is hordta mind a babért
És a végén pihenőre
Idetért ifja s öregje.
Boldog szép táj, Csiglamező!
Hozzád tértek világverő
Büszke ősök, hun vitézek.
…Hunvér minden, mit csak nézek!
Csiglamező azt kiáltja,
Hogy a hun nép nem volt gyáva.
Összegyűl még e mezőre,
Hogy a földet számon kérje.
106 Máthé-Törék, 1940. 133–134.
107 Jósa, 1936. 11–13.
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A hun vér csak tömörüljön
Mindenünnen Csiglamezőn
S ha majd ép lesz nagy hazája,
Csodát hozunk a világra!
Voltunk nagyok és még leszünk,
Ha eggyé fűz, hunok, kezünk
S Csiglamező lesz a központ
Innen csudáljuk az új hont!”

Végül a március 1-jei számból idézzük D. Koller Erzsébet műfajilag nehezen
behatárolható, talán Benedek Elek regélt magyar történelmével rokonítható
rövid írását. De ismét: amit Benedek Elektől – az általános kontextus és a célközönség ismeretében, a mesemondó avatott pennakezelése mellett – élvezettel olvasunk fel a megfelelő korosztálynak, ugyanazt itt – egy „tudományos,
szépirodalmi és társadalmi hetilap” oldalain – erőltetettnek érzünk. Az itt következő részlet felveti a kérdést: nem lett volna találóbb, székely mítosz gyanánt, a Benedek Elek- vagy a Lugossy József-féle változat?
„Árnyak lopakodtak az éjszakában. Ellenség gyűrűzött a székelyek körül. Utolsó harcra készült Attila árva népe.
– Csaba apánk, most segíts! Szállt a kiáltás hegyeken, pusztaságokon
át. Etelköz füves dombjain túlra, bebújt a földbe és ott reszketett tovább,
egészen Ázsia lankás szteppéjéig és a megtorpadt halmok alatt felrázta a
paripákat, fegyverekkel pihenő hun halottakat. A Hargita felett megdördült az ég. Szép regében, csillagról-csillagra rugtatva Csaba vezér harcosai vágtattak az égi magasságban. Onnan vetették magukat a székelyeket
szorongató ellenségre.
– Ne hagyj el többé, Csaba, maradj velünk! – Kiáltották a székelyek és
Csaba fehér paripája megállt szemhunyásnyit egy fényes csillagon és onnan szólt vissza biztatóan Attila fia: Magyari testvérek jönnek majd hozzátok az én nevemben, véremnek ivadékai ők és veletek lesznek, amíg él
Napisten!
Reménykedve, küszködve, vágyva vártak a székelyek hosszú időn át,
amíg végre vágtató lovasok jelentek meg a völgyek nyílásaiban. Akár
Csaba népe: íjas, dárdás, varkocsos harcosok voltak, tüzes lovakon. Nevük is testvér, karjuk ereje, szemük villanása is rokon.
– A Nagyhun vére, Álmos fia, Árpád népe vagyunk. Eljöttünk átvenni
Attila örökségét. Töhötöm vagyok én és Árpád nevében magyari földnek
mondom e naptól Erdőelvét!”.108

A hitelesség és pontosság kedvéért meg kell jegyeznünk: noha a Hargitaváraljában közölt írások többsége igyekszik megfelelni a mitikus múltat történelmi valóként kezelő elvárásnak, a szerkesztők megtűrtek ettől eltérő véleményt
is. A néprajzi tárgyú ismeretterjesztő cikkek között találunk olyat, amely nem
108 Koller, 1940. 81–82.
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bántva ugyan a hun–magyar leszármazás mítoszát, próbálja keresni e mítosz
korban elfogadható magyarázatát. Ezt mondhatjuk például a szerkesztési
munkában is kitartóan részt vállaló Ádám Éva 1939 elején megjelent kis tanulmányáról, melyben a következőket olvashatjuk:
„A samán eredeti magyar nevének (orvos) helyére már a X. században
is csaba vagy csoba került, sőt teljesen a pogánykor és ősök iránti tiszteletből a csabafiú.
Mikor aztán ennek a szónak az értelme kiveszett a tudatból és már
csak mondák és helynevek tartották fenn alakját, akkor regős énekekben
körülbelül ötven változat támadt, melyek közül a csodafiúszarvas a leggyakoribb”.109

Arról is érdemes szót ejteni, hogy a lap teret adott az akadémiai vonallal – a
hun–székely-magyar eredetelméletnél jóval radikálisabb módon – szembemenő egyéb tanok kifejtésére is. Az első évfolyam október 1-i számában Kóródy István cikke hívja magára a figyelmet:
„Én nem lelkesedem a hun eredetért, bár kétségtelenül vannak a hunoknak dicső sajátosságaik. Én inkább barátosi Balogh Benedek110 kutatásait teszem magamévá, amely szerint a 7–8 ezer évvel ezelőtti, a Tigris
és Eufrátesz vidékén élt s már akkor óriási kultúrával rendelkező sumer
nép egyenes leszármazottai vagyunk. […] Ezt a magas kultúrfokon élő
szabad és független népet a sémiek kiszorították paradicsomi hazájából,
elvették földjét, kincseit, vallását, tudományát, kultúráját! Hová mehetett volna ez a nép vagyona és kultúrája roncsaival, mint Európa kaukázusi rengetegeibe, honnan bevonultak az ókori történetírók szerint Scythiának nevezett területre s megalapították a szittya birodalmat, a régi
krónikák szerint a magyarok régi hazáját. Az Istros-i (aldunai) szittya
nép három törzse felvonult a mai székely földre, ahol az ellenséges szomszéd népek elől a Hargita hegyláncai jó védelmet nyújtottak, s amely terület a földműveléssel, állattenyésztéssel, halászattal és vadászattal foglalkozó népnek bőséges kincsekkel szolgált. Itt alapította meg Syculiát,
109 Ádám, 1939. 55. Ádám Éva, eredeti nevén Kamenitzky Etelka (Köpec, 1875–Kulcs,
1958) Székelyföldre telepedett bányászcsaládban született. Tanulmányait a sepsiszentgyörgyi tanítóképzőben végezte, ezután a Sepsiszentgyörgyi Leány Ipariskola
kézimunkatanára lett. Létrehozta és rövid ideig irányította a sepsiszentgyörgyi Mikes
Kelemen Irodalmi Társaságot (1914). A háborúban missziós hadifogoly-gondozóként
működött, élményeit Hadak útján. Az Olt partjától Piavéig című kötetében (Budapest,
1936.) írta meg. (https://sites.google.com/site/…/home13…/adam-eva-hadak-utjanaz-olt-partjatol-piaveig [2017. 10. 12.])
110 Balogh Benedek, barátosi (Lécfalva, 1870–Budapest, 1945) Ázsia-kutató. Tanulmányait Nagyenyeden, majd a kolozsvári egyetem végezte. Volt magánnevelő a Wesselényi
családnál, tanító Budapesten, polgári iskolai tanár, majd igazgató. Többször járt Japánban, Kínában, 1914-ben orosz fogságból Japánon, Amerikán át tért haza. Megjelent munkái távol-keleti vonatkozásúak, témánkhoz kapcsolódó írása: Hun utódok,
elpusztult hunos véreink, 1931. [ÚMIL. I. 116.]
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mely Scythiának elromlott alakja, s amely szóból ered később a székely
elnevezés”.111

Ezek után legalább ennyire érdekesnek tűnhet, hogy ugyanabban a számban, néhány oldallal odébb kezdődik Csekey István akadémiai elvek mentén, a
magyarság finnugor rokonságának vállalásával, ezt érvek mentén kifejtve
megírt sorozata!112
A Hargitaváralja megjelenése a háború éveiben is folytatódott egészen 1944.
június 1-ig (IX. évfolyam 11. szám).
Az itt ismertetett magyarországi „székely” folyóiratok a két világháború
közti időszakban csak körülményesen és igen kis mértékben jutottak el az erdélyi székelységhez, anyaországi viszonylatban pedig a sajtópiac perifériáján
helyezkedtek el. A számbelileg sem jelentéktelen, majd a második világháború
éveiben Erdélyben is közvetlen szerephez jutó magyarországi székely emigráció (hangsúlyos módon ennek értelmisége) körében kifejtett hatásukkal viszont – mind az eredettudat tekintetében, mind ideológiai értelemben – mindenképp számolni kell.

111 Kóródy, 1936. 2–3. (A szerző cikkét „Csatószegi és kóródi” előnévvel publikálja, továbbá megtudjuk róla, hogy „miniszteri tanácsos”, illetve „a debreceni Hargitaváralja Jelképes Székely Község bírája”.)
112 Csekey, 1936. Csekey István (Szolnok, 1889–Pécs, 1963) jogász, egyetemi tanár. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, Strasbourg-ban, Heidelbergben és Berlinben végezte,
tanított magántanárként a budapesti egyetemen, majd Kecskeméten, 1923 és 1931 között az észtországi Tartuban, majd Szegeden, Kolozsváron, végül Pécsett. Főleg jogtörténeti kérdésekkel foglalkozott, jelen cikksorozata szegedi korszakában íródott, vélhetően összefüggésben észtországi tapasztalataival.
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A SZÉKELYEK HUN SZÁRMAZÁSA A MAGYAR
ORSZÁGGYŰLÉSEKEN (1918–1940)

AZ 1918–1940 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN összehívott magyar országgyűlé-

seken a székelyek eredetkérdése gyérebben fordult elő. Két esetet sikerült dokumentálni.
1926. április 22-én a nemzetgyűlésben Griger Mikós113 hosszabb külpolitikai
beszédet tartott, amelyben egyik fő témája a trianoni béke elítélése volt:
„A magyar állam ezer éve áll fenn s mivel a nemzet, amely alkotta,
számbelileg kicsiny és helyzete nehéz volt, a kultúra és a civilizáció terén
nem produkálhattunk annyit, mint más nemzet, de azért büszkén állíthatjuk, hogy Európát és a keresztény civilizációt amazok helyett is védelmeztük és a világ békéjét ritkábban zavartuk meg, mint bármely más állam. […]
Franciaország Elzász-Lotaringiának nem egészen másfélszáz éves birtoklásának jogcímén revansháborút zúdított a világra, nekünk azonban
hivatalos átiratban szemünkbe vágták, hogy ezeréves birtoklás nem lehet jogcím területek megtartására. Ám, ha Franciaország nem feledkezett meg Elzász-Lotaringiáról, mi sem felejtjük el Aradot, a Vág völgyét,
kincses Kolozsvárt, a Tátra, Fátra, Mátra hóval koszorúzott ormait, a Vaskapu barna szikláit, a Dráva partját, a torontáli németet, a felvidéki tótot,
Rákóczi népét, a rutént, Attila utódait, a székelyeket [kiemelések jelen alfejezetben: O. Zs.], mert ha vállalunk is minden nyomorúságot és ha bele
is törődünk minden nélkülözésbe, nemzeti méltóságunkról és becsületünkről nem mondhatunk le. Azt tartjuk olyan becsben és őrizzük olyan
féltékenyen, mint Franciaország, a grande nation114 a maga becsületét és
a maga méltóságát”.115

113 Griger Miklós (Körmöcbánya, 1880–Budapest, 1938) római katolikus pap, a budapesti
egyetemen szerzett teológiából doktori címet. 1920-tól kis megszakítással haláláig
volt nemzet-, illetve országgyűlési képviselő különböző pártok színeiben. A nemzeti
legitimista mozgalom egyik legjelentősebb szószólója volt.
114 Nagy nemzet.
115 Nemzetgyűlési napló, 1922. XLI. kötet, 282–283.
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1934. június 26. Krüger Aladár116 képviselő Louis Barthou117 francia külügyminiszter nyilatkozata tárgyában napirend előtti felszólalásra kért engedélyt.
Az alkalmat az szolgáltatta, hogy a külügyminiszter néhány héttel azelőtt
meglátogatta Romániát, járt például Kolozsváron is. Mivel bukaresti beszéde
és kijelentései – ekkor Franciaország a kisantant államainak barátjaként és
támogatójaként ismert – egyértelműen Románia Erdély fölötti joga mellett
foglaltak állást, joggal kivívták a Romániához csatolt részekből származó képviselők ellenszenvét. Ezért Krüger egy hosszas történelemleckét tartott az országgyűlésben, amelyben előbb ecseteli a franciák jogát Elzász-Lotaringiához,
majd rátér Erdély helyzetére. A románok balkáni eredetének és erdélyi bevándorlásának vitatott elméletét ecsetelve, a székelyek és magyarok elsőségét,
ebből adódó történelmi jogát igyekszik igazolni:
„Miután […] a történelmi szempontokat hangoztatta Barthou külügyminiszter úr, kötelességemnek tartom, hogy egyszer már itt a nagy nyilvánosság előtt, a világ színe előtt leszámoljunk azzal a történelemhamisítással, amelyet oláh írók a világ félrevezetésére az egész világon
elhintenek abból a célból, hogy történelmi hamis jogokat kovácsoljanak
Erdély birtoklására az úgynevezett dáciai kontinuitás révén. Méltóztassék tehát megengedni, hogy főleg erre térjek ki. Dácia tényleg Krisztus
után 106-tól 257-ig római provincia volt. Azonban a rómaiak Dáciát
majdnem egészen nem rómaiakkal telepítették be. Egy Eutropius nevű
tudós feljegyzi Trajánról, hogy »Dáciát legyőzvén, Traianus az egész római birodalomból nagyszámú tömeget vitt át oda szántóföldek és városok betelepítésére«. Voltak köztük sémiták, frígek, galaták, nyugati kelták, görögök, afrikaiak, még perzsák és más irániak is, csak éppen római
volt a lehető legkevesebb. Ebből a vegyes telepítésből kialakulhatott volna bármilyen nyelv, kialakulhatott volna valami szíriai, valami görög
zsargon, de román nyelv, új-román nyelv nem alakulhatott ki, mert ezeknek a gyarmatosoknak a latin nyelv nem anyanyelvük, hanem tanult második nyelvük volt. De nem is alakulhatott ki semmiféle új nyelv, mert az
egész gyarmatos lakosság, akik Dáciában voltak Kr. u. 260–272 közt átvo116 Krüger Aladár (Nagyvárad, 1878–Alpnachdorf, Svájc, 1952) újságíró, politikus. Jogi tanulmányokat folytatott szülővárosában, majd Kolozsváron. Budapesten tett ügyvédi
vizsgát, majd Nagyváradon tevékenykedett az 1918-as impériumváltásig. Itt megalapította a Katolikus Népszövetséget. Mivel a román államnak a hűségesküt megtagadta, kiutasították az országból. Budapesten telepedett le, 1926-ban választották képviselőnek az Egységes Párt színeiben előbb Biharnagybajomban, 1931-ben Csongrádon,
majd 1935-ben Soroksáron. Az irredenta írásairól, verseiről is ismert politikus a nyilas
hatalomátvételt követően felsőházi tag és a Magyar Országgyűlés háznagya lett. Szerepe volt az 1938-as zsidótörvény és az 1944-es, a nemzetvezető jogköréről szóló törvénycikk elfogadásában.
117 Louis Barthou (1862–1934) francia politikus, jogász, összesen 13 alkalommal állt különböző minisztériumok élén 1894–1934 között, és 1913-ban nyolc hónapig Franciaország miniszterelnöke is volt. Halálának évében – a horvát usztasák által kitervelt
merényletben I. Sándor jugoszláv királlyal együtt gyilkolták meg Marseillesben –második alkalommal volt hazája külügyminisztere.
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nultak a Balkán-félszigetre, a Dunától délre, ahol 272-től kezdve a Morava mentén egy új Dácia alakult; ezt a területet nevezték Dáciának, annak
bizonyságául, hogy Dácia lakossága oda költözött le. Dáciában semmiféle római, vagy római birodalmi telepes nem maradt; 260-tól kezdve
egyetlenegy síremlék, egyetlenegy felirat, egyetlenegy építészeti emlék a
rómaiakról nem tud. Az ásatások bebizonyítják, hogy a római uralom és
a római népesség Kr. u. 260-nal Dáciában egyszer s mindenkorra véglegesen megszűnt. Hol alakulhatott ki tehát az oláh nyelv és az oláh nemzet? Erre vonatkozólag is megvannak ma már a történelem kétségtelen
adatai. Az oláh nyelv szerkezete, amelyet én ismerek, bizonyítja azt, hogy
csak Krisztus után a VI. században alakulhatott ki. Kialakult pedig a Balkán-félsziget Epirus nevű részén, kialakult itáliai pásztorok áttelepítése
folytán, amely itáliai olasz pásztorok áttelepítését szükségessé tette az
ottani területek elpusztítása. Ott kettős birtokosok voltak, bizánci birtokosok, akiknek Epirusban, az Otrantói-szoros másik oldalán is voltak birtokaik. Az Otrantói-szoros balkáni oldalán elpusztították a földeket a
nyugati gótok, áthozták tehát a földesurak saját pásztoraikat Olaszországból Epirusba, ott azok az albánokkal vegyültek és átvették azt a sajátságát az oláh nyelvnek, amely a többi román nyelvekben nincs meg: a
hátravetett artikulust és átvették a számnevek szerkezetét. Messzire vezetne, ha az oláhok további történelmével részletesen akarnék foglalkozni, csak annyit akarok még megemlíteni, hogy később szláv befolyás alá
kerültek, innen az oláh nyelvben a szláv elemek; a Rhodope-hegységben
görögkeletiekké lettek, azután a bolgár uralom alól szökdöstek át az
Al-Dunán a XI. század végén Havasalföldre, amely akkor kun lakosságú
volt. Lassan átszökdöstek a Dunán és Havasalföldön kezdtek megtelepedni. Az első magyar okirat, amely az oláhokról tud, II. Endre idejéből,
1223-ból származik. Az Olt-mentén említ egyes oláh telepeseket, akiket
III. Béla király telepített oda 1181-ben, amikor Nis környékén csatát
nyert és néhány oláh foglyot letelepített az Olt környékén a kunok által
elpusztított magyar falvakban. Endre király oklevele magyar nevű falvakat említ meg. Innen kezdődik az egész oláh telepítés Erdélyben. Hogy ez
hogyan ment tovább, a történelemből tudjuk, de ezt le kell szögezni és az
egész világnak meg kell tudnia, hogy őslakos Erdélyben csak a magyar. Őslakos Erdélyben, mégpedig több mint ezer év óta a székely, mert a székely még
a honfoglalás előtt Erdélyben volt. (Ekkor Jánossy Gábor képviselő bekiáltja: Hun utódok!) Hogy hun utódok-e vagy sem, azt nem tudom, de kétségtelen dolog, hogy Erdélyben a székelyek még a honfoglaló magyarok előtt is ott
voltak, annál inkább ott voltak az oláhok előtt, sőt továbbmegyek: Moldva
őslakossága is magyar, a csángók az ősmagyarok utódai és az oláhok
Moldvát is csak 1400-ban kezdték megszállni Máramaroson keresztül.
Máramaroson keresztül vándoroltak be az oláhok Moldvába, miután felhúzódtak Erdélybe, tehát nemcsak Erdélynek, hanem Moldvának az őslakossága is magyar. Ilyen körülmények között lehet-e beszélni arról, hogy
az oláhok azt kapták vissza, ami az övék volt? Nem volt az övék sohasem!
Sohasem volt, hiszen Erdély éppen olyan magyar védbástya volt kelet
felé mint amilyen védbástyát kívánnak a franciák felállítani Elzász-Lotaringiában kelet felé. A mi Elzász-Lotaringiánk Kelet felé Erdély, Franciaország Erdélye pedig Elzász-Lotaringia. Ha én francia volnék, végtelenül
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restellném azt, hogy külügyminiszterem azt a hősi harcot, amelyet a
franciák kifejtettek és amelyben a franciák két milliót áldoztak, hogy Elzász-Lotaringiát visszahódítsák, egy színvonalra állítja Erdélynek a magyar államtól való leszakításával és azzal a gyáva árulással, amely árulás
révén az oláhok Erdélyt megkapták”.118

Kétség nem fér hozzá, a szónokot sem heves kirohanása, sem a románokat
becsmérlő, általánosító negatív erkölcsi minősítései (melyeknek egy részét
mellőztük a szövegből) nem teszik népszerűvé a viták békés megoldásának
hívei körében. Későbbi, szélsőséges körökben folytatott politizálásával nyomatékosítja nemzeti exkluzív alapállását. Azt viszont kénytelenek vagyunk
elismerni, hogy a románsággal kapcsolatos különböző eredetelméletek tekintetében – amelyekkel szemben históriai valóságként igyekszik ellentételezni a
székely-magyar történeti hagyományt – alaposan tájékozódott (eltekintve a
szándékosnak tűnő időbeli csúsztatástól, például Moldva esetében). Tény,
hogy a nagypolitika szintjén is világosan tetten érhető egy, a térség etno-demográfiai birtoklására vonatkozó történeti prioritásvita, melyről a mai napig
nem mondhatjuk, hogy véget ért. A jól értesültség látszatára építő, csúsztatásokkal kevert történelmi diskurzus a közép-kelet-európai térség parlamenti
életének hosszú távú tartozéka lett.

118 Képviselőházi napló, 1931. XXIII. kötet, 614–615.
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„Hajrá, székely fiuk vagyunk!
Attila volt az ősapánk,
Mi tőle származunk,
Akit rettegve félt a nagyvilág.”
(A székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid Gimnázium diákindulója,
1940-es évek)1

A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉSSEL (1940. augusztus 30.) Észak-Erdéllyel
együtt Székelyföld – néhány kisebb nyúlványát leszámítva – ismét Magyarország része lett. A visszacsatolt települések székely lakossága boldogan ünnepelt, és készült arra, hogy ismét háborítatlanul vállalhassa nyelvi, nemzeti és
csoport-önazonosságát. A berendezkedő hatóságok pedig valóban igyekeztek
biztosítani ennek feltételeit az oktatás, a kultúra és a hétköznapi élet területén. Természetesen nem minden nehézség nélkül. A székelyudvarhelyi – ekkor
már Baróti Szabó Dávid nevét viselő – Római Katolikus Gimnázium igazgatója
tájékoztat az 1940/41-es tanévet lezáró beszédében: „A tanítást október első
felében kezdtük meg. […] Kissé nehezen indultunk meg az év elején. Nehezen
tudtuk beszerezni az anyaországból a tankönyveket. Magam jártam fenn Budapesten ebben az ügyben, de – váratlanul tértünk vissza és az anyaország
nem volt elég könyvvel felkészülve. […] Az átmenet, bármily boldogító is, nem
ment zökkenő nélkül. Sok olyan tantárgy van, amelyből a magyar tanterv többet kíván, mint amennyi a mi diákjaink eddigi, a volt román tanterv szerinti
készültsége. […] Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy több tanárunk elhagyta intézetünket, és az államnál helyezkedett el”.2
Hamarosan az alakuló „kicsi magyar világra” sötét árnyat vet a háború, de
az új hatalom is okoz kisebb-nagyobb csalódásokat. Bántó volt például egyes
anyaországból érkező hivatalnokok, csendőrök, katonatisztek és helyetteseik
fölényes kioktató viszonyulása a hozzájuk bizalommal forduló, egyszerű székely emberekhez. Ma már lehetetlen felmérni e jelenség méreteit, de túl sok
történet keringett erről, hogy azt mondhassuk: elvétve jelentkező, elszigetelt
esetekről van szó. De a székely közösséget kárpótolja, hogy újra nyíltan, anyanyelvén beszélhet, tanulhat, tájékozódhat, olvashat olyan dolgokról, amelyeket több, mint húsz éven keresztül oly nehezen elérhetővé tett a cenzúra, a
nemzeti értéket közvetítő kulturális javak áramlásának akadályozása. „Gyönyörű újságok várták a tanuló ifjúságot – hangzott el az udvarhelyi gimnáziumigazgató már idézett beszédében –: a magyar történelem intenzív, korlátok
nélküli tanítása, úgyszintén a magyar irodalomé is – szájkosár nélkül. A magyar föld alapos megismerése, amelyről eddig vajmi keveset hallottak. A leventekiképzés, a magyar cserkészet, kapcsolatok és baráti levelezések az anyaországi ifjúsággal! Soha nem látott, nem érzett szabad szárnyalás!”.3
1
2
3

Szövegét írta Khell István (Bereck, 1889–Székelyudvarhely, 1972) magyar–német szakos tanár. Adatközlő: Hermann Gusztáv (1928–1988).
Évkönyv, 1941. 7–8.
Uo. 8.
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NEMCSAK A SZÉKELYEK – és általában az erdélyi magyarok – voltak kíván-

csiak saját múltjukra úgy, hogy azt ne rövidítse a cenzor, és ne árnyékolják a
román történelem mítoszai, de az anyaország lakossága körében is megnőtt a
Székelyföld iránti érdeklődés. E műfajban az állam támogatását élvező könyvkiadás gyors léptekkel siet a megnövekedett igény elébe.
SZÉKELYFÖLD ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN
A visszatérést követő esztendőben mindjárt az olvasók elé kerül egy, a Székelyföld ismertetését célzó, terjedelmét tekintve is jelentős vállalkozás. Részletes bemutatásra kerülnek A Székelyföld és a székelyek, A Székelyföld tájai, A
Székelyföld vármegyéi, városai, falvai, A Székelyföld meséi, mondái, hagyományai,
valamint külön oldalszámozású részben A Székelyföld társadalma, amelyben
szerepelnek mindazok, akik adatszolgáltatásukkal vagy megrendelésükkel a mű
megjelenését lehetővé tették.
A székelyek hun eredete című fejezet szerzője dr. Dobos Ferenc, a székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium történelemtanára.4 A cím is jelzi: a
szerző a kérdésről határozott véleményt alkotott, amelyet a fentebb már említett francia romantikus történész, Amadé Thierry fejtegetésével próbál alátámasztani:
„Thierry elmondja Jordanes alapján, hogy Attilának sok feleségétől
annyi fia volt, hogy egy kisebb nép kitelt volna belőlük. De ezek közül
csak hatról emlékezik meg a történelem: 1. Ellák, ki az Attila halála után
vívott harcokban hősiesen küzdve esett el. 2. Dengezics, kit 469-ben a
görögök seregével tőrbecsaltak és levágtak s fejét Konstantinápolyban
karóra tűzték azzal a büszkélkedő felírással, hogy ez Dengezicsnek, Attila
fiának feje. 3., 4. és 5. Hernák, Emendzur és Uzindur. (Ezek egy anyától
születtek.) Ezek – miután Dengeziccsel együtt másodszor is hiába próbálták meg, hogy Pannóniát a keleti gótoktól visszavegyék –, a görög császártól engedélyt nyerve, népükkel együtt a Balkán-félsziget északi részén, az Al-Duna és Száva mentén telepedtek le. Ezek közül egyiknek
volt alattvalója és barátja az a gót fejedelem, kinek udvarában és család4

Dobos Ferenc (Alsójára, 1883–Székelyudvarhely, 1949) középiskolai tanulmányait
Nagyszebenben, az egyetemet Kolozsváron végezte. 1905 és 1908 között Csíksomlyón,
majd nyugdíjba vonulásáig a székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban tanított. Terjedelmesebb történelmi tárgyú munkája: Az Adria uralmának kérdése a 14. században (Kolozsvár, 1905), verseskötete: Őszi levélhullás (Kolozsvár, 1941).
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jában Jordanes nagyapja jegyző volt. 6. Gheims, kinek anyja az egyik leghatalmasabb germán fejedelemnek, Ardarik gepida királynak húga volt.
Ez atyja birodalmának felbomlása után a maga népével anyai nagybátyjának, a gepida királynak országába húzódott s annak utódainak fennhatósága alatt késő vénségéig kormányozta a maga népét.
A Gheimsre vonatkozó fenti állításból két dolog világosan kitűnik. Az
első az, hogy sem Ardarik király, sem utódai nem láttak ellenséget Gheims királyfi kicsiny népében, mert akkor nem tűrték volna, hogy késő
vénségéig kormányozhassa azt. […]
De ahhoz, hogy kormányozhassa, okvetlenül szükséges a második következtetés. Ez az, hogy a beköltözés után a gepidák Gheims népét nem
osztották szét kisebb-nagyobb csoportokra és telepítették le maguk közé,
hanem egy tömegben, külön telepítették le, mert a kormányzás csak így
volt lehetséges.
Sőt, ez a jóindulatú, mondhatni barátságos viszony Gheims halálával
sem szűnt meg, mert fia Mundó (a név feltűnően hasonlít Attila atyjának,
Mundzuknak nevéhez) követte atyját a gepida királyok kegyében és népe
kormányzásában mindaddig, míg Traserik királlyal össze nem veszvén,
az üldözni kezdette. Erre Mundó néhányad magával elmenekült Görögországba, hol különböző kalandok után a lovasság legfőbb parancsnoka
lett s döntő szerepet játszott a Niké-lázadás leverésében. Pár év múlva,
fia halálát meg akarván bosszulni egy ütközetben, ő is elesett.
Tehát Gheims Attila birodalmának felbomlása után a maga népével
bevonult és letelepedett a gepidák országába, fia pedig több mint fél század múlva néhányad magával elmenekült Görögországba. Önként kínálkozik az összehasonlítás a székely nép száján századokon át élő hagyománnyal, hogy Csaba királyfi 3000 harcossal menekült Erdély hegyei
közé. S ha első szent királyunknak keresztény István neve mellett fél század múlva is feljegyezték pogány magyar Vajk nevét: miért ne maradhatott volna meg a Gepidiába költözött hunok között vezérüknek hun Csaba neve a bizonyára germán anya által adott Gheims név mellett? Régi
szólásmód a székelyek között az olyan távozó után, kit soha nem kívántak viszontlátni: akkor gyere haza, mikor Csaba Görögországból! Vagyis
soha. Hátha felcserélték az apát a fiúval? Nem Gheims-Csaba ment el
örökre, hanem fia, Mundó. […]
Úgy hiszem, a fentiekből valószínű, hogy Attila halála után a hunok
egy töredéke Gheims nevű fiának vezetése alatt a gepidák országába húzódott s Mundó nevű unokájának elmenekülése után is ottmaradt.
De hát hol volt a gepidák országa? […] …A gepidák Attila birodalmának felbomlása után a Tiszától a Keleti-Kárpátokig terjedő területet szállották meg és ott több, mint száz éven át, 566-ig erős országot alkottak.
[…]
Mivel az ország urai, a gepidák éppen a honvédelemre való tekintettel
országuk nyugati és délnyugati részén telepedtek le tömegesebben: én
nem látok semmi lehetetlenséget abban a feltevésben, hogy Gheims
hunjai a Kárpátok keleti és déli szorosainak védelmét kellett, hogy vállalják a kapott otthon fejében. Azokat a szorosokat kevesen is meg tudták
védeni. Ha azonban Erdély középső részein telepítették volna le őket, ott
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éppen kis számuk miatt már nem szállhattak szembe sikeresen a szorosokon már bejött nagyobb számú ellenséggel. […]
Ez csak egy hozzászólás akar lenni a székely nép hun eredetének kérdéséhez. Megjelölni egy kiinduló pontot, mely van olyan támaszték a
hun eredet mellett, mint más népektől való származtatás nem egy hipotézise. De reánk nézve sokkal erősebb bizonyíték az a szájhagyomány,
mely az őseinktől századokon át fennmaradt egészen napjainkig”.5

Dobos Ferenc Thierry nyomán megalkotott elmélete a székelység ragaszkodását tükrözi a Csaba-mondához, amit a szerző igyekszik valamiképpen a tudománnyal összhangba hozni. A vaskos kötet, amelyben Dobos Ferenc írása
megjelent, igen elterjedt volt: olvasottsága vetekszik Orbán Balázs köteteinek
a népszerűségével, nyelvezete könnyen érthető, a benne szereplő, különböző
témákat feldolgozó írások pedig nem túl hosszúak, így az egyszerű emberek is
forgathatták, sok családi könyvtárban ma is megtalálható, városon és falun.
Erdély Magyarországhoz történt visszacsatolása egy – az akkori közlekedési
viszonyokhoz és szálláskörülményekhez mérten – élénk turisztikai mozgalmat indított el. Jönnek az Erdélyben sosem járt magyarok, de sűrűn érkeznek
haza – némelyek szándék szerint örökre vagy csak rokoni-baráti látogatásra –
az első világháború viharaiban kivándorolt erdélyiek. Mindezek nyomán igencsak megnő az érdeklődés a felfedezendő (vagy újra felfedezendő) tájakat
közérthetően leíró, eligazító tanácsokkal felszerelt útikalauzok, településismertetők iránt. A fentebb idézett, Dávid József szerkesztette könyv is részben
ezt a szerepet töltötte be, de megjelennek kisebb terjedelmű, akár poggyászban könnyedén hordozható kiadványok is.
LÉVAI LAJOS: SZÉKELYFÖLDI KIS TÜKÖR
Lévai Lajos könyve e célnak tökéletesen megfelel. Tulajdonképpen a Székelyföldi képek című – korábban bemutatott – könyvecskéjét dúsította fel, illetve
alakította – immár a román cenzor felügyeletétől szabadulva – a nemzeti elvárások szerint. Már az új mottó is a székelyek történeti tudatát célozza:
„Föl, székely, nézz szembe az ellenséggel,
Ki néz vele szembe, ha nem a székely!
Hisz a székely ősapja volt Attila,
Kit úgy híttak, hogy az Isten ostora…”.6

Természetesen nem véletlen, hogy e mottót Lévai Petőfi Sándor A székelyekhez című, 1848 szeptemberében írt verséből kölcsönözte. De ezen túlmenően,
a Székelyföldi képekhez viszonyítva, témánkat illetően a könyvben nem találunk semmi újat.
5
6

Dobos, 1941. 10–13.
Lévai, 1942. 4.
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A SZÉKELY EREDETKÉRDÉS ismét nemcsak népszerű, de vitatott téma is

lett. A mitikus hagyományok immár Erdélyben is büszkén színre lépő hívei
nyíltan összecsaphattak a források nyomán válaszkereső tudósokkal. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magyar történelmet összefoglaló
kiadványa – terjedelméből, stílusából ítélve nem a történelem szakos hallgatókhoz, hanem jóval tágabb közönséghez szólva – a következőképpen vázolja
e tényállást:
„Őstörténetünk egyik legtöbbet vitatott kérdése a székelyek eredete.
Az a kérdés, hogy ez a Dunántúl és Felvidéken elszórtan, Erdélyben tömegesen ősidők óta osztozik-e a magyarság sorsában, vagy – miképpen
annyi töredéknép – utólag csatlakozott-e hozzá. A választ a kutatók legnagyobb része az utóbbi értelemben adta meg, csak abban voltak nagy
eltérések, hogy ez a csatlakozás milyen időpontban történhetett.”7

A szerző, Baráth Tibor (akkor még!) Németh Gyula 1935-ben kifejtett véleményét vallja, ezt foglalja össze:
„… A székelyek, mint a többi csatlakozott nép, a keleti szokásoknak
megfelelően, a nép telephelyének mindenkor a szélén, tehát a legveszélyesebb helyen lakott: régen a »Csigla-mezőn«, ami megerősített, védett
helyet, szó szerint »gát-helyet« jelent; manapság ugyanígy, a magyarság
településének szélén laknak. […] A csatlakozás még Dél-Oroszországban,
a kazár kapcsolatok idejében, az V–VIII. század folyamán történhetett.
[…] …Ez a nép a török népek családjából való, ezt bizonyítja maga a székely név, mely a török »sikil« szóból jön »herceg«, illetőleg »herceg törzse« jelentéssel. Török eredetre utal továbbá a székelység régi katonai
jellegű törzsszervezete és ősi lakóhelyük ugyancsak török neve, »Csigla-mező«. Ezen a népcsaládon belül a székelység a kabar nép egyik törzse
lehetett.
7

Baráth, 1941. 14. Baráth Tibor (Alsólendva, 1906–Montreal, 1992) felsőfokú tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1929-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1929–30-ban
állami ösztöndíjas volt a bécsi egyetemen, 1930–32-ben a Sorbonne-on tanult. 1934–
39-ben a párizsi Magyar Tanulmányi Központ titkára, 1940–44-ben a kolozsvári egyetem magyar-történelemtanára, 1944–45-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium
Egyetemi Ügyosztályának vezetője. 1945-ben Franciaországba, onnan 1952-ben Kanadába emigrált. 1949 és 1955 között, párizsi tartózkodása idején kiadta és szerkesztette a
Nyugati Magyarság című havilapot. 1950-től főleg őstörténettel foglalkozott, a sumér–
magyar leszármazás híveként. E témakörben megjelent művei: Magyar istennevek a régi
Egyiptomban, Montreal, 1988; Őstörténetünk orientalista szemléletben. Uo., 1988; Tájékoztató az újabb magyar őstörténeti kutatásokról. Veszprém, 1989. (ÚMIL. I. 136.)
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A székelység zöme még a magyarság dél-oroszországi tartózkodása
idején megtanulta a magyar nyelvet, vérségi kapcsolatait elmélyítette,
úgyhogy a honfoglalás korában már éppen olyan elválaszthatatlan része
volt a végleg kialakult magyar népközösségnek, mint annak bármely más
ugor-török eredetű alkotóeleme”.8

Ezzel szemben és a szakmával párhuzamosan kisebb-nagyobb kiadványok
egész sora – a nemzeti-radikális időszaki sajtóval egyetemben – továbbra is
írja a magáét. A merész elméletek nem kerülik el a korabeli Székelyföld szellemi életét, könyvkiadását sem. Orbán Árpád csíkjenőfalvi tanító9 Péter Ferenc csíkszeredai könyvnyomdájában tette közzé magyar őstörténetről írt
munkáját,10 amely a kor Akadémia-ellenes köreiben nagy divatját élő sumér
eredettan jegyében született. Ennek a Szumirok – ugorok – székelyek című fejezetéből idézünk:
„A szumir nép azon részét, amely a határok védelméről gondoskodott
»ugur«, »uzur« népnek nevezték.
Az »ugurok« számtalan kiskirály, vezér fennhatósága alatt éltek a szumir birodalom északi és északkeleti dombos és hegyekkel borított határterületein – tartományában.
Az uzur vezérek kisebb-nagyobb városkákban laktak. A városkák körüli tartományt, vagyis megyét »iszak«-nak, vagyis »szék«-nek nevezték,
akárcsak ma a székelyek (Csík-szék, Három-szék).
A szumir királyok és az ország vezetői leginkább a székhelyi műveltebb népelemből kerültek ki, de ez nem volt általános szabály, hiszen a
Krisztus előtti évezredekben közvetlenül éppen az uzurok adták a szumiroknak még a királyokat is.
A Krisztus előtti évszázadokban, amikor a szumir nép kiköltözött Babilon vidékéről a Káspi-tó környékére, továbbra is a városi műveltebb népelem, az iparosok és tisztviselők – vagyis a székhelyiek – voltak a királyok közvetlen környezetében. […]
A szumiroknál az volt a szokás, hogy egyformán sékel szóval fejezték
ki a pénz és a súly érték nevét. Vagyis ez azt jelenti, hogy a szumirban a
sekel szót érték kifejezéssel kell gyakran magyarra fordítani, mert csak
később differenciált az ősi »sékel« értékké, mértékké és a »székely« szó
mai jelentésévé.
Van egy másik hasonló alakú és értelmű szava is a szumiroknak. Ez a
magyar szék szónak a szumir megfelelője. Annyira ősi szumir szó ez,
hogy még a zsidók is a magyarhoz hasonlóan szék szóval jelölik ezt a
fogalmat, amit szintén a szumiroktól vettek kölcsön annak idején. Úgy
8
9

Baráth, 1941. 15–16.
Orbán Árpád (1900, Csíksomlyó– ?) 1941-ben állami iskolai tanító Csíkjenőfalván. Tanulmányait Csíkszeredában, illetve a csíksomlyói Tanítóképzőben végezte. Tanított
még Tószegen (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) és Zombán (Tolna vármegye). Leventeoktató is volt, továbbá élénk kulturális egyesületi tevékenységet fejtett ki. 1929-ben
Gaál Gyula-serlegdíjat nyert irodalmi pályamunkájával.
10 Orbán, 1942.
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látszik, hogy a »szék« szavunk őse is a »sékel«, vagyis érték szóval volt
közeli kapcsolatban, hiszen a királyi trón nem más, mint »érték«. A királyi
város pedig »székhely«.
A székely nép és név eredete
A szumir birodalom tartományainak udvartartásában alkalmazott
tisztviselők nevei csaknem valamennyien kapcsolatban vannak a székely
nép nevével. Itt felsorolunk néhány kiragadott példát a sok közül. A felsorolásnál elöl van a szumir szó, utána pedig a magyar megfelelője: Iszak,
szék, tartomány, megye, vagy megyefőnök. – Szukkal, miniszter, vezér. –
Szak-kanaku, széktartó, helytartó. – Muzar-ekalli, vigyázó székely, testőr.
– Gir-széku, girzdelő székely, elosztó székely, kamarás. – Rabiánu, rabonbán, főtisztviselő. – Szukall-mah, vezér, nagy (pl. őrnagy, hadnagy). – Haza-nu, háznagy, polgármester. – Tumhari, tolmács. – Kiuri, király. – Sarri,
sereg. – Garu, kard. – Szipuri, számadó stb.
Látjuk, íme kilépett a feledés homályából az ősapák rég elfelejtett közös nyelve, címere és kéri, hogy ne tagadják meg a késő unokák az ősapák
reszkető kezével odanyújtott tanúságtételeket. […]
Az erdélyi székelyek […] a hun királynak voltak – átmenetileg – a székhelyi népei és a magyarok bejövetele után csatlakoztak ismét – kimondhatatlan örömmel – újból a magyar nép testéhez 896-ban”.11

Az udvarhelyi Székelység tudományos kérdésekben általában körültekintő
és mértéktartó szerkesztője Orbán Árpád könyvét recenzálva kilép ebből az
alapállásból:
„Nemzetünknek mai rendkívül nehéz, idegen befolyás alatt szenvedő
életében kétszeresen, sőt százszorosan fontos, hogy eredetéről, múltjáról minél többet tudjon. Csak hatalmas múltja, ősi dicsősége és kultúrája
tudatában állhat ellen az idegent dicsőítő nemzetrontó veszedelmes külső befolyásoknak. Már ebből a nemzetvédelmi szempontból is szívesen
kell fogadnunk minden megnyilatkozást, amely ősiségünkkel foglalkozik; kétszeresen örömmel üdvözlünk minden kiváló munkát, mint amilyen Orbán Árpád Nimrud király népe című műve is. Ilyen tudást és önérzetet terjesztő könyvre nagy szükség van. Így álljon az ő munkálkodása
példaként mások előtt is”.12

E rövid recenzió szövegét olvasva alig ismerünk Bányai Jánosra. De új szelek
járnak, és Bányai, aki – lapjával együtt – a székelység megmaradásának mindig
megfontolt, józan harcosa volt, most nehéz gazdasági feltételek között igyekszik alapvető jegyeit híven őrző folyóiratát fenntartani. A következő lapszámban is Szádeczky Lajos 1920-ban megjelent munkájából13 A székely katona
nép! címmel azt a részletet idézi – mintegy vezércikk gyanánt –, ahol Szádecz-

11 Uo. 40–45.
12 Székelység. 1942(XII.) 5–8. 61.
13 Szádeczky, 1920.
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ky a székely katonai erényeket dicsérve a hun származás hagyományára utal
(ügyesen elkerülve azt, hogy ezzel az eredetkérdésben állást foglaljon):
„A székelység harcban született, harccal tartotta fenn magát, az adta
meg az ő nemzeti jellegét, annak köszönhette az ős sajátos külön vitézlő
nemességét. Diplomatikus címe is az volt a székelyeknek, hogy (»agilis«);
»serénykedő«, »gyorsalkodó«, nem »nemes és nemzetes«, mint a magyar
s nem »circumspectus«, »körültekintő«, mint a szász.
Nemhiába vallja és tartja Attila népe ivadékának magát: a világhódító
»Isten ostorá«-nak vitézségben méltó utódja kíván lenni ezer év múltán
is”.14

A következő számban Bányai már a Csíki székely krónika szegedi kiadásának
tervéről tudósít, miközben szóvá teszi egyre zsugorodó lapjának sanyarú kiadási feltételeit:
„Hargitaváralja, Szegeden megjelenő testvérlapunk, amely havonkénti pontos megjelenésével tágabb keretek közt szolgálhatja a székely közügyet, mint mi, az anyaföld szikár földjén sínylődők, állandó szemle tartásával ismerteti elszármazottaink értékes munkálkodását. Érdeklődve
olvassuk egyik utóbbi számában, hogy a Csíki székely krónikát a lap agilis
szerkesztője ki akarja adni s erre felhívást tesz közzé s ismerteti a sokat
vitatott munka tartalmát. Igen fontos, hogy ez az érdekes munka – és sok
más hasonló is – kikerülhessen a nagyközönség körébe”.15

Az akadémiai tételekkel dacoló vagy vitába szálló szerzők nagyobbik része
rendelkezett a jólneveltségnek azzal a szintjével, hogy ellenvéleményét udvariasan, a kulturált kommunikáció szabályai szerint fejtse ki. A radikális időszaki sajtó viszont továbbra is előszeretettel tekintett el ettől a szabálytól. Itt hivatkozhatunk a fentebb már említett ifjabb Jósa János néhány írására, melyek
a Hargitaváraljában történt közlésük után különnyomatban is megjelentek.
1942-ben Jósa kritikájának célpontja ismét Rugonfalvi Kiss István munkája, A
nemes székely nemzet képe, melynek időközben harmadik kötete is megjelent. A
Csíki székely krónika valódiságának védelmén túl Jósa sajtóhibákat, elírásokat
és egyéb apróságokat pellengérez (amelyekben Rugonfalvi munkája sajnos valóban bővelkedik), hogy következtetésképpen megállapítsa: „a Csíki székely
krónikát hitelesebb és jobb munkának tartom másolatban is, mint Rugonfalvi
Kiss István dr. munkáját…”.16
Ugyanabban az évben Jósa meglátogatja a 70 éves Endes Miklóst, mely eseményről riportban számol be. A házigazda (akkor már vak) felesége, született
primor csíkszentkirályi Sándor Rozi, megérintvén a látogató homlokát, így
14 Székelység. 1942(XII.) 9–12. 65.
15 Székelység. 1943(XIII.) 1–3. 11.
16 Jósa, 1942a. 34.
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szól: „Egy fényt láttam a homlokán… Nem tudom biztosan Majláth vagy Zandirhám szelleme volt ott. De láttam bizonyosan!”.17 Vendéglátói 1898-ban kötött házasságáról írva ismét a krónika jut eszébe:
„A két ifjú lélek frigykötésében egyesült a nagy és szent ősök történelmi szellemeinek ősműveltsége, őstehetsége, őshite, ősakarata és a megszentelt hagyományok minden öröksége, hogy az Isten és történelem
parancsszava szerint kölcsönösen érleljék meg azt a történelmi elhatározást, amely a sovány tudományú tanúk sorozatos ellentanúskodásai ellenére a csíki székely krónika nagy perében a vádlottak felmentését eredményezte, mert az ifjú albíró négy évtized múlva alapos tudással és
diadalmas érvekkel felszerelt, hatalmas ítélő bírája lett a történetírás
vádlóinak, vádlottainak egyaránt, és örökbecsű szent bibliánknak, a Csíki
székely krónikának hitelességét őszinte, igaz örömünkre megvédve és
igazolva. […] … Dr. Endes Miklós, az összeláncolódott családi hagyomány
alapján vált Zandirhám hun-székely fejedelem-vezér egyenes leszármazottja családjának, a Sándor családnak első és egyetlen genealógiai kutatójává…”.18

Végül térjünk vissza a fentebb ismertetett A Székelység című, gödöllői lapot
szerkesztő „mélyradikális” Szépvízi Balás Bélához, aki a „kicsi magyar világ”
négyesztendős időszakában hozzálátott eddigi munkássága szintéziséhez:
megírni a székely nemzet „igaz” történetét. Ebből – talán a historiográfia nem
túl nagy veszteségére, noha a mentalitástörténészek őszinte sajnálatára – csak
az első kötet jelent meg.19
Az Előljáró beszédben figyelmeztet, hogy a székely:
„A világ egyik legnagyobb és legkisebb nemzete!
Eredő vonala tízezer esztendők mélységébe nyúlik: sugár, mely átcikázik a világtörténelmen. Ázsia ősmezeinek a villámlovasa, ő ellene építette Kína a harmincötezer tornyú, háromezer kilométeres falat, a tengertől a Gobbi-sivatagig. – Százlábú lován felbukkan itt is, ott is a
világtörténelmi események vihartölcséreiben, most a Fáraók székében ül
s mint hikszosz évszázadokig uralkodik Egyiptom fölött, majd eltűnik, de
felbukkan ismét Székelyvárában Askélon, Gát és Asdód városok fegyveres házaiban s mint filiszteus, az Ó-testamentom rettegett népe örökíti
még legendás nevét a Biblia színes lapjain. Az Ó-görögök fantáziájában,
mint Kentaur rúgtat elő a turáni puszták aranyló ködéből s később Atilla
ércdandáraiban rengeti a földet, a Dajk folyótól kezdve a frank tengerig,
majd meg mint a honfoglaló magyarság ősi testvére hat kőtáblába vési
Árpád Urunkkal a későbbi magyar alkotmány jogalapját s a honfoglalás
tündöklő harcaiban elől vitézkedik Zandirhám alatt”.20
17
18
19
20

Jósa, 1942b. 4.
Uo. 7–8.
Balás, 1943.
Uo. 3.
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Felsorolja a székelység harci cselekedeteit a határvédelmi csatározásoktól a
napóleoni háborúkon keresztül egészen a 82. gyalogezred világháborús szerepéig:
„Járt a Hadak útján s a schrapnel-csillagok közt, mint a verhetetlen
akaraterő hérosza; hite: az Isten; reménye: a győzelem; szeretete: a
Haza; bizodalma: önmaga; szentsége a fegyvere. Hős, ki dalolva ment a
halálba; a csaták őrjöngője, kinek letépi fél karját a gránát, de leugrik a
műtőasztalról s vért sugározva, támolyog vissza robbanó gránátok közt,
az ütközetbe…”.21

A székelyek hun maradványok, állítja határozottan a szerző, bizonyítékul
pedig felsorakoztatja Anonymus és Kézai Simon krónikáit, Antonio Bonfini,
Werbőczy István, Istvánffy Miklós,22 Oláh Miklós munkáit. A jelenhez érve
nem véletlenül az „egész belső és külső tudományos világ által elismert tekintélyre”, Hóman Bálintra hivatkozik, mivel ő a székelyeket Erdély egyedüli honfoglalóinak tartotta (diszkréten eltekintve Hóman szigorú kritikájától a Csíki
székely krónika tekintetében, meg elmélete jóval árnyaltabb mivoltától). A másik hivatkozott kortárs a „szintén miniszter s a Turáni Társaság elnöke”, Pekár
Gyula, aki 1921. augusztus 8-án a szerző akkori lapjának, a Székely Szónak, a
következő szózatot küldte:
„Székelyek, Csabafiak, Csabamogerek, hunnutódok és magyar előörsök, a ti görbe turáni kardotok a mithosz véres hídja Árpádtól – Atilláig,
Ti vagytok a nagy összetartozóság hatalmas láncszeme a századokon át,
Catalaun és Pusztaszer: 451 és 896 közt! Drága láncszem, erős láncszem,
csak most el ne szakadj, mert veled szakadna a Jelen és a Múlt közötti
nagy kapcsolat, már pedig ezt a szegény, vérszegény gyönge jelent csak a
turáni Múlt egyensúlya billentheti helyre. Székelyek, – ti vagytok a Hadak égi útjának felleglovasai… Ám most ismét a földre szálljatok le, mert
újra szükség van reátok. Atilla és Árpád után a Harmadik honfoglalásra
szól a trombita: Csabafiak, Csabamogerek, ti örökös előőrsök, rajta, előre, a harmadik élethalál visszafoglalásra!”.23

Ezek után bemutatja az 1500 esztendős Székelyföld földrajzát, a székelyek
származását és letelepedését. Kitér a székely eredetkérdés történetírására is,
dilettánsnak minősítve mindenkit, aki a székelyek hun eredetét tagadja:
21 Uo. 5.
22 A felsoroltak közül egyedül tőle nem idéztünk. Istvánffy Miklós (1538–1615) Bolognában és Páduában tanult, ifjúkorában Váradi Pál és Oláh Miklós által pártfogolt tudós
férfiú. 17. század elején írt főművében kérdéskörünkkel kapcsolatban ennyit találunk:
„… Az székelyek, kik Erdélyben az Aitos hegye körül, mely Moldvát attúl elválasztja,
laknak, és az régi scytháknak nemzetségébűl valóknak hitetnek lenni…”. (Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája: Tállay Pál XVII. századi fordításában. I/1. Budapest,
2001. 111.)
23 Balás, 1943. 14.
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„Ámde a nemzeti hagyományok ellenségeinek a működése tudományos szempontból sem állja ki a kritikát. A hunszékely kérdés irodalmunkban a feltűnési viszketegségben szenvedő illetlen ambícióktól hevített lelkiismeretlen emberek szabad prédája lett. Vajúdtak a hegyek és
születtek az elméletek. A »tudós« elméletgyárosok közül azonban egyik
sem tanulmányozta a kérdést minden vonatkozásban, alaposan; az értekezések egész során lehet észlelni, szinte szemeinkkel látni, hogy szerzőik egy véletlenül támadt rögeszmét hogyan öltöztetnek céltudatosan
kiragadott és rosszhiszeműen elcsavart történelmi adatokkal »tudománnyá«. Hazug elméletekkel azonban akkor sem lehet problémákat
megoldani, ha az igazságnak nem akad védelmezője, mert azok mögött
mindig új problémák támadnak és az igazság előbb-utóbb kiveti magából
a hazugságot. Arra a kérdésre, hogy ha a székelyek nem a hunok utódai,
mi lenne a származásuk, senki sem tudott elfogadható feleletet adni; pedig a belső telepítésen kezdve, végig kísérleteztek minden számbajöhető
néppel. Bizonyítás közben összehordtak tücsköt-bogarat, így lett a lényegében egyszerű székely kérdés egyre szövevényesebbé. Akadt olyan
derék írónk is, aki négyszer négyféleképpen írt a székelyek eredetéről,
mindannyiszor a csalhatatlanság magas igényével. Tiszteletreméltó dolog, ha valaki tévedését bevallja, de annál nagyobb bűn egy nép legszentebb hagyományát ennyire könnyelműen és készületlenül kikezdeni. A
magyar történetírást igazán nem érte volna veszteség, ha a tisztelt író az
elfogadhatóság színvonalához közelítő negyedik elmeszülöttével kezdte
volna”.24

Bevallja: „Míg a forrásokra ilyen nagy súlyt fektettem, igyekeztem elfeledni
mindazt, amit a székelyekről mások írtak”, természetesen leszámítva azokat,
akiknek „volt bátorsága a divatos őrülettel szembehelyezkedni […] [:] Orbán
Balázs, Szabó Károly, Jakab Elek, id. Jósa János és az újabb generációból Hóman
Bálint és Németh Gyula […].”25
Majd hosszú oldalak sorakoznak a hunok ősi turáni eredetének bizonyítására, hogy az olvasó világosan láthassa:
„Mi székelyek a hun-származásunkkal, elsődleges származásunkkal, a
legnagyobb népekkel való rokonságunkkal, ősi nagyságunkkal, műveltségünkkel, minden más nép és nemzet műveltségét felülmúló vitézségünkkel ott állunk, a történelmi igazságok sugárzó napfényében”.26

Mintegy másfél száz oldalon következik az ősföldrajz, őstörténelem, Hunor
fiainak tettei és vándorlása, Atilla kora, Benkő József bizonyítása a székelyek
hun eredetéről, más „kétségtelen hitelű” források ismertetése, majd Atilla birodalmának avarok és magyarok általi visszaszerzése és a hun–avar–székely-magyar műveltség egy szeletének, a rovásírásnak a bemutatása. Az utolsó
24 Uo. 23–24.
25 Uo. 24–25.
26 Uo. 34.
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előtti fejezetben a szerző közli a Csíki székely krónikát, amelyet az egyik leghitelesebb forrásnak tart, felvezetésében tisztázza álláspontját és a krónika értékét, majd a következő tanácsot adja a székelyek múltját kutató történetíróknak:
„… Szemben a székely ősiességet cinikusan tagadó idegen lelkű történetírókkal, a történetírás szentségével visszaélő ellenséges ágensekkel,
akik, miként éppen erről a krónikáról is egész könyveket írnák, s a bérenc
vakmerőségével gyalázva meg annak íróit és másolóit, még pedig a magyar nemzetnek legfőbb és felsőbb tudományos fóruma nimbuszával.
Ezeknek idegen neve arra sem méltó, hogy megemlítsük. Aki könyvet ír
annak a székely nemzetnek a részére, amelynek hely-, hegy- és folyó neveit sem tudja magyarul leírni. Arra kérem a székely és a való igazat író
nem székely történetírókat, ne foglalkozzanak a pénzért, vagy idegen faji
elfogultságból hamisító, műkedvelő történetírókkal s tudatlan firkászoknak a tücskeivel, bogaraival; nekünk elég: állani kétségtelen hitelű történelmi adataink bázisán és tanítani arra a mi népünket és az igazságra
törekvő nem székely, nem magyar népeket is. A mi Őstörténelmünk: a mi
Ótestamentumunk”.27

Összegezve talán megállapíthatjuk: az akadémiai történetírás és a közönség
elvárásának megfelelni kívánó, misztikus-zavaros történelmi nagyotmondás
itt már nagyon távol került egymástól.

27 Uo. 144.
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PETRES KÁLMÁN: SZÉKELY NÓTA
A kalendárium, amióta csak létezik, nagy hatással volt a tömegek tudatára,
főképpen a viszonylag széles körű alfabetizációnak örvendő székely társadalomban. Petres Kálmán28 Székely nóta című költeményét egy 1943-ban kiadott
katolikus naptárban találjuk, számunkra a következő sorai érdekesek:
„Székely vagyok, hegyország fia,
Csaba tudója, keresője,
A marosszéki piros páris
S a vadvirágok szeretője,
A vadvirágok szeretője.
[…]
A legszebb út a hadak útja.
A legszebb föld a Csaba földje,
Élet lesz még a halálom is,
Ha itt nyugszom a székely földbe,
Ha itt nyugszom a székely földbe!”.29

A forrásul szolgáló kalendárium széles körű elterjedésére utal, hogy felhasznált példányunkat egy váci könyvkereskedés antikváriumában vásároltuk, a naptári rész oldalain pedig egy alföldi, Szentes környéki parasztcsalád
kézzel írt feljegyzéseit találjuk.30

28 Petres Kálmán (Jobbágytelke, 1887–Párizs, 1927) tanulmányait a csíksomlyói, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumokban, az egyetemet Kolozsváron (1910) végezte. A marosvásárhelyi fiúnevelő intézet, illetve a kolozsvári Mariánum tanára. 1927-ben, párizsi tanulmányútja közben kapott betegségben halt meg.
Munkatársa volt az Erdélyi Szemle, A Hírnök, Magyar Nép, Pásztortűz folyóiratoknak.
Önálló verseskötete 1942-ben jelent meg Marosvásárhelyen, Őrszem a Hargitán címmel.
(Diós István [főszerk.]: Magyar katolikus lexikon. X. 913–914; RMIL. IV. 506–507)
29 Petres, 1943. 84.
30 Még egy, témánkhoz kapcsolódó kuriózum: a kiadvány 61. oldalán a következő hirdetés
olvasható: „»SZITTYA« Erdélyi Magyar Kereskedelmi R.T. rum- és likőrgyár, szesz-, bor
és sörkereskedés. Kolozsvár, Horthy út 33-35. Telefon 20-72. Őskeresztény magyar vállalkozás. Szittyakeserű, Mokka-griotte.”
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P. JÁNOSSY BÉLA: JUBILEUMI ÓDA
A székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnázium 1943. június 14-én ünnepelte fennállásának a 350. évfordulóját. Az iskola vezetősége ez alkalommal ünnepi műsort rendezett, melyen több jeles egyházi és világi meghívott, köztük
számos véndiák jelent meg, illetve szólalt fel. Köztük volt dr. P. Jánossy Béla,31
az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács titkára is, aki az alkalomra
írt ünnepi ódáját szavalta. A költemény megjelent az intézmény 1942/43-as
tanévre szóló Évkönyvében is, ebből idézünk néhány sort:
„Budvár tövében, hol a bérc felett
Hun diadal, s gyász együtt lengenek,
Lábánál itt a cserlombos Csicsernek,
Ahol kanyargó vízre néz a gyermek,
S szőke Küküllő habjait meri,
De medre titkait nem ismeri,
Szomszédjában egy hallgatag vadonnak,
Hol élten-élő legendák borongnak,
S nagy hun királyné álmait vigyázzák:
Ész és hit tettre itt fokozta lázát”.32

31 P. Jánossy Béla (Erdőszentgyörgy, 1883–1945, Kolozsvár) író, költő, kritikus és szerkesztő. Az udvarhelyi gimnázium elvégzése után a kolozsvári egyetemen szerzett jog- és
államtudományi doktorátust. Dolgozott az Ellenzék szerkesztőségében, fogalmazóként
a kolozsvári városházán, 1918-ban pedig az Erdélyi Római Katolikus Státus titkára lett.
Versein kívül vallásos tárgyú, nevelő célzatú színdarabjait, ifjúsági regényeit tartja számon az irodalomtörténet.
32 P. Jánossy, 1943. 11–12.
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A SZÉKELYEK HUN SZÁRMAZÁSA A MAGYAR
ORSZÁGGYŰLÉSEKEN (1940–1944)

1938–1940 KÖZÖTT a trianoni szerződéssel elveszített területek egy része

visszatért Magyarországhoz. Természetesen a bécsi döntéseket az ország politikai elitje óriási külpolitikai sikerként élte meg. Az észak-erdélyi magyarság
22 éves kisebbségi sors után lelkesen fogadta az impériumváltást. Az első lehetőség erdélyi magyarként, székelyként újra felszólalni Magyarország országgyűlésében 1940. október 10-én adatott meg, amikor napirendre került a
keleti és erdélyi országrészekről behívott képviselők megbízóleveleinek bemutatása. „A Magyar Szent Koronához visszatért keleti és erdélyi részek magyar képviselőinek” nevében hatalmas ünneplés közepette, többszörös helyesléssel, éljenzéssel és tapssal megszakított beszédet tart Pál Gábor33 csíki
képviselő. Beszédben ecseteli örömét a vérmentes visszatérés kapcsán, majd
szól a kisebbségi lét két gyötrelmes évtizedéről. Székely származású lévén, külön kiemeli a Székelyföld évezredes helytállását és a közelmúltban is súlyos
szenvedését:
„Tisztelt Képviselőház! Erdély keleti szélén egy évezredet meghaladó idő
óta a székelység állott őrt. Örökös harcokban védelmezte létét. [az alfejezetben a kiemelések: O. Zs.] A magyar törvények sorozata a székelyek vitézségét sok törvényben örökítette meg. Történelmi okmányaink szerint a
székelyek az erdélyi hadakban mindig legelöl mentek és hátul maradtak,
amikor visszatérőben voltak. Félezer évvel ezelőtt ősi jogaik védelmében
már azt panaszolták, hogy az elesettek véréből patakok és csontjaikból
hegyek keletkezhettek volna. Századokkal később, amikor Erdély bennebb fekvő részei már nem ismerték a tatárdúlásokat, a mi elődeink fogták fel ezeknek sorozatát, áldozták fel fiaikat soha el nem képzelhető
számban. Magyarország százötven éven keresztül Nyugat-Európa védőbástyája volt, a székelység pedig Erdélynek egy évezreden keresztül. Az
örökös harc ritkította sorainkat. Nem lehet még nép a világon, amelynek
múltja több szenvedéssel volna tele, mint a székelyeké. 1849-ben és a
világháború négyéves vérzivatarában is sok dicsőséget szereztek a székelyek a magyar névnek, 1916-ban egy félmilliót meghaladó népesség volt
kénytelen elmenekülni otthonából és mindent otthagyni, amit egy életen keresztül szerzett. A világháború küzdelmei után, az akkor Nagy-Ro33 Pál Gábor (1883–1968) a két világháború közötti erdélyi magyar politika meghatározó
személyisége. Csíksomlyón és Kolozsváron végezte középiskoláit, majd a Ferenc József
Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. Az Országos Magyar Párt színeiben végig
képviselte a magyarságot a bukaresti törvényhozásban. A harmincas években legfőbb
tevékenysége az államosított Csíki Magánjavak ügyének képviselete a Népszövetség
előtt. 1940-ben behívott képviselő volt a Magyar Országgyűlésben.
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mániának nevezett ország kellős közepén került idegen uralom alá, s a
székelységet ez az ország állandóan fekélynek és veszélynek tekintette
Erdély birtoklása szempontjából. Ez a magyarázata annak, hogy mindaz,
ami Erdélyben üldözés volt, összehasonlíthatatlanul súlyosabb volt a
Székelyföldön”.34

Nemcsak a székely képviselők beszédében fordul elő a székelyek ősi múltjának felemlegetése. 1940. november 26-án Laky Dezső35 kormánypárti képviselő méltatja a Teleki-kormány sikereit, és a következő évi költségvetést tárgyaló vita közbeni felszólalásában újra megjelenik a székelység mint Csaba
királyfi népe:
„Amióta gróf Teleki Pál a kormányt átvette, ennek a jóvátételnek
megújuló példáit látjuk, azóta Magyarország egykor szétmarcangolt,
szétszaggatott testéből már két irányból is visszajöttek részek az ősi
törzshöz. A múlt év márciusa óta Kárpátalja gerincein megint magyar őrtüzek lobognak és Csaba királyfi is büszkén gondolhat arra, hogy nem nyög
már járom alatt késő nemzedéke, a székely nép”.36

A „kicsi magyar világban” a magyar országgyűlésbe behívott székelyföldi
képviselők minden alkalmat megragadtak, hogy sérelmeiket, panaszaikat, kéréseiket bemutassák. Gyakran ugyanazokkal a problémákkal találkozunk, mint
a Trianont megelőző időszakban, csak egy új érvkoszorúval, a több mint két
évtizedes kisebbségi lét nyomorúságával is alátámasztva. Tóth Balázs kézdivásárhelyi behívott képviselő 1942. november 24-én az 1943. évi állami költségvetés tárgyalása kapcsán szólalt fel. Beszédében előbb elmondja, hogy a „22
éves szenvedések, nélkülözések, a kultúrzónás tanításoknak hamis elmélete,
hogy a székely nép elmagyarosodott oláh, népünk lelkében mély nyomokat
hagytak, amelyeket onnan eltávolítani és az egészséges vérkeringést megindítani hosszú idő munkája lesz”,37 majd felsorakoztatja a kisebbségi lét alatt
népe által kölcsönzött rossz tulajdonságokat. Történeti érvet is felhasználva,
rámutat az új közigazgatás okozta sérelmekre is:
„Felróhatnék még számtalan rossz tulajdonságot, amelyek gyökeret
vertek a nép lelkében és amelyek az adófizető készséget meglehetősen
lecsökkentették. A felszabaduláskor ezzel a lelki betegséggel tért haza az
34 Képviselőházi napló, 1939. VII. kötet, 68–69.
35 Laky Dezső (Csurgó, 1887–Budapest, 1962) statisztikus, közgazdász, politikus. Budapesten végzett jogot, majd államtudományokból doktorált. Tanított a szegedi Ferenc
József Tudományegyetemen, a budapesti Király József Műegyetemen, majd a Magyar
Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is. 1939–1944 között a
Magyar Élet Pártjának országgyűlési képviselője, 1940–1941 között közellátásért felelős
tárca nélküli miniszter is volt.
36 Képviselőházi napló, 1939. VIII. kötet, 883.
37 Képviselőházi napló, 1939. XVI. kötet, 172.
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ősi hazához a székely nép. Ezt a beteges állapotot meg kell szüntetni,
meg kell gyógyítani a Székelyföldön. Mi, székelyek, akikről a székely udvarhelyi millenniumi emléken oszlopkőbe vésve ez áll: »Hont mutatott a magyarnak a székely«, teljes bizalommal vagyunk a kormányzat iránt és
minden erőnkből arra törekszünk, hogy a magyar egységért minden áldozatot meghozzunk. Engedtessék meg nekem azonban, hogy a székely
falvak békéje, a közteherviselés zavartalansága érdekében a mai háborús
gazdálkodásból származó nehézségeket is felsorakoztassam. Nem engedhető meg véleményem szerint, hogy a Székelyföldre helyezett hivatalvezetők a székely népet parasztnak, – pedig ez sohasem volt paraszt,
hanem szabad székely – bocskorosnak, hazugnak, oláhnak szidják. Ez
mélyen sérti erkölcsileg a székely népet”.38

Szintén a költségvetési és felhatalmazási vitában emelkedett szóra a székelység érdekeinek bemutatására és védelmére Gaál Alajos39 képviselő. Az
1942. december 2-án elhangzott hosszú beszéde iskolapéldája a székely politikai gondolkodásmódnak. A „Székelyföld egyik gyermeke, székely szülők fia”ként szólásra emelkedő képviselő érzelemteljesen hozza fel a „22 éves rabságot”, sokat beszél a „névoláhosításról” mint az elrománosítás egyik fő
eszközéről. A telepítés és földreform kérdését érintve hozza fel a rövid korszakban először a székelyek másfél évezredes erdélyi jelenlétét:
„Ami az agrárreformot, illetőleg a telepítés kérdésével kapcsolatban
az úgynevezett román agrárreform kérdését illeti, legyen szabad ezt is
megemlítenem. Erdélyben mindenki tudja, minden magyar ember érzi,
de nekünk székelyeknek, akik 1500 éve ott élünk, egészen inkarnálódott a
testünkben, a vérünkben, hogy Erdély magyar élettér, Erdély csak a mienk lehet”-40

Beszélt az agrárreform szükségességéről és a moldvai csángók elhagyatottságáról, hazatelepítésük fontosságáról. Néhány aktuális kérdés – a székelyföldi közegészségügyi állapotok szomorú valósága, a villamosítás és iparosítás
igénye, a vasúthálózat hiánya – után újra visszatért a székelység másfél évezredes küzdelmes sorsára:
38 Uo.
39 Gaál Alajos (Ditró, 1889–Budapest, 1967) a Székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait, majd a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen orvosnak tanult. A két világháború között orvosként
dolgozott a Gyergyói-medencében, ugyanakkor egy ideig a Székely Szó szerkesztője is
volt. A székely gazdasági ügyeket taglaló írásai mellett különböző lapokban szépirodalmi próbálkozásait is közölte. Politikai pályáját az Országos Magyar Pártban kezdte,
Gyergyószentmiklós városának önkormányzati képviselője volt. A második bécsi döntés
után behívott képviselőként tevékenykedett az Erdélyi Párt soraiban. Mivel a Székelyföld védelmét akarta megszervezni a második világháború alatt, a háború végén súlyos
börtönévekre ítélték, ezért Magyarországra telepedett át.
40 Képviselőházi napló, 1939. XVI. kötet, 472.
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„Mi, székelyek ott, azon a helyen minden időkben megtettük a kötelességünket, nem féltünk a küzdelmes, nehéz élettől. […] Mi akarunk egy
küzdelmes, becsületes magyar életet, akarunk egy küzdelmes, nehéz sorsot, mert tudjuk, hogy az a nép, amely meggazdagszik, felduzzad, elhízik,
halálra van ítélve, az fél a gyermektől, fél a küzdéstől, fél az élettől… […]
Minden felgazdagodott népnek, minden elpuhult népnek, minden olyan
népnek, amely a küzdéstől fél, ez a sorsa. Mi, székelyek küzdelmes sorsot
akartunk, ezt a küzdelmes sorsot vállaljuk, de legyen az a küzdelmes élet
színtiszta becsületes magyar élet, igazságos magyar élet. Bátran szembe
merünk nézni az élettel is, hiszen a magyar lélek általában és a székely
lélek is színtiszta katonalélek, vitézi lélek, ha kell, azon a poszton, ahova
tették, tiszta lélekkel, bátran szembenéz a veszedelemmel, nem asszonyi
sírással és nyavalygással, hanem kiállva, az életét is bátran odaadja derűs
lélekkel, mert az a derű kell az élethez, mert ha nincs derű, nincs mosolygás, maga az élet legyen bármilyen nehéz, akkor ez az élet nem ér semmit, az élet csak jajgatás és pusztulás és amit én lelkemben feladtam,
amiért én a fejemet lecsüggesztettem, az részemre örökre el is veszett.
Mi – amint mondottam – őrt állunk a keleti végeken. Ezek a keleti végek ott a
múltban 1500 esztendőre megszabták a tennivalókat és meg fogják szabni a
jövőre is. […] Mi székelyek, mint fenyőszál állunk fenn a végeken, fenn a
hegytetőn, vállaljuk a villámcsapást is csak azért, mert ha belém, egybe
beüt is a villám, az erdő megmarad. Védelmezzük a fát lent, az erdőt,
mert én, a fa elpusztulok, nekem a halál lehet a sorsom, de az erdőnek, a
magyar hazának élnie kell”.41

41 Uo. 476.
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A SZÉKELY TÉMA ELTŰNÉSE A MAGYAR
ORSZÁGGYŰLÉSEK NAPIRENDJÉRŐL

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ismét vereséggel végződött Magyarország és

szövetségesei számára. A békeszerződés előtt Nagy Ferenc miniszterelnök
nyugati körúton járt, erről szóló beszámolója felett tart vitát a Nemzetgyűlés.
1946. július 30-án, a párizsi béketárgyalások megkezdése utáni napon, Slachta
Margit42 szól a képviselők előtt:
„Befejezem azzal, hogy mindnyájan ismerjük a székely népnek a Hadak
Útjára vonatkozó mondáját, amely szerint akkor, ha a székelység nagy veszélyben forog, Csaba királyfi az ő hadával útra kel a Tejúton és lejön a székelység védelmére. Én most a magyarság trianoni és genfi hőse43 felé nézek ilyen hadakútjai bizalommal és várom, hogy ő, aki előtt az egész világ
hódolt, akinek a koporsóját Genfből ide, a magyar parlament kupolacsarnokába, két vagon koszorú kísérte, melyet az egész világ hódolata tett le
ravatalára, várom, hogy ő mint Csaba, megjelenik nem a háború, hanem
a világbéke Hadak Útján, a jogelvek Hadak Útján, a magyar honszeretet
és az emberiség Hadak Útján sokunk helyett a párizsi békekonferencián
és életre hívva, feltámasztva azokat az általa ottan elhelyezett, de a szerencsétlen eltévelyedett időkben latenssé vált erőket, belekiáltja az új
történelmi, időkbe, úgy, hogy ne csak mi halljuk meg, hanem a győztes
nemzetek is: ne ismételjétek meg Trianont!”.44

A második világháborút lezáró párizsi békeszerződés aláírásával Erdély,
már a nemzetközi jog által is szentesítve, újra Románia része lett. A szovjet
érdekövezet részévé vált kelet-európai államok többségében, a háborút követő
években, gyorsan megtörtént a kommunista hatalomátvétel, így Magyarországon is. 1947. november 25-én kulturális együttműködés tárgyában, Bukarestben írt alá egyezményt Magyarország és Románia. Ennek a becikkelyezéséről
szóló törvényjavaslatot 1948. január 30-án tárgyalta a magyar országgyűlés.
42 Slachta Margit (Kassa, 1884–Buffalo, AEÁ, 1974) az első magyar női országgyűlési képviselő. Eredetileg tanítónő, majd inkább a nővédelem tevékeny szószólója. 1909-től a
Szociális Missziótársulat tagja, majd 1923-ban alapítója a Szociális Testvérek Társaságának.1920–1922 között a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának volt nemzetgyűlési
képviselője, majd 1945-ben pártonkívüliként jutott újra mandátumhoz. 1947-ben az
általa alapított Keresztény Női Tábor a csalások ellenére négy mandátumhoz jutott.
Élete során küzdött a nőkért, a munkaszolgálatosokért, az üldözött zsidóságért. Letartóztatásától tartva 1949-ben Ausztriába, majd az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.
43 Gróf Apponyi Albertre hivatkozik.
44 Nemzetgyűlési napló, 1945. II. kötet, 563.

431

EME
V. A VISSZATÉRÉS EUFÓRIÁJA

Ez volt az utolsó alkalom, egészen a rendszerváltás évéig, hogy a magyar törvényhozásban megemlítik a székelységet. Török Júlia képviselőasszony már az
„új idők” retorikájának megfelelően mutatja be, hogy „az úri Magyarország
vezetői ezer esztendőn keresztül rosszul sáfárkodtak értékeinkkel”, és téves
politizálásuk, midőn a „nyakas, makacs székely” helyett „betelepítették a szelídebb, csendesebb román népességet”, a trianoni szerződéshez vezetett.45
Nagy László, a Független Magyar Demokrata Párt képviselője hasonló szellemben beszél, felrója a „reakciós kormányok” és „imperialista körök” téves
politikáját, amely a két népet egymás ellen uszította, de erdélyi származásúként fontosnak tartja megemlíteni Erdély és a székelység történelmének néhány mozzanatát, természetesen az új közéleti diskurzus kívánalmai szerint:
„Az ellentétek másik oka pedig Erdély drága földje volt, Erdély földje,
ahonnan mi az anyaországba jöttünk. Erdély földje, amelyért mi, akik itt
élünk, ma is a szülőföld iránti határtalan szeretettel rajongunk. Erdély
múltja, a benne élő székelységnek, a mi testvéreinknek évszázados küzdelme,
a magyar hazáért hozott annyi áldozata, amely nemcsak vérségi, hanem
olyan lelki kötelékekkel is kapcsol össze, amelyek akaratlanul is – tudat
alatt is –, mindig féltő aggodalommal és rajongással töltenek el bennünket. Innen az Országházból üzenjük nekik, most, amikor a magyar-román
kulturális egyezményt tárgyaljuk, hogy az ő sorsuk, az ő szenvedésük a
mi szenvedésünk és az ő boldogulásuk a mi boldogulásunk. Erdély adta
nekünk a maga berendezkedésével már évszázadokkal ezelőtt a magyar
életnek sok-sok demokratikus megnyilvánulását. Erdély tanított meg
bennünket először a vallásszabadság tiszteletére. Erdély tanított meg
már évszázadokkal ezelőtt arra, amit az oroszok nagy államférfija, Sztálin tanít, hogy a nemzetiségeket meg kell becsülni. Erdély adta nekünk
Budai Nagy Antalt, a székely forradalmárt, aki felverte Erdély földjét az
elnyomók és a kizsákmányolók ellen. Erdély adta nekünk Dózsa Györgyöt, a máglyán halt népvezért, aki ezrekre menő tömegeket tudott felrázni már évszázadokkal ezelőtt a zsarnokok és a kényurak ellen”.46

1948 után – érthető okokból – a székelyek bő négy évtizedre eltűnnek a magyar országgyűlések diskurzusaiból.

45 Országgyűlési napló, 1947. II. kötet, 522.
46 Uo. 527–528.
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ újabb impériumváltás, amely egy
fokozatos rendszerváltozást is hozott, a székelykérdést igyekezett zárójelbe
helyezni. 1952-ben – szovjet nyomásra – létrejött ugyan a Magyar Autonóm
Tartomány, mely nagyjából (Aranyosszék nélkül) az egykori székely székeket
foglalta magában (1960-tól, némi etnikai hígítással járó területi módosítás,
illetve Háromszék „elcsatolása” után, Maros Magyar Autonóm Tartomány néven működött még 1968-ig), de e tartomány lakosságának specifikus identitása nem szerepel a közélet és oktatáspolitika napirendjén. A helyzet alig változott 1965 után, amikor a keményvonalas sztálinizmus átmeneti enyhülésének
vagyunk ugyan a tanúi, de ezzel párhuzamosan a pártpolitika szintjére emelkedő román nacionalizmus erősödésének is. 1968-ban felszámolásra került az
országot tartományokra és ezek alegységeire, rajonokra osztó közigazgatási
rendszer, Románia területe ettől kezdve megyékre tagolódik. Ezek viszont
nem a hagyományos közigazgatás mintáit követő régi vármegyék: egyéb változtatások talaján, összevonások, igazítások nyomán, az etnikailag tömörnek
mondható székely tömböt még tovább darabolták. Érthető hát, hogy a székelység regionális identitása, ennek történeti vonatkozásai csak elvétve-elrejtve
jelentkezhettek a kor nyilvánossága előtt.
Ez a folyamat jól követhető a tankönyvek szintjén. A Mihail Roller1 által
szerkesztett, 1948-ban megjelent, Románia történetét bemutató középiskolai
tankönyv nem is említi a székelyeket a kora középkori Erdélyt benépesítő embercsoportok között.2 Az 1952-es, bővített kiadás már közöl egy tudományos
szempontból kérdéses információt: „A székelyek a magyar népnek azt a részét
alkotják, amely – egyesek szerint –, akkor telepedett le Erdélyben, mielőtt a
magyarok a mai Magyarországot meghódították volna”.3 Amikor azonban ez
a kétségkívül idejétmúlt, a sztálini dogmatizmus és a szovjet–orosz barátság
túlzásai jegyében fogant kiadvány kikerül az iskolai használatból, a helyébe
lépő újabb tankönyvek szerzői (cenzorai?) már nem tartották fontosnak felvilágosítani a romániai diákot a székelyek eredetét, etnikai hovatartozását illetően. Letelepedésük történetét viszont – ha nem is túl bőbeszédűen – mondhatni tisztességesen, a kutatás akkori állása tükrében rögzítik. Az 1970-es
évek maturandusa tankönyvéből arról értesül, hogy „… a XII. század közepe
1

2
3

Mihail Roller (Buhuși, 1908–Bukarest, 1958) történész, a marxista történetírás egyik
romániai alapvetője. Középiskolai tanulmányait Bákóban, az egyetemet Moszkvában
végezte, 1949-ben lett a Román Akadémia tagja. Fontos pártfunkciókat töltött be, az
50-es években az RKP egyik fő ideológusa volt. Ideológiai és történelmi felfogásában
egyaránt a sztálini dogmatizmust képviselte.
Roller, 1948.
Roller, 1952. 123.
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táján II. Géza a székelyeket átköltöztette a bihari, illetve bizonyos magyarországi részekből, előbb a Küküllők vidékére, majd a XII. század elején tovább,
Dél-Kelet Erdélybe, ahol ma is élnek. Fő feladatuk a Keleti Kárpátok átkelőinek
kunok elleni védelme volt. E kötelezettségekért cserébe a székelyeket egy sor
kiváltsággal ruházták fel, melyeket még hosszú ideig élvezhettek”.4 Hasonlóképpen, bár ennél is szűkszavúbban nyilatkozik a 80-as évek nyolcadik osztályos tankönyve, kihangsúlyozva azt is, hogy a székelyeket oda telepítették,
„ahol a román népesség élte a maga hagyományos életét.”5
Nem állíthatjuk viszont, hogy a székely eredetkérdéssel kapcsolatban a bővebb tájékozódás lehetősége egyáltalán nem létezett volna a romániai magyar
olvasó számára. 1964-ben jelent meg magyarul, A Román Népköztársaság
Akadémiájának Kiadója gondozásában, a kor ismert erdélyi román és magyar
szakemberei által jegyzett Erdély története, mely román nyelven már 1961-ben
hozzáférhető volt. Ebben a székelyek eredetéről és letelepedéséről Ştefan Pascu6 a következőket írja:
„A székelység több török nyelvű népcsoport együttélése nyomán létrejött egybeolvadásból származott. Nevük a török »szikil« szóból ered,
»előkelő származásút« jelent. Az elbeszélő kútfők szerint a székelyek már
a magyarok pannóniai megtelepedése előtt Erdély északnyugati részein
éltek; a magyar törzseknek nyugat felé vezető útjukban, közelükben való
áthaladásában a székelyek elejükbe jöttek, közösen hódították meg Pannóniát, huzamos ideig éltek együtt a magyarokkal, a más népekhez csatlakozott nomád népek szokásainak megfelelően hadseregük elővédjében
küzdöttek. Ilyenképpen a székelyeket a hűbéri magyar állam határszélei
mentén telepítették le, ezek védelmének feladatával bízták meg. Amikor
a hűbéri magyar állam hatalma eléri Bihar vidékét is, a székelyek – számos helységnév tanúbizonysága szerint – együtt élnek a román lakossággal. Amint azt Kézai Simon krónikás megállapítja, tőlük sajátították
el az írás tudományát is. Midőn a XII. század folyamán a Maros- és Küküllő mentére, majd pedig a XIII. század elején – a magyar uralom már
idáig való eljutásakor – az ország délkeleti sarkába telepszenek le véglegesen, ahol azóta is élnek”.7

Kissé bővebben, de tartalmi szempontból lényegesebb eltérések nélkül fejti
ki ezt Pascu a románok történetének abban a négykötetes szintézisében, mely
– részben, illetve szándék szintjén –, miképp a fent idézett Erdély története,
4
5
6

7

Daicoviciu–Constantinescu, 1971. 67–68.
Daicoviciu–Teodor–Câmpeanu, 94.
Ştefan Pascu (1914–1998) kolozsvári román történész, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának dékánja (1962–1968), majd az egyetem rektora
(1968–1976). A polgári nacionalizmus eszmei környezetéből érkező, a nemzeti kommunizmus ideológiájához jól igazodó, látványos tudományos és közéleti karriert befutó
vitatott személyiség. Főleg Erdély történetével foglalkozott, több román történelmi
szintézis szerzője, társszerzője.
Constantinescu, 1964. 109. (fejezetszerző: Ştefan Pascu)
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ugyancsak a marxista történetírás elveihez igazodott.8 Ez a csak románul
hozzáférhető, amúgy is nehézkes, akadémiai nyelvezetű, több mint 4000 oldalas kiadványsorozat viszont még kevésbé foroghatott a magyar olvasók kezén.
Pascu történetének lényege, hogy a székelyek türk eredetű törzsektől származnak, ezek már a magyarok bejövetele előtt a Kárpát-medencében tartózkodtak, de nem a székelyek mostani lakterületén, ahova csak a 13. században
kerültek. Az erdélyi vajdaságról szóló terjedelmes műve első kötetében Pascu
visszatér a kérdésre, felsorolva a legkülönbözőbb képleteket, melyeket a régebbi meg az újabb kori kutatás felállított a székely eredetkérdésben („hun
[…], besenyő, magyar, kun, avar, gepida stb.”), majd így összegez:
„E zűrzavarból az újabb történészek egy »nem kompromittáló kompromisszum« elméletével próbáltak kikeveredni, amely eléggé valószerűnek tűnik: a székelység több lovasnép maradékának keveredéséből jött
létre: hunok, avarok, kazárok, besenyők, akik ugyanazon térségben éltek,
hasonló módon – törzsekbe szervezetten –, hasonló nyelvet beszélve –
valamennyien a nagy türk népcsalád tagjai lévén –, hasonló szokásokkal
rendelkeztek, így összekeveredhettek, egy új népességet, a székelységet
eredményezve”.9

Meg kell viszont jegyeznünk, hogy Pascunak ez a csak román nyelven hozzáférhető, főleg szakembereknek szánt – noha a történelem iránt érdeklődő
románok körében népszerűnek mondható – műve elhanyagolhatóan kis mértékben került a magyar olvasók kezébe.
Mint alább bővebben látni fogjuk, az erdélyi magyar közbeszéd – az aktuálisan elérhető információk szűk kínálata dacára – őrzött egyet-mást a székely
mitikus múlt emlékeiből. Talán ebben akart rendet tenni Pataki József10 kolozsvári történész 1970-ben, egy általános kultúrpolitikai enyhülés körülményei között, a Korunk folyóirat hiánypótló, történelem-súlypontú számában
publikált cikkével a Csíki székely krónikáról. A téma fölöttébb kényes mivolta
– egyfelől a cenzúra és öncenzúra, de nem kevésbé a tájékozatlan olvasóközönség érzékenysége miatt – indokolja az írás szokatlanul hosszú bevezetőjét.
Ebben a szerző azt fejtegeti, miért is fontos a kérdéssel foglalkozni. Román és
magyar példákkal illusztrálja, hogy a „történelem legendák nélkül olyan, mint
a virág illat nélkül”, ám azt is hangsúlyozza, hogy „sajátos jellegüknél fogva a
mondák a történeti valóság rekonstruálásában csupán kisegítő elemként vehe8
9

Oţetea, 1962. 75–76.
Pascu, 1971. 107. (Pascu itt elsősorban Györffy Györgyre hivatkozik: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959. 64–76.)
10 Pataki József (Kászonjakabfalva, 1908–Kolozsvár, 1993) a kolozsvári Piarista Gimnázium elvégzése után ugyanott, az I. Ferdinánd Egyetemen történelem és román nyelv
szakos diplomát szerzett. Gimnáziumi tanár volt Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, kutató a kolozsvári Történelmi Intézetben, végül oktató a Bolyai, majd Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Főképpen a középkori és kora újkori Erdély történetét kutatta.
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tők tekintetbe”.11 Szádeczky nyomán, a korban igen hasznos kis szintézis keretében tárja elénk a krónika keletkezésének és utóéletének történetét, némiképp árnyalva Szádeczky ingerült elutasító álláspontját:
„… A krónika, bár egészében koholt, több olyan elemet is tartalmaz,
amelynek valósága felől nem lehet kétség. Eltekintve attól, hogy az események mindenki által jól ismert helyeken mennek végbe, a krónika
szerzője ügyesen fel tudta használni a székely társadalom élő hagyományait (hun származás) és berendezkedésének jellegzetes vonásait is (nemek és ágak megléte) ahhoz, hogy mondanivalójának, legalább első pillanatra, valamelyes hitelt biztosítson”.12

A történethez hozzátartozik, hogy Kiss András (1922–2013) kolozsvári levéltáros visszaemlékezése és szíves szóbeli közlése szerint a kászoni születésű, Csíkszeredában is tanárkodó és jól ismert Pataki József a Csíki székely krónikáról szóló cikke megjelenését követően dühös, fenyegető leveleket kapott
szülőföldjéről…
A hetvenes évek viszonylag lazább légköre azt is lehetővé tette, hogy a krónika mondavilága beszivárogjon a szakmai szempontból kevésbé ellenőrzött
kiadványok cikkanyagába. Így 1976-ban a Művelődés folyóiratban Fülöp Dénes
makfalvi történelemtanár a faluja határában található „Maka vára” maradványairól ezeket írta:
„A hagyomány szerint ezt a várat a székely rabombánok egyike (Maka)
építette és lakta. A várőrség tagjai fokozatosan letelepedtek Váruta tövében és lerakták egy új település alapjait, amelyet Maka falvának neveztek, és melyből egy magánhangzó kikopásával kialakult a település végleges neve: Makfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Makfalva valaha
is a »makk«-ról kapta volna a nevét”.13

Fülöp Dénes cikkére reagálva rövidesen megjelent Komoróczy György sajtójegyzete, melyben figyelmeztet, hogy a rabonbán szóba „véletlenül »m« betű
került az »n« helyére”. Ezután magyarázza magát a kifejezést:
„A rabonbán szó a romantikus őskeresés korában keletkezett, amikor
az ábrándkergetők csakis nagy műveltséggel rendelkező nyelvekkel rokonítgatták a magyar nyelvet. Egy latin nyelvű krónika másolatában – az
állítólagos Csíki székely krónika másolatában – fordul elő legelőször 1790
körül. Az »okmány« két előkelő székely család hosszadalmas pereskedéséről szól. De az eredeti kézirat sohasem került elő, s már az ezerkilencszázas évek elején tudományosan megcáfolták a krónika hitelességét. A
nyelvészek szerint a rabonbán szót a hamisítók alkották, valószínűleg a
héber nyelv rabbi »tanító, mester« (a zsidó vallás papja) szavából meg a
11 Pataki, 1970. 507.
12 Uo. 510.
13 Fülöp, 1976. 9–10.
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közismert bán méltóságnévből. (Ismeretes, hogy a délibábos nyelvészek
még a héber–magyar nyelvrokonságot is próbálták bizonyítgatni.)
Azt mondhatjuk tehát, hogy a rabonbán halva született szó, ha nem
muszáj, ne használjuk! Ennél sokkal szigorúbb Tompa József professzor
intelme, végezetül ebből idézek: »Rabonbánokról […] akik […] nincsenek
(nem is voltak), szó se essék! Hacsak azért nem, hogy olvasóink okuljanak belőle«”.14

Tompa József tanácsát viszont nem mindenki fogadta meg, noha a kor romániai sajtójában ennek nyomát hiába keressük. Szőcs István15 Újból a Csíki
székely krónikáról című írása 1980-ban keletkezett, amikor a székely régmúlt
kérdéskörének bármiféle bolygatása gyanakvást keltett a kultúrpolitika irányítóinak körében. Így sok társával együtt ezt is elnyelte az íróasztalfiók, hogy
aztán 1989 után annál népszerűbbé váljon. Először a Székelyudvarhelyen
megjelenő Székely Útkereső folyóirat 1994-es Antológiájában volt olvasható,
majd két, a krónikát közlő kötetben újra megjelent.16
Noha keletkezése korában semmilyen hatása nem lehetett, Szőcs István
esszéje ismeretében megértjük, miképpen tudott alig néhány év múlva – kedvező konjunktúrában – robbanásszerűen megnőni a székely alternatív múlt
iránti érdeklődés. Szerzőjéről már akkor tudtuk, hogy elkötelezett híve az akadémiákkal dacoló vagy egyenesen meghökkentő történeti és művelődéstörténeti elméleteknek. Ezúttal a csíki krónika igazát taktikusan védi: sorra veszi
Szádeczky érveit, keresve a réseket az eredetiségcáfoló építményen, de óvakodik a vitatott írás tökéletes hitelességének verdiktumától. Főleg Cs. Jósa János
nyomdokain halad, vannak viszont figyelemre méltó meglátásai. Például azt,
hogy a krónika – a 9. századi Csíki-medencében – „törökök” és „blakok” földjéről beszél („Terra Turcorum”, „Terra Blacorum”) – ráadásul egymás szomszédságában – ekképpen magyarázza:
„Ma már tudjuk, főleg Rásonyi László és Bodor György kutatásai alapján, hogy a Déli Kárpátok belső lejtőin élt egy bolgártörök törzs – akik
Brassótól Krassóig számos helynevet ránkhagytak – a bulakok; nevük latinul blaccusnak hangzott; miután azonban a XIII. század közepétől kihalnak, nevüket később mindegyre összetévesztik blachus, vagyis valachus népnévvel. Egy mindenesetre biztos: a Krónika által mondott
időben és helyen valóban léteztek török települések, erről azonban a
feltételezett hamisítás korának történészei mit sem tudnak, tehát a Kró14 Komoróczy, 1976.
15 Szőcs István (Marosvásárhely, 1928.) író, kritikus. A marosvásárhelyi és a pápai református kollégiumokban, majd a Bolyai Egyetem lélektan–pedagógia szakán tanult. Több
kiadó és szerkesztőség munkatársa volt. Rengeteg irodalom- és színházkritikai írást,
riportot jegyzett, három regénye jelent meg. Akadémista elméletekkel dacoló művelődéstörténeti tanulmányai: Selyemsárhajó (Bukarest, 1879) és Délibáb (Utunk, 1982).
16 Csíki Székely Krónika. Szerkesztette György Attila. Csíkszereda, 2000; Csíki Székely Krónika. Szerkesztette Bencsik Gábor. Budapest, 2000.
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nika máris értékesnek bizonyult egy fontos, később megismert tény igazolása által!”.17

A kérdésre visszatér következtetéseinek megfogalmazása során:
„Sok még a különös adalék a szövegekben, egy ízben pl. szó esik a csíkiak és a »csangurok« (csángók? vagy besenyők?) között vívott ütközetről
is. Mindez, s különösen az említett hivatkozás a blaccus-törökökre arra
vall, hogy vagy Sándor Zsigmond, vagy egy más személy, aki a másolatot
Farkas Nepomukhoz juttatta, egy valóban létező XVI. századbeli kompilációt alakítgatott a maga céljainak vagy elképzeléseinek megfelelően.
Ezzel természetesen vétséget követett el, mintha ő koholta volna az egészet, mert így degradált és kompromittált egy értékes dokumentumot”.18

A szocialista Romániában a nyomtatásban megjelent szépirodalom is kerülte a székely mitikus múlthoz kötődő témát. Erről tanúskodik egy 110 év után
Erdélyben újra olvasható népköltészeti gyűjtemény sorsa. Kriza János Vadrózsák című könyve 1975-ben jelent meg a Kriterion Könyvkiadónál, Faragó József gondozásában és bevezető tanulmányával. E tanulmányban a szerző tudatos szigorral állapítja meg az 1863-as első kiadás koráról:
„Ami közelebbről a folklórgyűjtést illeti, annak a Bach korszak politikailag nagyon szűk határt szabott. A letűnt korok harcos népköltészetét
nemhogy tanulmányozni és méltatni, de még említeni sem volt szabad.
Az osztrák állami szervek a legnagyobb nyomást a folklór akkori legújabb, legidőszerűbb, leggazdagabb része, a forradalom és szabadságharc
virágjában pompázó népköltészete ellen összpontosították. Kossuthnak
még a nevét is tilos volt a Vadrózsákban kinyomtatni, pedig az 586. sz. Kis
ballada (Mónár Mózsi Kossuth-huszár) nem róla szól, sőt semmiféle történeti vagy politikai vonatkozást nem tartalmaz; egy visszájára sikerült
gyilkossági kísérlet van benne megverselve. Ezért Kriza a ballada címében kénytelen volt Kossuth neve helyett egyetlen kisbetűt írni három
ponttal (k…); a szövegben a végin is egy betűvel (k…h); a jegyzetek közt
és tartalomjegyzékben, ahol kevésbé feltűnő, nagy kezdőbetűvel (K…). A
241–243. sz. Szabadságharcos dalokról jogosan jegyezte meg, hogy »szomorú nóták a közelmúltból, melyeknek egy-egy versszaka szintoly irgalmatlanul össze van rontva, mint az Ábelek teste, kik méltó bosszúért a
nagy egekre apellálnak« – ugyanis szövegüket a cenzúra valóban »irgalmatlanul összerontotta«. A 407. sz. katonadalban az erdélyi osztrák hadiparancsnoknak, báró Puchnernek a neve, a 340. sz. panaszdalban
»Bécs« helyére kellett pontokat írnia, a jegyzetekben megannyi – az osztrák elnyomás ellen irányuló – politikai célzással és állásfoglalással”.19
17 Szőcs, 1994. 29. (A bulak – blaccus – valachus problémára lásd A székelység múltképének
forrásai 1848-ig című fejezet 21. számú jegyzetét.)
18 Uo. 32.
19 Faragó, 1975. 11.
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A letűnt korszak pellengérezése viszont alighanem legalább annyira szól
saját kora cenzorainak, hiszen a szerkesztő kénytelen kihagyni – minden magyarázat nélkül, mindössze egy vonallal jelezve, hogy a szövegből valami hiányzik – Kriza udvarhelyszéki gyűjtésének fentebb idézett 52. és 185. számú
darabjait (azokat a dalokat, amelyek a hun eredettudat, az Attilától való leszármazás hitéről beszélnek).20 Hasonlóképpen indoklás nélkül maradtak ki
az 56. számot viselő, Udvarhelyszék kizárólagosan székely-magyar jellegéről
szóló, („Udvarhelyszék olyan szék”),21 valamint a 375-ös számú, „Oláh veszen
cseres cujkát”22 kezdő sorú dalok. Az utóbbi kettő kihagyása esetleg indokolható a székelységgel együttélő etnikumok érzékenységével, a hun–székely
leszármazás hitének megéneklése viszont – egy magyarázó jegyzet kíséretében – senkit sem bántott volna. A Vadrózsák sorsa azért is különös, mert Jókai
Bálványosvára23 és Gárdonyi Láthatatlan embere24 ugyanebben a korban, Romániában viszonylag jelentős példányszámban, „vágatlanul” megjelenhetett. Úgy tűnik, a klasszikusok nagyvonalúbb elbánásban részesültek, mint a
„nép”.
Hangsúlyosan érzékenyek voltak a kor ideológusai a székely himnuszban
szereplő „Csaba királyfi” emlegetésére. A cenzori éberséget e tekintetben
Szemlér Ferencnek25 sikerült kijátszani 1968-ban, az udvarhelyi gimnázium
375. évfordulójára írt alkalmi versében, mely több korabeli lapban is megjelent:
„Itt állt Udvarhely dombjain, ahol
megállt a római,
s nyüzsgött páncélos ragyogó hada.
Hová a Hargita
hó-fényes ormai
és erdei alól
kivágtatott Csaba.
Hol a kemény
jelennel harcolt mindig a szegény,
s hol gyilkos gondjai között
szép forrongó mesékkel
20
21
22
23

Vadrózsák, 1975. 63, 103.
Uo. 64.
Uo. 202.
Megjelent a Román Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság közös könyvkiadási
egyezményének keretében. Készült 5000 példányban az Állami és Művészeti Kiadó (Bukarest) számára, a Szépirodalmi Könyvkiadó (Budapest) gondozásában 1958-ban.
24 Előre Kiskönyvtár, Bukarest, 1973.
25 Szemlér Ferenc (Székelyudvarhely, 1906–Bukarest, 1978) az iskolát Székelyudvarhelyen
kezdi, majd Brassóban és Gyulafehérváron folytatja, a bukaresti egyetem jogi karán diplomázott. Költői, prózaírói, műfordítói munkássága szerteágazó és sokszínű, nem kerülte el a proletárdiktatúra elvárásainak megfelelni akaró sematizmus sem. Mindig szeretettel és vágyódással emlékezett szülővárosára, végakarata szerint ott is temették el.
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kívánta és küzdötte a jövőt
nem a mesés, de a valódi székely”.26
[Kiemelés: HGM]

Szemlér Ferenc költeményét évtizedeken keresztül az iskola legjobb versmondója szavalta a székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza Líceum (a jelenleg Tamási Áron nevét viselő volt Római Katolikus Gimnázium) minden alkalommal
nagy tömeget vonzó ballagási ünnepségein. A jelenlévők többsége pedig nem
a „mesés” meg a „valódi székely” ellentétpár költői eszközét érzékelte e néhány rövidke sorban, hanem alternatíva villant előtte a székely összetartozás
tudatát elsekélyesítő jelennel szemben.
Mielőtt a nyolcvanas években bekeményítő román „nemzeti-kommunizmus” a kisebbségi történelem témakörét teljes egészében a szőnyeg alá söpörte volna, 1981-ben megjelent még magyar és román nyelven egy széles körű
tájékoztatásra szánt, politikailag szorosan ellenőrzött kiadvány A romániai
magyar nemzetiség címmel. Ebben az erdélyi magyarság történetének 1848-ig
terjedő rövid összefoglalóját Demény Lajos27 írta meg. Itt, noha a vándorlás
és honszerzés folyamatát a körülményekhez képest részletesen meséli (taktikusan vigyázva arra, hogy „az őshonos román és szláv-román lakosság” lépten-nyomon kellő súllyal említve legyen), a székelyekre nézve szinte semmi
sem kerül – vagy, nem tudni, mi okból és kinek köszönhetően, semmi sem
marad (?) – a szövegbe.
„A magyarok Erdélybe való betelepedése tehát – beleértve a székelyekét is – meglehetősen összetett folyamat volt”.28

Ebből talán annyit lehet kikövetkeztetni, hogy a székelyek a honfoglaló magyarokkal együtt érkeztek. És ez az elejtett, közbeékelt árva mondatrész zárja
le jó időre a székely eredetkérdés magyar nyelvű romániai irodalmát.29
Az eredmény mondhatni látványos, noha erre vonatkozó dokumentálható
információink nagyon hiányosak. Feltételezni lehet viszont, hogy az elszige26 Szemlér, 1993. 54–56.
27 Demény Lajos (Kisfülpös, 1926–Bukarest, 2010) történész. Nagyenyeden, Szászrégenben és Marosvásárhelyen tanult, majd a Bolyai Tudományegyetemen diplomázott. Doktori tanulmányait Szverdlovszkban és Leningrádban végezte. Hosszú ideig volt a bukaresti Nicolae Iorga Történelmi Intézet munkatársa. Kutatási köre szerteágazó (a
középkori Erdély társadalomtörténete, románok újkori története, kora újkori román–
székely és román–angol kapcsolatok), jelentős súllyal szerepel benne a székely történelem és forrásainak tanulmányozása-közzététele.
28 Demény, 1981. 41.
29 Ştefan Pascu: Mit jelent Erdély? (Bukarest, 1984. 58.) című, a román nacionalista történetírás túlzásaitól immár hemzsegő művében a székelyek (akárcsak a magyarok) egyszer csak megjelennek a középkori Erdélyben, nem tudni miképpen. (Eközben a korábban ott időlegesen előforduló majd minden vándornépről – így a hunokról is – viszonylag részletes tájékoztatást kapunk. [Uo. 44.])
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telten rögzített tények általánosabb problémát jeleznek. Hermann Gusztáv30
egykori székelyudvarhelyi tanár, régi terepező (rajoni tanfelügyelői és köztisztviselői) tapasztalatait, továbbá újabb jegyzeteit 1976-ban végzett – immár célirányos – helyszíni vizsgálódásokkal kiegészítve, terjedelmes szociográfiai riportot írt a Székelyudvarhely közvetlen szomszédságában szétszórt,
11 apró faluból álló Felsőboldogfalva községről. Ebből idézünk:
„Beszélgetünk. S. J. tizenhatodik éves, nyolc osztályt végzett farcádi
fiú. L. É. ugyanolyan korú hodgyai kislány. Mindketten jó tanulók voltak
a VIII. osztályban.
Megkérdem: mit tudnak a székelyek eredetéről?
L. É. (bocsánatkérő mosoly, alig észrevehető vállrándítás, hosszú, restelkedő hallgatás): »Nem tanultuk«.
S. J. (zavart töprengés után): »A székelyeket a XV. században telepítették be«”.31

A riport szerzőjét nem hagyta nyugodni, hogy farcádi meg hodgyai ifjú beszélgetőtársai így leszerepeltek, és néhány év tapogatózó kérdezgetés után
rászánta magát, hogy pontosabban felmérje újonnan érkezett kilencedikes tanítványai nemzetiség- és régiótörténeti ismereteit. Némi meglepetésre –
mondhatjuk a korabeli sajtóviszonyok ismeretében – az ebből született cikket
1982. február 12-én közölte A Hét című lap. Az írás – a korban kötelezőnek
mondható – magyarázkodással kezdődik, melynek lehetett némi „cenzoráltató” funkciója is:
„Minden új útszakasz előtt a tanárnak ellenőriznie kell, hogy szilárd-e
az alap, amelyre a jövő ismereteit lerakja. A IX. osztályba lépő tanuló
tudása megméretik. A mérést a magyartanár is elvégzi. […] Az irodalmi
korszakok, irányzatok, művek a társadalmi valóságban gyökereznek, történelmi-társadalmi viszonyok határozzák meg tartalmi-formai sajátosságaikat, milyenségüket. A magyar irodalomtörténet tanulmányozásának megkezdése előtt azt is tudnia kell a magyartanárnak, hogy
mennyire jártasak új tanítványai a magyar nemzet és a romániai magyar
nemzetiség történelmében, illetőleg a román nép és a vele évszázadok
óta együttélő nemzetiségek történelmi együttműködésének kérdéseiben. Azt is tisztáznia kell, hogy élnek-e bennük történelmi tévhitek, ha30 Hermann Gusztáv (1928–1988, Székelyudvarhely) irodalomtanár, közíró, művelődés- és
helytörténész. Tanulmányait szülővárosában (Ștefan Octavian Iosif Líceum, Római Katolikus Gimnázium, Református Kollégium), illetve Kolozsváron, a Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán végezte. Dolgozott Bukarestben az Országos Sajtóigazgatóság
lektoraként, Székelyudvarhelyen tanfelügyelőként, közhivatalnokként, végül a Dr. Petru
Groza Líceum magyar nyelv- és irodalomtanáraként. Posztumusz kötete: Hermann,
1993.
31 Hermann Gusztáv: Felsőboldogfalva útjain. Kézirat HGM tulajdonában. [Az írás lényegesen lerövidítve megjelent: Imreh István (szerk.): Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. Bukarest, 1978. 215–243.]
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mis mítoszok. Történelmi ismeretek nélkül ugyanis nem lehet eredményesen irodalomtörténetet tanítani.
A felmérés során 14 kérdést tettem fel három IX. osztályban 97 tanulónak, hogy kipuhatoljam nemzetiségi önismeretük alapjait, a történelmi tudat- és műveltségszintet.
Az eredmény – enyhén szólva – meghökkentő. Pedig két matematika–
fizika és a jobbik gépészeti osztályban végeztem el a felmérést, azaz az
iskola három legjobb osztályában.
A magyar nép eredetéről világos, pontos ismeretekkel kellene rendelkeznie az általános iskolát végzett tanulónak. A VIII. osztályos történelemtankönyvben található is néhány sor útbaigazítás. A nyelvtankönyvnek Az alapszókincs című fejezete egyenesen arra kötelezi a magyartanárt,
hogy az eredetkérdést tisztázza, hiszen meg kell magyaráznia, hogy a
finnugor szókincsrétegre hol és mikor rakódott rá a bolgár-török, az iráni,
a szláv, a latin és a többi rétege a magyar szókészletnek. És mindennek
ellenére mindössze huszonhat tanuló hivatkozik a magyarság finnugor
eredetére, de ők is csak általában, a kialakulás, azaz egy sor türk elemnek
az előmagyar törzsekbe való beolvadási folyamatának felvázolása nélkül.
Huszonheten – az eredetre való hivatkozást mellőzve – »Közép-Ázsiába«
helyezik az őshazát. Harmincketten a magyarokat a hun törzsek leszármazottainak, a hunokkal együtt vándorló népnek, illetve Attila törzsének
tartják. (Tizenheten állították, hogy Attila hozta őket Ázsiából.) Az elképesztő válaszok közül néhány: »A tibeti fennsíkról jöttek, ahol a székelyek szomszédai voltak«; »A bizánciaktól származnak«; »Kelta eredetűek«; »Árpád hozta Ázsiából«; »A Himalájából jöttek Árpáddal«; »Az
Amazon vidékéről jöttek«; »Az őshaza a Kaukázusban volt«.
A Kárpát-medencébe való letelepedésük időpontjára vonatkozó kérdésre ötvenen nem is válaszoltak. A honfoglalást mindössze huszonegy
tanuló teszi a IX. századra (ebből tizennyolcan 896-ra). A többi huszonegy tanuló az időszámításunk előtti kortól 1600-ig »próbál szerencsét«.
Még tájékozatlanabbak a székelység eredetét illetően. Huszonhatan
még meg sem kísérelték a feleletadást. Csak négyen pedzik, hogy eredetük vitatott. A legelfogadhatóbb az a huszonegy válasz, amely a legcsekélyebb megjegyzés, értelmezés, magyarázat nélkül ugyan, de a magyar
néphez tartozónak tekinti őket. Tizenöten a hun eredet hívei, huszonegyen egészen zavaros, ostoba feleleteket adtak. Néhány ezek közül:
»Szarvaslőni jöttek«; »Őseik szászok«; »Mária Terézia idején telepedtek
le Erdélyben«; »Attila telepítette be Erdélybe a szászokkal együtt«; »A
Habsburgok idején helyezték ide határőröknek«; »Bajorországból telepítették be a szászokkal együtt«; »Kelta nép«; »A XII. században vándoroltak be az Ural hegységből«; »Attilával telepedtek le, de a magyarok előbb
jöttek«; »Vándornép amely ideért«. Micsoda kusza kavargása a nagyapától hallott eredetmondának és a tankönyvekben látott, de meg nem
emésztett (meg nem értett vagy magyarázat nélkül hagyott?) értesüléseknek?!”.32

32 Hermann, 1982.
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A történet azért is érdekes, mert lám, a román eredetkérdésről a diákok jól
megtanulták tankönyvükből a leckét:
„A román nép kialakulására vonatkozó kérdésre csak egy tanuló nem
felelt, 60 jól felelt, hiányos volt 26 válasz, s csak tíz volt téves.33 […] …
Kifejtik, hogy a géta-dák őslakosság és a Dáciát meghódító rómaiak szintéziséből, pontosabban a géta-dákok elrómaiasodásából alakult ki a dákó-román népesség, a román nép őse. A román nyelv kialakulásában a
latin nyelv döntő szerepét emelik ki. […] Huszonhat feleletet azért minősítettem hiányosnak, mert egyoldalúan vagy a géta-dák, vagy a római
elem szerepét tekintették döntőnek”.34

A szerző méltán találja lehangolónak a Székelyföld épített örökségére vonatkozó ismeretszintet is:
„Meglepően (és ijesztően) kevés székelyföldi műemlékről tudnak. Huszonkilencen nem is válaszoltak. A Székely Támadt várat tizenegyen, a
csíksomlyói templomot és a székelyudvarhelyi Jézus-kápolnát 3–3 tanuló, a derzsi vártemplomot négyen, a bögözi műemléket ketten, a farcádit
és a nagygalambfalvit 1–1 említi. És ennyi. A téves válaszoknak – Brassó,
Segesvár, Vajdahunyad, Kolozsvár, Peleş-kastély stb. – se szeri, se száma.
Talán a Székelyföld fogalma sem világos előttük”.35

A vizsgálat nyomán megfogalmazott helyzetértékelés megint csak súlyos
cenzori mulasztás nyomán maradhatott nyomtatásban a szövegben:
„Kényelmesség? Nemtörődömség? Közöny?
Lehet, hogy még nem közöny. Lehet, hogy még csak az érvényesülés
nagy erőlködésének káros mellékterméke: azt hiszi a diák, hogy a diploma utáni hajsza éveiben nincs idő a múltbanézésre. Közöny vagy más –
egyre megy: előbb vagy utóbb meggyöngül a nemzetiségi érzület, mert
nem épült tudásra is.
Mindez azonban már nemcsak az iskola és nemcsak a pedagógus dolga. Mert itt nemcsak arról van szó, hogy valamely tantárgyból a gyermekek tudása hiányos. Itt a nemzetiségi önismeret és önbecsülés hiányáról
van szó.
Márpedig: helyzettudat nélkül botorkál az ember. Mert vagy túl magasan hordja az orrát, vagy a meghajlott gerinc a földhöz szegezi a tekintetét. Reális helyzettudat elképzelhetetlen történelmi tudat nélkül. Az
embernek ismernie kell (a jelenbeli kötelességei, általános emberi-állampolgári és nemzetiségi jogai mellett) annak az entitásnak a múltját,
amelyhez tartozik”.36
33
34
35
36

Természetesen az akkori tantervi követelményeknek megfelelően.
Uo.
Uo.
Uo. A felmérés Székelyudvarhelyen, az akkori Dr. Petru Groza Líceumban (a mai Tamási
Áron Gimnáziumban) készült, 1981 őszén.
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A cikk megjelenését élénk érdeklődés és vita kísérte. Természetesen nem a
sajtóban, hiszen ott már szinte csak arról lehetett vitatkozni, hogy mely vállalat milyen mértékben járuljon hozzá az ötéves terv minél nagyobb arányú túlteljesítéséhez. Olykor már a futballeredmények kommentálásának is politikai
felhangja lehetett, amit nyilván mindenki igyekezett kerülni. Így a szerzőt kollégái a tanórák szüneteiben félrevonulva, mások baráti társaságban vagy az
utcán megállítva, más településen élők – a levélben való érdeklődést tudatosan kerülve – hónapok múltán is faggatták: valóban ennyire szomorú a helyzet?
Hermann Gusztáv 1981-es felmérésének kiértékelésével összecsengő jelenséget tapasztalt Pál Judit a nyolcvanas évek közepén Sepsiszentgyörgyön úgy,
hogy nem tudott a fentebb ismertetett vizsgálatról. Erről egy 1993-ban közölt
cikkben számol be:
„Az utóbbi három évben egyre-másra jelentek meg a székelyek hun
származását felelevenítő kiadványok, de egy általam, a nyolcvanas évek
közepén elvégzett felmérés is azt mutatta, hogy egy sepsiszentgyörgyi
líceum diákjai közül kb. 60% nem tud semmit írni a székelyek eredetéről,
a többiek pedig majdnem kizárólag a hun származást ismerik”.37

Mindkét felmérés eredményei, továbbá a jó szándékú kétkedők reakciója,
miképpen az egész történet Für Lajosnak38 a Tiszatáj 1972-es évfolyamában
közölt cikkét juttatja eszünkbe:
„Milyen nyelven beszélnek a székelyek? […] …Egyik vidéki egyetemünkön »beugrató« kérdésként tették fel e mondatot a felvételiző fiataloknak. A »beugratás« sikerült […]. Nem volt ez holmi szabályos, kérdőíves-írásos felmérés. Szóban föltett kérdések s szóban kapott válaszok
voltak, s mindössze néhány felvételiző tájékozottságát tették próbára.
Statisztikai összegzés nem készült, nem is készülhetett. A végeredmény
azonban – más forrásból tudjuk – […]: a megkérdezettek közül […] senki
sem tudott helyes és biztos választ adni, voltak, akik úgy vélték, románul,
mások úgy gondolták, valami teljesen különálló »székely« nyelven beszélnek a székelyek. A meghökkentő az, hogy a jelentkezők történelem-földrajz szakos hallgatók kívántak lenni. Olyan fiatalok tehát, akiknek előzetes felkészültsége alaposabb lehetett az átlagosnál.
Ebben a tájékozatlanságban mégis talán az a legriasztóbb, hogy nem
látszik egészen őszintének. Mert az aligha lehet igaz, hogy bölcsésznek
készülő ifjak ne tudnának semmit a székelyekről. Ha a tankönyvek […]
szűkszavúak is, és nem nyújtanak elegendő információt, a szülők, a régi
könyvek, az ismerősök, barátok naponta nyilatkoznak. De nyilatkozik
37 Pál, 1993. 50. Sajnos a diákok által kitöltött kérdőívek azóta elkallódtak, így ma már lehetetlen részletesebb képet adni a sepsiszentgyörgyi vizsgálatról.
38 Für Lajos (1930–2013) történész, az MTA doktora, az ELTE professzora, honvédelmi miniszter (1990–1994).
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maga az élet is lépten-nyomon. Aki a rádióban székely és csángó népdalokat hall; hallja, esetleg énekli is Kodály Székely fonóját, látja a székely
népballadák iránt megélénkült érdeklődést; az iskolában Mikesről, Tamásiról tanul; tudja, hogy Bartók életművében milyen eszméltető szerepet játszott a székely népzene; olyan iskolában jár, olyan laktanyában
szolgál, amely nevét Gábor Árontól kapta, olyan tsz-ben dolgozik, futballcsapatban játszik, amelyet a székely Dózsa Györgyről kereszteltek el
– abban felmerülhet a kérdés: kik is ezek a székelyek, miért olyan különös, amit ők műveltek, ami tőlük ered: varrottas, faragás, zene, humor,
dialektus? Miért olyan különös és mégis olyan közeli, annyira a miénk,
mintha valahol gyerekkorunkban már átéltük volna, csak aztán elfelejtettük?”.39

Visszatérve az udvarhelyi gimnáziumban végzett felméréshez, a cikk szerzője is megjegyzi: a diákok jó részének székelységképe nem egyéb, mint „kusza kavargása a nagyapától hallott eredetmondának és a tankönyvekben látott, de meg nem emésztett (meg nem értett vagy magyarázat nélkül hagyott?)
értesüléseknek”. Ezekhez adódnak – véleményünk szerint – néhányuk esetében sokadkézből érkező, félfüllel hallott információk a tengeren túli magyarok
körében már akkor divatozó új (vagy új erőre kapott) történelmi mítoszokról
(„Tibeti-fennsík”, „Himalája”, „Amazonas”, „Kaukázus”). A jelenség egyik gyökere nagy valószínűséggel a tankönyvek – minden bizonnyal szándékos – felületessége, másfelől a történelem- és (részben) a magyartanárok hozzáállása.
A korszak történelemtanárainak havi módszertani körein mindenről esett szó,
a géta–dák ősiségtől, a Párt bölcs gazdaságpolitikáján keresztül a „harmadik
világban” éhező tömegekig, de a magyar honfoglalásról és székely eredetkérdésről nem. Igaz, miképpen az idézett cikk is kiemeli, léteztek akár a korban
megjelenő és hozzáférhető, magyar nyelvű kiadványok, amelyek segítségével
– talán egyedül a székely eredetkérdés kivételével – sok mindennek utána lehetett volna nézni.
És voltak ugyanebben az időben pedagógusok, akik történetünkben – miképpen a nagyapák meséi – érdekes, nehezen megítélhető szerepet játszottak.
Jelen fejezet szerzője ötödikes-hatodikos általános iskolás korában, ősszel és
tavasszal, csaknem minden vasárnap amolyan bővített osztálykiránduláson
vett részt. A túravezető Firtos Áron, nyugdíjazása küszöbén álló román szakos
tanár volt. Az utat a csapat mindig gyalog, erdei-mezei ösvényeken tette meg
(olykor oda-vissza közel két tucat kilométer hosszában) Székelyudvarhelytől a
Budvárig, a kénosi Versmartig, a Kadicsfalvi- és a Sükői-Rez bércéig, a telekfalvi védbarlangokig vagy a velük szemközt emelkedő bágyi Várhegyig. Olyan
túra alig volt, hogy – amint az itt sorolt helynevek is mutatják – ne érintettük
volna a Csíki székely krónika valamely helyszínét. Vezetőnk pedig mesélt: rabonbánokról, harkászokról, kínzó- és vesztőhelyről, a bágyi várban zajlott vé39 Für, 1972. 57.
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res lagziról és az ezüstkeretbe foglalt kókuszpohárról. Nem volt ez szakszerű
múltidézés, de fontos – és utólag higgadtan ítélve: szükséges – összetevőjévé
vált a különböző hatásoktól már mindenképpen összezavart történelmi tudatunknak. Az adott életkorban identitásunk fontos érzelmi fogódzója lett, csupán ezt követően maradt el – a kiránduló társak többségénél – a fogalmak
tisztázásának fázisa. (Jelen sorok szerzőjét filológus édesapja már akkor felvilágosította a tudomány álláspontjáról, ami érzelmi tekintetben az okított fél
számára nem volt teljesen fájdalommentes művelet.) Meggyőződésünk, hogy
a mi Firtos Áronunknak akadt jó néhány társa Székelyföld-szerte. Az ő hatásuk
alighanem benne van az 1981-ben mért tudásminőségben, de az is kétségtelen: a történelmi valóval akár ellenkező mítoszelemek hozzájárultak a fiatalok
szülőföldhöz való kötődéséhez, csoporttudatuk erősítéséhez.
A bemutatott felmérésben tükröződő „kusza kavargás” fő okozója valószínűleg „a nagyapától hallott” mitikus történelem. Következzen a már idézett, 1976-ban készült riportból a megkérdezett két fiatal döbbenetes tájékozatlanságát rögzítő sorok utáni rész:
„A 80 éves ócfalvi Márton Mózest nem kell biztatni. Ömlik belőle a
szó:
»Némródnak vót két fia, Hunor és Magyar. Kelet-Ázsiában [így!] éltek,
s onnan jöttek őseink ide. Pásztorsággal foglalkoztak. Egyik legelőről a
mentek a másikra, s mikor elfogyott az eleség, akkor vonultak tovább. A
fiúk feleséget úgy szereztek maguknak, hogy be-be törtek más törzsek
területére, s onnan rabolták el. Elszaporodtak, a szomszéd népek is háborgatták, s ezért felkerekedtek, és béjöttek a Kárpátokon. Itt nagy birodalmat alapítottak s Attila lett a vezérök. Attilát »Isten ostorának« is hívták, mert ki-ki ütött más törzsekre, azért minden nép félt tőle. Attila
hadaival járt erre-arra, s a többiek összeegyeztek, s megtámadták. Így
meggyengült a birodalom, s szétesett. Attila elhatározta, hogy visszamegy az őshazába és onnan hoz segítséget. Háromszéken, Kászonon és
Udvarhelyszéken keresztül ahogy mentek, Attila őrséget hagyott a keleti
határon, hogy itt székeljenek addig, amíg ők visszatérnek. De ők nem
jöttek vissza, hanem a magyarok. Akik a határnál székeltek, elszaporodtak, s így kapták a székely nevet.«
Tartalmában ehhez hasonlatos Datki Lajos 68 éves lengyelfalvi földműves elbeszélése is. Új elem itt Csaba királyfi története és a Réka-monda. E szerint a Brassó felé vezető úton van egy erdő, amelyet Réka erdejének neveznek Réka, Attila felesége, itt van eltemetve egy kősziklában.
László János 68 éves farcádi lakos válasza tömör: »Hun maradékok vagyunk, Csaba királyfi utódai«. Kis verses epikai alkotása sokkal bonyolultabban, sok fantáziával adja elő az eredet, az ittmaradás történetét.”40

Lássunk hát néhány részletet László János farcádi földműves írásaiból:
40 Hermann Gusztáv: Felsőboldogfalva útjain.
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„Székely magyar vagyok, a hunok utóda,
Ez a föld szent nekem, a Hargita tája,
Itt nőtt föl én nékem a bölcsőmnek fája,
Itt vénhedjen énrám koporsóm deszkája.
Itt, ahol küzdve él a hős Csaba népe,
Bánatban, örömben, ezerötszáz éve.”
(Székely magyar vagyok)
„Ez az itt élő nép a hunok utóda
Attila volt ősünk az Isten ostora.
Ezt az áldott földet ő hagyta mireánk,
Hol öröm-, hol bánat-könnyekkel áztatánk”
(Székelyföld lakói)
„Itt állsz évszázadok során a Budvár farkán,
Nevét innen kapta, hol székelt rabonbán,
Ezerötszáz évvel a rómaiak után,
A nagy hős hun vezér az Isten ostorán.”
(Farcád története és múltja)

És végül nevezzük „népi esszének” László Jánosnak azt a hét irkaoldalnyi
kis szövegét, amelyből a következő részletet vettük:
„A Szent István király korabeli hatvanhárom vármegyéből álló
Nagy-Magyarországnak a dél-keleti szélén, a Hargita hegység minden
oldalánál, az Olt, Maros, Kis- és Nagy-Küküllő folyóvizek felső folyásánál
terül el a Székelyföld, melyhez Udvarhely, Csík és Maros-Torda vármegyék tartoznak, a Székelyföld anyavárosa Székelyudvarhely lévén, majd
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely a székely vármegyék
székhelyei.
Amely területi helységeket ezerötszáz év óta székely-magyar nép lakta és birtokolta, lakja manapság is, mint a híres Attila hun vezér leszármazott utódjai.
Ezen néptöredék, hun utód ivadék a székely nép, amelyek még ezelőtt
ezerszáz évvel, a Vereckei-szoroson bejövő, Árpád vezérlete alatt hont
foglaló ősmagyarok előtt, itt ezen a fönt nevezett helyen éltek és laktak,
amit már azelőtt négyszázötven évvel elfoglaltak.
S mikor megtudták, hogy a Tisza-Duna tájékára egy rokon nemzetség
jött hazát foglalni Árpád vezetésével, úgy aztán a székelység nagy vezére,
aki az Udvarhely melletti Budavárban székelt, neve Rabonbán, követséget küldött, akik lovasokból álltak, ki a nagy Alföldre, ahol összeismerkedve egyesültek, és nagy Magyarországot létesítettek”.41
41 László János (Farcád, 1909–1980) családja által őrzött írásai nincsenek datálva, a kéziratot tartalmazó füzet viszont mindenképp 1960 utáni termék. (400 oldalas, A4-es formátumú vonalas irka, betelve a 397. oldalig. Címlapján: László János: Bércalji virágok.
[Piros ceruzával: „Index alatt”]) A családtagok szerint a szerző elkezdte tanulmányait a
székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnáziumban, de az anyagiak hiánya miatt ezt
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Az udvarhelyszéki Havasalja-kistérségben, Lövéte községben élő Mihály János42 érdekes tanulmányban próbálta felkutatni a székelységben élő Csaba-monda gyökereit, követni ennek alakulását.43 A kezdetén elmeséli, miképpen találkozott először a témával. Története talán a legjobb példája annak,
hogy a „nagyapától hallott eredetmonda” hogyan terjedt tovább abban az időben, amikor a tankönyvek egészen más mítoszok jegyében születtek:
„Nagyapámnak jó messze a falutól, Csík felé, a Cifrabükk határrészen
volt egy […] erdei szállása, mintegy négyholdnyi nagyságú. Hogy az egész
nap ne csak az utazással teljen, korán indultunk mindig, s ennek érdekében, gyermekekül a csűrben előkészített szekér derekában aludtuk át az
éjszakát, rendszerint akkor ébredtünk csak fel, amikor a ráfos kerekű szekér már a Hegy felé vezető köves úton szénaillatú álmunkból kirázott.
Olyan korán volt, hogy még nem is pirkadt, s mi hanyatt feküdve a szénában, bámultuk azt a halvány felhőszerű sávot, amely a tiszta éjszakai égbolton áthúzódott felettünk. Öt-hatéves lehettem, s még nem sokat tudtam az asztronómiáról, ezért kikecmeregtem a szénából s az ülésdeszkán
bóbiskáló nagyapám mellé kucorodtam. Tőle tudtam meg, hogy az égbolton látható fényes csillagösvényt Tejútnak hívják, de mifelénk, a székelyeknél Hadak útjának is nevezik. Azért – mint mondta –, mert ezen tér
vissza Csaba királyfi és serege a túlvilágról, mindahányszor a székely
népnek segítségre van szüksége. Még eldúdolta a székely himnusz két
sorát (»Vezesd még egyszer győzelemre néped, / Csaba királyfi csillagösvényen!«), s ezzel a dolog annyiban is maradt közöttünk. Pár év múlva,
amikor már a betűk silabizálásával jól előre haladtam, újra beszédtéma
lett kettőnk közt a Hadak útja. Ekkor a pad ágából, a vasárnapi ruhák alól,
egy eléggé megviselt, tábla nélküli könyvet (a katolikus népiskolák számára kiadott magyar olvasókönyv vagy történelemkönyv volt, ha jól emlékszem, de hogy melyik osztály számára készült, azt már nem tudnám
megmondani) vett elő, s ezzel tulajdonképpen a maga módján elkezdte
nemzeti tudatom »formálását«. E könyvben, A hadak útja cím alatt, olvastam el először azt a rövid »népregét«, amelynek a tartalmát, szűkszavúan ugyan, de nagyapám velem már ismertette…”.44

A Mihály János által rögzített történetben – ami a nagyapja székely eredettudatát illeti – nem nehéz Ipolyi Arnoldnak a Lugossy József nyomán lejegyzett, Benedek Elek által átdolgozott, fentebb több változatban idézett regéjét
azonosítani, ami meglehet, hogy tankönyvi olvasmány formájában került el
hozzá és több ezer nemzedéktársához.
abba kellett hagynia. Földművesként kereste kenyerét, illetve néhány évig kapus is volt
a székelyudvarhelyi zöldséglerakatnál.
42 Mihály János (Lövéte, 1964) történész, jelenleg a Magyar Nemzetstratégiai Intézet
munkatársa. A székelység történetét kutatja, különös tekintettel szimbólumaira (címerek, zászlók).
43 Mihály, 2011.
44 Uo. 4. sz.
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A fentebb elmondottak értelmében természetesnek vélnénk, hogy a romániai „nemzeti kommunizmus” feltételei közepette a közéletben árnyékát se
leljük a székely mitikus múlt korábban oly gyakran hatásos szólamainak. Ez
viszont csak részigazság: a jelenség – a hatalom szigorú ellenőrzése, az ebből
adódó következetes öncenzúra nyomán – minimálisra zsugorodott ugyan, de a
régi reflexek bizonyos helyzetekben előjönnek még a Székelyföldön megbízatást teljesítő pártelit szilárdabb helyi kötődésű tagjainál is.
Az 1968-as területi-közigazgatási átszervezés (köznyelven: „megyésítés”)
székelyföldi „forró telén” (ha szabad ezzel a talán szürrealistának tűnő metaforával élni) udvarhelyi értelmiségiek – a helyi pártszervek tudtával és közreműködésével – levélben fordultak Fazekas Jánoshoz,45 Románia Szocialista
Köztársaság Minisztertanácsa elnökhelyetteséhez, az újonnan felállítandó
Hargita megye székhelyének városukba helyezése érdekében. A célszemély kiválasztása korántsem véletlen: Fazekas János a marxi–lenini ideológia mentén szorosan elkötelezett, de udvarhelyszéki gyökereit büszkén vállaló, az
egész székelység múltját tisztelő és kutató politikus volt. A levél sorai Mária
Terézia és II. József korának folyamodványait idézik emlékezetünkbe:
„Úgy véljük, nem szól belőlünk lokálpatriotizmus, sem más természetű elfogultság, amikor Székelyudvarhely várost tartjuk a legalkalmasabb
megyeszékhelynek. A történelem során Udvarhely volt a székely anyaszék és Székelyudvarhely a székely anyaváros. Itt székelt a székely székek
közigazgatási feje, a székely főkapitány, mint derékszékhez ide fellebbeztek peres ügyeikben a többi székek lakói, itt volt letéve a hatalom pecsétje, itt volt elhelyezve levéltára, itt tartották a hadi lustrákat, itt voltak
a törvényhozási gyűlések. […] Véleményünk szerint figyelembe veendők
az új székhely kiválasztásánál az éghajlati tényezők. Ezek szintén kedvezőbbek, mint akár Gyergyó, Csík, avagy Kézdivásárhely éghajlata, ahol
kilenc hónap hideg és a nyár sem meleg – ahogy a csíki ember mondja –,
illetve ahol a Nemere fúj. […] Székelyudvarhelyen megvannak a megyei
közigazgatás kezdeti szükségleteinek megfelelő középületek. Kulturális
intézményeink száma és minősége közismert…”.46

Mivel is kezdődik az érvelés? „Anyaszék”, „anyaváros”, „székely főkapitány”,
„derékszék”, „hatalom pecsétje”, „[»nemzeti«] levéltár”, „lustrák”, „törvényhozási gyűlések”… Közben 1968-at írunk! Mégis, a város jövője érdekében, polgárainak legjava azzal a múlttal próbál érvelni, melyet akkor, az idők szava
szerint, inkább „végképp eltörölni” kellett volna… A felsorolásban változatla45 Fazekas János (Lupény, 1926–Budapest, 2004) Keresztúr fiúszéki, magyarandrásfalvi
származású romániai magyar politikus, közgazdasági és nemzetiségtörténeti témájú
írások szerzője. Az 1960-as, ’70-es években fontos tisztségeket töltött be a központi
párt- és államapparátusban, majd az 1980-as években a román pártvezetés teljesen
mellőzte, szinte belső száműzetésre kényszerítette. Életének utolsó éveit Budapesten
töltötte.
46 Demeter, 2011. 203–204.
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nul keveredik történelem és mítosz: a 16. század végén a Székelytámad-várban székelő „hat szék kapitánya” nem székely főkapitány, hanem a fejedelem
által kinevezett ellenőrző hivatalnok, a „székely nemzet levéltára” pedig egyládányi, szerény, késői és eklektikus kis gyűjtemény volt csupán.47 Igaz, a
„scythiai nemes praerogatívákról” vagy a Budvár rabonbánjairól nem esik szó.
Ez utóbbi mulasztás viszont kizárólag annak köszönhető, hogy a megszövegezők némiképp lépést tartottak a történetírás időközbeni, forráskritikai alapú
fejlődésével.

47 Hermann, 1998. 301–306.
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„Mi, székelyek, itt vagyunk a Kárpát-Medencében több mint ezer éve. Kezdetben a haza védése volt a feladatunk Kelet felől, helyőrséget biztosítani a
keleti invázió ellen és ezért jogokat kaptunk. Katonák vagyunk, de szabadok.
Az évszázadok elsuhantak fejünk fölött. Mára a küldetésünk megváltozott.
Most már nem csak Kelet felől védünk, mert körbe vagyunk véve. Most a feladatunk az, hogy helytálljunk kultúránkban, hagyományainkban, nyelvünkben, szokásainkban. A harcunk folyamatos és még mindig tart.” – Csíki Sör
reklám, 2015.1

AMINT A FELVEZETŐ IDÉZETBŐL láthatjuk, a székelység múltjára,
szabadságjogaira, helytállására, küldetésére való hivatkozás kevésbé várt
kontextusban is megjelenhet. A rendszerváltás óta eltelt közel három évtized
alatt, főként az utolsó tíz esztendőben a székelység történelmére, hősiességére, furfangos észjárására, „ezermester”-mivoltára való utalások elszaporodni
látszanak. Ebben bizonyára számos tényező játszik közre: a napi politika és a
Székelyföld területi autonómiájának kérdése, a székely szimbólumok (himnusz, címer, zászló) újjáélesztése, a székelység sajátos arculatának (újra)felfedezése (a Székelyföld mint turisztikai brand, „székely”, illetve „góbé termék”
stb.) A mi vizsgálatunk célkeresztjében azonban csak az eredettudat áll.
Utóbbi kérdéssel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az 1989-es rendszerváltást megelőző hosszas csendet követően valóságos reneszánszát éli a hun–
székely-magyar rokonság kérdéseivel foglalkozó tudományosság és áltudományosság. A megszűnt cenzúra, az információáramlás folyamatos gyorsulása új
lehetőségeket tárt fel a téma iránt érdeklődők számára. Az elmúlt közel három
évtizedben sokan voltak, akik a székelyek hun – vagy még ősibb és előkelőbb
– eredete, illetve a Csíki székely krónika hitelessége mellett foglaltak állást.2„A hagyomány eddig is megnyugtató ismereteket adott: a székelyek a
hunok maradékai s egyúttal a legmagyarabb nép. Azaz a székelyek eredetének
kérdésköre mondvacsinált álprobléma. […] Vagyis fel sem kellene merülnie

1
2

https://www.youtube.com/watch?v=Ep59K3Yn3Dg (utolsó elérés: 2017. 08. 27)
A teljesség igénye nélkül említünk néhány szerzőt és publikációt: Barabási László: Hol
vagytok székelyek. Budapest, 2005; Barabási László: Székely-magyar történelem Attilától
máig. Hol vagytok székelyek. II. Budapest, 2005; Grandpierre K. Endre–Grandpierre Attila: Attila és a hunok – kordokumentumok és legújabb tudományos eredmények tükrében. 3. rész. Kapu, 2004. 4; Rokaly József: A széki-ta. A székely eredetkérdés tisztázása.
Gyergyószentmiklós, 2014; Sándor József László: Hadak útján. A hunok nagy történelme.
I–II. Átdolgozott harmadik kiadás. Székelyudvarhely, 2005; Sántha Attila: Hamisítvány-e a Csíki Székely Krónika? Székelyföld. 2013/9, 10, 11, 12.; Varga Géza: A székelység
eredete. Budapest, 2001.
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annak a kérdésnek, hogy melyik néptől származnak a székelyek, hiszen ezt
már ezer éve tudjuk” – írja például Varga Géza.3
Ezzel párhuzamosan „tették a dolgukat” azok a kutatók is, akik a kételkedés
meg a forráskritika tudományos eszköztárával a „másik” oldalon foglaltak állást.4
És végül arról se feledkezzünk meg, hogy léteznek ma is, akik politikai csatározásokra próbálják használni a székely eredetkérdést. Patrubány Miklós, a
Magyarok Világszövetsége elnökének főszerkesztésében jelenik meg a szervezet egyik kiadványa, a Magyarságtudományi Füzetek. A 2015. évben kiadott 26.
szám a székelységgel foglalkozik. Ebben székely történelemmel, joggal és rovásírással kapcsolatos írások mellett helyet kaptak a Székely Nemzeti Tanács
különféle, székely önrendelkezéssel kapcsolatos állásfoglalásai és kiáltványai
is. Az egyik írás Borsos Géza József, a Székely Nemzeti Tanács alelnökének letiltott felszólalása a Magyar Parlamentben címet viseli.5 Ebben az el nem hangzott ünnepi beszédben a szerző Kőrösi Csoma Sándort parafrazálva így vall a
székely eredetről:
„Mi sem mondhatunk mást, hisz a szkíta-hun származás ma is családi
hagyományként él minden székely családban: Székelyek vagyunk tehát,
annak a népnek a fiai, amely Urunk születése után a negyedik században
az ősi Dácia területén telepedett meg, és amely ma a Trianonban elszakított és Romániához csatolt Erdélyben él”.6

A szerző nem hagyja ki a Csíki székely krónikára való hivatkozást sem:
„A Székely Nép az elmúlt ezer esztendő során, a Magyar Királyság
megalapításától kezdve önzetlenül tette szerződésesen is vállalt kötelezettségét, mérhetetlen áldozatokat hozva a magyar haza, a magyar nemzet védelme és fenntartása érdekében. […] A Csíki Székely Krónika szerint Árpádék a Székelyföldön, Budvárában kötötték meg a Székely-Magyar
testvéri szerződést.”7

Kötetünkben eddig a székely eredetmonda mintegy nyolc évszázados, írott
forrásokkal dokumentálható történetét próbáltuk végigkövetni. Láthattuk,
hogyan tűnt fel és alakult az eredetmítosz a korai krónikáktól a jelenkorig, a
különböző korok tankönyveitől a szépirodalomig, vagy hogyan jelent meg a
napi politikában és a közéleti sajtó hasábjain.

3
4
5
6
7

Varga, 2001. 8.
Kordé, 1993. 21–39; Kordé, 2016; Hermann, 2007; Kristó, 2005; Szőcs, 2000.
A Székely Nemzeti Tanács ünnepélyes ülést tartott az Országgyűlésben 2010. november
19-én.
Borsos, 2015. 70.
Uo.
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Az erdélyi magyarok nemzeti identitásáról egy összetett vizsgálatot végzett
Veres Valér szociológus 2000. évi adatok alapján.8 A megkérdezettek számos,
identitáselemekkel és rétegekkel, mássággal, kapcsolatformákkal vagy az
identitás politikai dimenzióival kapcsolatos kérdésre kellett, hogy válaszoljanak, ezeket társadalmi háttérváltozók szerint is elemezte a szerző. Jelen kutatásunkból adódóan bennünket egyetlen kérdésre –„Mikortól élnek a székelyek
mai területükön?”– adott válaszok érdekelnek. A 925 kérdőívre kapott válaszok
alapján kiderül, hogy a megkérdezettek több mint fele, 51,2% nem tudta vagy
nem adott választ, a legtöbben, 14,7% valamikor 1000–1100 közé tették a székelyek székelyföldi megjelenését, de ugyanakkor 8,6% a magyar honfoglalás
előtti, és 9,6% 895–996 közötti időpontot határozott meg. A szerző is arra a
következtetésre jut, hogy a 19. századi romantikus történelmi elméletek hatását kell látnunk a válaszokban.9
Az előbbi arányok a teljes erdélyi magyarság körében születtek. Egy következő táblázatban a szerző megvizsgálta a válaszokat térségi bontásban is. A
tömbmagyar lakosságú Hargita és Kovászna megyékben már másabb adatok
jelennek meg. Ezek szerint már kevesebb (43%) azok aránya, akik nem tudták
vagy nem adtak választ a kérdésre, ugyanakkor 18,4% azok aránya, akik 1000–
1100 közé, 11,4%, akik 895–996 közé és 16,2% akik honfoglalás előtti időpontra teszik a székelyek megtelepedését mai lakóhelyükön.10 Csupán az utolsó
adatot figyelembe véve láthatjuk, hogy sokkal mélyebben gyökerezik a székelyekben a magyar honfoglalást megelőző letelepedés tudata, ebből valószínűleg a hun–székely azonosságtudatra kell következtetnünk.
Utolsó fejezetünk célja: helyzetképet adni a jelen székelyföldi társadalmának vélekedéséről az eredetkérdéssel, saját történelmének legfontosabbnak
tartott elemével, illetve a közösséget összekötő, legjelentősebb kohéziós erővel kapcsolatosan.
A vizsgálni kívánt populáció méretét pontosan behatárolni nehéz, mindenképp az egykori Székelyföld területén jóval félmillió fölötti magyar ajkú népesség él.11 Természetesen, erőforrások hiányában nem állt módunkban és
így nem is lehetett célunk egy minden egyedre kiterjedő vizsgálat elvégzése.
Vizsgálatunk célja nem az volt, hogy a társadalomtudományokban használatos reprezentativitás és érvényesség minden előírásának megfeleljünk, hanem
azt tartottuk szem előtt, hogy mintánk a lehető legjobban leképezze az alapsokaságot. Elsőrendű szempontunk volt, hogy a történelmi Székelyföld valamennyi széke, ezek fiúszékei, a hagyományos közigazgatási egységeken belül
a jellegzetesebb történeti-néprajzi tájegységek képviselve legyenek mind városaik, mind pedig községeik tekintetében, nem feledkezve meg a Székelyföldbe egykor benyúló, majd integrálódott vármegyei enklávékról sem. Ugyanak8
9
10
11

Veres, 2005. 104–161.
Uo. 143.
Uo. 144.
Varga E., 1998.
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kor arra is figyeltünk, hogy a lekérdezés során – lehetőség szerint – arányos
legyen az életkori, nemi és az iskolázottság szerinti mintánk.
A vizsgálat előzménye, hogy 2012-ben a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara székelyudvarhelyi
kihelyezett tagozatának végzős mesteris hallgatói készítettek szemináriumi
dolgozatot (Hermann Gusztáv Mihály irányításával), a későbbiekben is használt kérdőív alapján. Mivel többségük már gyakorló pedagógus volt, elsősorban saját osztályuk szülői közösségével töltették ki a kérdőíveket, így a megkérdezettek életkor, nem és iskolázottság tekintetében elég változatos képet
mutatnak. Ebből a mintegy négyszáz kérdőívből kiindulva, megvizsgálva a
válaszadók regionális eloszlását, ezt követően olyan településeken végeztünk
felmérést, amelyek kiegészítik, árnyalják vagy teljesebbé teszik a kapott képet.
Az egyszerű véletlen mintavétel módszerét alkalmaztuk, figyelembe véve az
egyes alminták eloszlását. Így jutottunk el a feldolgozásra került 1008 kérdőívhez 38 településen.12
A kérdőívek eloszlása székenként és településenként a következő: Aranyosszék – 77 kérdőív a következő településekről: Felvinc, Harasztos, Kercsed,
Kövend, Székelykocsárd, Várfalva; Csík-, Gyergyó-, Kászonszék – 282 kérdőív a
következő településekről: Balánbánya, Csíkmadaras, Csíkszentkirály, Csíkszentmiklós, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyergyótekerőpatak, Gyergyóújfalu,
Gyimesfelsőlok; Háromszék – 139 kérdőív a következő településekről: Csernáton, Kézdivásárhely, Nagyajta, Sepsibükszád, Sepsiszentgyörgy; Marosszék – 309
kérdőív a következő településekről: Csíkfalva, Harangláb, Jobbágyfalva, Kibéd,
Makfalva, Marosvásárhely, Mezőmadaras–Szénáságy, Nyárádszentmárton, Nyárádszereda; Udvarhelyszék – 201 kérdőív a következő településekről: Bözöd,
Firtosmartonos, Kápolnásfalu, Oroszhegy, Székelykeresztúr, Székelyszáldobos,
Székelyudvarhely, Szentábrahám. (A Székelyföldön kívüli, de azzal jelenleg
többrétű kapcsolatban alló Dicsőszentmárton [egykor Küküllő vármegye] bevonása részben véletlenszerű volt, de tágítani is kívántuk a képet a peremvidék
12 Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a kérdőíves felmérésben
segítségünkre voltak: dr. Gagyi József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának oktatója és hallgatói (Csíkfalva, Dicsőszentmárton, Jobbágyfalva, Nyárádszentmárton, Nyárádszereda), dr. László Enikő egyetemi adjunktus (BBTE),
aki a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjainak Aranyosszéken végzett munkáját
irányította és összesítette; továbbá Andrási Piroska Evelin (Nyárádszereda), Antal Tibor
(Gyimesfelsőlok), Darvas Szende (Sepsibükszád), Deák Éva (Gyergyótekerőpatak), Elek
Katalin (Nyárádszereda), Gyarmati Zoltán (Bözöd), Iszlai [Antal] Irma (Székelyudvarhely), Kiss Emese (Csíkmadaras), Korondi Erzsébet (Kibéd), Koszti Réka (Gyergyószentmiklós), Lőrinczi Gyöngyike (Szentábrahám), Lukács György (Felvinc), Már István (Sepsiszentgyörgy), Mező Margit (Csíkszentkirály), Molnár Melinda (Makfalva), Nagy Réka
(Székelyszentlélek), Nyáguj [Tókos] Tünde (Székelyszáldobos, Nagyajta), Orbán Pemsl
Mária Magdolna (Csíkszereda), Pénzes Loránd István (Sepsiszentgyörgy), Péter Emőke
(Balánbánya, Oroszhegy), Román István (Mezőmadaras), Simó Annamária (Firtosmartonos, Székelykeresztúr), Sipos István (Székelykeresztúr), Sólyom Emese (Gyergyóújfalu), Szakács-László Krisztina (Csíkszentmiklós).
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magyar lakossága irányába. Az ott felvett adatokat a marosszéki összesítésben
tüntetjük fel, hiszen hosszú időn keresztül az ottani településekkel egy közigazgatási egységbe volt besorolva.)
A felsorolásból látható, hogy 10 város13 és 28 falu lakosságától sikerült mintákat gyűjteni. Városi környezetből származik a kérdőívek mintegy 40%-a,
összesen 396 darab, a maradék 612 kérdőívet vidéken töltötték ki. Megfelelőnek találtuk ezt az arányt, hiszen a történelmi Székelyföld Erdély legkevésbé
városiasodott vidékei közé tartozik,14 jelenleg 40 000 lakost meghaladó városa is csupán kettő van: Marosvásárhely (amelynek Székelyföldhöz tartozása a
17. század kezdetétől vitatott) és Sepsiszentgyörgy.
A lekérdezettek az életkorukra, nemükre és iskolázottságukra vonatkozó
kérdések megválaszolása után négy feleletválasztós kérdéssel találkoztak, három esetben három, egy esetben négy válaszlehetőséggel. Azért döntöttünk a
feleletválasztós kérdések mellett, mert nem a vizsgált populáció történelmi
tudásának mélységére vagy alaposságára voltunk kíváncsiak, hanem az adott
kérdésekkel kapcsolatos véleményükre. Éppen ezért minden kérdés esetében a
közvélekedésben, valamint a tudományban »legdivatosabb« válaszokat adtuk
meg lehetőségként, arra gondolva, hogy a válaszadók döntő többsége talál
„kedvére valót”. Ugyanakkor el szerettük volna kerülni azt is, hogy nagy számban értékelhetetlen – „nem tudja”, „nem válaszol” – kérdőívek kerüljenek hozzánk. Nem tesztelni akartuk a válaszadókat, nem ismereteiket ellenőrizni, hanem egy látleletet, pillanatképet kapni a mai közvélekedésről.
A rövid elemzés előtt közöljük a felhasznált kérdőívet:
Felnőtteknek
Jelen felmérés készítői a megkérdezettek véleményére kíváncsiak: nincs helyes vagy helytelen válasz, mindenkinek a saját véleménye számít!
Megkérjük, őszintén válaszoljanak, a kérdőívek névtelenek és titkosak, a
válaszadók személyes kiléte a kutatás szempontjából lényegtelen!
Életkora:
Neme:
13 Balánbánya, Csíkszereda, Dicsőszentmárton, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Marosvásárhely, Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr és Székelyudvarhely.
14 Az egykori Székelyföldet és a székelység nagy részét magában foglaló három megye –
Hargita, Kovászna és Maros – lakosságának valamivel több mint fele vidéken él, ugyanakkor a történelmi Aranyosszék területén ma egyetlen város sem található (az egykori
mezővárosi rangú székhely, Felvinc ma csak községközpont). Lásd bővebben az Országos Statisztikai Hivatal kiadványát: http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/
publicatii/populatia_romaniei_pe_localitati_la_1ianuarie2016_0.pdf (utolsó megtekintés: 2017. november 2.)
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Iskolai végzettsége
a. 1–8 osztály
b. szakiskola
c. érettségi
d. felsőfokú
Megkérjük, karikázzon be minden kérdésnél egy (1), ön által helyesnek,
vagy elsősorban helyesnek tartott választ!
1. Ki volt az ön személyes meggyőződése szerint Csaba királyfi?
a. Attila király fia, a székelyek őse
b. Hadvezér a magyarok kalandozásainak korából
c. Mondai alak, a valóságban nem létezett
2. Mit tart a székelyek eredetéről?
a. Attila hunjainak utódai
b. Avarok utódai
c. Magyarok, nem csak nyelvük, hanem származásuk szerint is
d. Más, ismeretlen keleti nép leszármazottjai
3. Mit emelne ki (mit tart a legfontosabbnak) a székely történelemből?
a. a hun származást
b. katonai és határvédő szolgálatukat
c. a régi korokban működő önkormányzati szerveződésüket („autonómia”)
4. Elsősorban mi tartja össze a jelenlegi székelységet?
a. közös eredetük és történelmük tudata
b. természeti-földrajzi tényezők (az egész Székelyföld hegyvidék?)
c. a székely vidékek közti gazdasági kapcsolatok (ipar, kereskedelem, szállítás)
Közreműködését hálásan köszönjük!
Előbb a teljes populáció által adott válaszokat láthatjuk az alábbi diagramokon. Minden kérdéshez két diagram készült, az egyik a válaszok mennyiségi
eloszlását, a másik a válaszok százalékos arányát mutatja.
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1. ábra: Az 1. kérdésre adott válaszok eloszlása

2. ábra: Az 1. kérdésre adott válaszok százalékos eloszlása
Az 1. és 2. ábra az 1. kérdésre adott válaszok megoszlását ábrázolja. Leolvashatjuk, hogy a válaszadók valamivel több mint 60%-a Csaba királyfit Attila
király fiának, a székelyek ősének tartja. A válaszadók mintegy negyede tartja
Csabát a magyarok kalandozásainak korából származó hadvezérnek és minden
hetedik-nyolcadik válaszadó tudni véli, hogy a valóságban nem létezett, mondai alakról van szó.
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3. ábra: A 2. kérdésre adott válaszok eloszlása

4. ábra: A 2. kérdésre adott válaszok százalékos eloszlása
Az 3. és 4. ábra a 2. kérdésre adott válaszok eloszlását ábrázolja. Kitűnik,
hogy a válaszadók többsége a székelyeket Attila hunjai utódainak tartja,
ugyanakkor jelentős azoknak a száma is, akik a „magyarok, nem csak nyelvük,
hanem származásuk szerint is” válasz mellett döntöttek. Ezt valószínűleg azzal is magyarázhatjuk, hogy a megkérdezettek közül sokan vannak, akik a
hun–magyar-székely rokonságot hiszik, így gond nélkül „belefér” az, hogy
Csaba Attila hun király fia és a székelyek őse legyen, ugyanakkor a székelyek a
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válaszadók több, mint egyharmadánál magyarok legyenek. Így a közvélekedés
szerint a hunok nem csupán a székelyek, hanem a magyarok ősei is. Avarok
utódainak vagy más, ismeretlen keleti nép leszármazottjainak csak viszonylag
kevesen vélik a székelyeket.

5. ábra: A 3. kérdésre adott válaszok eloszlása

6. ábra: A 3. kérdésre adott válaszok százalékos eloszlása
Az 5. és 6. ábra a 3. kérdésre adott válaszok megoszlását ábrázolja. A válaszok tanúsága szerint itt kaptuk a legkiegyensúlyozottabb eredményt. Láthat463
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tuk, hogy a válaszadók többsége a székelyek hun származása mellett tette le a
voksát, ugyanakkor ezt csak valamivel több, mint 30% tartja a legfontosabbnak. A legtöbben a katonai és határvédő szolgálatot emelték ki, mint a székely
történelem jellegzetességét. Ez érthető, ugyanis a székelység származására
vonatkozó különféle változatoktól függetlenül, a többségnek tudomása van
határvédelmi, őrt álló szerepükről. Nem meglepő az önkormányzatiság („autonómia”) magas aránya sem, hiszen a mindennapos közbeszédben gyakran
hivatkozott, a rendszerváltás óta folyamatosan a romániai magyar közélet napirendjén tartott fogalmakról van szó.

7. ábra: A 4. kérdésre adott válaszok eloszlása

8. ábra: A 4. kérdésre adott válaszok százalékos eloszlása
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A 7. és 8. ábra a 4. kérdésre adott válaszok eloszlását ábrázolja. Itt regisztráltuk a legnagyobb különbségeket. A válaszadók több, mint háromnegyede számára „közös eredetük és történelmük tudata” tartja össze a mai székelységet.
Érdekes módon ezt a természeti-földrajzi tényezők követik – erre több magyarázat lehetséges: gondolhatunk a közös haza szépségére, egyediségére, vélt
vagy valós természeti kincseire, de ugyanakkor az elzártság, elszigeteltség érzésére is, ami egyébként részben magyarázatot nyújt a tömbmagyar („tömbszékely”) jelenlétre, fenn- és megmaradásra is. Eléggé egyértelműnek tűnik a
kapott adatokból, hogy a válaszadók szerint a székelység önmeghatározását,
jelen összetartozásának érzését a gazdasági kapcsolatok csak minimálisan befolyásolják.
A közös eredet és történelem tudatának túldimenzionáltsága a kapott válaszokban bizonyítja legjobban a renani gondolatot, miszerint a nemzet a múlt
és jelen összefonódását ötvöző, naponta megélt állapot.15

9. ábra: Az 1. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti
százalékos eloszlása
A 9. ábra az 1. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti százalékos
eloszlását ábrázolja. Várható volt, hogy a kevésbé iskolázott válaszadók eseté15 „A nemzet tehát egyetlen roppant szolidaritás, melynek lényeges alkotóelemét jelentik
azok az áldozatok, amelyeket őseink hoztak és azok, amelyeket mi vagyunk készek a
jövőben meghozni. Feltételezi a múltat, de a jelen a foglalata, ama kézzelfogható tény
következtében, hogy valamennyien világosan kifejezzük szándékunkat: folytatni kívánjuk a közös életet. Egy nemzet léte (elnézést a metaforáért) mindennapos népszavazás
[…]” Renan, 1995. 185–186.
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ben magasabb lesz azok aránya, akik Csaba királyfit Attila hun király fiának, a
székelyek ősének tartják, de meglepő módon az érettségivel vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkezők is „alig rontják” az a. válasz esetében elért 63,59%os átlagot. Viszont amilyen arányban választották kevesebben az érettségivel
vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők az a. választ, mint az 1–8. osztállyal
rendelkezők, ugyanannyival többen választották a c. választ, azaz Csaba királyfi „mondai alak, a valóságban nem létezett” opciót. Elmondható, hogy minél iskolázottabbak voltak a lekérdezett egyének, annál kevésbé vallják a mitikus múltat. A „hadvezér a magyarok kalandozásainak korából” válaszlehetőség
nagy vonalakban hasonló eredményt mutat minden iskolázottsági szint esetében.

10. ábra: A 2. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti
százalékos eloszlása
A 10. ábra a 2. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti százalékos
eloszlását ábrázolja. A válaszok egy-két érdekességet mutatnak. Meglepőnek
mondható, hogy a legkevesebb iskolával rendelkezők választották legkevesebben azt a lehetőséget, amely szerint a székelyek Attila hunjainak utódai. Ez
utóbbi válaszlehetőség százalékos aránya az iskolázottsági szinttel egyenesen
arányosan növekszik. Az a. válasz felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók esetében megfigyelhető magas százalékaránya azért is furcsa, mert az
előző kérdés esetében a legkevesebben vallották Csabát Attila fiának és a székelyek ősének. A „magyarok, nem csak nyelvük, hanem származásuk szerint
is” válaszlehetőség eléggé hasonló képet mutat mindenik iskolázottsági szint
esetében. Ez utóbbi válaszlehetőség a legkisebb arányt épp a felsőfokú vég466
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zettséggel rendelkező populációban ért el. Minden iskolázottsági szintű válaszadóknál viszonylag alacsony a b., illetve a d. válaszok aránya. A maximum
8 osztályt végzettek és a felsőfokú oktatást végzettek eléggé hasonló képet
mutatnak a d. válasz esetében. Nem tudhatjuk, hogy ezt minek a számlájára
írhatjuk, de sejtésünk lehet. Mindkét csoport esetében lehetnek olyanok, akik
találkozhattak alternatív történelemszemlélettel, azaz sokkal ősibbnek gondolják a székelyeket, mint Attila hunjai, és hisznek sokszor divatos vagy felkapott, többnyire alaptalan elméletekben (legyen szó akár boszniai piramisok
építtetőiről, a tatárlaki agyagtáblák készítőiről, a sumer eredetről vagy fantáziaalapú kozmikus eredettörténetekről). A felsőfokú végzettek esetében azt is
sejthetjük, hogy akár népszerűsítő, fogyasztható változatban, akár tudományos igényességgel megírt szakmunkákban találkozhattak a székely eredetkérdés összetettségével. Így a „más, ismeretlen keleti nép” leszármazottai válaszok mögött ott lehetnek a kabarok, bolgárok, besenyők stb.

11. ábra: A 3. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti
százalékos eloszlása
A 11. ábra az 3. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti százalékos eloszlását ábrázolja. Az egyes csoportok által adott válaszokból egy-két
dolgot érdemes leolvasni. A felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadóknak több, mint fele a székelyek katonai és határvédő szolgálatát tartja a legfontosabbnak, míg ez az arány az 1–8. osztállyal rendelkezők között messze a
legkisebb, csupán fele. Ugyanakkor ez utóbbi válaszadók esetében a legmagasabb azok aránya, akik a hun származást tartják fontosnak. Talán itt látható
legélesebben a különbség a két véglet között, és kijelenthető, hogy a kevesebb
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iskolával rendelkezők hajlamosabbak a hun származás jelentőségét hangsúlyozni. Az önkormányzatiság, „autonómia” kiemelése sem ritka, míg a felsőfokú végzettek esetében valamivel több, mint minden ötödik ember választotta
ezt a lehetőséget, addig az 1–8. osztállyal rendelkezők és a szakiskolát végzettek közel egyharmada. Ebből az olvasható ki, hogy a kevesebbet tanult emberek körében az autonómiára való hivatkozás mágikusabb erővel hat, mint a
tanultabbak esetében.

12. ábra: A 4. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti
százalékos eloszlása
A 12. ábra az 4. kérdésre adott válaszok iskolai végzettség szerinti százalékos eloszlását ábrázolja. Itt is sok egymáshoz közeli választ találunk, a háromnegyedtől a négyötödig terjed az a. válasz aránya minden iskolázottsági szint
esetében. Míg a természeti-földrajzi tényezők összetartó ereje mind a négy
csoport esetében nagy vonalakban hasonlóan mutatkozik, jelentősebb különbség észlelhető a c. válasz esetében. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
majdnem egyáltalán nem látják a Székelyföldet összetartó gazdasági kapcsolatok szerepét. Ez az arány három-négyszer nagyobb az 1–8. osztályt és szakiskolát végzettek esetében. Nem tudjuk, hogy vajon ez utóbbi csoportok vágyainak leképződése-e ez a nagyobb arány, ahogyan azt sem tudhatjuk, hogy
vajon a felsőfokú végzettségű emberek esetében egyfajta elkeseredettségre
vagy a jelenlegi állapotok reális szemléletére kell-e gondolnunk.
A következő diagramokon a leadott válaszokat széki bontásban figyelhetjük
meg.
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13. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása Aranyosszéken

14. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása Csíkszéken
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15. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása Háromszéken

16. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása Marosszéken
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17. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása Udvarhelyszéken
Az öt egykori székely székre vonatkozó összesített eredmények sok esetben
nagyon közel állnak egymáshoz. Csak a nagyobb eltéréseket próbáljuk bemutatni, néhol egyféle magyarázatot is fűzve a számok mellé. Az 1. kérdés esetében Csaba királyfi mint Attila fia és a székelyek őse a legnagyobb arányt Aranyosszéken érte el, több mint 70%-ot. Ezt követik a Csík-, Udvarhely-,
Három- és Marosszékben elért eredmények. Ugyanakkor szintén Aranyosszékben a legkevésbé „mondai alak” Csaba, a válaszadók alig több mint 5%-a gondolja őt kitalált, a valóságban nem létező vezérnek. Megemlítjük még egyszer,
hogy ebben az egykori székben nincsen városi rangú település, így a felmért
lakosság kizárólag vidéki. Az 1. kérdés esetében a marosszékiek többségénél is
Csaba királyfi Attila fia, ugyanakkor a válaszadók valamivel több mint 30%-a
Csabát a kalandozások korának hadvezérei közé sorolja be. Ezt a „magyarabb”
vonulatot erősíti meg a marosszékiek 2. kérdésre adott válaszainak eloszlása
is. Csupán 48% véli úgy, hogy a székelyek Attila hunjainak utódai és 44% származásuk tekintetében is magyaroknak gondolja őket. E válasz esetében ez a
legnagyobb arány az összes székely székek közül. Magyarázata valószínűleg
sokrétű. Gondolhatunk Marosvásárhely szabad királyi városi múltjára, Marosszék fekvésére (eleve vármegyeközelibb, továbbá központibb, azaz nem határ menti szék), az 1876-os közigazgatási reform után létrejött Maros-Torda
vármegyére, amely már nem a régi széki határokat követte, így vármegyei magyarok is szép számban kerültek az új vármegyébe, akár a közelmúlt marosvásárhelyi történéseire vagy az elmúlt másfél évszázad demográfiai alakulására
is. A teljesség igénye nélkül felsorolt történelmi tényezők mind befolyásolták
az egykori marosszéki székelyek identitását, hangsúlyosabb integrációját az
összmagyarságba.
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Amennyiben a székelyek eredetéről alkotott véleményeket vizsgáló 2. kérdésre adott a. válaszok arányát megfigyeljük, jól kirajzolódik, hogy a „székelyebb” székekben megkérdezettek inkább tekintik magukat Attila utódainak,
mint a vegyesebb lakosságú, történeti vármegyék közé ékelődött vidékeken:
Csíkszéken 61%, Udvarhelyszéken 60%, Háromszéken 55%, Marosszéken 48%
és Aranyosszéken 42% válaszolta azt, hogy a székelyek Attila hunjainak utódai.
A 3. kérdés esetében is megfigyelhetünk térségi különbségeket. Az a. válasz
esetében csak Aranyosszék mutat némi lemaradást, a másik négy székben az
eredmények hasonlóak. Mind az öt székben az opciók közül az első helyre a b.
válasz – a katonai és határvédő szolgálat – került, hangsúlyosan Aranyosszéken (48%). Lehetséges, hogy a tömbben élő székelyektől viszonylag távol eső
exklávéban, ahol a demográfiai fölény is gyorsabban elenyészett, a lakosság
emlékezetében felértékelődik a valamikori dicső szerep. Talán érdemes azt is
megemlíteni, hogy a 3. kérdés esetében a c. válasz, azaz a régi „autonómia”
fontosságának hangsúlyozása épp Marosszéken érte el a legmagasabb arányt
(30%). Vélhetően a már említett, nem teljesen felhőtlen elmúlt bő negyedszázad történéseiben kell keresnünk erre a választ. A fekete márciustól a magyarság számbeli fölényének elvesztéséig, a kétnyelvű utcanévtáblákért vívott
mindennapos harctól a Székely Szabadság Napján rendezett megemlékezések
körüli vitákig, több Maros megyei esemény is közrejátszhat abban, hogy az
egykori önkormányzatiság gyakrabban emlegetett, mint más térségekben.
A 4. kérdés esetében minden történelmi székben az a. válasz az „abszolút
nyertes”, 80% körüli aránnyal vagy akár az fölött (Háromszéken több, mint
85%). Aranyosszéken csak közel 69% ez az arány, itt a többiekhez képest kirívóan magas, közel 21% a c. válaszok aránya. Ez arra enged következtetni, hogy
a távolabb eső aranyosszékiek kevésbé ismerik, ezért kissé romantikusan-nosztalgikusan szemlélik a tömbszékely vidékek közötti gazdasági kapcsolatokat,
miközben a térség lakói, a másik négy egykori szék népessége – egyébként jogosan – kevésbé észlelik a gazdasági jellegű kapcsolatok kohéziós erejét a mai
székelység életében. A legkevesebb c. válasz, alig több, mint 4% éppen arról a
Háromszékről érkezett, amely történelme során mindvégig legalább olyan
szorosan kötődött Brassó városához és vidékéhez, mint az északi és északnyugati szomszédaihoz, Csík-, illetve Udvarhelyszékhez.
Az alábbi két diagram a városi és vidéki lekérdezettek válaszait ábrázolja
százalékos bontásban.
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18. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása városi környezetben

19. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása vidéki környezetben
Amint a 18. és 19. diagramokon látható, nincs jelentős, 1–3 százalékot meghaladó különbség a városi, illetve a vidéki megkérdezettek válaszai között. Az
egyetlen, érdemben megemlíthető, 7%-os különbség az 1. kérdés c. pontjánál
érzékelhető, azaz a városi lakhellyel rendelkező megkérdezettek jóval nagyobb
arányban tartják mondai alaknak Csaba királyfit, mint a vidékiek. Talán azzal
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is magyarázható, hogy ők valamivel több történelmi információnak vannak
kitéve, mint a falvakon, községekben élő társaik.
Végezetül életkor szerint is ábrázoljuk a kapott válaszokat. A vizsgált populációban három korcsoportot különítettünk el, 18–30 év közöttiek (256 az
1008-ból), 30–50 év közöttiek (501), valamint 50 évnél idősebbek (251).

20. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása
a 18–30 év közötti populációban

21. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása
a 30–50 év közötti populációban
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22. ábra: A kérdésekre adott válaszok százalékos eloszlása
az 50 év fölötti populációban
Nagyon látványos eltéréseket a különböző korcsoportok között nem regisztráltunk, ezért csak néhány megjegyzést teszünk. Az 1. kérdésnél láthatjuk, hogy az 50 év fölötti generáció esetében a legmagasabb az aránya azoknak, akik Csaba királyfit Attila király fiának, a székelyek ősének vélik,
ugyanakkor szintén itt a legalacsonyabb a c. válaszok aránya, amely szerint
mondai alakról van szó. Az 50 év alattiak mindkét csoportja nagyobb arányban
véli mitikus személynek Csabát, így értelemszerűen kevesebben látják benne a
székelység ősét.
A 2. kérdés esetében a fiatalabb nemzedék válaszai között szerepel a legnagyobb arányban mind a b., mind a d. válasz (összesen 13,28%), amelyek szerint
a székelyek nem a hunok leszármazottai és nem is magyarok, hanem avarok
vagy más, keleti nép leszármazottai. Ez talán arra enged következtetni, hogy a
fiatalabb generáció már kevésbé került a mitikus múlt hatása alá. Ezt a feltevést látszik megerősíteni a 4. kérdésre kapott válaszok százalékos eloszlása is,
ahol láthatjuk, hogy 18–30 év közöttiek „csak” 74,61%-ban gondolják, hogy a
jelenlegi székelységet a közös eredet és történelem tudata tartja össze, valamivel több, mint egynegyedük pedig a másik két választ részesítette előnyben,
viszonylag nagy arányban (17,19%) a természeti-földrajzi tényezőket.
Összegzésként elmondható, hogy az 1008 kérdőív kiértékelése után kapott
eredményeink nem okoztak meglepetést. Mind az öt történelmi szék területén
elsöprő vagy kisebb arányban a következő négy válasz „győzedelmeskedett”:

475

EME
VII. A JELEN VIZSGÁLATA – KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS

1. Csaba királyfi Attila király fia, a székelyek őse (összesen 63,59%).
2. A székelyek Attila hunjainak utódai (összesen 54,86%).
3. A székely történelemből a legfontosabb a katonai és határvédő szolgálat
(összesen 41,76%).
4. A jelenlegi székelyeket közös eredetük és történelmük tudata tartja össze
(összesen 78,67%).
Ezek az arányok elég jól mutatják, hogy milyen erősen élnek a székelyek
körében a saját eredetükkel, történelmi múltjukkal, katonai szerepvállalásukkal kapcsolatos képek. Ezt a múltszemléletet, bizonyos tekintetben a dicső
múltba fordulást, folyamatosan erősítették és táplálták az elmúlt egy évszázad
történelmi megpróbáltatásai, mint az 1918-as impériumváltás, a kisebbségi
léttel járó problémák vagy akár az elmúlt bő negyedszázad politikai, gazdasági
kihívásai.
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A MUNKA , amelynek ezennel pontot teszünk a végére, az a fajta vállalkozás,
amelyet – bármennyire is közhelyszerűen hangzik – nem lehet befejezni, csak
abbahagyni. Minél mélyebbre ástuk magunkat a különböző korok identitásjelző és -alakító emlékeinek kutatásában, egyre újabbak és újabbak bukkantak
fel, így kénytelenek vagyunk számolni azzal, hogy sokan figyelmeztetnek
majd, hogy ez is, meg amaz is kimaradt.
Egyik barátunk – aki a székelység jelenlegi önképét vizsgáló felmérésünkben is nagy segítségünkre volt – egy pillantást vetve igyekezetünk termésére
úgy vélekedett, hogy ennek hatása épp szándékunkkal ellenkező lesz. Szerinte, jóllehet mi a székely történelmi mítosz forrásait kutattuk, e szövegekből-szemelvényekből csemegézni azok fognak, akik a „virtuális múltat” valódiként kívánják megélni. (Természetesen, miután módszereinket, hozzáállásunkat és következtetéseinket kemény szavakkal illették.) Nos, ha ez – akár
csak részben – így lesz, nem hisszük, hogy önmagában a kudarc jele volna. Mi
saját kérdéseinkre – és feltehetően még sokakéra – kerestük a válaszokat, nem
pedig minden áron meggyőzni, „átnevelni” akartunk.
Ami pillanatnyilag számunkra biztosnak látszik: a középkorban létezett egy
krónikás hagyomány, amely a székely eredetmonda alapját képezi. Forrását ugyan
nem ismerjük, de láthattuk: eredetmítoszokként, a legkülönbözőbb európai
népek középkori krónikáiban, a szerzők puszta fantáziájából előállva, ennél
sokkal képtelenebb mesék is rögzültek. Az is tény, hogy krónikásaink története
az idők folyamán egyre több és több utat talált az egyszerű emberek felé, korszakról korszakra mind szélesebb körben, mígnem „néphagyomány” vált belőle. Minél
mélyebb hullámvölgybe került a székelység lélekvesztője a „népek harcának
zajló tengerén”, annál inkább felértékelődött mítoszokból táplálkozó hősi
múltja, a világverő harcosoktól való közvetlen leszármazás hite. És történt
mindez olykor a valós – (meglátásunk szerint) nem kevésbé hősi – múlt rovására. De hadd figyelmeztessünk: ez nem valamiféle egyedi székely jellegzetesség. Ezzel így voltak – amint a bevezetőben is olvasható – más népek, embercsoportok is. Számunkra tehát ezt üzenik a fentebb sorjázott szövegek.
Hogy pedig ez miképpen cseng majd le a közönség meg a kritika szintjén?
Anekdotázó kedvében, egy szélesebb olvasótábornak szánt írásában, Szádeczky
Lajos „a kuruc-labanc világban” vándorló „szegény drótos tót”esetét mesélte:
„Találkozik egy csapattal. Kérdik: mi vagy, kuruc-e vagy labanc? Rámondja találomra, hogy kuruc. Jól elverték, mert a kérdezők labancok
voltak. Találkozik egy másik csapattal. Faggatja ez is, hogy kuruc-e vagy
labanc? Okulva előbbi balsorsán, most már labancnak vallotta magát.
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Ezek is megverték, mert ezek már kurucok voltak. A harmadik csapatnak
már azt felelte, hogy »semmi sem vágyom, csak szegény tót legény vágyom, fazikakat drótozom!« Ezek is megverték.
Így vagyunk a székely történettel is. Valaki megver érte okvetetlenül.
Ha Attila ivadékának valljuk a székelyeket, megvernek a budapesti Hunfalvysták, ha nem azoknak írjuk, megvernek a székelyek. De hogy valaki
megver, az bizonyos”.1

Nos, ha a fellelt és sorba szedett szövegeinkre úgy tekintünk, mint egy szétesett fazék darabjaira, mely a drótozás után immár összeállt, akkor – folytatva
a hasonlatot – mi ugyan jeleztük gazdájának, hogy az edény szerintünk mire
való, de ő arra fogja használni, amire jónak látja.
Ami pedig a „megverést” illeti: a közösségi tudatot érzékenyen érintő vélemények nyilvánossága már csak ezzel jár.

1

Szádeczky, 2013, 28.
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MIT ȘI ISTORIE ÎN CONȘTIINȚA SECUIASCĂ
Cartea este o prezentare și o analiză a mitului originii hunice în conștiința
secuiască de-a lungul istoriei. După clarificarea termenilor de mit, mit legat de
originea popoarelor și a rolului acestuia în formarea conștiinței prenaționale
și naționale, lucrarea oferă o prezentare cronologică a apariției și dăinuirii
mitului originii hunice a secuilor. Se pornește de la cronicarii medievali maghiari, scrierile cărora au însemnat un punct de referință pentru istoricii, scriitorii și oamenii politici de mai târziu. Apoi este prezentată persistența mitului în scrierile renascentiste, în manualele și lucrările cu caracter didactic din
secolele 17-18, în scrierile diverșilor cărturari din această perioadă. Parte însemnată a lucrării ocupă prezentarea Cronicii secuiești din Ciuc, un document
fals, care a generat dispute vii până în secolul 20. Cartea urmărește parcursul
mitului în beletristica secolelor 18-20, în manualele, discursurile politice (în
instituțiile administrației locale și centrale) și în presa vremii. Analiză interesantă oferă și comparația dăinuirii mitului printre secuii din România și cei
plecați în Ungaria după primul război mondial: un fel de pârâu subteran în
conștiința secuilor minoritari și revenirea în forță a mitului în conștiința secuilor repatriați. Urmează analiza continuității și discontinuității persistenței
mitului în perioada comunistă. Cartea se încheie cu analiza prezentului,
printr-un chestionar (peste 1000 de respondenți din Secuime), din care reiese
faptul că istoria mitică joacă și în zilele noastre un rol important în identitatea
de grup a secuilor.
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MYTH AND HISTORY IN THE SEKLER PEOPLES’ CONSCIENCE
The book is a presentation and analysis of the Hunnic origin myth in the
Seklers’ conscience throughout history. After clarifying the notion of myth in
general, and, in particular, of the myth related to the origin of different nations
with its role in forming the pre-national and national conscience, the study
offers a chronological presentation of the appearance and survival of the
Seklers’ myth regarding their Hunnic origin. It all starts with the Hungarian
medieval chroniclers, whose writings have been a benchmark for historians,
writers and politicians in the following centuries. Then the work presents the
persistence of the myth in Renaissance writings, textbooks, educational
writings of different scholars from the 17-18th century. A significant part of
the volume deals with The Sekler Chronicle of Ciuc, a fake document that
generated vivid debates until the 20th century. The book follows the journey
of the myth in the literature of the 18-20th centuries, in the textbooks,
political discourses (both in local and central administration) and press of the
period. An interesting evidence is presented by the comparison of the myth’s
survival between the Seklers of Romania and those who migrated to Hungary
after World War I: a kind of underground stream linking Sekler minorities and
the powerful comeback of the myth in the repatriated Seklers’ conscience.
This argument is followed by an analysis of the continuity and discontinuity
of the myth’s presence during the communist period. The book ends with a
survey of the present, through a questionnaire (more than 1000 responders)
that reveals the important role mythical history plays in Seklers’ group identity
even today.
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