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A SZÉKELYSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 
A MAGYAR ÁLLAM KELETI RÉSZÉBEN

Erdély, geográfiai értelemben véve, délkeleti Ma
gyarország, természeti alakulása szerint a Kárpátok 
hegyrendszeréhez tartozó magas hegylánctól öve
zett medence. Egész középső része dombvidék, amely
nek átlagos magassága a tenger színe felett 400-500 
méter. -  A Keleti Kárpátok hatalmas párkányhegy
ség gyanánt északtól, Máramaros havasaitól kezdő
dően délkeleti irányban az Erdély délkeleti szögleté
ben emelkedő Csilyános hegytömbig húzódnak, ahol 
majdnem derékszög alatt törnek meg és mint déli 
párkányhegység folytatódnak keletről nyugat felé, 
egészen az aldunai Vaskapuig, bástyafal gyanánt vá
lasztva el Erdélyt a román királyságtól.

Nyugaton a magyar Alföld felé a medencét szegé
lyező hegyek sora nem olyan határozott választóvo
nal, mint a keleti és déli határhegység. A hegypár- 
kányzat itt sokkal szaggatottabb és alacsonyabb. A 
Duna vízrendszeréhez tartozó számos folyó völgyén 
át járhatóbb is. A Nyugat felé folytonosan lankásodó 
hegyvidék majdnem észrevétlenül megy át a magyar 
Alföldnek a Tisza-folyótól keletre fekvő síkságába.



Ezt a 102.787 négyzetkilométer területet csatolta a 
trianoni békeszerződés a román királysághoz. E terü
leten az 1910-iki népszámlálás adatai szerint 5.265.000 
főnyi lakosság él, amelyből a 2.800.000 főnyi román
sággal szemben 1.705.000 magyar, 560.000 német, 
54.000 szerb és 146.000 tót, horvát, bulgár stb. más 
nemzetiségű lakosság él, még pedig nemcsak elszórt 
kisebb nyelvszigetek alakjában szorítva be a román
ság közé, hanem igen jelentékeny nagyságú össze
függő tömegekben is, hiszen a magyar ethnikumnak 
második nagy területe éppen Erdélynek keleti sar
kában, a Maros, az Olt és a két Küküllő-folyó felső 
folyásának termékeny völgyeiben, az úgynevezett 
Székelyföldön, Háromszék, Csík, Udvarhely és Ma- 
rostorda vármegyékben van. E területen tömör egy
ségben több mint félmillió magyar él, csakis a terü
let szélein vegyülve román lakossággal.

A székelységnek egy másik 45-50.000 főnyi tö
mege nyugat felé Erdélynek majdnem a közepén, az 
Aranyos-folyó alsó folyásának termékeny síkságán, 
a hajdani Aranyosszékben, a Nagyenyed, Felvincz, 
Toroczkó, Torda és Gyéres között fekvő területen él.

Ezt, a két területen lakó magyarságot nevezik szé
kelynek, amely egyik törzse a magyarságnak s amely 
ez országrész történetében egészen napjainkig, iga
zán jelentékeny és előkelő politikai szerepet játszott.

Erről az ethnikai és politikai tényről az entent- 
hatalmak békét diktáló párisi főtanácsának is tudomá
sa volt, amennyiben a Romániával kötött békeszerző
dés I. fejezetének 11. §-ába beiktatta, hogy „Roumanie 
agrée d’accorder sous le contrőle de l’Etat roumain,
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aux communautes des Secklers et des Saxons en Tran- 
sylvanie l’autonomie locale en ce qui concerne les 
questions religieuses et scolaires”. (Románia hozzá
járul ahhoz, hogy az erdélyi székelyek, szászok kö- 
zületeinek a román állam ellenőrzése mellett vallási 
és tanügyi kérdésekben önkormányzatot engedélyez.)

Gustave Le Bon, a francia tudományosság egyik 
világszerte legismertebb és legtiszteltebb képvise
lője, 1916-ban „Enseigments psichologiques de la guerre 
Européenne” címmel egy könyvet írt, amelynek 107. 
lapján a következőket írta: „La Transsylvanie compte 
1.540.000 Roumains contre 380.000 Hongrois, 560.000 
Tchéques, 234.000 Allemands et 54.600 membres 
de nationalites diverses”. (Erdélyben 1.540.000 ro
mán van 380.000 magyarral, 560.000 csehvel, 234.000 
némettel és 54.000 más nemzetiségű lakossal szem
ben.)

Le Bon szerint Erdélyben tehát 560.000 Tchéques 
lakik. Mi lehet magyarázata a nagy tudós e tévedé
sének? -  Semmi egyéb, mint a román politikusok, 
tudósok és hírlapírók által régóta divatba hozott kö
vetkező megtévesztő statisztikai fogás: hogy Erdély
ben a magyarság száma, szemben a románságéval, 
mentői kisebbnek tűnjék fel, az Erdély néprajzi vi
szonyait nem ismerő külföldi olvasó megtévesztése 
végett a székely vármegyék lakosságát a német nyelv
ből kölcsönzött sekler név alatt mindig elválasztják 
Erdély többi magyar lakosságától. Le Bon abban a 
forrásműben, amelyet használt, különválasztva lát
ván az 560.000 seklert a 380.000 hongroistól, valószí
nűen úgy vélekedett, hogy miután abban a sekler vi
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lágosan meg van különböztetve a hongroistól, nem 
lehet sem magyar, sem német fajú nép, tehát okvet
lenül szlávnak kell lennie. Miután a világháborúban 
a csehek nagy szimpátiákra tettek szert a franciák
nál, ezt a seklernek nevezett 560.000 főnyi bizonyta
lan fajtájú népet megtette csehnek.

A külföldi közvéleménynek a székelyekre vonat
kozó kevés tájékozottságát a román politikai írók pro
pagandacéljaiknak előmozdítása érdekében tudomá
nyos színezetű történeti hamisítás segítségével is 
igyekeznek kizsákmányolni. E tekintetben Jorga Mik
lóst, a bukaresti egyetem tanárát tekinthetjük úttö
rőnek. „Acte romanesti din Ardeal etc.” címmel 1916- 
ban kiadott könyvének bevezető részében bizonyos 
ethnikai: testi és lelki sajátosságokban, továbbá tár
sadalmi berendezkedésekben és jogi intézmények
ben megnyilvánuló hasonlóságokat igyekezett min
den elfogadható komoly ok vagy bizonyíték nélkül 
megállapítani a székelyek és a románok között csak 
azért, hogy később bátran hirdethesse és a tájéko
zatlan külföldi közvéleménnyel elhitesse, hogy a szé
kelyek tulajdonképpen elmagyarosodott románok. 
Ennélfogva nem is tekinthetők igazságtalan erősza
kosságnak az elrománosításuk érdekében életbelép
tetendő intézkedések, mert ez intézkedések követ
keztében nem történik semmi egyéb velük, mint
hogy egyszerűen, habár némi douce violance-al is, 
ismét románokká lesznek, mint aminők századokkal 
ezelőtt voltak.

E kis tanulmánynak nincs más célja, mint a kül
földi érdeklődő közvéleményt a valósághoz és a tör
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téneti igazsághoz híven m egism ertetni a székely- 
séggel, a magyarságnak az értékes és igen nagy tör
téneti múlttal bíró egyik legtősgyökeresebb ágával, 
amely Erdélyben mindig a legerősebb képviselője 
volt a magyar nemzeti törekvéseknek.
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A SZÉKELYEK EREDETE

A székelyek eredetéről az volt régebben az álta
lános vélekedés tudományban és közhitben egyaránt, 
hogy Attila húnjainak egyenes leszármazottjai.

Mikor Attila halála után fiai egymással harcra kel
tek, a leigázott népek szövetkeztek ellenük és meg
sem m isítették a nagy hún birodalmat. Attila egyik 
fia, Csaba, a húnok megmaradott részével Görögor
szágba vonult. Háromezer hún vitéz azonban nem 
követte példáját, hanem Ömedzur vezetésével a mai 
Erdély legkeletibb részében, a Kárpát határhegység 
és a Hargita között elterülő Csiglemezőn -  a mai Csík 
megyében -  letelepedett. Itt élt rabonbánjainak (val
lási és nemzeti főnökeinek) bölcs kormányzata alatt, 
időnként kemény harcokat víva létéért a szomszé
dos népekkel, egészen addig, míg a magyar nemzet 
be nem jött mai hazájába.

De hogyan nem veszett el, századokon át magára 
hagyatva, ez a csekélyszámú hún néptöredék annyi 
hatalmas ellenségtől körülvéve? Erre is megfelelt a 
századokon át szájról szájra járt monda és ének. Mi
kor a csiglemezei húnok, a mai székelység ősapái,
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végső veszedelembe jutottak, Csabának valahol ke
leten régen pihenő vitézei megérezték a veszedel
met és felébredve halálos álmukból, újra lóra ültek 
és az égbolt fényes csillagmezőin átrobogva, meg
m entették Csiglemezőn lakó rokonaikat. A hún lo
vasok patkóinak nyoma ma is ott látható az égbolto
zaton a csillagok millióiból álló „Tejúton”, amelyet a 
székelység e nagy esemény em lékezetére máig is 
„Hadakútjának” nevez. így maradt meg a székely
ség, megerősödve, megszaporodva ősi földjén egé
szen a magyarok bejöveteléig. Mikor meghallották, 
hogy Árpád elfoglalta a mai Magyarországot, köve
teket küldöttek hozzá és szövetséget kötöttek vele. 
A követség hazahozta a szövetség hat kőtáblára írott 
levelét, amely alapja lett a székelyek későbbi alkot
mányának a magyar állam keretén belül.

A kritikai történettudomány nem fogadhatta el a 
székelység eredetének e mondái magyarázatát. Tör
téneti hagyománynak, költői regének nagyon szép, 
de nem tűzálló igazság. A mai tudományos elmélet 
szerint, a székelység mai lakóhelyére csak később, a 
magyar állam területi kialakulásának első századá
ban telepíttetett le az állam keleti határainak védel- 
mezésére. A székelyek faji eredetét illetően annyi 
bizonyosnak vehető, hogy nem egyszerűen csak ma
gyarok, kiket Szent László vagy utódai telepítettek 
Erdély keleti határszéleinek védelmezésére, hanem 
a magyarságnak egy olyan rokontörzséhez tartozó 
népfaj volt, amelynek feladat és kötelessége, mióta 
a magyarsággal egyesült, mindig az volt, hogy mint 
felderítő csapat, mint előhad a háborúk idején min-
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dig a magyarokból álló főhadsereg előtt járjon és bé
ke idején a megszállott föld határait őrizze az ellen
séges betörések ellen. Hogy aztán a rokontörzsek 
közül húnok, avarok, eszegelbolgárok vagy kabarok 
voltak-e? olyan kérdés, amelyről igen éleselméjű vi
tákat folytathatnak a történettudósok és az etnográ
fusok.

A történeti adatok azt bizonyítják, hogy mielőtt a 
mai székelyekről említés történnék, számos ese t
ben van szó az oklevelekben székelyekről az ország 
nyugati határán, a Duna folyásától délre és északra. 
Az ország nyugati határgyepűit -  ma lövészárkok
nak neveznők -  azon a területen, amelyet a trianoni 
szerződés ma részben Csechoszlovákiához csatolt, 
részben pedig Ausztriához akar csatolni -  a magyar 
állam első századaiban székelyek őrizték, kiknek az 
oklevelek adatai szerint kötelességük volt a hadban 
elől járni, békében pedig a számukra kijelölt vonalon 
a határt őrizni. Kelet felé legelőször ilyen határgye
püket őrző székelyekről a mai Bihar megyében tör
ténik említés.

A mai székelyekről a XVI. század nagyjogtudósá
nak, Werbőczi nádornak törvénykönyve, a magyar 
állam az első kodifikált törvénygyűjteménye -  a Tri- 
partitum -  azt írja: „a székelyek kiváltképen való ne
mesek, nekik mindenestől fogva külön törvények és 
szokások vagyon. Hadi dolgokban bölcsek, kik örök
ségeket és tisztségeket nemzetségre és nemzetsé
geknek ágazatára osztnak köztük.” Ezeket a neme
ket és ágakat a mai Székelyföldön még a XVI. szá-
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zadban is nyilvántartották és így névleg is ismerete
sek. Hat nem és huszonnégy ág váltakozott egymás
után évenként a székely főtisztségek, a hadnagyság 
és a bíróság viselésében. A nemzetségi szervezet 
ily hosszas időn át való fennmaradásából azt követ
keztethetjük, hogy a székelyek letelepedése Erdély
ben akkor történt, mikor a törzsszerkezet mint köz
jogi intézmény még fennállott a magyarok között, 
tehát egyidejűén a honfoglalással, vagy legkésőbb az 
Árpád-házi királyok uralkodásának első századában. 
A betelepedés sem egyszerre történt. Első Udvar
helyszék lehetett. Valószínű, hogy ez ok miatt is ne
vezték mindig Udvarhelyet a székelyek anyaszék
nek. Amint a XI. században a magyar állam keleti ha
tárait a mai Moldovában és Besszarábiában lakó be
senyők és kunok betörései ellen mind jobban meg 
kellett erősíteni, állott elő annak szüksége, hogy az 
Udvarhelytől keletre és délkeletre fekvő területet 
is, a mai Csík- és Háromszék vármegyét betelepít
sék székelyekkel. Minden jel arra mutat, hogy ez a 
betelepítés Szent László király idejében történt. Azok 
a harcok, amelyeket ez a nagy király vívott a kunok
kal és besenyőkkel, tették  a mai Erdélyt a magyar 
állam végleges és szilárd birtokává. Ezért lett Szent 
László Erdély védszentjévé és az Erdéllyel kapcso
latos történeti mondák és legendák hősévé. Időben 
a legkésőbbi telepítésnek a háromszékmegyei lát
szik. A nyelvtudomány a háromszékmegyei széke
lyek és a dunántúli magyarok nyelvjárása között szá
mos egyezést és hasonlóságot állapított meg, ami 
nyelvi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a három
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széki székelységet annak idején a Dunántúlról tele
píthették mai lakóhelyére. Említettük, hogy az or
szág nyugati határán húzódó gyepüket őrző széke
lyekről okleveleinkben korábban történik említés, 
mint a mai keleti székelyekről. Viszont a nyugati szé
kelyekről annál ritkábban esik szó a későbbi idők
ben, mentői gyakrabban történik említés a keleti szé- 
kelységről. Valószínű tehát, hogy az egykori dunán
túli székelységet telepítette be Szent László a mai 
Háromszék vármegyébe.
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A SZÉKELYSÉG RÉGI POLITIKAI, 
KATONAI, TÁRSADALMI ÉS JOGI SZERVEZETE

Az erdélyi székelységről való okleveles bizony
ságon alapuló történeti tudásunk 1211-től kezdődik. 
Ez időponttól kezdve már hiteles adatokra támasz
kodva ismerhetjük meg, hogy mi volt a székelység 
jelentősége, szerepe és munkaköre a magyar nem
zeti állam keretében.

E hiteles adatok szerint a székelyek kötelezett
sége a honvédelem és a hadakozás kötelezettsége 
volt. Minden székely született katona volt ifjú korá
tól késő vénségéig. Mátyás király az erdélyi három 
nemzetnek: magyarnak, székelynek és a szásznak 
hadikötelezettségeit megállapító szabályzatát 1463- 
ban adta ki, amelyben a székelyekre vonatkozóan a 
következőket rendeli el: A székelyek régi szokásuk 
szerint a hadseregbe nemzetük kétharmadát tartoz
nak küldeni, egyharmada pedig minden eshetőségre 
otthon maradjon. Hadrakelésük vagy véres kard szét- 
hordásával, vagy a székelyek ispánjának felhívó le
velével történjék. Midőn a szükség hirtelen felke
lést kíván, a székek kapitányai dobokkal vagy kür
tökkel és a tűzhalmokon meggyújtott máglyákkal kelt
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sék fel a népet és aki arra fel nem kel, fejét veszítse. 
A székek kapitányai tartoznak béke idején nem rit
kán szemlét tartani a fegyverek és egyéb hadikész
letek felett.

A székelyek hadikötelezettségeit részletesen fel
sorolja II. Ulászló királynak 1499-ben kelt szabad
ságlevele.

E szabadságlevél rendelkezései szerint a széke
lyek hadviselő kötelezettsége részleteiben a követ
kezőkben áll: Midőn a király kelet felé, azaz Moldova 
ellen személyesen vezet hadat, a székely lovagok és 
gyalogok fejenként tartoznak az egész sereg előtt 
járni és a határszélen túl 15 napig saját költségükön 
bevárni az ütközetet, aztán visszajövet a király sere
ge mögött járni. Midőn a király kelet felé helyettesét 
küldi, akkor a székelyeknek fele tartozik vele menni. 
Ha a király dél felé (t.i. a mai Oláhország felé) sze
mélyesen vezet hadat, a székelyeknek fele megy ve
le elő- és utóvédül. A király helyettesének vezetése 
alatt pedig csak ötödrészük. Nyugat felé a király mel
lé 10 telkes székely egy-egy katonát küld, helyette
se mellé csak huszadrészüket. Ugyanannyit, ha a ki
rály észak felé vezet hadat. Védelmi háborúra azon
ban tartoznak mindnyájan személyesen felkelni és a 
haza védelmezésére szüntelenül őrködni. Aki a tá
borból megszökik vagy a seregben zavart támaszta
na, fejét veszítse és ingó javai a királyra és tisztjeire 
szánjanak. Aki otthonmarad, azt az ispán büntesse 
meg.

Az a kérdés most már, mekkora volt az a haderő, 
amely a székelység révén a magyar állam rendelke
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zésére állott? A XVI. században élt Oláh Miklós esz
tergomi érsek és latinnyelvű magyar történetíró sze
rint a székelyek könnyen kiállíthattak ötvenezer fegy
verest is. Verancsics, ki szintén érsek, történetíró 
és kortársa volt Oláh Miklósnak, harmincezerre te 
szi a székelyek kiállítható hadierejét, anélkül azon
ban -  teszi hozzá - , hogy házaikat védelem nélkül 
hagynák. Legalacsonyabbra becsülve is, a székely 
haderő legalább is húszezer emberből állott, ami a 
régi századokban igen tekintélyes haderő volt, ha 
tekintetbe vesszük, hogy Mátyás király híres feke
te-serege ebben az időben nem állott többől, mint 
nyolc-tízezer emberből.

A honvédői kötelezettség ellenértékéül a székely- 
ség, mint nemzet, igen szép szabadságot, jogot és 
kiváltságot élvezett. A székelyek mindnyájan, sze
mély szerint, nemcsak a magyar nemesség jogait és 
kiváltságait élvezték, hanem azon felül is voltak jo
gaik és kiváltságaik. Egyszóval, mindnyájan kivált
ságos nemesek voltak. Jogra és szabadságra nézve 
minden székely egyenlő volt. Társadalmi különbsé
get köztük csak a vagyoni állapot tett. Legelsők vol
tak köztük a főemberek (primores). Főember pedig 
az volt, aki a hadban lóval nemcsak személyesen szol
gált, hanem vagyoni állapotánál fogva: ki három, ki 
pedig öt lóval. Aki vagyoni állapotánál fogva csak egy 
lóval szolgált, lófő (primipilus) volt, aki pedig sze
génysége miatt csak gyalog szolgált, köz- vagy gya
logszékely (pixidárius) volt. Időnként lustrumokat 
tartottak, amelyeken az egyes székelyek megválto
zott vagyoni állapota vétetett számba. Aki elszegé
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nyedett és nem volt képes lovat tartani, gyalogkato
nává lett, aki pedig vagyont szerzett, közszékelyből 
lófő és lófőből főember is lehetett.

A székelyek adót sem fizettek. Nem ismertek más 
adót, mint az ökörsütést, amely abból állott, hogy a 
király koronázása, házassága és a trónörökös szüle
tése alkalmával, minden telkes székely egy-egy ök
röt adott a királynak, amit azért, mivel az ilyen ökör
re bélyeget sütöttek, ökörsütésnek neveztek. A szé
kely szabadságnak lényeges része volt a székelyek 
birtokjoga. A székely birtok még hűtlenség, haza
árulás vagy felségsértés esetén sem volt elkobozha
tó s magszakadás esetén sem szállott a koronára, ha
nem a szomszédokra. Ennek magyarázata az, hogy a 
székely birtok nem egyéni, hanem nemzetségi tulaj
don volt, amelyet azért nem volt szabad elidegeníte
ni, hogy megmaradjon a nemzetség, illetőleg a szé
kely község birtokában a honvédelem alapjául.

A székely szabadság másik főalkotórésze a szé- 
kelység önkormányzati joga volt, amely nemcsak ab
ból állott, hogy székeikben saját maguk által válasz
tott tisztviselők igazgatták, hanem abban is, hogy az 
önkormányzat legmagasabb fóruma, mint az összes 
székelységre kiterjedő törvényhozásnak, bírásko
dásnak és közigazgatásnak forrása, a székelyek nem
zeti gyűlése volt. A székelyek nemzeti gyűlését Ve- 
rancsics a következően jellemzi: „A gyűlésre fegy
veresen jönnek össze. A főemberek körbe ülnek. A 
többiek nagy lármával, zajongva állanak körülöttük s 
élénken tiltakoznak, nehogy olyat határozzanak, ami 
nekik nem tetszik. Ha valamit akaratuk ellen végez

ik



nek, kitörnek az ellen, aki miatt valami szokatlan te
her alá estek, -  az ilyenen aztán úgy töltik ki bosszú- 
jokat, hogy házát tömegesen megrohanják s földig 
rombolják. Ha valaki szabadságuk ellen újítást te r
vez, ezt fegyverrel is üldözik, s ha elfoghatják, a gyű
lés színe előtt megölik.” Bonfinius, Mátyás király 
udvari historikusa azt írja a székelyekről: „a szolga
ságot ki nem állhatják és a szabadságot annyira imád
ják, hogy készebbek volnának meghalni, mint adót 
fizetni”. A középkorban az adófizetés a szolgai álla
pot járuléka volt, az adómentesség pedig a szabad
ság legfőbb jele. „Mindnyájan nemeseknek kívánják 
magukat tartani -  írja róluk Oláh Miklós -, mint akik 
a régi húnok maradékai. Nem is hiában ügyelnek ar
ra, hogy azoknak szabadságával éljenek, mert senkit 
sem tűrnek magok közt, hogy szabadságban felettük 
legyen. Közöttük a legkisebbnek ugyanazon szabad
sága van, mint a legnagyobbnak.”

A székelység a régi századokban az alkotmányos 
szabadságnak és jogegyenlőségnek valóságos meg
testesülése volt. Igazán méltóan nevezhette magát 
nemes és szabad székely nemzetnek.

A székelyek között a királyi hatalom képviselője 
a székelyek ispánja volt, aki azonban sohasem volt 
székely. A székelyispán személyének révén kapcso
lódott bele a székelység a magyar állam középponti 
szerkezetébe. Politikai értelemben kezdettől fogva 
önállóan szerepelt Erdély más két politikai nemze
tével, a magyarral és szásszal való minden szorosabb 
közjogi kapcsolat nélkül, amely csak később, 1437- 
ben létesült, mikor Erdély három politikai nemzete
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a külső és belső veszedelmek (török támadás és pa
rasztlázadás) ellen való védekezés céljából a király 
védnöksége alatt egymással az úgynevezett „unió 
trium nationum”-ban egyesült. Ez a szerződés ve
tette meg Erdély későbbi alkotmányának alapját, amely 
a székelységnek Erdély politikai nemzeteinek -  ma
gyarok, székelyek, szászok -  sorában a második he
lyet biztosította.

Valószínűen ekkor nyerte a királytól a székelység 
nemzeti címerét is, amelynek legrégibb ábrázolata a
XVI. század végén készült csíksomlyói oltáron és a 
dályai ref. templomnak ugyancsak ezidőből szárma
zó falfestményén maradt fenn. E két legrégibb em
lék szerint a székelyek nemzeti címere katonapajzs 
volt, melyen vállbán levágott és derékszögben meg
hajlított páncélos kar kétélű, egyenes kardot tart me
rőlegesen, amelynek pengéjét a markolat keresztva
sán felül királyi korona koszorúzza. A kard pengéje 
egy emberi szívet és aztán egy medvefőt tart keresz
tülszúrva. A penge két oldalán a magasság második 
harmada táján, balfelől a félhold, jobbfelől pedig a nap 
látható.
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A SZÉKELY SZABADSÁG 
ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT KÜZDELMEK

Természetes és magától értetődő dolog, hogy e 
szabadságszerető és a jogegyenlőséget valódi élet
elemének tartó néptörzsnek idők folytán számos ösz- 
szeütközése, sőt véres harca volt az abszolút ura
lomra törő hatalom embereivel és az újkor elején oli
garchiává fajuló főnemesi renddel. Legélesebb ala
kot öltött ez a küzdelem a magyar oligarchia fényko
rában, a XV század végén és a XVI. század elején, II. 
Ulászló idejében, mikor Erdély vajdája Báthori Ist
ván volt, aki úgy viselkedett, mintha Erdélynek nem 
vajdája, hanem abszolút hatalmú királya lett volna. A 
székelyek régi szabadságaikra hivatkozva, erősza
koskodásának ellenszegültek s emiatt a hagyomány 
szerint azt mondogatta: Inkább szeretném, ha a szé
kelyek földjén undok pusztaság volna, minthogy a 
székelyek lakják, mert sem hasznot nem hoznak, sem 
a királyt nem szolgálják. A székelyek leikébe a Báthori 
nevet gyászos emlékezettel véste be Báthori István 
vajda, akivel megkezdődött a székelységnek régi sza
badsága megvédelmezéséért való száz évnél tovább 
tartó küzdelme.
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A XVI. század közepe táján a székelység politikai, 
gazdasági, sőt jogi helyzete is lényegesen megválto
zott a mohácsi vész eredményeként megalakult önál
ló erdélyi fejedelemség keretében. Eddig a hatalmas 
magyar királyok alattvalói voltak, akik megeléged
hettek, ha a székelyek katonai kötelezettségeiknek 
eleget tettek és a hagyományos ököradó megfizeté
sén kívül tőlük más anyagi teher elvállalását nem 
követelték. Az önálló erdélyi állam fenntartása azon
ban a három államalkotó politikai nemzettől és ezek 
között a székelyektől is súlyos anyagi terhek viselé
sét követelte meg. Az erdélyi törvényhozás emiatt 
kénytelen volt a székelység zömét alkotó úgyneve
zett közszékelységet is megadóztatni. Ebben a szé
kelyek ősi szabadságuk megsértését látták, mert őse
iktől örökölt felfogásuk szerint nemzeti szabadsá
guknak legnagyobb, sőt kizárólagos biztosítéka az 
adómentesség volt. Többízben fegyverre keltek ősi 
szabadságaik megvédelmezéséért, amelynek ered
ménye azonban legtöbbször véres megtorlás és sza
badságaik újabb korlátozása lett. E küzdelem csak 
akkor ért véget, mikor Bocskay és Bethlen léptek 
Erdély trónjára. E két férfiú bölcsességének sike
rült összeegyeztetni a székelyek szabadságával azo
kat a súlyos anyagi terheket, amelyeket az erdélyi 
állam fenntartása a székelyektől is megkövetelt.

Bocskay, Bethlen és a Rákócziak harcaiban min
denütt ott küzdenek a székelyek, mint gerince az er
délyi magyar állam haderejének. Ez a határvédő és 
katonáskodó szerepe a székelységnek fennmarad azu
tán is, hogy Erdély birtoka a leopoldi diplomával, a
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XVII. század végén a magyar királyság jogán a Habs- 
burg-családból származó magyar királyok kezébe jut. 
„A székelyek, ez a legharciasabb nép (Siculi genus 
hominum belicosissimum) mondja e diploma, mint 
eddig voltak, úgy ezentúl is mentesek legyenek min
den adófizetéstől, minden katonai beszállásolás ter
hétől; birtokaik után, amelyeket hadrakelés kötele
zettsége mellett bírnak, tizedfizetéstől és egyéb szol- 
gálmányoktól. Ezek ellenében azonban a haza védel
mére saját költségükön tartoznak katonáskodni ez
után is.”

II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában lelkesen 
harcolva vettek részt, de erejökben meggyengültén, 
mert számuk rettenetesen megfogyott az előző Thö- 
köly-féle harcokban és az azt követő pestisjárvány
ban. A szatmári békekötés után a fegyvereket elszed
ték a székelyektől, a székely falvakat német katona
ság szállta meg. 1717-19-ben pestis és éhhalál dü
höngött, amelyek a Székelyföld lakosságának felét 
elragadták. E csapásokat azonban egy pár évtized 
alatt kiheverte ez az életerős népfaj, úgy hogy Mária 
Terézia háborúiban már újra teljes erővel vehetett 
részt. „Az egész nemes székely nemzet egy sereget 
fog alkotni -  írja az erdélyi kormányszék 1745-ben -, 
jól vigyázzanak, nehogy a székely náció azt a szép 
dicséretet, mely a leopoldi diplomában íratik, elve
szítse, mert a nemes vármegyék seregeit vagy vizs
gálják, vagy nem, de a nemes székely náció serege
it oda ki sokan fogják observálni.” A székelyek meg 
is feleltek a várakozásnak és Kálnoky Ádám vezér
lete alatt régi dicsőségüket az osztrák örökösödési 
és a sziléziai háborúkban új babérokkal növelték.
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E vitézségük nagy kárt okozott nekik. A bécsi ka
tonakörök, hogy a székely hadi virtust az osztrák ka
tonai gépezet egyik hajtó erejévé tegyék, elhatároz
ták, hogy a székelységet is beillesztik annak az oszt
rák katonai határőrszervezetnek keretébe, melyet a
XVIII. század negyedik évtizedében a monarchiának 
a török birodalommal közös határvonalán felállítot
tak. A székelység e kísérletben régi nemzeti szabad
ságának m egsértését látván, a leghatározottabban 
tiltakozott ellene. Ősi szokás szerint a mai Csík vár
megye Madéfalva nevű községében nemzeti gyűlés
re jöttek össze küldöttei. Tervük az volt, hogy tilta
kozásukat e gyűlésen kérvénybe foglalják és azt át
nyújtják Bukow ezredes császári biztosnak, azzal a 
kéréssel, hogy juttassa Őfelségének, a királynak ke
zeibe. Bukow azonban nem várta meg a székelyek 
határozatát, hanem a gyűlés napját megelőző éjsza
kán a parancsnoksága alatt álló császári királyi sor- 
katonasággal megtámadtatta az éjjeli pihenőre tért 
és semmi rosszat sem sejtő alvó székely küldötteket 
s azokat orozva lemészároltatta. Több mint kétszáz 
székely esett áldozatául ennek a gálád árulásnak, ame
lyet a székelyek történetének évkönyvei Siculicidium 
gyanánt jegyeztek fel. E Siculicidium segítségével 
tette a bécsi császári katonai hatalom a székelyeket 
császári királyi katonai határőrökké.

A székely határőrség ez intézménye egészen át
alakította a székelység közéletét, -  nagy kihatással 
volt a magán-, társadalmi és jogviszonyokra is. Ne
hezen törődött bele a nép az új rendszerbe. A II. Jó
zsef halálával megindult alkotmányos reformmoz
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galmak során a székelység a határőrség intézményé
nek eltörlését és Erdélynek Magyarországgal való 
unióját követelte.

Az osztrák szellemű határőri intézmény sem vál
toztatta meg a székelység ősi hadi virtusát. II. József 
török hadjáratában ismét új babérokat arattak. „Nézd 
bajuszos székelyeivel Nemest”, a székelyek akkori 
parancsnokló tábornokát, énekli a magyar vitézség 
és ősi dicsőség lantosa, Virág Benedek. A Napóleon 
ellen viselt nagy háborúkban is ott voltak mindenütt, 
ahol becsületet lehetett szerezni a magyar névnek. 
Az osztrák hadsereg ez időszakban vívott harcait tár
gyaló történelem legfényesebb lapjain ragyog min
denütt a székely huszárok és gyalogosok neve.

A székelység súlyos teherviselésének, amelyet 
ez a ráerőszakolt határőri szervezet rakott vállaira, 
az 1848-ki magyar szabadságharc vetett véget. Eb
ben a szabadságharcban, amelyet a magyar nemzet 
1848/49-ben az osztrák abszolutizmussal vívott, a 
székelységnek igen jelentékeny és előkelő szerep 
jutott. Bem tábornok erdélyi hadseregének legvité
zebb katonái a székelyek voltak, és legkiválóbb fő
tisztjei pedig azok, kik előbb a cs. kir. székely határ
őrezredekben szolgáltak. A magyar nemzet egyik leg
nagyobb költője, az 1848/49-i magyar szabadsághar
cok Tyrtáusa, Petőfi Sándor, ki mint Bem tábornok 
egyik hadsegéde vett részt e hadjáratban, dicsőítő 
költeményt írt a székely honvédekről, amelyben ma
gyar lelkének büszkeségével dalolta, hogy nem fa
jult el a székelyvér, minden kis csöppje drága gyön
gyöt ér!
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A székelyek azonban nemcsak mint vitéz roham
csapatok tűntek ki az 1848/49-i magyar honvédse
regben, hanem jellemző ötletes találékonyságukkal 
és technikai képességeikkel is hozzájárultak annak 
harcképessé tételéhez.

Az erdélyi honvédhadseregnek az első időszak
ban nem voltak ágyúi, nem volt muníciókészlete. A 
régi székely határőri katonaságnak egy szolgálatból 
rég kilépett Gábor Áron nevű altisztje vállalkozott, 
hogy ezen a hiányon segíteni fog. A Székelyföld egyik 
vashámorát hamarosan átalakította ágyúgyárrá. Egy 
gyógyszerész segítségével pedig egy kis muníció
gyárat rögtönzött, amelyben lőport és gyutacsot gyár
tottak. Ő szervezte, legtöbbnyire főiskolai tanulók
ból, a székely katonaság tüzérségét is, amely nem
csak sikeresen megállotta helyét, hanem annyira fe
lülmúlta az ellenségnek, úgy az osztráknak, mint az 
orosznak tüzérségét, hogy azok el sem hitték, hogy 
ilyen ifjú tanulókból lett újonc tüzérség irányozta rá
juk az ágyúk gyilkos tüzét, hanem azt hitték, hogy a 
székelyeknek tanult francia tüzéreik vannak.
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A SZÉKELYSÉG SZEREPE 
A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN

A székelység azonban nemcsak hadban te tt ele
get kötelességének, hanem éppen olyan derekasul 
békeidőben is. Az Árpád-házi első királyok rengeteg 
erdőségek közepébe telepítették le őket, kiknek fő- 
foglalkozásul baromtenyésztés kínálkozott lakóföld
jük természeti viszonyainál fogva. Ezt bizonyítja az 
is, hogy az egyetlen adónem, melyet a király tőlük 
követelt, az ökör-adó volt. A középkorban az adó mi
nősége mindig megfelelt az adófizető főéletfoglalko- 
zásának. A székely nép azonban nem maradt meg egy
szerű baromtenyésztő népnek, hanem rendre kiir
totta a rengeteg erdőket -  előbb a völgyekben, azu
tán a lankákon -  és az így nyert talajt átalakította szán
tófölddé, új forrást nyitva anyagi felvirágozásának. A 
viszonylagos jólét, amelybe szorgalmas munkássága 
folytán jutott, lehetővé tette számbeli növekedését 
is. A Székelyföld már a település második, harmadik 
századában az erdélyi magyarság méhkasává lett, mely
ből nyugati és keleti irányban népes rajok repültek 
ki. Az első ilyen népes raj, a mai toroczkóvidéki, a 
hajdani aranyosszéki székelység volt, akik mai lakó
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helyükre a tatárjárás után telepedtek le, miután a ki
rály Toroczkó várát és vidékét a tatárok ellen tanú
sított vitézségük jutalmául a kézdiszéki székelyek
nek adta.

A XIV és XV században hírük, mint jeles földmű
velőké, oly nagy volt, hogy a moldvai vajdák és ko
lostorok kiváltság-levelekkel telepítik a mai Moldo- 
vába, hogy az odavaló népségnek tanítómesterei le
gyenek a földművelésben. Ezek a kitelepített széke
lyek voltak részben ősei a mai moldvai csángóknak. 
De nemcsak földművelők lesznek, hanem a közéjük 
telepített németek segítségével -  akiket azonban tel
jesen megmagyarosítottak -  iparosokká és kereske
dőkké is válnak. Marosvásárhely, Udvarhely, Kéz- 
divásárhely, Sepsiszentgyörgy aránylag népes ipa
ros- és kereskedővásárhelyekké lettek már a XIV 
században. A székely ipartermékek felkeresik Mol
dova vásárhelyeit, minek bizonyítéka az is, hogy a 
moldovai oláh nyelvben a vásárt magyar eredetű szó
val bulcsúnak hívják mai napiglan is, ugyanis a vásá
rok ez időben mindig a búcsú-napokon tartattak.

Székelyföldi viszonyokat nem ismerő egyének még 
Budapesten is sokszor küldik vissza tréfásan a szé
kelyeket fatornyos hazájukba, csakhogy a székely
földön nincsenek fatornyos templomok s valószínű
en nem is voltak, m ert már a XIV és XV században 
bástyás kőfallal kerített templomokat emelt a szé
kely ősök buzgósága, melyeknek falait sok helyen a 
magyar szent királyok életéből vett legendák freskó 
képei díszítik maiglan is. Azok a pápai regesták, me
lyek ez időből származnak, nagy és népes egyházak
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ról adnak hírt, melyek mellett iskolák is voltak, ahol 
a székely nép fiai írni és olvasni tanultak. Fennma
radtak olyan székelyszékbeli statútumok is, amelyek 
már a XVI. század második felében kimondották, hogy 
senki sem lehet falusi bíró, ki nem tud írni és olvas
ni. A székely nép azonban még a kereszténység fel
vétele előtt sem volt analfabéta nép. Még a XVI. szá
zadban is használatos volt náluk az ősi székely írás, 
az úgynevezett rovásírás. Nemcsak kézírásos emlé
kei maradtak fenn ez írásnak e századból, hanem a 
megelőző XV századból is egy-két templom hom
lokzatán vagy boltívén sértetlenül megőrzött felirat
ban. Tudományosan bebizonyítottnak vehető, hogy e 
székely rovásírás tulajdonképpen egyik változata azon 
ótörök írásnak, amelynek legrégibb emlékét az úgy
nevezett orkhoni sziklafelirat őrizte meg és így egész 
biztonsággal feltehető, hogy a székelyek e rovásírást 
ősi örökség gyanánt hozták magukkal az ázsiai ősha
zából.

Nem volt szellemi és vallásos mozgalom, mely
ben a székelység részt nem vett volna. A huszita ma
gyar bibliafordítás a XV században a moldvai Tatros 
folyó vidékén élő székelység között keletkezett. A 
protestantizmus a Székelyföldön nem a cujus regio, 
ejus religio elvét követő földesúr akaratából terjedt 
el, hanem a nép akarata és megértése folytán. A XVI. 
és XVII. század vallásos mozgalmaiban a székelység 
jóformán előljárt az összes magyarság között. Nem
csak a lutherizmus és kálvinizmus terjedt el köztük, 
hanem az unitárianizmus és a szombatosság is, majd
nem különlegesen székelynek tekinthető hitfeleke- 
zetek gyanánt.
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A XVII. században a Székelyföldön a székely vá
rosok egynehányában református felekezeti közép
iskolák keletkeztek, amelyeknek száma a XVIII. szá
zadban a katholikus reneszánsz hatása következté
ben katholikus részről is kiegészül. E középiskolák
ban és a kolozsvári, meg a nagyenyedi főiskolákban 
olyan bőséges székely értelmiségi osztály keletke
zett, amelynek tagjai, nem találván magában a Szé
kelyföldön elhelyezést, kivándoroltak nyugat felé nem
csak a mai erdélyrészi vármegyékbe, hanem egészen 
a Tiszáig, sőt északon Szepes megyéig és délnyuga
ton Horvátországig, ahol mindenütt, mint tisztvise
lők vagy gazdasági alkalmazottak, virágzó nemesi 
családok alaptói lesznek. Erdély mai középbirtokos 
nem essége legalább is 80 %-ban székely eredetű. 
Velük együtt helyezkedik el a székelység népbősé
gének egy része a Maros és a Szamos völgyeiben, 
állandóan táplálva e vidékeken a román áradattal küz
dő erdélyi magyarságot oly mértékben, hogy e sze
repe még a külföldi utazóknak is szembeötlött. így 
konstatálta többek között a XIX. század 80-as évei
ben egy angol utazó, lord Fitzgerald, hogy Erdély
ben a magyarságot a székelység m entette meg és 
tartotta fenn szellemi, testi munkájával és nagyfokú 
természetes szaporaságával.

A XVIII. század elején az egész magyarság, a nem
zeti érzést és akaratot tekintve, mintegy szellemi 
álomkórságba esett, csak egyedül a Székelyföld egyik 
sarkában, Háromszéken, lobogott még a nemzeti lé
lek és értelem tüze. Zágoni Mikes Kelemen Rodos
tóban írta gyönyörű leveleit a Rákóczi-féle magyar
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emigráció viszontagságos életéről, Apor Péter Torján 
Metamorfozis-ait, amelyben leírta azt a nagy társadal
mi átalakulást, amely Erdélyben a Habsburgok ural
mának kezdetén ment végbe, Cserey Mihály Nagyajtán 
írja „Erdély Históriájá”-t; alsócsernátoni Bőd Péter 
pedig Hévízen gyűjtögette össze Magyar Athenas-át, 
a régi magyar irodalomtörténet e legbecsesebb élet
rajzgyűjteményét, mind csak azért, hogy ne enged
jék kialudni magyar földön a magyar szellem és ér
telmiség fáklyáját.

A székelység adta a XVII. században a magyar nem
zetnek apácai Csere Jánost, az első magyar nyelvű 
„Philosophiai Encyclopedia” íróját, ki e művében a 
magyarságot Descartes bölcsészeti rendszerével igye
kezett megismertetni. Nemcsak buzgó apostola volt 
a presbiteri protestáns vallásos gondolkozásnak, ha
nem lelkes hirdetője is a paedagogiában a természet- 
tudományokat tekintetbe vevő reális oktatásnak. Egyi
ke volt a legelsőknek -  talán egész Európában aki 
azt hirdette, hogy az iskolában minden tudományt 
nemzeti nyelven kell tanítani, m ert az idegen latin 
nyelv csak akadálya lehet annak, hogy a tudományok 
a nemzet széles rétegeiben elterjedhessenek és ily 
módon eszközeiül szolgálhassanak annak a nemzeti 
műveltségnek, amelynek általánosnak és a nemzet 
minden tagjára kihatónak kell lennie.

A székelység adta a XIX. század első felében nem
csak a magyar, hanem az egyetemes tudományos
ságnak is olyan új utakat nyitó hőseit, mint aminők 
Körösi Csorna Sándor, Bolyai Farkas, az apa és fia, 
János voltak.
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Körösi Csorna Sándornak a tibeti nyelv és klasz- 
szikus irodalom megismertetésére vonatkozó úttörő 
munkásságáról a XIX. század legnagyobb szanszkrit 
filológusa, Rajendrolá la Mitra akként nyilatkozott, 
hogy Körösi Csornánál behatóbban egy európai tu 
dós sem mívelte a tibeti irodalmat. „Nemcsak bámu
latra méltó tudásával szerzett világraszóló dicsősé
get magának, hanem önzetlen jellemével, önfeláldo
zó tudományszeretetével és egészen a szemérme- 
tességig menő szerénységével is”. „Szerénysége volt 
-  írja róla egy angol tudós, Torrens az »Asiatic Society 
of Bengal« titkári hivatalához küldött jelentésében -  
oly tárgyakra nézve, amelyekben törvényt szabhatott 
volna Európa és Ázsia tudósainak, jellemének legbámu
latosabb vonása.” „E közben hírneve szülőföldjére is el
jutott -  úja róla az Encyclopedia Britannica -, amelynek 
kormánya segélyösszeget utalt ki nekik, amelyet ő a 
tudomány iránt érzett jellemző odaadásával az indiai 
könyvtárak számára könyvek vásárlására használt fel.” 

A nemeuklidesi geometria megteremtői Lobac- 
sevszki orosz tudós és a székely Bolyai Farkas és 
fia, János voltak. Lobacsevszkinek erre vonatkozó 
munkálatai a kazáni tudományos akadémia orosznyel
vű kiadványaiban 1829-1838-ig jelentek meg. Bolyai 
Farkas Tentamen-je, fiának, Jánosnak Appendix-evei 
együtt latin nyelven 1832-ben egyik marosvásárhe
lyi nyomdában. így élt és munkálkodott e három nagy 
mathematikai lángész anélkül, hogy akár az orosz
nak, akár pedig a két székelynek tudomása lett vol
na arról, hogy ők most egymástól annyira távol és
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elszigetelve a mathematikában „semmiből egészen 
új világot terem tettek”. „Munkájuk -  írja az Encyc
lopedia Britannica -  az új eszmék jelentőségének mé
lyebb méltánylását revelálják, különben kevéssé kü
lönbözik Lobacsevszki munkálatától.” A prioritás kér
dése jöhetne szóba csupán, de mióta a nagy német 
mathematikusnak, Gaussnak levelezései megjelen
tek, az is a két székelynek, Bolyai Farkasnak és Já
nosnak javára dőlt el.

33



A SZÉKELY NÉP JELLEME

A népek jellemét alkotó testi és lelki tulajdonsá
gok azon hatások eredményének tekinthetők, me
lyeket a származás, a környezet és történeti fejlődé
sük menete gyakorolt egyéniségük kialakulására. A 
székely nép jellemző testi és lelki tulajdonságait is e 
hármas forrásból fakadó állandó hatás alakította olyan
ná, mint amilyennek látja az, aki a népet egész tör
téneti élete folyamán éppenúgy vizsgálódás tárgyá
vá teszi, mint jelenlegi életviszonyaiban.

A székely nép testi és lelki egyéniségének alap
vető tulajdonságai faji eredetében gyökereznek. A 
törökfajú népek fizikai és psichikai jellemvonásai ma 
is felismerhetők testi és lelki arculatán. Az ezer év
nél hosszabb időszak, amely azóta telt el, amióta a 
székelység a magyarsággal egyetemben véglegesen 
elszakadt az ázsiai törökfajú népek egységes törzsé
től, az azóta megfutott más irányú fejlődés és telje
sen más környezet erős hatása ellenére sem változ
tatta meg lényegesen eredeti faji sajátságok által meg
határozott jellemét. A népeknek faji eredetükkel kap
csolatos jellemén a felettük elrohanó századok nem



sokat változtattak. A mai franciákban nem nehéz rá
ismerni Julius Caesar galljaira, vagy a mai németek
ben Tacitus germánjaira.

A székely ma is éppen olyan katona nemzet, mint 
aminő akkor volt, mikor Középső Ázsia belsejéből 
magyar testvéreivel együtt elindult nyugat felé ma
gának új hazát keresni. Testi és lelki tulajdonságai 
lényegükben azonosak a honszerző ősökével, csak 
színezetükben módosultak annyiban, amennyiben a 
megváltozott környezet és életmód feltételei meg
kívánták.

Az életmód és a foglalkozás, amelyet a székely 
nép századok hosszú során át folytatott, nagyban elő
mozdította a természetes kiválogatódás érvényesü
lését is. Ennek következtében lett a székely a ma
gyarságnak testileg legépebb és legerősebb törzsé
vé. Ez állítás bizonyításául szolgálnak a katonai so
rozásoknak azon statisztikai adatai, amelyek a régi 
magyar állam nemzetiségeinek testi alkalmatossá
gára vonatkoznak. Ezekből megállapítható, hogy míg 
ez a szám pro mille a tótoknál 180-200, a románok
nál 150-180, a ruténeknél 130-150, addig a magyar
ságnál 350-400 között váltakozik. A székelységnél 
pedig még ennél is magasabb, amennyiben a Székely
föld legnagyobb részében az átlag 400-450.

Statisztikai adatok azt is igazolják, hogy a székely- 
ség term észetes szaporasága nemcsak a különböző 
nem-magyar nem zetiségekét múlja felül, hanem a 
magyarságét is. Hogy minő az arány a székelység ter
m észetes szaporodása és a vele Erdélyben együtt 
lakó románságé között, határozottan szemünkbe öt-
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lik, ha összehasonlítjuk a tipikusan székely ethnikumú 
Csík vármegyét a maga 14,5 %-os term észetes sza
porodásával, az éppen olyan tipikusan román ethni
kumú Fogaras vármegyével, amelyben a term észe
tes szaporodás csak 3,9 volt.

Hogy a székelységnek e testi kiválóságát szem
ben a nem magyar nemzetiségűekkel megértessük, 
elég egy pillantást vetni a székely lakóházára. Azon
nal tisztában vagyunk vele, hogy ebben a lakóházban 
s a benne folytatható életmódban nemcsak a legszük
ségesebb elemei vannak meg a közegészségügyi kö
vetelményeknek, hanem magasabb rendű feltételei 
is. A székely falvaknak fejlettebb műveltségi színvo
nala, rendezettebb társadalmi és közigazgatási élete, 
amely a régibb századokba is visszanyúlik, magya
rázzák meg a székely nép testi épségét, egészség
ben és erőben való kiválóságát, szemben a vele együtt 
lakó románságéval.

Ehhez járul még a székelység gazdasági helyzete 
is, amely szorosan összefügg lakóföldjének talajával, 
amely se nem termékeny, se nem terméketlen. Nem 
olyan termékeny, mint a magyar Alföld, vagy Romá
nia síksága. Munka nélkül nem ád semmit, de be
csületesen vissza is fizeti a befektetett fáradság ka
matait. Aki rajta szorgalmasan dolgozik, nincs kité
ve annak, aminek a zordon hegyvidék lakói, hogy a 
hálátlan föld a legtöbbször még csak megközelítően 
sem adja vissza a ráfordított fáradság kamatait. En
nek következtében a székely nép nem is gazdag, de 
nem is szegény. Gazdasági állapota általában az arany 
középszer, vagyis mint jellemzően maga kifejezi, az 
„élhető mód".
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Testalkata is ennek az „élhető mód”-nak felel meg. 
Nincsenek közöttük túlságosan nagy és erős testal
katú emberek, de gyengék sincsenek. Általában kö- 
zéptermetűek, inkább izmosak, mint kövérek vagy 
nagy csontúak. Arcszínük a síkföldön barnább, a hegy
vidékeken inkább szőke, de általában, mint a székely 
népdal mondja, se nem szőkék, se nem barnák, csak 
amolyan magyar fajták, azaz gesztenyeszínű hajúak. 
Járásuk, mozdulataik inkább rugalmasok, mintsem 
túlságosan gyorsak, de nincsen semmi bennük a ve
lük lakó szászok nehézkességéből, vagy a román pa
raszt lomha lassúságából.

A férfiak a síkföldön szebbek, mint a hegyvidéke
ken. Ez a különbség maguktartásán is azonnal szem
betűnik, amennyiben önérzetesebbek, büszkébbek 
és beszédesebbek. A nők ellenben a hegyvidéken 
szebbek, sőt gyakran igazán bájosak is. A síkvidéke
ken izmosabbak s arcukon is uralkodóbbak a kemé
nyebb, mondhatni a férfiasabb vonások. E jelenséget 
megmagyarázza különben életmódjuk, amennyiben 
a síkvidéken a nők nagyobb mértékben vesznek részt 
a mezei munkákban, míg a hegyvidéki nőket inkább 
a házi munkák, a szövés és fonás foglalkoztatják. Leg
szebbek a toroczkói székely nők és az udvarhelyme
gyei Nyikó-völgy lakói.

A székelynek szellemi és erkölcsi világa is egye
zik külsejével. Nincs egyéniségében semmi végle
tes. Nem olyan álmodozó és képzelődő, mint a ro
mán, de nem is olyan szegényes képzelő tehetségű, 
mint az erősen realista, sőt prózai gondolkozású szász. 
Az életet józanul és reálisan fogja fel, de erősen ide
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alista hajlandóságai is vannak. Pontosan szereti el
végezni napi teendőit, de szükségét érzi a szórako
zásnak, sőt a szellemi élvezetnek is. Jelleme, beszé
de, gondolkozása éppen olyan nyílt, mint tekintete. 
Őszinte és egyenes, anélkül azonban, hogy könnyen 
hívő vagy vigyázatlan lenne. Nem engedi magát se 
rászedetni, se megcsalatni. Ha észreveszi, hogy va
laki rá akarja szedni, vagy megcsalni, akkor inkább ő 
„tréfálja meg”, vagyis ő szedi rá. Ilyenkor veszi elé, 
amint mondani szokta, a másik eszét. A jobbikat-e 
vagy a rosszabbikat? Azt már ő tudja. Ezért szokták 
mondani tréfásan, hogy „a székelynek két esze van”. 
Igazi katona jellem, szeret nyíltan szemben támadni, 
de a ravasz ellenfélnek cselt is tud vetni.

A társas érintkezésben barátságos és mindig igyek
szik jó modorú lenni, különösen a magasabb társa
dalmi állásban levőkkel szemben, anélkül azonban, 
hogy alázatos vagy meghunyászkodó lenne. Az úgy
nevezett paraszt modort elítéli s nem tartja magá
hoz méltónak. Megvan benne a szabad ember és a 
született katona önérzetessége és term észetes lo
vagiassága. Mindig igyekezik tudni, hogy mi illik és 
mi nem? Jellemző mondása: nem ismerek magam
nál nagyobb urat, de kisebbet sem!

Székelységére s azzal kapcsolatosan őseire és csa
ládi származására büszke. Érzi és tudja, hogy olyan 
közösség tagja, amelyhez tartozni érdemes és érté
kes. Ebben gyökerezik erős hazafiassága és nemze
ti érzése. Ez teszi őt a szó valódi értelmében élete 
minden körülményei között igaz magyar hazafivá. 
Ez az egyetlen dolog, amelyben az igazi székely so
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ha semmi körülmény között megalkuvást nem is
mer. A hazafiasság előtte nem valami elvont eszme 
vagy homályos öntudatlan érzés, hanem konkrét do
log és igazán élő valóság. -  E jellemző lelki állapot
ból kifolyóan gondolkozása közdolgokban mindig tör
ténelmi visszaemlékezésekre s ezekből keletkezett 
öntudatra támaszkodó. Ezért konzervatív anélkül, 
hogy makacs ellensége lenne az újításnak. Ellenke
zően, a magyarságnak nincsen egyetlen más törzse, 
amelynek az új dolgok és új eszmék befogadására 
akkora készsége vagy hajlandósága lenne, mint a szé
kelynek, de az új dolgokból, az új eszmékből csak 
azt teszi magáévá, ami észjárásának megfelel, amely 
hajlamaival megegyezik, de ezt is egészen átalakítja 
saját egyéniségéhez. Egyszóval, székellyé válik min
den dolog, minden eszme, amit körébe befogad, ép
pen úgy, mint minden ember, akit sorsa a Székely
föld lakójává lesz.

Komolyan gondolkodó, mélyen érző, s ennélfog
va igazán vallásos ember is a székely. Isten nevében 
kezdi és végzi minden dolgát. A vallásos türelm et
lenséget azonban nem ismeri. Nyilvánvaló jele en
nek az, hogy a protestáns és a katholikus vallás kö
zött majdnem egyformán van megosztva. Gyakran 
ugyanegy családnak egyik ága protestáns, a másik 
katholikus. A vegyes házasságok napirenden vannak 
köztük, s ez is egyik forrása és okozója székelyt annyi
ra jellemző vallásos türelmességnek és elfogulatlan
ságnak.

A székelyek is emberek lévén, emberi gyarlósá
goktól és hibáktól ők sem lehetnek mentesek. Jel
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lemző azonban, hogy e gyarlóságok és hibák is tulaj
donképpen a székelység történelmi, politikai élete 
és társadalmi szervezete eredményének tekinthe
tők.

A leggyakoribb vád, amit a székelyek ellen fel szok
tak hozni, hogy nehezen kormányozhatok, makacsok, 
perlekedők, erőszakosak és gyakran a legerősebb 
kötelékeket is minden különösebb ok nélkül hirte
len és meglepetésszerűen felbontják. Aki azonban 
ismeri a székelyek történetét és főleg azokat a küz
delmeket, amelyeket századokon át a székely sza
badság érdekében folytattak, megérti a székelyek e 
hibáit. E hibák annak a szabad népnek hibái, amely 
századokon át egy arisztokratiko-demokratikus ka
tonai köztársaság-féle államban élt.

A székely nehezen kormányozható, makacs, per
lekedő és gyakran erőszakoskodó, mint egyén is, de 
csak annak, aki nem tud vele bánni. A székellyel az 
tud bánni, aki derekabb, kiválóbb egyéniség, mint ő, 
vagy ha éppen nem is az, de legalább vele egyérté- 
kű; aki őt megbecsüli, vagyis, amint ő szokta mon
dani, „őt is embernek nézi”. A székely a parancsnak 
tud feltétlenül engedelmeskedni, sőt szereti is, ha 
neki parancsolnak, de csak azon feltétel alatt, ha né
ha őt is meghallgatják, vele is tanácskoznak, m ert 
semmit sem szokott teljesíteni anélkül, hogy ne gon
dolkoznék rajta és meg ne vizsgálná, vajon nem le
hetne-e jobban és célszerűbben végrehajtani, mint 
ahogy ezt neki rendelték? Igen sokszor ki is találja a 
végrehajtásnak valamely célszerűbb módját, s azt sze
reti is megvalósítani, nem a maga, hanem annak a ja
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vára, aki a parancsot adta. A székely csak munkatárs 
akar lenni, de sohasem szolga. Aki benne szolgát ke
res, igen sokszor csalódhatik, aki pedig munkatársul 
fogadja, igen ritkán, vagy éppen sohasem.

A székely, mint népdalában énekli, mindig szabad 
székely akar maradni, s büszke bércek lakója! Egyé
nisége eszményibb részének leghívebb kifejezője, 
lelkivilágának mintegy visszatükrözője népművé
szete és népköltészete.
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A SZÉKELY NÉP MŰVÉSZETE

Ez a harcias néptörzs, amelyik a polgári munká
ban is kitartó szorgalmával, találékonyságával s jó
zan gondolkozásával a magyar történelem nek sok 
századra visszanyúló egész folyamán oly sok alko
tással járult a magyar nemzeti civilizáció gazdagítá
sához, egyszersmint legművészibb, legköltőibb lel
kületű ága is az egész magyar fajnak. Művészi érzé
kének és képességeinek nyomát magán viseli min
den eszköz, minden tárgy, amelyet a székely háztar
tásában vagy mezőgazdaságában használ.

A székely művészi érzékének és képességének 
legtipikusabb kifejezője a székely lakóház. A székely 
a maga lakóházát sohasem építi ki egészen az utcá
ra. A ház és az utca széle között virágos kert számá
ra mindig fennhagy egy pár méter szélességű teret, 
amelyet deszka- vagy léckerítés választ el az utcá
tól. A székely lakóház udvarára az úgynevezett szé
kely kapu vezet. Ez a kapu a székely építkezésnek 
legjellemzőbb és legdíszesebb alkotása. Annyi költ
séget, annyi figyelmet és fáradságot alig fordít a szé
kely valamire, mint a kapura.
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A székely kapu alkotása röviden a következőkben 
vázolható: Az utcára nézőén, mintegy hét-nyolc mé
te r hosszúságú egyenes vonalban, három kemény 
tölgyfaoszlopon nyugszik egy zsindellyel födött, arány
lag alacsony és keskeny födél, amely egész hosszá
ban galambházzá van alakítva. A két egymáshoz kö
zelebb eső oszlop között van a gyalogos bejárók szá
mára szolgáló kis kapu. A két távolabb eső oszlop 
között pedig a nagy kapu, amelynek szélessége és 
magassága akkora, hogy azon a szénával vagy szal
más gabonával megrakott legmagasabb szekér is át
mehessen. Az oszlopokat fenn szintén kemény tölgy
fából való kötések foglalják össze, amelynek alsó ré
szét a nagy kapunál kellő magasságban félkörívesen, 
a kis kapunál pedig csak ajtómagasságnyira rendsze
rint patkóalakúlag alakítják ki.

A kapunak az utcára néző oldala egész magasság
ban, valamint a galambház alapjául szolgáló kötés is 
faragott díszítésekkel van elborítva. E faragványok a 
kapu oszlopainak aljától kezdve felfutólag indás, há
romlevelű lóherés, pálmás, tulipános, liliomos, sző
lőfürtös, stilizált díszítményeket, rozettákban vég
ződő oszlopokat, istenfának nevezett sajátságos fa
törzset, a székely nemzeti címerben alkalmazott na
pot, félholdat, családi címereket ábrázolnak legin
kább piros, zöld és kék színezéssel. E díszítmények 
egyes alkotó elemei határozottan ázsiai eredetűek, 
legalább is visszavezethetők a sassanida művészet
nek arra a hatására, melynek az ázsiai török fajú né
pek annak idején ki voltak téve.
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A kapu homlokkötésén be van vésve az építtető
nek és feleségének neve, az építés éve igen gyakran 
megtoldva a székely nép erkölcsi felfogását és esze- 
járását (mentalitás) jellemző elmés mondatokkal, mint 
például a következők: „Ha jó a szíved, lelked: bejö
hetsz, -  ha pedig nem: tágas az út, elmehetsz”. „Áld
jon meg az Isten kimeneteledben, kormányozza jöt- 
töd visszatérésedben.”

A kapu mellett az utcán fedett ülőhely van, amely 
bár egyszerűbb, mint a kapu, de legtöbb esetben, ha 
nem is faragványokkal, de ízlésesen alkalmazott kü
lönböző alakú csipkézésekkel és kivágásokkal van 
díszítve. Hasonló módon van díszítve legtöbbször a 
ház előtt elhúzódó deszka- vagy léckerítés is.

A ház első részén egész hosszában csinos kivágá
sokkal díszített fatornác vonul végig, amelynek kö
zepéből a bejáratnál hasonló díszítésű veranda ugrik 
előre. Belépvén a ház belsejébe, azt látjuk, hogy an
nak minden bútordarabja magán viseli ugyanannak a 
művészi ízlésnek a nyomait, amelyet a székely ka
pu, kerítés és az egész ház külseje elárul.

A szoba közepén áll a kihúzós festett asztal, hím
zett fehér abrosszal letakarva. Az asztal körül álla
nak a legtöbbnyire világoskékre festett, sárga vagy 
piros tulipánokkal díszített székek. Az udvar és az 
utca felé eső falak hosszában hosszú, keskeny, szin
tén kékre festett és sárga vagy piros tulipánokkal 
ékesített padok húzódnak. Ugyanilyen festésű, polc
cal ellátott fogas húzódik fennebb a falon a szobának 
majdnem egész hosszában, telerakva a székely agyag
ipar művészi díszítésű és alakú bokály korsóival, tá
nyéraival és egyéb edényeivel.
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Az utca felőli sarokban van a vetett ágy, a székely 
asszony igazi büszkesége. A festett ágyfa tulipános. 
Az ágyban legalól szalmazsák van, amely a matracot 
helyettesíti, arra vannak helyezve a pihetollal töltött 
derékaljak, leterítve csipkésen kivarrott, vagy hor
golt szélű fehér lepedővel. A derékaljakra vannak a 
varrottas végű, vagy hímzett huzatú fehér párnák 
oly magasan felhalmozva, hogy majdnem a faragvá- 
nyokkal díszített gerendás mennyezetet érik. Az egé
szet szépen kivarrott szélű fehér ágytakaró fedi.

Az így felhalmozott ágynemű valóságos tárháza a 
legszebb női kézimunkáknak, a hímzésnek és a var- 
rottasnak. Ugyanezeket a díszítéseket látjuk alkal
mazva az ablakok fehér vászon- vagy csipkefüggö
nyein is. Még növekszik meglepetésünk és gyönyö
rűségünk, ha felnyitjuk a falak mentén hosszában el
húzódó tulipános ládákat, amelyekben a család fe
hérneműje van felhalmozva. Egész kincsesháza a leg
szebb női kézimunkáknak. Az egyes darabok a díszí
tő alakok és színek változatosságában egymással va
lóságosan versenyeznek. Gyakran egymást követő 
nemzedékek munkája van a ládákban összegyűjtve, 
mert régi szokás, hogy az anya leányára hagyja a bir
tokában levő legszebb darabokat és az viszont gon
dosan megőrzi, hogy átadhassa saját leányának, az 
unokának.

Alig van házieszköz, gazdasági szerszám, ame
lyik a székely művészi ízlésének és ügyességének 
valamelyes nyomát magán ne viselné. A pásztorbot, 
a balta nyele, az igavonó ökrök járma, az ostornyél, 
a sulyok, melyet az asszonyok a mosásnál használ
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nak, egyszóval minden, ami fából vagy agyagból ké
szült, ha még olyan egyszerű és jelentéktelen szer
szám is, nem maradhat cifrázás, vagy néha még a ké
nyesebb ízlést is kielégítő művészi díszítés nélkül.

A székely nép fiai között aránylag igen nagy a na
turalista művészek száma. A szerencsésebbek, akik 
fiatal korukban valamely kedvezőbb egyéni körül
mény következtében rendszeres iskolai továbbkép
zésben részesültek, igen figyelemreméltó módon nö
velték a magyar képző- és iparművészek számát; a 
kevésbé szerencsések otthon maradtak ugyan, de a 
maguk egyszerűbb környezetében és korlátoltabb 
viszonyok között is megmaradtak a művészet szol
gálatában, igen figyelemreméltó alkotásokkal gyara
pítván a székelység népművészetének gazdag kin
csesházát. E naturalista székely népművészek kö
zött bizonyára a legtehetségesebb az 1914-ben 56 
éves korában elhunyt makfalvi állatszobrász, Molnár 
Dani volt, aki egyszersmint kiváló népköltő és a ci
gány nyelv alapos ismerője és grammatikusa is volt.
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A SZÉKELY NÉPKÖLTÉSZET

A nagy magyar Alföld síkságának lakóját a szűk
szavú hallgatagság jellemzi. A Dunántúlnak, a régi 
Pannóniának magyar népe is magán hordozza az ün
nepélyes komolyságnak azt a színezetét, amely a tö
rök fajú népek általánosan ism ert sajátsága. A szé
kely, ellentétben magyar testvéreivel, szereti a tré 
fás beszédet, csipkedő, jókedvű humorának csillog
tatását, érdekes kalandok és regényes történetek 
elbeszélését. Elsőrendű mesemondó, sőt meseköl
tő. Alig van földjén folyó, hegyi tó, szikla, várrom, 
vagy csak feltűnőbb geológiai alakulat is, amelyhez 
valamely történetet ne fűzött volna. Mint hajdaná
ban a görög nép benépesítette lakóföldjének minden 
zugát istenekkel, nimfákkal és más egyéb mithológiai 
alakokkal, úgy népesítette be a székely is a maga szü
lőföldjét tündérekkel, óriásokkal, félig mesés, félig 
pedig történelmi királyokkal és hősökkel.

E mesés történetekben nem a képzelet féktelen 
csapongása az uralkodó elem, hanem a költői reali
tásnak egy bizonyos faja. Az a költészettel párosult 
reális gondolkozás, amely a székely népet annyira
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jellemzi. Ezért nem a csodás elemekkel teletöltött 
mesék a legkedvesebb meséi, hanem azok, amelyek
ben saját egyénisége, saját eszejárása és életfelfogá
sa nyilvánul meg. Akárhol volt bölcseje a székely me
sék egyikének, másikának, azok mégis úgy hatnak 
ránk, mint igazi székely népmesék, mert rájuk nyom
ta a maga lelkének átalakító bélyegét.

A székely népköltészetnek költőileg legértéke
sebb alkotásai azonban nem ezek a mesék és mon
dák, hanem a balladák, amelyek költői értéküket te 
kintve, bátran párhuzamba állíthatók a világirodalmi 
hírességre jutott skót népballadákkal.

Míg a székely népmesékben és mondákban opti
mista életfelfogás nyilvánul meg, hellyel-közzel be
vonva az egészséges néphumor derűs csillogásával, 
addig a székely népballadákban az uralkodó hangulat 
a tragikai. E balladákban a legtöbb esetben az embe
ri élet igazán siralomvölgye, amelyben az előretörő 
embert saját szenvedélyei és a sorsát intéző világ
hatalom kényszere a legtöbbször lesújtja. Ezt a sö
tét és borús alaphangulatot tükrözi vissza e balladák 
előadási módja is. Csak ritkán osztódnak versszak
okra és az uralkodó ősi magyar ritmus mellett csak 
mellesleg fordul elő bennük a rím. Gyorsan, több
nyire párbeszédben gördül le a történet a szaggatott 
és szűkszavú költeményben. A kifejezés ritka ereje 
és a gondolati ritmus okozzák, hogy a dallamosság a 
versszakok és a rímek hiánya mellett sem hiányzik 
belőlük és hogy eredetileg valamennyit dalolta a nép. 
Egynéhánynak fenn is maradt a dallama.
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A szerelem, e mindennél erősebb érzés szolgál
tatja a leggyakoribb anyagot e balladáknak. Rendsze
rint gazdagság és szegénység; előkelő és alacsony 
születés szolgálnak a történet magvául és a tragikai 
összeütközés okozójául. Kádár Katának, a szegény 
jobbágyleánynak gyászos vége, kit a földesúr fiának 
édesanyja feneketlen tóba dobat, és csak a halálban 
egyesülhet a földesúr fiával, aki megtudva anyjának 
szörnyű tettét, utána ugrik a tóba, -  nem egyedülál
ló eset. Az ilyen szerelmi viszonyoknak a székely 
népmesékben mindig szerencsés végük van: a sze
gény legénynek felesége lesz a királykisasszony és 
a király megosztja vele uralkodását. A székely nép
ballada nem ismeri ezt a kedvező véget. Benne so
hasem egyenlítődik ki a társadalmi, a születésbeli 
különbség. De minden esetben megvan a költői igaz
ságszolgáltatás. Kádár Katának és a szerelmes ifjú 
földesúrnak sírjából virág nő ki és a két virágszál a 
két sír fölött összeölelkezik. A török császár leányá
nak s a székely katonának holttestét a tenger befo
gadja s puha habjaival gyöngéden betakarja.

A szerelemnek és a szeretet érzésének erőssége 
között való különbséget nem egyszer állítja szembe 
egymással a székely népballada. Legérdekesebb pél
dája ennek az Áspis-kígyó, amely a szerelmes legény
nek kebelébe búvik. Szívét szorongatja, piros vérét 
szívja, gyönge derekát majd általszakítja. Mikor a le
gény sorba kéri apját, anyját, bátyját, öccsét, leány
testvérét, hogy vegyék ki kebeléből a kígyót, ezek 
mind egymáshoz utasítják, -  egyik sem veszi ki, míg 
végre is kedvese menti meg. A szerelem erősebb a 
szeretetnél.
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A hitvesi, az anyai és a gyermeki szeretet szintén 
gyakran tárgyai e balladáknak, nem ritkán történeti 
emlékezésekkel kapcsolatban. Bátori Boldizsárné 
arany bölcsőben ringatja szép kis fiát. Altatódalul el
mondja, hogy a kis fiú apja nem Bátori Boldizsár, ha
nem az erdélyi kapitány. Bátori Boldizsár az ajtón át 
meghallja felesége e vallomását; halálra ítéli és kivé
gezteti a bűnös asszonyt.

Egyik legsajátságosabb s a többitől tartalmilag is 
teljesen elütő ballada a „Júlia szép leány” című, amely 
a régi klasszikus mondást: „akiket az Istenek sze
retnek, azok fiatalon halnak meg” példázza keresz
tény vallásos felfogással. A szép fiatal Júlia beteges
kedni kezd, arca halaványul és sárgul. Meghal, mert 
a mennyei szüzek karának híja esett és az Isten bá
ránya, Jézus maga jött érte, hogy felvigye a mennyei 
karbeli szüzek közé az örök életre és boldogságra.

De nemcsak a székely népballadákon borong ez 
az élet tragikus felfogásából fakadó méla bú, hanem 
a székely népdalköltészet legtöbb alkotásában, külö
nösebben a szerelmi dalokban is uralkodó érzés. A 
szerelem, az emberi lét az egyik legnagyobb problé
mája a székely nép felfogása szerint inkább a fájda
lom, mint a boldogság forrása. A szerelem átkozott 
gyötrelem, amely nem hagyja békében soha azt, aki
nek szívét megszállotta. Az örökösen folyó víz is meg
pihen, mikor télben befagy, a viharverte, záporeső- 
kergette madár is meghúzódhatik fészkében, csak a 
szerelmes szív nem talál sehol nyugalmat és enyhü
lést. A szerelmes szív bánata olyan intenzív, hogy 
még a környező érzéketlen term észetet is áthatja.
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Ahol a boldogtalan szerelmes elmegy, még a fák is 
sírnak, szomorú ágaikkal elébe borulnak.

A székely szerelmi dalok között kétségtelenül a 
legszebbek azok, amelyek a boldogtalan szerelmet 
éneklik. Régi dolog, hogy a legszebb dal a költő lant
ján a fájdalom kezének érintésétől fakad. A szeren
csétlenség és a fájdalom érzése mélyebben gyökere
zik az emberi lélekben, mint a boldogságé és az örö
mé. Ez alól nincs kivétel sehol a világon.

A székely jó kedve, kifogyhatatlan humora és tré
fás ötletessége is megnyilatkozik e költészetnek egy 
bizonyos fajában. Azokban a párversekben, amelyek
kel táncát szokta kísérni. Tánc közben sem nyughatik 
a székely népnek mindig munkálkodó lelke. A nép- 
költészetnek igazi értékes gyöngyszemei találhatók 
fel e nemben is. Alig hisszük el ekkor, hogy ezeknek 
a jókedvű pajzán táncosoknak a leikéből fakadtak a 
szerelmi lírának azok az alkotásai, amelyek lelkün
ket annyira meghatják, oly fájdalmas érzéssel és bo
rongó mélabúval töltik el.

E meséknek, mondáknak, balladáknak és dalok
nak nyelve jellemző archaizmusokban gazdag, tős
gyökeres népies magyar nyelv. Benne erősen lüktet 
a régi magyar lélek nyelvalkotó ereje. Mintha az Ár
pád-házi királyok régi magyarjainak ajkáról folyna a 
szó, akként csengenek a mesélő székely szájában a 
magyar nyelv erővel teljes hangjai. „Székely szülte 
a magyart”, szokta mondogatni nagy önérzetesen a 
székely, amely mondást gyakran ilyen változatban is 
használja: „Ha a világon székely nem volna, magyar 
sem volna”, mert úgy van meggyőződve, hogy ő At
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tila unokája, a magyar azonban csak unokaöccse a 
nagy hun királynak, akit a magyarság ősapjának tart. 
Ezt a felfogását nyelvére is kiterjesztve, saját nyel
vét tartja az igazi ősi magyar nyelv folytatásának. Ez
zel szemben az igazság az, hogy a székelység nyelve 
teljesen azonos a magyar nép nyelvével, csakhogy 
egyes régies hang-, szó- és mondattani sajátossága 
miatt annak egyik nyelvjárását alkotja.

A székely nép nemcsak a magyarság kedves né
pies táncát, a „csárdás”-t szereti táncolni, hanem sa
ját külön nemzeti tánca is van, a „csűrdöngölő”. Míg 
a csárdás páros tánc, addig a „csűrdöngölő” férfitánc, 
melyet a férfiak szóló szoktak táncolni. Sokkal ne
hezebb és komplikáltabb, mint a csárdás; valóságos 
akrobata táncmutatvány, melyet csak a legügyesebb 
táncosok szoktak a nézők nagy gyönyörűségére ak
kor táncolni, mikor a mulató kedv már tetőfokát ér
te el. Valószínű, hogy későkori maradványa a harci
as pogány ősök egykori fegyvertáncának.

52



A SZÉKELYEK MINT A 
NÉPEK SZABADSÁGÁNAK HARCOSAI

1493-ban a székelyek Báthori vajda ellen panasz
levelet adtak be a királyhoz és abban a következőket 
írták: „Minden hadjáratban és táborozásban ott vol
tunk az ország védelmére s a mi őseink vére külön
böző országokban, t.i. Moldovában, Havasalföldön, 
Rác-, Török-, Horvát-, Bolgárországban bőven om
lott. Vérünkből patakok folytak, csontjainkból hal
mok emelkedtek.”

Történetileg igazolt tény, hogy Hunyadi János er
délyi hadseregének magvát a székelyek alkották. A 
székelyek vitézségének emlékére és jutalmazására 
a csíksomlyói ferencrendi kolostornak harminckét 
családot adományozott azzal a kikötéssel, hogy min
den más szolgálattól mentesek legyenek. A románi
ai néphagyomány Székely Jánosnak nevezi és a dél
szláv históriás énekek nemcsak Szibinyani Jankó
nak, hanem majdnem ugyanannyiszor Székely János
nak is nevezik, nyilvánvaló jeléül annak, hogy a Bal
kánon Hunyadiban a székelyek vezérét látta a nép, 
amely az ő hadaival érintkezett.
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Ha az 1914-1918. években lezajlott világháború 
ideje alatt ilyen levelet írtak volna a székelyek a ma
gyar királyhoz, hány ország nevét írhatták volna még 
oda, hiszen az európai szárazföldnek, a skandináv ál
lamokat, Hollandiát, Svájcot és Spanyolországot ki
véve, nincs országa, hol a székelyek véréből patakok 
nem ömlöttek volna és csontjaikból halmok nem emel
kedtek volna, sőt Európán kívül, Kisázsiában is har
coltak, mint a törökök segítségére küldött tüzérek. 
És harcoltak mindenütt szívós kitartással, legtöbb 
helyen mint rohamcsapatok az ősi magyar virtus el
lenállhatatlan lendületével. Az osztrák-magyar főha
diszállás harctéri jelentései egyetlen hadcsapatot sem 
említettek annyiszor és oly elismerő dicsérettel, mint 
a székelyekből álló 82. csász. és kir., a 24. honvéd 
gyalog-, a 2. csász. kir., a 9. honvéd huszár- s az 5. 
honvéd tüzérezredeket.

Ezeken, a kizárólagosan székelyekből álló ezre- 
deken kívül voltak más székely taktikai egységek is, 
amelyeknek az volt a rendeltetésük, hogy kiegészí
tésül szolgáljanak a harcközben megritkult és harci 
kedvüket veszített nemmagyar nemzetiségű kato
nákból álló csapatoknak. Ezeket a különítményeket 
mindig oda vezényelték, hol legnagyobb volt a ve
szedelem. Az erdélyi román katonákból álló csapa
tok csak akkor állották meg derekasan helyüket harc
közben, ha székely altisztjeik voltak és taktikai egy
ségük legalább egyharmadában székely katonákból 
állott. Példát szolgáltattak erre a cs. kir. 2. és 62. gya
log-, továbbá a 22. és 21. honvéd gyalogezredek.

A magyar hadi történelem arra tanít, hogy a szé
kelyek voltak századokon át az a gát, amelyen meg
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tört minden hódító áramlat, amely a magyar államot 
kelet felől fenyegette. Erdély volt Magyarország ke
leti védőbástyája mindig és e bástyának legerősebb 
őrtornya a Székelyföld, ahol a veszedelem idején meg
gyújtották a máglyákat a tűzhalmokon és a nép a fi
gyelmeztető harci kürtök riadóját hallva, ment a harc 
mezejére küzdeni vagy meghalni Magyarországért 
és a székely szabadságért.

E nép története azonban megtanít arra is, hogy a 
székely nemcsak Magyarországért és a székely sza
badságért harcolt, hanem idegen nyelvű és fajú né
pekért is, ha azt hitte, hogy egyúttal az emberiség 
egyetemes érdekeiért és a népek szabadságáért, lel
kének az eszményképéért harcol.

Az 1849-ben Kossuthtal Törökországba menekült 
székely tisztek és honvédek közül többen resztvet
tek, a török és az angol hadsereg kötelékében har
colva, az 1853—55-iki krimi hadjáratban. Cseh őrnagy 
a magyar Kmethy honvédtábornokból lett török ba
sa oldalán védelmezte Örményországban Kars vá
rát. Az olasz nemzeti és állami egységért küzdő Ga
ribaldi hadseregében Gál Sándor 1848-iki székely 
honvédtábornok és más magyar főtisztek vezetése 
alatt 2000-nél több székely katona harcolt. Ezek kö
zül többen átmentek Északamerikába is, hogy az észa
ki államok seregében résztvegyenek az Egyesült Ál
lamok nagy szabadságharcában. Az Utassy György, 
1848/49-iki magyar őrnagy parancsnoksága alatt ala
kult és Garibaldi-különítménynek nevezett newyorki 
30. gyalogezredben harcolt e székely garibaldisták 
legnagyobb része. Székely származású volt Zágonyi
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Károly ezredes is, ki az általa toborzott Frémont test
őrök élén hajtotta végre azt a lovasrohamot a spring- 
fieldi magaslatok ellen, melyet az amerikai szabad
ságharc történetében „Zágonyi halállovaglásá”-nak 
neveznek. Argentína hadseregének újraszervezője 
is székely katona volt, Czecz János 1848/49-iki hon
védtábornok személyében. Ott harcoltak a népek sza
badságának e világvándor bajnokai az 1863-iki len
gyel forradalomban is, az orosz zsarnokság ellen. Le
veretvén az orosz túlnyomó erő által e lengyel forra
dalom, sokan jutottak közülük orosz fogságba, arra 
kárhoztatva, hogy életük hátralevő részét Szerbia 
hósivatagain vagy az Ural-hegység ólombányáiban 
töltsék keserves rabságban és szivettépő gyötrelem
ben.

Hihetetlennek látszik, de mégis igaz. A székelyek 
a régebbi századokban a románokért is harcoltak. Me
nedéket adtak az oláh vajdáknak, valahányszor azok 
rászorultak. így adtak menedéket 1538-ban Ráres 
Péter moldvai vajdának, mikor kénytelen volt üldö
zői elől menekülni. Csak a szerencsétlen üldözöttet 
látták benne, és még azt is elfelejtették, sőt megbo
csátották neki, hogy 9 évvel azelőtt a Székelyföld leg
keletibb részeit, a mai Háromszék- és Csíkmegyét, 
embertelenül feldúlta.

A román történetírók nem győzik eléggé magasz
talni Vitéz Mihály vajdát a törökök ellen viselt hábo
rúiért. Azt azonban ilyen alkalmakkor mindig igye
keznek elhallgatni, hogy ezek a háborúk vesztes há
borúk lettek volna, ha nem lettek volna seregében 
jelen azok a székely csapatok, amelyeket Báthori Zsig-
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mond Erdély akkori fejedelme küldött neki legkitű
nőbb tábornokainak, Király Albertnek, Borbély György
nek és Makó Mihálynak vezetése alatt. Mihály vajda 
legdicsőbb hadi tettének a román történetírók a tö
rökök ellen vívott calugareni csatát tartják. Csak
hogy ez az ütközet már elveszettnek volt tekinthe
tő, mikor Király Albert a maga székely tüzérségével 
és gyalog puskásaival közbelépett és megfordította 
az ütközet sorsát.

A XVI. és XVII. században a lenyel királyok ud
varában is állandóan volt mindig egy pár száz főnyi 
székelyből álló magyar katonaság, amelynek hűsé
gére minden körülmények között számíthattak a len
gyel királyok. Ebben a két században Keleteurópában 
az igazi katonai elemet minden hadseregben a szé
kelyek alkották, mint hű letéteményesei és megőr
zői a mohácsi vész előtti magyar állam nagy katonai 
hagyományainak.

A skótok között történeti hagyomány gyanánt él 
az, hogy Szent István magyar király uralkodásának 
idején a skót királyi családnak egy fiatal tagja az ak
kori trónvillongásokkal kapcsolatos események kö
vetkeztében Magyarországba Szent István királyhoz 
menekült. A szent király nemcsak szívesen fogadta 
a száműzött királyfit, hanem, mikor később megis
merte és megszerette, leányát is feleségül adta ne
ki. Később Skóciában a viszonyok a száműzött her
ceg javára fordultak és visszatérhetett hazájába őse
inek trónjára. Szent István kíséretül száz székely vi
tézt adott melléje, kik mint hűséges testőrei ott is 
maradtak. Családot alapítottak és skótokká lettek.
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Még ma is van egynéhány skót előkelő család, ame
lyet a hagyomány ezektől a székely vitézektől szár
maztat. Valószínűen az egész csak mese, költői ha
gyomány, melynek magva csak annak a ténynek le
hetett általános ismerete, hogy Lengyelországban s 
Keleteurópa fejedelmi udvaraiban a testőrcsapato
kat nagyrészt a régi magyar katonai tradíciók képvi
selői, a székelyek alkották.

sjc ífc ^

A trianoni békeszerződés következményeképpen 
Erdély, Magyarország keleti védőbástyája s annak 
legerősebb őstornya, a Székelyföld, leomlott. Ez őr
toronynak sok századon át állandó és hűséges őrei, 
a székelyek, fegyvereiktől megfosztva és magyar test
véreiktől elszakítva, román rabságba jutottak. Mi lesz 
jövendő sorsuk? Ki tudná megmondani? Vajon lesz- 
e valamelyes ereje a Románia és a szövetséges és 
társult hatalmak között kötött szerződés 11. §-ának, 
amelyben Románia arra kötelezte magát, hogy a szé
kelyeknek legalább egyházi és iskolai ügyekben au
tonómiát ad?

Perikies híres halotti beszédében azt mondotta, 
hogy a városok védelmét nem az erős falak, a bás
tyák, a mély sáncok alkotják, hanem a férfiak melle 
és karja. A székely gondolkozó elméjét, nemes é r
zelmektől dobogó szívét, munkás karját, fizikai és 
erkölcsi egyéniségét, amelyet hosszú századok ne
héz küzdelmei és munkája fejlesztettek ki, semmi
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féle erőszakos békével, vagy hatalmi intézkedéssel 
sem lehet elkobozni. A székely vérnek cseppjei nem
csak azért érnek drága gyöngyöt, mert a férfiak, kik
nek ereiben ez a vér csergedezik, a leopoldi diploma 
szerint fiai a legharciasabb emberek nem zetségé
nek, hanem azért, m ert ez a vér meg van nemesít
ve, egy nagy históriai öntudattal párosult nemzeti 
műveltséggel, egy olyan magas fejlettségű vallásos 
és erkölcsi civilizáció átalakító ereje által, aminővel a 
románok, kiket a trianoni béke a székelyek uraivá 
tett, sohasem fognak bírni. A székely népnek lelke 
van. Ez a lélek fogja őt megvédeni és megtartani az 
idegen rabságban is a magyar nemzet számára mind
addig, míg csak egy magyar él a Duna és Tisza me
dencéjében.
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FÜGGELÉK





AZ ERDÉLYI ROMÁNSÁG 
LEGRÉGIBB HITELES STATISZTIKÁJA

A román nemzetiségi törekvések múlt századbe
li történetében a legérdekesebb és legelőkelőbb sze
repet kétségtelenül Klein Innocentius fogaras-balázs- 
falvi gör. kath. püspök játszotta. Mihelyt püspökké 
választották, mindjárt megkezdette a felséghez ké
relmezéseinek ama hosszú sorát, melynek összes
ségében a mai román nemzetiségi követelések min- 
denikét, legalább embryoban, megtaláljuk. 1728. no
vember 15-én választották püspökké s 1732. szep
tem ber 28-án iktatták be püspöki székébe. Ez idő 
alatt nyolc ízben kérelmezett népe érdekében a fel
ségnél.

Hogy ezek a kérelmek minő tárgyúak voltak, ab
ból a királyi leiratból1 értesülhetünk róla, melyet III. 
Károly 1732. dec. 11-én küldött le az erdélyi ország- 
gyűléshez. E leiratból kitűnik, hogy Klein püspök 
panaszai a következő főbb dolgok körül forogtak: 1. 
Az egyesült papokat a Leopoldtól kiadott diploma el
lenére is üldözik a protestáns rendek. 2. Az egyesült 
román papoknak éppen úgy, mint a többi felekezetek 
papjainak és a nemeseknek, adjanak az ország bá
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nyáiból ingyen sót. 3. Ne csak az egyesült román pa
pokat, de az ország összes román ajkú lakosait is, akár 
nemesek, akár parasztok legyenek, a törvények ezen
túl ne tekintsék jövevényeknek, hanem az ország 
igazi fiainak. (Ebben implicite már benne van az a 
későbbi követelés, hogy a románok legyenek az or
szág negyedik törvényes nemzete). 4. A görög szer- 
tartású isteni tisztelet feltétlenül megkívánja, hogy 
a kisebb falukban egy pap legyen, a nagyobbakban 
pedig legalább kettő, és hogy a papokon kívül leg
alább két egyén -  kik az isteni tiszteletnél segéd
keznek -  minden faluban maradjon mentes a jobbá
gyi terhektől; hiszen a más felekezetek mindeniké- 
nél községenként négy egyén (kántor, tanító, sek
restyés, harangozó) van felmentve e terhek alól.

A királyi leirat meghagyta az országgyűlésnek, 
hogy az egyesült püspök panaszainak és kívánalma
inak megvizsgálására: mennyiben jogosultak és mennyi
ben nem? -  küldjön ki egy bizottságot. A királyi le
irat egyúttal azt is megszabta, hogy kikből álljon e 
bizottság. A bizottság elnöke, mint királyi biztos, Wallis 
gróf tábornok. Tagjai a római katholikus és a gör. kath. 
püspökök; báró Rebentisch udvari tanácsos és kincs
tárnok, s néhányan a kir. kormányszék kath. vallású 
tanácsosai közül. Ha a leiratban megjelölt pontokra 
vonatkozóan a bizottság tagjai békésen meg tudnak 
egyezni, a létrejött egyezséget megerősítés végett 
terjesszék fel ő felségéhez. Ha pedig nem tudnak meg
egyezni, a tanácskozások iratait akkor is terjesszék 
fel, hogy ő felsége döntsön az ellentétes vélemények 
fölött.
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A kiküldött bizottság egynéhányszor össze is ült, 
de török diplomáciával addig húzta-halasztotta a dol
got, míg az egészből semmi sem lett. Klein püspö
köt azonban nem riasztotta vissza a kedvetlenség, 
amellyel a bizottság az eléje adott üggyel foglalko
zott. Mindent elkövetett, hogy a bizottságot kellőké
pen informálja és kedvező hangulatra bírja. A bizott
ság információjára egyházi hatóságai útján községről 
községre összeíratta a román papokat és híveiket, 
még pedig felekezeti különbség nélkül.

így készült el 1733-ban az erdélyi románság első 
hivatalos és teljesen megbízható statisztikája, mely
nek alapján határozott és világos képet alkothatunk 
magunknak e nép több mint másfélszáz év előtt va
ló elterjedéséről és számáról. Ez a statisztika sem 
teljes, m ert nemcsak egyes kisebb községek akad
tak, amelyekben bizonyára pap sem volt, amelyek 
kimaradtak ez összeírásból, de a Brassó város ható
sága alatt élő barcasági románokat sem lehetett fel
venni. A kimaradottak azonban csak csekély töredé
két teszik az erdélyi románságnak s így nem csorbít
hatják az összeírás értékét és használhatóságát.

Ez az összeírás másfél századnál hosszabb időn 
át ismeretlenül lappangott. 1896-ban Bogdan-Duica 
a Convorbiri Literare-ban2 „Az erdélyi románok 1733-iki 
statisztikája” cím alatt írt róla egy érdekes tanulmányt. 
A kéziratos példányt a nagy-szebeni Bruckenthal-múze- 
um könyvtárában a Benigni József-féle gyűjtemény
ben találta meg. E kéziratból adta ki két évvel ké
sőbb, 1898-ban a román irodalmi és közművelődési 
egyesület könyvtárnoka, Tógán Miklós.3 Nyilatkoza
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ta szerint Moldován János balázsfalvi nagyprépost 
birtokában is megvan ezen összeírásnak egy példá
nya. Bizonyára az erdélyi részek gyűjteményeiben 
még több példány is lappanghat ismeretlenül. Ezt 
látszik bizonyítani az a körülmény is, hogy Imecsfalván 
Cserey Jánosné kéziratgyűjteményében évekkel ez
előtt magam is láttam egy ilyen összeírás töredékét.

Bár ezt az összeírást tekinthetjük az erdélyi ro
mánság első legteljesebb és leghitelesebb statiszti
kájának, mégis tévednénk, ha azt hinnők, hogy en
nek még csak töredékes előfutáijai sincsenek, és hogy 
teljesen magában áll, úgy hogy a románság számáról 
a megelőző időkből semmi tájékoztatót vagy megkö
zelítően biztosat sem tudhatunk.

Mikor a XVII-ik század végén Baranyi és Heve- 
nesi jezsuiták megindították a románoknak az unió
ra való áttérítését, egyúttal igyekeztek őket a lehe
tőséghez képest pontosan számba is venni. Az unió 
ügyében buzgólkodó jezsuiták az erdélyi románság 
számát mintegy 200.000-re becsülték. De ha fel is 
tesszük, hogy ezen számításuk nem pontos, és azt 
egy 25 százalékos correctióval ki is egészítjük, a XVII-ik 
század végén a románság száma Erdélyben 250.000- 
nél többre semmi szín alatt sem tehető.

Az a kérdés most, hogy a románság ezen száma 
azon időben körülbelül minő arányban állhatott Er
dély többi nemzeteinek számával? Schuler Frigyes 
számításai szerint4 az erdélyi összes szász nép szá
ma a XVI-ik század végén és a XVII-iknek elején 68.160 
lélekre tehető. Az 1761—65-iki összeírások adatai sze
rint Erdély összes szász lakossága 120.860 főre rú
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gott. Tehát a szaporodás ez utóbbi 130 év alatt 52.700 
főnyi volt. Az 1890-iki népszámlálás adatai szerint 
az erdélyi szászok száma 195.000 főre ment. Tehát a 
szaporodás ez utóbbi 130 év alatt 74.499 [sic!] lélek 
volt, ami évenként 0.49 százaléknak felel meg. Ha 
már most ez adatokat egymással összehasonlítjuk, 
azt látjuk, hogy a szászság szaporodása ebben a két 
időszakban jóformán teljesen egyenlő mértékben elő
rehaladó volt. A fentebbi adatokból következtetve, 
állíthatjuk, hogy a XVII-ik század elején 68.160 főre 
rúgó szászság száma a románok uniója idején meg
közelíthette a 100.000-et. A magyarság és a székely- 
ség számát sem nehéz a későbbi összeírások adata
iból visszamenően combinálva, körülbelül 150.000- 
ben megállapítani, így tehát Erdély valószínű etnog- 
raphiai képe a Leopold-féle diploma idejében körül
belül a következő számokban fejezhető ki:

1700-ban m agyar: 150.000
szász: 100.000
rom án: 250.000

összesen: 500,000

A szóban forgó Klein-féle összeírás 1733-ból 85.550 
román családot számlál meg. Ezt az összeget a szo
kásos 5-tel megsokszorozva, 1733-ban az összes er
délyi románság számát 427.750 lélekre tehetjük. 
Ehhez vehetünk még egy 15.000 főnyi correctiót, 
tekintettel a kimaradt barcasági és nehány kisebb 
községi románságnak pótlására. Ily módon 1733-ban 
az erdélyi románság összes száma 442.750 lélek le
hetett.
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Most már az a kérdés, hogy más létező egykorú 
források igazolják-e a Klein-féle összeírás ez adata
it?

Ellenőrzőül vegyük elé azokat a tizenkét évvel 
korábbi adatokat, melyeket Acsády Ignácz5 könyvé
ben találunk.

Acsády 1720-ból az egykorú összeírások alapján 
Erdély összes adózó népességét 48.039 családra te
szi. Ezt az 5-ös számmal megsokszorozva, az összes 
adózó népesség száma 240.195 főnyi lett volna. Eb
ből névszerint constatálható román család összesen 
28.120 volt, ami 140.600 főnyi románságnak felel meg. 
Körülbelül 300.000-rel kevesebb, mint amennyien a 
tizenkét évvel későbbi Klein-féle összeírás szerint 
voltak. Ezeket az Acsádytól felhasznált összeíráso
kat azonban nem vehetjük kiinduló pontul, mert azok 
az adóköteles családoknak jóformán felét sem foglal
ják magokban. Kolozs, Küküllő és Torda vármegyék
ben, továbbá Aranyos, Csík, Udvarhely, Háromszék 
székely, Szászsebes, Szászváros és Ujegyház szász 
székekben oláh lakosságról semmit sem tud, sőt Maros
székből is összesen csak négy oláh családot említ.

Acsády e kimutatások hiányossága miatt egyes 
más adatokra vagy közelkorú forrásokra támaszkod
va, Erdély 1720-ból való teljesebb etnographiai ké
pét a következőkben állapítja meg: Összesen van 95.565 
névszerint constatálható adózó család. Ebből román 
46.139; tehát a románok összes lélekszáma 1720- 
ban 230,695. Még mindig kevesebb 200.000-rel, mint 
a Klein-féle összeírás szerint 1733-ban volt. 100.000- 
rel több ugyan, mint Acsády első kimutatása szerint,
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de a különbség még mindig oly nagy, hogy a kétféle 
kimutatást lehetetlen egymással összeegyeztetni.

Az Acsády-féle második összeállítást közelebbről 
vizsgálva, feltűnik, hogy ez a királyföldi román adó
zó családok számát 12.629-re teszi 1721-ben, holott 
egy egészen hiteles szász conscriptió 1749-ből 21.324- 
re. Acsády szerint a királyföldi románok száma 1721- 
ben 12.629 x 5 = 63.145 lélek volna, míg 28 évvel 
később 21.324 x 5 = 106.620. A királyföldi román
ság száma ily rövid idő alatt nem növekedhetett 43.000- 
rel, kivált ha tekintetbe vesszük, hogy a románokat 
a szász hatóságok a Királyföldről inkább elzaklatni 
igyekeztek, mint oda édesgetni.

Bizonyíték erre a többek között gróf Königsegg 
főhadparancsnok 1727-iki memoranduma, amelyben 
megunva a szász hatóságoknak a románokra való örö
kös panaszkodásait, III. Károly királynak azt javasol
ta, hogy telepíttesse ki a királyföldi románokat Kis- 
Oláhországba s helyökbe hozasson németeket, „mert 
a szászok, hogy a más két nemzettől nyakukra tolt 
aránytalanul nagy közterheket valahogyan elvisel
hessék, magok közé a telkeikre, mint zselléreket, 
tömérdek oláhot befogadtak, és ezek annyira elsza
porodtak, hogy most már majdnem felülmúlják a szá
szokat. Ezek a befogadott vendégek azután a szászo
kat gonoszsággal, tolvajsággal, varázslással és gyújto
gatással még jobban tönkre teszik.”6

Acsády a szászok számát 14.926 x 5 = 74.630-ra 
teszi ez időben. Előbb említettük, hogy Schuler az 
erdélyi szászok számát már a XVII-ik század elején 
68.160-ra tette; 6470 főnyi szaporodás 121 év alatt
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mégis igen kevés volna; tehát a szászok Acsádytól 
adott száma sem felelhet meg a tényleges valóság
nak. Az Acsádynál is idézett 1749-iki hiteles össze
írás7 a szászok ez időbeli számát 23.386 x 5 = 116.930- 
ra tette. Már most, ha ez adatot összevetjük a Schuler 
adataival, úgy találjuk, hogy ezek inkább megfelel
nek a szászok évenként való szaporodását kifejező 
0.49 százaléknak s így az igazságot is jobban megkö
zelítik. A szászok száma, mint kimutattuk, már a XVIII-ik 
század elején (1700) megközelítette a 100.000-et, s 
így az Acsády számításai alapján kijövő 74.630-at a 
szászok 1720-iki számául épp úgy el nem fogadhat
juk, mint a 63.145-öt a királyföldi románokéul. Mind 
a szászok, mind a királyföldi románok többen voltak, 
s a 100.000-et bizonyára mind a két nép meghaladta.

A román nemzetiségi törekvések történetéről írott 
művem I. kötetében,8 mind Acsády könyvét, mind 
Bogdan-Duica azon tanulmányát megelőzve, mely a 
Klein-féle összeírást dolgozta fel, magam is foglal
koztam Erdély e korbeli nemzetiségi viszonyaival, s 
erre vonatkozó tanulmányaim alapján ezeket írtam: 
„III. Károly idejében (1730 körül) az adózók száma
135.000 volt. Ebből az oláhságra 85.000 esett; marad 
tehát 50.000 család más nemzetiségű adófizető, ami 
a már alkalmazott módszer szerint 250.000 lélek- 
számnak felel meg. Ha mármost ehhez az adót nem 
fizető nemességet és a kiváltságos székelységet csak 
50.000-re tesszük, akkor Erdély összes nem oláh la
kossága 300.000-re tehető. Az oláh lakosság pedig, a
85.000 adófizető családot számítva 425.000, s így Er
dély összes lakossága 1730 táján approximativ szá
mítás szerint 725.000 főre tehető.”
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Az 1761—65-iki összeírás pedig Benkő tanúsága 
szerint Erdély népességét a következő számokban 
tünteti fel:

m agyar: 271.000
szász: 120.680
rom án: 547.243

összesen: 938.923

vagy mondjuk kerek számmal: egy millió.
Erdély nemzetiségi viszonyai 1700-tól 1761-ig a 

következő statisztikai képben mutathatók be:

1700-ban m agyar:

szász:

rom án:

150.000
100.000 
250.000

összesen: 500.000

1730-ban m agyar: 195.000
szá sz: 110.000
rom án: 425.000

összesen: 725.000

1761-ben m agyar: 271.000
szá sz: 120.680
rom án: 547.243

összesen: 938.923
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Ezek az adatok hívebben kifejezik Erdély ethnog- 
raphiai képét a XVIII-ik század első felében, mint 
ahogy azt Acsády ismertetett összeállítása a pragmatica 
sanctio idejéből illusztrálja. Ez adatokat a Klein-féle 
összeírás csak erősebbé teszi, valamint ez adatok is 
igazolják, hogy a Klein-féle összeírás hitelességéhez 
a maga egészében semmi kétség sem férhet.

Ha mármost összehasonlítjuk az 1761-iki állapo
tot az 1700-ikival, azt látjuk, hogy az oláhság szapo
rodása e 61 évi időszak alatt körülbelül 120 százalé
kos volt, a magyarságé 80, a szászságé 40 százalé
kos. Hogy az erdélyi szászság annyira nem szapora, 
hogy e miatt annak a szemében, aki behatóbban a szász
ság demographiai viszonyaival nem foglalkozott, egye
nesen, ha nem is decadens, de a legjobb esetben is 
stagnáló fajnak tűnik fel, -  köztudomású dolog. A ma
gyarság szaporodása ellenben teljesen megfelel a fo
kozatosan előrehaladó egészséges és term észetes 
szaporodásnak. Az oláhság szaporodása azonban fel
tűnő s a természetesnél nagyobb. Ez a tény már kez
detben a legtöbb emberben azt a képzeletet keltet
te, hogy e népfajban a szaporodási képesség rendkí
vül nagy. Az 1701-iki gyulafehérvári országgyűlésen 
pedig az erdélyi rendek barbár és szapora nemzet
nek (barbara et prolifica ista natio) nevezik az oláh- 
ságot.

Az 1794-iki statisztikai adatok szerint Erdély összes 
lakossága kerek számban 1.300.000 volt. Ebből ma
gyar 350.000, szász 150.000, román 800.000. Az 1765-től 
1794-ig eltelt 30 évi időszak alatt a románság 253.000 
lélekkel szaporodott. Az arány tehát ebben a 30 éves
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korszakban is ugyanaz, ami volt a megelőző 60 év 
alatt, de némi tekintetben már a románság hátrányá
ra és a magyarság előnyére változva.

Az a kérdés most már, hogy a románság e feltűnő 
m értékű szaporodását csakis a faj szaporodási ké
pességének tulajdoníthatjuk-e, vagy pedig más, tár
sadalmi, gazdasági és politikai körülményeknek és 
okoknak? Hogy e kérdésre kielégítő feleletet adhas
sunk, szükséges a románság e korszakbeli népmoz
galmaira vonatkozóan egypár adatot latba vetnünk.

A pozsareváczi (passoroviczi) békekötés követ
keztében 1718-ban Havaselföldének az Öltig terjedő 
része, az úgynevezett Kis-Oláhország, a Habsbur
gok kormányzata alá került. Az osztrák kormányzat, 
mihelyt birtokba vette a tartományt, a közterhek és 
a különböző tartozások igazságosabb elosztása szem
pontjából a népet megszámláltatta.

Az első népszámlálást 1721-ben végezték be és 
ennek eredményeképpen 13.245 családot, tehát 66.225 
főnyi lakosságot találtak azon a területen, amelyen 
mai napság körülbelül egymillió ember él. Tíz évvel 
később, 1731-ben, a kormány újabb népszámlálást 
rendelt el, s ekkor 29.341 adófizető és 4005 adómen
tes, összesen 33,346 családot, tehát 166.730 főnyi 
lakosságot találtak. A harmadik népszámlálás, mely 
csak néhány évvel később történt, már 40.000 csalá
dot, tehát 200.000 főnyi lakosságot mutatott ki Kis- 
Oláhország területén. Ezek szerint körülbelül tizen
négy év alatt e terület lakossága 134.000 fővel szapo
rodott.9
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„Az idevaló parasztok négyes-ötös házcsoportok
ban imitt-amott szerteszórva laktak, -  mondja az occu
patio alkalmával kiküldött bizottság jelentése -  amely 
házak vesszőből vannak fonva és sárral betapasztva, 
még pedig az utaktól lehetőleg távoleső helyeken, 
közel a hegyekhez és az erdőkhöz, hogy az esetben, 
ha valaki feléjök közeledik, elfuthassanak. Mások sö
tét erdőkben, mint valami vadállatok, földalatti odúk
ban laknak.”

A német uralom alatt megszűnt e félelem oka, s a 
nyugalom, melyet a jobb kormányzat biztosított, nem
csak az erdőkbe s lakatlan helyekre menekült embe
reket bírta rá, hogy visszatérjenek elhagyott lakóhe
lyeikre, hanem az Oltón túl fekvő vidékről is százan
ként kezdtek bevándorolni, kivált mikor híre terjedt, 
hogy a németek több oly adónemet eltöröltek, mely 
a népre nagyon súlyosan nehezedett, s hogy a föl
desuraknak teljesítendő munkanapok számát is meg
határozták.

A XVIII-ik század első felében, sőt mondhatni az 
egész században, rendkívül nagy volt az oláh vajda
ságokból a kivándorlás. A XVIII-ik század elején az 
oláh vajdaságok a fanarióták birtokába jutnak. Az elő
kelő fanarióta családok Moldova és Havaselfölde trón
ját pénzen vásárolják meg a portától. Ehhez járult 
még az a másik szerencsétlen körülmény is, hogy 
minden egyes fanarióta vajdával egész sereg görög 
jött román földre, kik mint a vajda hivatalnokai és 
adószedői, iszonyú módon zsarolták a szegény né
pet. Ennek a gazdálkodásnak azután nem is lehetett 
más eredménye, mint a nép nagy mértékű kivándor
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lása és a vajdaságok rettenetes elnéptelenedése. „Hosz- 
szú évek sorára volna szükség, hogy Oláhországnak 
régi fényét vissza lehessen adni -  írja Bauer ez idők
re vonatkozóan10 -  s fel lehessen újra támasztani azt 
a sok hajdan népes és virágzó várost, és helyreállíta
ni annyi sok gazdag falut, puszta tanyát, melynek szo
morú maradványaiba lépten-nyomon bele ütközünk.” 
„A fanarióta farkasok falánksága arra kényszerítette 
a parasztot, hogy vagy az erdőre menjen megbos
szulni magát oly módon, mint a hajdú-énekek elbe
szélik, vagy pedig tömegesen vándoroljon ki a Kár
pátokon túlra, vagy a Duna jobb partjára.”11

Hogy milyen nagy mértékű volt ez a kivándorlás, 
annak illusztrálásául a vajdaságok történetének egy
néhány általánosan ismert tenyéré hivatkozom. 1741- 
1744 között Rakovitza vajda uralkodása alatt a túlsá
gos adóterhek és zsarolások miatt mintegy 15.000 
család hagyta el Havaselföldét. Rakovitza elűzetése 
után Maurocordat Konstantin került Havaselfölde 
trónjára. Bauer, ki az oláh vajdaságok viszonyait sa
ját tapasztalataiból ismerte, azt írja, hogy Havasel- 
földén az adózó családok száma, mikor Maurocordat 
trónra lépett, 147.000-re rúgott, s ez a szám a foly
tonos kivándorlás miatt 35.000-re olvadt le. Körül
belül hasonló eredményű volt e vajdának moldovai 
uralkodása is.

A vajdaságokbeli románság emigrációja e korszakban 
három különböző irányban indult meg. Egyik Moldová- 
ból Oroszországba a Dnyeszter vidékére, a másik a 
Duna jobb partjára Bulgária és Szerbia határos ré 
szeibe, a harmadik pedig Erdélybe és Magyarország
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ra az úgynevezett Temesközbe. Hogy e hármas irá
nyú kivándorlás közül az Erdély és Magyarország 
felé irányuló volt a legnagyobb, azt abból a körülmény
ből is következtethetjük, hogy magából a török biro
dalomból is hatalmas szerb és bulgár csapatok hú
zódtak ez időben a Habsburgház kormánypálczája alatt 
élő Magyarországba a török kormányzat zsarolásai 
elől. Hogy 1718-1734-ig mily nagy mértékű volt az 
osztrák kormányzat alatt élő Kis-Oláhországba a be
vándorlás, azt már láttuk. Hogy ez a bevándorlási kedv 
még a század vége felé is tartott, azt a következő adat
ból is megítélhetjük:

1771-ben Bukovina elfoglalásakor az osztrák kor
mány egy bizottságot küldött ki az oláh vajdaságok
ba, hogy tanulmányozzák az oda való helyzetet és 
puhatolják ki a hangulatot. Ez a bizottság, elvégez
vén küldetését, ezt jelentette: „A boérok nagyon fél
nek, hogy elveszítik a parasztok felett való absolut 
jogukat, de mégis az oroszoktól való félelem miatt 
előnyt adnak az osztrák uralomnak. Ami pedig a pa
rasztokat illeti, azok, miután nincsenek biztosítva 
munkájuk eredményére vonatkozóan és mivel tud
ják, hogy panaszaikat sem hallgatják meg, előbb az 
orosz kormányzat után vágyakoztak, de most, mikor 
megism erték az orosz jármot, kívánják az osztrák 
kormányzatot, kivált mióta látják, hogy az erdélyi pa
rasztok pártfogásban részesülnek, és meghatározott 
illetékeket fizetve s kiszabott tartozásaikat teljesít
ve, rendesen élhetnek, munkájok gyümölcseit élvez
hetik.”12
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Különben ezek a beköltözködő oláhok ott sem vol
tak valami szívesen látott vendégek, hol az idegenek 
letelepítése oly nagyban és szervezetten folyt, mint 
a Duna-Tisza-Temes-közben. Szentkláray Jenő ide vo
natkozó búvárlatai13 alapján csak egy jellemző esetet 
idézek: 1765-ben egyszerre 227, s ezt megelőzően 
535 oláh család menekült a Tisza-Temesközbe. Mi
kor erről a temesvári központi igazgatóság azon hoz
záadással te tt jelentést Bécsbe, hogy még több csa
pat bevándorlására van kilátás, onnan azt az utasí
tást kapta, hogy a bevándorlásra újabban jelentkező 
oláh családokat ne kecsegtesse a befogadás rem é
nyével s ne is levelezzen velők, sőt ellenkezően has
son oda, hogy azok bevándorló szándékukkal felhagy
janak. Akik pedig már meg is érkeztek a vesztegzár- 
intézetbe, azok a szokásos veszteglési idő lejártával 
nem bocsátandók beljebb, még kevésbbé fogadan
dók be telepesekül. Sőt b. Penkler portai követet uta
sították, hogy értesítse a portát a királyné azon óhaj
tásáról, mely szerint a jogtalan és elviselhetetlen zsa
rolások miatt hontalanná lett oláhokat legjobb lenne 
amnestia és sérelmeik orvoslásának ígérete útján 
visszahívni. Mindez azonban semmit sem használt. 
Már 1766-ban kénytelenek voltak egy újabb rende
letben meghagyni a temesvári igazgatóságnak: gá
tolja meg, „nehogy a menekült oláhok Temesvárnál 
errébb és a Bégánál tovább menjenek.”

Ha tekintetbe vesszük azokat a körülményeket, 
melyekkel az itt felsorolt tények összefüggnek, bát
ran elmondhatjuk, hogy az oláhság feltűnő és gyors 
elszaporodása a magyar királyságban összeesik a fana-
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rioták uralkodásával, és úgy tekinthetjük azt, mint 
eredm ényét azon többszörös és nagy m értékű ki
vándorlásnak, melyet e kormányrendszer zsarolásai 
idéztek elő. Az erdélyi románság szaporodása csak 
1811-ig feltűnően gyors és meglepő. Ezentúl kezd a 
rendes mederbe lépni s 1837 után jóformán stagnál, 
szemben a magyarság gyorsabb szaporodásával. A 
fanarióta korszaknak 1821-ben Vladimirescu lázadá
sa vetett véget s a román paraszt sorsát a Kisselef- 
féle Regulament organic te tte  tűrhetőbbé, így akad 
meg a nagy mértékű kivándorlás s így veszti el 1830 
után a hazai románság szaporodása egy századnál to
vább tartott rohamos jellegét. Politikai, történeti, tár
sadalmi és közgazdasági okokban keresendő tehát a 
románság múlt századbeli feltűnően gyors elszapo
rodásának oka, nem pedig a faj valami csodálatos élet
erejében és szaporodó képességében, mint ahogy 
azt a fentebb jelzett viszonyokat nem ismerve, nem 
csak a múltban, de a jelenben is általában gondolják.

Mindazonáltal a megismert igazság ellen való tu
sakodás volna, ha azt állítanánk, hogy viszont Erdély
ből is nagyobb számú románság nem vándorolt vol
na ki ez időszakban. -  „Az oláhok hirtelen és válto
zékony természetüknél fogva czéltalanul barangol
ják be nemcsak az országot, hanem Moldovát és Oláh
országot is. Ott aztán elesküszik, megtagadják az uni
ót, a melyet különben is csak névleg vallanak, mert 
lelkűkkel voltaképen Keleten csüggenek.” -  így jel
lemzik 1744-ben az oláhokat Erdély rendei azon felter- 
jesztésökben, melyben előadják okaikat, hogy miért 
nem lehet szerintök az oláhokat Erdély negyedik tör

78



vényes nemzetévé tenni. Egyáltalában a románság
ban a XVIII-ik században még nagy a kóborlási haj
landóság. A rendezett élet nincs ínyére s gyakran a 
legbrutálisabb zsarnokság szeszélyeit is szíveseb
ben eltűri, mint a rendezett társadalmi élet szigorú 
és következetes fegyelmét. Az egyes bevándorló cso
portok gyakran, hírét hallván, hogy a vajdaságokban 
változás állott be, felkerekednek és régi hazájokba 
térnek vissza. Mások meg részint az unió kénysze
re miatt, részint pedig a jobbágyság kedvetlenül vi
selt terhét megunva, húzódnak fel a határszéli hava
sokra, s onnan, ha a helyzetet alkalmasnak ítélik, men
nek tovább az oláh vajdaságokba, Oroszországba, vagy 
a Dunán át Dobrudsába és Bulgáriába.

Az erdélyi s általában a magyar királyságbeli ro
mánság kivándorlása a XVIII-ik században is olyan 
természetű, és éppen úgy a faj nomadizáló kóbor ter
mészetéből folyó, mint a megelőző XVII-ik és XVI- 
ik századokban. A népmozgalom Erdély és az oláh 
vajdaságok között a század egész folyamán állandó, 
de jellege annyiban most is a régi, hogy a beköltözés 
jelentékenyen nagyobb, mint a kivándorlás. Ez a nép
hullámzás a Habsburgok kormányzatát épp úgy ér
dekelte, mint érdekelte annak idején az erdélyi feje
delmekét. Egy ízben meg is döbbenté Mária Terézia 
kormányát. Akkor t.i., mikor a határőrség felállításá
ról volt szó. Igaz ugyan, hogy e megdöbbenést in
kább a székelyek tömeges kivándorlása okozta, mint 
az oláhoké. A kormány 1765. január 15-én szigorú 
rendeletet adott ki a kivándorlás megakadályozása 
tárgyában, melyben a többi között ezt mondja: „Mi
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után világos, hogy többnyire az oláh vajdaságokból 
titkon beszökött egyének csábítják e népet átköltö
zésre, az ilyenek, ha megfogatnak, irtózatos halált 
szenvedjenek. Akik az ilyen egyéneket elbújtatják, 
vagy a tisztviselők, kik kötelességüket velők szem
ben elmulasztják, 200 forinttal büntetendők.”14

Hasztalan volt e rendelet, mert a tömeges kiszö
késeket nem lehetett megakadályozni. Ezután is meg
történt néha, hogy a kivándorlók és az őrök között 
oly véres összeütközésre került a dolog, hogy mind
két részről halottak és sebesültek maradtak az ös
szeütközés színhelyén. 1766. június 17-ről a főhadpa- 
rancsnokság a birodalmi főhaditanács rendeletének 
engedelmeskedve, felszólította a kormányszéket, hogy 
azoknak a fogarasi jobbágyoknak, kiknek lakhelyeit 
a határőröknek adták, oly módon akadályozza meg 
kiszökését, hogy költöztesse át őket más falukba.

A nép azonban lassanként beletörődött a határőr
ző katonai élet terheibe és szigorúbb fegyelmébe s 
többé kivándorlásra nem gondolt. A XVIII-ik század 
utolsó évtizedeiben megszűnnek a tömegesebb ki
vándorlások, de azért kisebb mértékben, egyes, de 
elég gyakori esetekre korlátozva, mai napig is szaka
datlanul foly a hazai és a román királyságbeli román 
népelem kicserélődése.

Visszatérve a Klein-féle összeíráshoz, annak váz
latos ism ertetésére a következőket kell megjegyez
nünk:

Az összeírás nem vármegyék és székek szerint 
történt, hanem esperességek szerint, s azért a mai 
politikai felosztással összehasonlítva, meglehetősen
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sok nehézséget okoz a rajta való eligazodás, kivált 
ha tekintetbe vesszük azt is, hogy a községek nevei 
is gyakran oláhos nevezettel vagy kiejtés szerint el
ferdítve vannak feljegyezve.

Ez összeírás összesen 44 esperességi kerületre 
terjed ki. E 44 esperességi kerületben összeíratott 
2078 község, melyből az összeírás szerint 1141 tisz
ta román lakosságú, 795 más nemzetiségekkel ve
gyes, és 142 olyan, ahol nincs kitéve, tisztán román- 
e vagy más nemzetiséggel vegyes? E községek kö
zül 645 van olyan, amelyben csak gör. kath. pap volt, 
176 olyan, amelyben csak gör. keleti pap, és 191 olyan, 
amelyben mind a két felekezetnek volt papja. Egy 
községnél a pap felekezeti jellege nincs kitüntetve. 
Pap nélkül 645 község szűkölködött. Román pap ösz- 
szesen 2743 volt. Ebből gör. kath. 2255, gör. keleti 
486, kettőnél pedig nincs kitéve a felekezeti jelleg.

Azok az összeírások, melyeket Acsády föntebb 
idézett művében számításainak alapjául vett, a szé
kely székekben egyetlen román családot sem ismer
nek, csupán Maros-székből négyet. A Klein-féle össze
írás szerint az Acsádynál használt összeírások után 
tizenkét esztendő múlva volt Udvarhely-széken 520 
román család, azaz 2600 lélek. Három-széken 915 x 
5 = 4575, Maros-széken 1779 x 5 = 8895 román. Csík
ból egyetlen község sincs felvéve az összeírásba. E 
szerint a mai székelyföld területén -  Csíkot nem vé
ve tekintetbe -  volt összesen 3214 család, azaz 16.070 
főnyi románság.

Érdemes még megnézni azt is, hogy egyes neve
zetesebb erdélyi városokban mekkora volt ez össze
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írás idejében a románság száma és mekkora az 1890- 
iki népszámlálás szerint?

1733 1890

K olozsvár: 10 x 5 = 50 3226
Szeben: 180 x 5 = 900 4581
G yulafehérvár: 168 x 5 = 840 3426
Torda: 70 x 5 = 350 2297
M arosvásárhely: 60 x 5 = 300 669
Szász-Sebes: 262 x 5 = 1310 4178
D éva: 260 x 5 = 1300 1996
B alázsfa lva : 2 3 x 5  = 115 1661
B esztercze: 70 x 5 = 350 2274

Ez a pár adat is érdekes világosságot vet a román
ság szaporodására. A szász városokban már akkor is 
erős a román elem. A magyar városokban azonban, 
mint Kolozsvárt, Tordán, ez idő szerint aránylag je
lentéktelen volt, de azóta rohamosan elszaporodott. 
Kolozsvárt 50-ről 3226-ra, Tordán 350-ről 2297-re 
növekedett. A székelyföldi városokban a szaporodás 
jóformán semmi. Marosvásárhelyt a románok száma 
mindössze is megkétszereződött, noha lakossága most 
legalább is négyszer annyi. Sepsi-Szentgyörgyön volt 
24 x 5 = 120, ma van 38, Kézdi-Vásárhelyt 7 x 5  = 
35, ma van 22 román.

Klein püspök e conscriptióját, mint az erdélyi ro
mánság első és hiteles statisztikáját, a román nép
mozgalmak szempontjából rendkívül fontosnak és 
értékesnek kell tartanunk. Érdeme, hogy községről
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községre feltüntetve adja a románok számát. Ama 
kérdés eldöntésében, hogy az utóbbi kétszáz esz
tendő alatt a románság a magyarság rovására szapo
rodott-e, vagy ellenkezően, az erdélyi magyarságban 
volt-e annyi életerő, hogy a két faj természetes har
cában biztos kilátásai lehetnek a diadalra, ez össze
írás kiinduló pontul szolgálhat.

Nagyon sok szó esik a magyar faj pusztulásáról 
az erdélyi részekben, és a románság szaporodásáról 
a magyarság rovására; továbbá arról, hogy a román 
pénzintézetek mily nagy m értékben sajátítják ki a 
magyar birtokokat. Egyik állítást sincs okunk két
ségbe vonni, de tény, hogy e két állítás egyike sem 
volt sem magyar, sem román részről kimutatva.

A magyar tudománynak éppen úgy, mint a magyar 
politikának is kettős érdeke és megoldásra váró fel
adata: először tudományosan és megbízhatóan cons- 
tatálni, hogy például a pragmatica sanctio ideje óta 
miként fejlődött a magyarság és a románság szám
aránya nemcsak általában, hanem egészen az egyes 
faluk köréig leható részletekben is? Hol történt el- 
románosodás, vagy megmagyarosodás? Minő okok 
és körülmények idézték elő ez ethnikai folyamatot? 
Hogyan aránylik és miben nyer jellegzetes kifeje
zést a jelzett területen a két faj életereje a létért fel
idézett küzdelemben? Másodszor pedig kimutatni, 
hogy az utóbbi félszázad alatt az 1848-iki nagy agrá
rius reformok életbe léptetése óta mostanig mennyi 
magyar birtok ment román s általában idegen kézre, 
-  vagy megfordítva; azaz constalálhatóan mily mér
tékben igaz az az általános hiedelem, hogy a román
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pénzintézetek kisajátítják az erdélyrészi magyarság 
birtokait?

Az első feladat megoldásához szilárd kiinduló pon
tul a Klein-féle összeírás szolgálhat. Ennek alapján 
biztosan meg lehet állapítani az erdélyi románság 1733- 
iki számát községről községre. A későbbi adó-ösz- 
szeírások adatai egyre megbízhatóbbak lesznek, s így 
a biztos alapból kiindulva, levéltári hivatalos adatok 
alapján kellő szorgalommal és combinatív képesség
gel épp oly kielégítő és megbízható feleletet lehet 
adni a felvetett első kérdésre, mint az 1819-iki con- 
scriptio Czirakyana s a későbbi úrbéri kárpótlási ira
tok és az ötvenes években életbe lépett telekköny
vek alapján a magyarság birtokviszonyait érdeklő má
sodik kérdésre.

(Századok, 1900, 141-154.)

84



Jegyzetek

1 Ezt a királyi leiratot lásd N illes: Symbolae ad illustrandam 
históriám Ecclesiae orientalis in terris Coronae S. Stephani,
II. 513-517.11.

2 626-642.11.
3 N ico lau  Tógán: Romänii din Transilvania la 1733. 

Conscriptia episcopului Joan In. Klein de Sadu. S ib iiu  

(Szeben), 1898.
4 Volksstatistik der siebenbürger Sachsen. Forschungen 

zur deutschen Landes- und Volkskunde, IX. köt. 1. füz. 31.1.
5 Magyarország népessége a pragmatica sanctió korában 

1720-21. Budapest, 1896.
6 B a ritiu :  Istoria Transilvaniei, I. köt. 333.1.
7 H erm a n n  A n ton : Korrespondenzblatt des Vereins für 

siebenbürg. Landeskunde, 1895. 5. füz.
8 761.1.
9 Az erre vonatkozó adatokat lásd H u rm u za k i: Documente’ 

VI. köt. 352, 478, 518-522. stb. lapokon.
10 Mémoires hist, et geogr. sur la Valachie, annexés a 

l’histoire de Cárrá, 232.1.
11 A ricescu : Istoria revolutiunií románi de la 1821. 

Bucuresci, 1874.4.1.
12 A ricescu : Acte Justificative la istoria revolutiuni románi 

de la 1821. Bucuresci, 1874.17.1.
13 Az oláhok költöztetése Dél-Magyarországon.
14 Teleki D om okos gr. A  székely határőrség története, 

135-136.1.

85





HUNFALVY PÁL RUMUN TANULMÁNYAI

A rumun nép és tudósai nemcsak azt vallják egy
hangúan, hogy ők rómaiak (suntemu romani = ró
maiak vagyunk); hanem azt is, hogy a rumunság fész
ke, születési helye és bölcseje Erdély volt, vagy leg
alább is a hajdani Szörénység, magában foglalván Olte- 
niát (az Oltón inneni Oláhországot), Hátszeget és 
Temes vidékét.

Ez egyhangúan vallott hitet azonban nemcsak pusz
tán történeti igazság gyanánt veszik; hanem belőle 
ki is akarják magyarázni azt a történelmi jogot, mely 
az utópiai Dakoromania nemzetközi jogának alapját 
képezné. Ez a rómaiság és erdélyi autochtonismus 
hite teszi oly vakmerővé és álmodozóvá a rumun nép 
fiainak nagy többségét, hogy nem átallják Erdélyt is 
a leendő Dakoromania kiegészítő részéül követelni 
minden oly alkalommal, mikor Európa politikai leve
gője annyira megrothad, hogy fogékony lesz a phantas- 
magoriák iránt. Ez a sajátságos történelmi balhit okoz
za, hogy Bratiano úr is egy alkalommal így szólott: 
„... mi sohasem juthatunk egyetértésre Erdély iránt, 
melyet mi Magyarországnak át nem engedhetünk
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semmi szín alatt. A Kárpátokon túli románok velünk 
akarnak egyesülni, mi megígértük nekik, hogy tá
mogatni fogjuk, -  árulás volna, ha őket Magyaror
szágnak átengednők. A történelmi jog, melyre Magyar- 
ország hivatkozik, nevetséges. ” (Kossuth: Irataim. I. 
k. 385.1.) Ez a balhit okozza, hogy amaz alaptalan tá- 
kolás, melyet az oláhok 1791-ben II. Leopoldhoz be
adtak, képezik máig is politikai hitvallását a Kárpá
tokon innen lakó románoknak.

Az európai tudomány rég tisztában van és pedig 
meglehetős részletességgel az oláhok rómaiságával 
s úgy tudja, hogy ők sem rómaiabbak a többi román 
népeknél. Hogy a kérdés második része mennyiben 
igaz, azt nekünk magyaroknak volna „bőrünkbe járó 
dolog” eldönteni; mert hiszen mi volnánk azok a húnok, 
kik Cipariu balázsfalvi kanonok szerint a „patria romana” 
egy részében a rumun nyelvet és nemzetiséget elti
portuk, s Bratiano úrként a mi történelmi jogunk vol
na nevetséges. Suum cuique. Cipariu kanonok ugyan 
jobban tudja, mint én, hogy miként nyomta el Rákó
czi fejedelem a rumun nyelvet és irodalmat, -  csak 
nem akarja megvallani, Bratiano úr is hiszen eddig 
megtanulhatta, kinek nevetségesek történelmi jo
gai. Őszintén megvallva, a rumun nemzeti balhitet 
mi magyarok nem is igen iparkodtunk eloszlatni; sőt 
ha a rómaiságot néha-néha tagadtuk is, de az erdélyi 
autochtonságot éppen úgy hittük, mint ők. Hogyis
ne, mikor Anonymus mondja, „terrae Ultrasylvaniae 
Gelou, quidam Blacus, dominium tenebat.”

Hunfalvy Pál azonban nem szereti a tudományos 
balhitet s van is erkölcsi bátorsága az igazságot bár
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mely körülmény között is kimondani és pedig ren
dületlenül; habár mérséklettel és minden merész al
kalmazás nélkül is. Nehéz idők voltak, mikor kikelt 
az „Otrokocsi-Horvátság” ellen s kelet népének sze
mébe mondotta, hogy nem is annyira kelet, mint éj
szak-kelet népe. Sokat kellett bizony neki tűrni ab
ban az időben, mikor a magyar nép azt hitte, hogy a 
„finnezők” az osztrák kormány parancsára akarnak 
minket ama „halzsírevő, nyomorult halász népek
kel” összeatyafiasítani. Na és hála istennek kitűrte a 
nagy zivatart és pedig diadalmasan s maradt is még 
elég ereje megrendíteni „a román dicsőséget”, s be
bizonyítani, hogy bizony az oláhok későbbi beván
dorlók, kiknek bölcsője nem az Olt és Temes között 
ringott; hanem a Balkánban és így in ultima analysi 
a Bratiano úr „történelmi joga” nevetséges, nem pe
dig Magyarországé.

Hunfalvy a rumunok származására és beköltözésé
re vonatkozó tudományos elméletét „Ethnographiájá”- 
ban fejti ki, de a kérdés itt vázolt körvonalazásával 
nem elégedik meg; hanem azt részletesen tények
kel és oklevelekkel támogatva„A rumun nyelv” (Nyelv- 
tudományi Közlemények XIV köt. és külön lenyo
matban is), „Bolla Márton és Éder Károly meg az oláh 
incolatus” (Századok. XIII. é.f.) czímű dolgozataiban 
kétségbe-vonhatlanul be is bizonyította.

Tudtomra a magyar irodalomban e kérdés körül 
bővebb vitatkozás, részletesebb megbeszélés nem 
támadt. Egy-két író, mint Vécsey Tamás (Havi Szem
le I. köt. 3. fűz.), Deák Farkas (Erdélyi Figyelő. 6. sz. 
1880) mellékesen ugyan egy-két megjegyzéssel Hun

89



falvi állítását tagadták; de jobb lett volna saját tudo
mányos reputátiójok érdekében, ha hallgattak volna. 
Tudomásom szerint a rumun tudósok sem foglalkoz
tak Hunfalvy állításával; sőt az egy Hasdent kivéve 
nem is igen tudnak róla. De Hunfalvy ebbeli műkö
déséről tudomást vett a német tudomány s azokat 
nemcsak egyszerűen tudós hozzávetéseknek, ha
nem bebizonyított tényeknek tartja. így Miklosich a 
rumunok költözködéséről írt dolgozatában hivatko
zik rá épp úgy, mint Katuzniacki, ki Miklosich állítá
sait históriai tényekkel és oklevelekkel bizonyítja e 
dolgozat folyamán.

A rumunok eredetére nézve a közönségesen el
terjedt históriai közvélemény azt tanítja, hogy ők a 
trajanusi Dacia, a mai Erdély egykori római gyarma
tosainak egyenes ivadékai, hogy tehát római utódok, 
kik Erdélyben születtek és így megelőzték Erdély 
birtokolásában a magyarokat. A rumun és más tudó
sok szerint római eredetre vallana első renden a nyelv, 
mely nem vegyülés és bomlás által állott elő, mint a 
többi román nyelv, mint a franczia, olasz, spanyol; 
hanem folytatása volna a classicus latin mellett köz- 
használatban levő népies latin nyelvnek (lingua rustica). 
Ezt tanítja nemcsak Dicsőszentmártoni Major Péter, 
-  hanem maga Cipariu is, ki a bukaresti akadémiá
ban egy kezénél levő, Erdélyben talált viaszos tábla 
feliratával akarta ezt történelmileg bebizonyítani. A 
„Magyar Nyelvészet” olvasói pedig emlékezhetnek 
arra is, hogy mit mond erre vonatkozóan (II. köt. 244. 
1.) Fekete (Negrutiu) János: „Trajanus és Aurelianus 
Daciában, ahol Trajanus római császár által Krisztus
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születése utáni 105-ik évben azokba hozatott és te 
lepített római gyarmatok, kik magokat mai napig ro
máninak nevezik magok nyelvén, a valódi római nép 
köznyelvének egyik dialectusát beszélik, melyet ők 
Limba romana, az idegen írók Lingua Daco-valachica- 
nak, vagyis Dacoromananak neveznek.

Hasden pedig, ki a többiektől abban tér el, hogy a 
rumunság bölcsőjéül nem Erdélyt veszi fel; hanem 
Olteniát és Hátszeget, -  azt mondja, hogy itt, hol a 
dákság leginkább meg volt gyökerezve, tisztán meg
maradhatott és minden dialectus nélkül fejlődhetett 
a rumun nyelv a latin és dák nyelvből, -  és pedig úgy, 
hogy abban a Cyrillus előtti időből egyetlen szláv ki
fejezés vagy szó se legyen, m ert ami idegen elem 
van a rumun nyelvben, az újabbkori szlavismus meg 
germanismus.

Hunfalvy azonban ez állítást tagadja és bebizonyít
ja, hogy a rumun nyelv nem rómaiabb a többi román 
nyelveknél s hogy éppen oly vegyülési, bomlási fo
lyamatnak eredménye, mint amazok. Először is ki
mutatja, hogy teljesen nem igaz, mit Hasden állít, 
hogy „négy, öt különböző tartományban élő s egy
mást alig ismerő tíz (?) millió rumun mindenütt dialec- 
tusok nélküli azon egy nyelven beszél”, m ert vilá
gos és maguk a rumun nyelvtudósok tanítják, hogy két 
rumun dialectus ismeretes: a dák-rumun és a makedo- 
rumun, melyhez még az isztriai oláhok nyelve is tar
tozik. Kimutatja, hogy e dialectusok között sokkal 
nagyobb, mind hangtani, mind alaktani tekintetben 
az eltérés, mint p. a magyar nyelv egyes dialectusai 
között. A két dialectus között levő különbséget pe-
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dig olyan szók sorozatán teszi világossá, melyek azo
nosak a latinban és rumunban. Azután hozzá fog a 
rumun nyelv alaktani leírásához és itt a hasonlítás 
könnyebben eszközölhetése miatt felveszi az olasz 
nyelvet is. És kétségbevonhatlan igazságú adatokkal 
kimutatja, „hogy a rumun vagy oláh nyelv egy nyo
mon jár az olasszal, hogy az tehát evvel nemcsak föld
rajzilag, hanem belső mivoltánál fogva is legköze
lebb kapcsolatban áll, hogy támadásának ideje nem 
előzte meg az olasz nyelv támadását, hogy az oláh 
nyelv oly termése a latinnak, mint az olasz, azt tehát 
úgy lehet és kell a latintól származtatni, mint emezt.”

Ezután kimutatja azt a hatást, mit a szláv nyelv 
tett a rumun nyelvre s miután a dolog szótári részét 
illetőleg utasított Miklosich „Die slavischen Elemente 
im Rumunischen” czímű dolgozatára, alaposan ki
mutatja azt a hatást, melyet a szláv nyelv tett a rumun- 
ra alaktani tekintetben s a mely hatás mindenesetre 
a Cyrillus előtti időből való.

A rumun nyelvnek egyik fő sajátsága az articulus 
hátravetése, mely által a többi román nyelvektől tel
jesen különbözik p. az olaszban az articulus a szó előtt 
áll: il lupo, a rumunban pedig hátul: lup-lu, olasz la 
donna, rum. doamna-a. Az articulus ilyen hátraveté
se a bolgárszláv és az albán nyelvben is megvan s 
miután a szláv nyelvek között csupán a bolgárban van 
meg az articulus, világos, hogy ez egyenesen bolgár
szláv hatás eredménye. Az amit Cipariu az articulus 
hátravetésének ős-rómaiságáról mond a homo ille, qui; 
a görög d á vSqpomoq óq, rj Auvp rj-féle kifejezések 
alapján, nem egyéb mint hallucinatio, melynek nem
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csak a történelmi, -  hanem a nyelvtudományi felfo
gás is ellene mond, mert az articulus származásának 
története teljesen ellenkezik Cipariu felfogásával.

Van még a rumunban más is, mi a szláv hatás ered
ménye és pedig ez a tagadó vagy fosztó szócska al
kalmazásánál látható. A latinban két ily tagadást, fosz- 
tást jelentő szócska van: a ne vagy nec és in. Ezeket 
nemcsak az olasz nyelv tartotta meg részben, hanem 
a rumun is, bár sokkal kisebb mértékben. De a latin
ban és olaszban van még egy másik in szócska is, 
mely nem hogy tagadást vagy fosztást jelente: ha
nem éppen annak ellenkezőjét p. instare. És ez a tu
lajdonítójelentéssel bíró in szócska éppen olyan gyak
ran fordul elő a latinban, mint a tagadást jelentő. És 
ez így van az olaszban is, de nincs így a rumunban, 
mert itt a tulajdonító in mindegyre szőkébb térre szo
rította a fosztó, tagadó in-1 és helyette a ne szócskát 
kezdette mind gyakrabban használni p .felix az olasz
ban felice, rumunban ferice, infelix az olaszban is infelice, 
de a rumunban nem lehet inferice, hanem neferice; a 
latin formosus és tagadója informosus, az olaszban is 
formoso és informe, -  de a rumunban frumosu és ta
gadója ne-frumosu. És ezt a tagadó szócskát a rumun 
nyelv nem vehette saját magából, m ert mint láttuk, 
a román nyelveknek nem sajátja, ez tehát idegen ha
tás és pedig szláv hatás eredménye. És ez most any- 
nyira uralkodik a nyelvben, hogy nemcsak latinos szók
hoz; hanem idegenekhez is kapcsolódik, tehát ne- 
armatu, ne-ascephatu, ne-auzitu mellett ne-bantuitu 
(bántatlan), ne-hotaritu (határozatlan), ne-norokosu 
(szerencsétlen), ne slobodu is van.
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A szláv hatás még erősebben mutatkozik az által 
is, hogy a rumun nyelv szláv praepositiókkal is ala
kít szókat, habár nem igen sűrűn p. a szláv o praeposi- 
tióval, mely jelentésére nézve megfelel a magyar meg, 
el igekötőnek p. az oroszban bivat = lenni, obivat meg
lenni. Ebben az értelemben használja a rumun nyelv 
is, úgy a latin, mint nem latin szóknál p. móri = hal
ni, omori = ölni, moritu -  halott, omoritu = meg
öletett. De gyakran használja a po praepositiót több
nyire szláv szóknál: kladi = rakni, pokladigoni = va
dászni, pogoni = hajtani.

Ezek a feltűnőbb jelenségek, melyek egyenesen 
a szláv nyelv hatásának tulajdoníthatók s a melyek 
által a rumun nyelv a többi román nyelvektől lénye
gesen különbözik. E kétségbevonhatatlan tények bi
zonyítják, hogy a rumun nyelv ép oly processus ered
ménye, mint a többi román nyelvek, hogy ez nem 
egyenes vegyületlen sarjadéka egy ősibb népies la
tin nyelvnek: hanem egy oly román nyelv, melynek 
megalakulásánál a szláv nyelv és pedig a bolgár-szláv 
nyelv fontos szerepet játszott. A román nyelv alaku
lásának eme története kétségbevonhatlanul bizonyít
ja, hogy a román nép és nyelv bolgár-szlávok között 
alakult meg: tehát nem a Kárpátokon belül, hanem a 
Balkánon.

Említettük, hogy a rumun nyelv két ágra oszlik, 
a dák-rumunra és makedo-rumunra. A két ág közöt
ti egyezés oly nagy, oly belső, hogy azokat két kü
lönböző nyelvnek nem lehet tartani. És éppen azok 
az idegenségek, melyek által a rumun nyelv a többi 
román nyelvektől elválik, azonosok a két rumun nyelv
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ágban, -  így tehát a két dialectus egy nyelvet teszen 
ki. Ebből az egységből az is következik, hogy ez a 
kettős nyelv, csak egy helyen és pedig túl a Dunán a 
Balkánban, nem pedig a Dunáninnen vagy éppen a 
Kárpátok között támadt volna.

Hogy a rumun nyelv nem keletkezhetett a Kár
pátok között, arra döntő bizonyíték ama viszony, mely 
a rumun és magyar nyelv között van.

Tegyük fel, hogy igaz a dák-rumunság, az erdélyi 
autochtonság és mind igaz, mit a rumun történet- és 
nyelvtudósok a rumun nyelv történetéről beszélnek. 
Ez esetben akkor, mikor a magyarok elfoglalták Er
délyt, ott egy teljesen megalakult rumun nyelvet ta
láltak volna, mely kétségkívül hatott volna a magyar 
nyelvre és pedig, ha megengedjük ama magas római 
culturát, mellyel ez időben bírt az erdélyi rumunság, 
bizonyára erősen is hatott volna a magyar nyelvre, 
mint hatott a szláv nyelv. És így az erdélyi magyar
ság nyelvében bizonyára rumun hatás volna észre
vehető, mint a magyarországiban szláv hatás; de e 
rumun hatás az erdélyi magyarság nyelvében nem 
vehető észre, m ert abban is ugyanaz a szláv hatás 
található, mi a magyarországiban. Tehát e tanúság
tétel szerint el kell fogadni azt is, hogy Erdélyben a 
magyarok a honfoglalás idejében épp úgy szlávokat 
találtak, mint Magyarországon, és ott az időben rumun
ság nem volt.

Azt állítottuk, hogy az erdélyi magyar nyelvre nem 
volt hatással a rumun nyelv. Vajon igaz-e ez? Edelspacher 
Antal a „Nyelvtudományi Közlemények” XII. köte
tében részletesen kimutatja azt a hatást, mit a rumun
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nyelv te tt a magyarra és végeredményül a követke
zőket mondja: „A rumun kölcsön szók legnagyobb 
része csak a legújabb korban jutott nyelvünkbe. Az 
ó-magyarban hiában keresünk rumun elemeket, mert 
azok a közép-magyarban sem találhatók fel, pedig a 
közép-magyarnyelv számos emlékei Kelet-Magyar- 
honban jöttek létre (Az ú.n. Tatrosi codex rumun te 
rületen, Moldovában, azonban ez sem tartalmaz rumun 
elemeket), ott, hol a magyarság a rumunokkal ré 
szint együtt lakik, részint érintkezik. E feltűnő je
lenség arra enged következtetnünk, hogy e két nép 
hajdani érintkezése nem volt sem oly benső, sem oly 
nagy mérvű, mint mai napság. Rössler szerint a rumun 
nép csak a 13. században kezde Erdélyben feltüne
dezni. A magyar nyelv rumun elemei megerősítik e 
véletet, m ert a legrégibb magyarságban nem talá
lunk rumun elemeket. A kölcsönszók minőségét il
letve, az állami és egyházi fogalmak, úgy egyáltalá
ban a magasabb míveltségi tényezők fogalmai, illet
ve nevezetei a kimutatásban nincsenek képviselve. 
A rumun kölcsönszók nagyrésze nomád életmódot 
tüntet elénk.”

A rumun és magyar nyelv e tanúságtételéből azt 
kell következtetni, hogy e két nyelv akkor kezdett 
egymással érintkezni, mikor már az egyik t.i. a ma
gyar teljesen meg volt alakulva, tehát későbben, az 
Árpád korszak vége felé és még később. De ha meg
vizsgáljuk ama hatást, melyet a magyar nyelv tett a 
rumunra, úgy találjuk, hogy ez sokkal nagyobb volt, 
mint amaz. És Hunfalvyé az érdem, hogy ő a magyar 
elemeket részletesen kimutatta a rumun nyelvben.
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Történtek ugyan ő előtte is egyes erre vonatkozó 
reflexiók, melyeknek azonban nem igen volt valami 
fontosabb tudományos értékök, m ert Jerney ugyan 
számos magyar szót mutatott ki a moldvai rumun nyelv
ben, csakhogy azok inkább szláv szavak, melyek meg 
vannak a rumunban is, noha oda valószínűen igen 
sok a magyar nyelv csatornáján jutott. Amit Rössler 
és Miklosich tettek e téren, az ugyan jóval tudomá
nyosabb, mint a Jerney-féle, csakhogy ezek amolyan 
töredékes ráutalások voltak, mintsem tudományos 
egészet képező dolgok, valamint csak ilyenekül te 
kinthetők amaz egyes ráutalások is, miket Cihac: „Dicti- 
onnaire d’Étymologie Daco-romane” czímű művé
ben is találhatni. Rumun íróknál a rumun nyelv ma
gyar elemeiről nem igen van szó s nem is lehet, mert 
az szentségtörés bűne volna ama rumun nyelvvel 
szemben, mely egyenes folytatása Cicero és Tacitus 
nyelvének.

Az a kérdés, hogy valóban volt-e hatással a ma
gyar a rumun nyelvre? Nem tekintjük e kérdés vizs
gálatánál az egyes dialectusokat, mint a bánátit és 
erdélyit, hol kétségbevonhatlan, sőt szembetűnő je
lei vannak a magyar nyelv hatásának, nemcsak szó
tári, hanem alaktani tekintetben is, -  hanem az iro
dalmi nyelvet, azt a nyelvet, mely a rumun nyelvtu
dósok és történészek műveiben s a bukaresti akadé
mia szótárában található. Hunfalvy azt állítja, hogy a 
magyar nyelv nagy hatása itt is kimutatható, éppen 
úgy, mint a nép nyelvében, hol „omulu kipzuesce, Dum- 
nezeu hotaresce (ember képzel (tervez), Isten hatá
roz (végez)) közmondásnak nem egy párját találni.

97



íme a nép nyelvébe nemcsak egy magyar közmon
dás ment át, hanem még magyar képző is. Ilyen az s 
képző p. suta = száz, suta-s-u = százados, cepa -  
karó, cepesu = karós, klaka -  kaláka (úrbéri mun
ka), klaka-su = kalákás; a ság, ség képző sugu alak
ban: mesteru = mester, mestersugu vagy mestesugu 
= m esterség, prietenu = barát, prietesug = barát
ság.

A rumun nyelv magyar elemeinek szótári részét 
136. czikkben tárgyalja Hunfalvy. E kölcsönzött sza
vakból észre lehet venni, hogy a magyar nyelv hatá
sa nemcsak általánosabb volt a rumun nyelvre, ha
nem fontosabb is, mint a rumuné a magyarra; mert 
itt a kölcsön vett szavak nem egyes, a népélet alsóbb 
rendű mozzanatára tartozó szavak; hanem a vallási, 
jogi és társadalmi élet eszméinek kifejezésére szük
séges szavak. Míg a magyar nyelvnek nagyon kevés 
szüksége volt a transcendentalis eszméket idegen 
kölcsön vett szavakkal fejezni ki, addig a rumun nyelv
nél úgy találjuk, hogy azok igen tetemes része köl
csön vett szó, sőt nehánya éppen magyar szó is.

A legrégibb (1580) nyomatott rumun miatyánk
ban e mondatot találjuk: „sí nu ne duce in napaste, 
ce ne izbaveste pre női hitleriül” (s ne vígy minket a 
kísérteibe, de megszabadíts a gonosztól). Stroíéi Luk
ács moldvai logofet (kancellár) 1593-ki fordításában 
ez a mondat következőképpen van: „si nu dutze pre 
no la ispitire, tze ne mentueste pre női de viclianul”. 
A miatyánk e mondatában két magyar szót találunk: 
hitleriül vagy fitlanul vagy viclianul alakokban, mi 
nem más, mint a magyar hitlenül; mentuiaste vagy
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mentueste a magyar menteni. De e két szót nemcsak 
itt találjuk meg, hanem megtaláljuk a szótárokban is, 
ugyanis a Budai Szótár és Pontbriant szerint víklen 
annyit jelent: hamis, álnok, ravasz. Cihac és a Buka
resti Szótár nem említik meg, úgy látszik szándéko
san mellőzik; de Pontbriant szótárában a víklen-1 a 
magyar hívtelen-tői származtatja. Hogy a víklen, fitten 
nem egyéb, mint a magyar hitlen szó, az bizonyos, 
mert a h betűt a rumun/-nek, y-nek is ejti és felvált
va, hogy a szóközepén a t k-vá lett a víklen-ben, arra 
is van eset, hiszen a rumun énekes fiú a Bethlehemet 
Viklemu-nak ejti. A mentuaste vagy mentueste szó a 
mentui igének conjunctivus praesense. Magának az 
új testamentomnak is ez a czíme: „Noulu Testamentu 
alu domului si Mentui toriulu nostru Jisusu Hristosu”. 
Ez a mentueste vagy mentui szó is magyar és nem 
egyéb mint a menteni ige; de a rumun szótárírók ezt 
nem ismerik el; hanem annak latin eredetét vitatják 
és a Budai Szótár a manu tueor-ból származtatja és 
azért ß-val m antui-nak írja, de kiejtése ugyan egy 
akár ö-val, akár e-vel írja. A Bukaresti Szótár szintén 
mantui-1 ír és azt mondja, hogy ennek római alakja a 
Plautusnál előforduló mantutor szóban van; csakhogy 
Plautusnál manstutor áll, a mi szintén nemcsak ánaE, 
Asyójjvvov, hanem elromlott alakja a helyesebb amans- 
tutorem-nek és azért Plautus versét nem: ,yideo eccum, 
qui manstutorem me adoptavit bonis” kell olvasni, 
hanem így: ,yideo eccu, qui amanstutorem me adop
tavit suis bonis.” (L. Spengel-féle kiadás 1868). íme 
tehát bizonyos, hogy az üdvözítő neve a rumun nyelv
ben nem más, mint a magyar mentő szó, valamint a
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gonosz neve is a magyar hitien, ami a régi vallásos 
felfogás szerint csakugyan a leggonoszabb volt.

De ha a már említett szótárok nyomán vizsgáljuk 
a rumun nyelv szókincsének azt a részét, mely a leg
több vallási vagy transcendentalis eszmék kifejezé
sére szolgál, még fogunk magyar szókra akadni p. 
aldui = áldani, aldasu = áldás, oldamasu = áldomás. 
E szavak, úgymond Hunfalvy, azért kiváló fontossá
gúak, m ert világosan mutatják, mennyire terjedt a 
magyar élet és szokás hatása a régi korban. Az em
lített 136. czikkben felsorolt szavaknak igen te te 
mes része fejez ki ilyen magasabb mívelődésre tar
tozó dolgokat, mik bizonyos tanúságot tesznek a mel
lett, hogy a magyar és rumun nyelv abban a korban 
kezdett érintkezni, mikor a magyar nyelv alakulása 
teljesen be volt fejezve, úgy hogy a még alakulásban 
levő rumun nyelv nem hathatott rá oly erővel, mint 
a magyar a rumunra. íme tehát ez azt bizonyítja, hogy 
a magyar nyelv régibb ama területen, melyen a rumun- 
nal találkozott, mint a rumun. Históriai tény, hogy a 
mai Havasalföldön és Moldvában előbb voltak ma
gyarok, mint rumunok; sőt a Szörénységben, melyet 
Hasdeu Oltenianak nevez, előbb volt római kath. püs
pök, mint görög. A milkoviai püspökséget Hasdeu is 
elsőnek ismeri el.

A nyelv tanúsága alapján bátran és határozottan 
kimondhatjuk tehát, hogy Erdélyben rumunok a ma
gyarok bejövetele előtt nem voltak, hogy Erdélyt ép
pen úgy, mint Magyarországot szlávok lakták, kiket 
a magyarok egészen nem enyésztettek el. Hogy Er
délyben szlávok is laktak, azt Anonymus is elismeri, 
az semmi kétséget nem szenved.
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De van még a magyar nyelven kívül egy igen ha
talmas bizonyíték, mely arra mutat, hogy Erdélyben 
a magyarokat megelőzőleg szlávok laktak, kiket az
tán a mind nagyobb számmal beköltöző és szaporo
dó rumunok emésztettek el. E tanúságot az Erdély
ben található szláv eredetű helynevek szolgáltatják, 
még pedig ama területeken, hol a rumunok nemcsak 
legtömegesebben laknak; hanem amelyek a rumun 
tudósoktól mint a rumun nép bölcsői vétetnek fel, p. 
Hunyadban, Hátszeg vidékén is. Gyulafehérvárt a 
rumunban nem Álba Julia-nak vagy ilyesminek hív
ják, mint latinul, hanem Belgrádnak, mely szláv nyel
ven annyit tesz Fehérvár; sőt az egykori híres Ulpia 
Trajana-t is Gredistyenek nevezik, mit bizony a rumu
nok, a rómaiak az egyenes utódai, -  aligha tesznek 
vala, vagy mit keres éppen e vidéken az a sok szláv 
helynév mint Briznik, Dobra Brád, Dumbravicza, Ter- 
nava, Toplicza stb. és miért van csupán egy-két hely
ségnek rumun nevezete, mely nevezetek rendsze
rint fordításai a magyar névnek p. Szerdahelyet Mercur- 
nak hívják rumunul, németül pedig Reussmarkt-nak, 
latinul Villa ruthenorum mi azt bizonyítja, hogy ruthén 
telep volt, -  a német Reussmarkt sem tesz egyebet 
és azért közönségesen hibásan írják Reismarkt-nak.

E hely-nevek, ha állana, mit az erdélyi autochton- 
ság hívei állítanak, bizonyára nem volnának szlávok; 
hanem latin eredetű rumun szavak. Ha a római légio
náriusok és colonisták nem pusztulnak el Erdélyből, 
miként lehet, hogy az általok alapított városok nevei 
nemcsak egyszerűen feledésbe merültek, hanem szláv 
nevezetekre változtak? Miféle ösztön vagy ötlet kény
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szerítette a latin eredetű rumunokat, hogy a nyelvök 
szellemének megfelelő helyneveket elvessék és szláv 
nyelven nevezzék el? És ha a szlávok semmi hatás
sal nem voltak a rumunságra, micsoda inspiratio út
ján jöttek a szláv nevezetekre? Erre feleljenek meg 
a rumun tudósok, kik még a mentuit is ki tudják Plautus 
nyelvéből magyarázni.

De a rumunság bevándorlását és pedig a honfog
lalás után századok múltával való bevándorlását, nem
csak a nyelvtudomány segítségével lehet nyilvánva
lóvá tenni, hanem oklevelesen, históriailag is. De ha 
semmi más nem volna kezünkben bizonyító erejű va
lami, mint a nyelv maga, az is elég volna positiv bi
zonyítékokat nyújtani oly esetben, midőn az ellen
kezőt kétségbevonhatlan tényekkel és oklevelekkel 
bebizonyítani nem lehet; mert ténynek vehetjük, hogy 
a nyelv története a nemzetek őstörténetét illetőleg 
többet bizonyít, mint a krónikák.

Bizony csodálhatnók és méltán csodálhatnók, ha 
nemzeti tudományosságunk történetében is nem ta
lálkoznánk hasonló látni nem akarással, hasonló szán
dékos tudományos vaksággal -  a rumun írók amaz 
elfogultságát, mellyel vizsgálódásuk körében a szem
beötlő tényeket, nemcsak hogy figyelemre nem mél
tatják, hanem szándékos módon elpalástolni, elfödni 
igyekeznek, csupán nemzeti álbüszkeségből. Én nem 
tudom, vajon e képzelt rómaiság, ez a nagy ősök di
csőségén való folytonos kérődzés okozza-e, hogy a 
rumun nemzet intelligentiájának egy része éppen 
semmit sem akar a viszonyokkal a képzelt múlt po
litikai nagyságából lealkudni, hanem képzelődésé
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ben még az oly tényeket is igyekszik a nemzeti nagy
ság folyományának tekinteni, melyek éppen az el
lenkezőt jelentenék. Én azt hiszem, hogy Cipariut 
nem tudatlansága kényszeríti arra, hogy a rumun nem
zetnek a hunok által való elnyomatásáról szónokol
jon, mert hiszen ő jól tudja, hogy a rumunságnak az 
egyházi-szláv nyelv igájából való felszabadítására az 
első lépést az erdélyi fejedelmek, e barbár hun utó
dok tették és dr. Ilarion Puskariu is tudhatná, hogy 
az első rumun könyvnyomtató kolozsvári reformá
tus magyar ember, Páldi István volt, valamint Helia- 
dénak és Obédénarenak sem ártana figyelembe ven
ni, mikor a bukaresti akadémiában Sinkai György
ről, mint a „legnagyobb ramnes”-ről és „a rumunság 
mártír”-járól szónokolnak, hogy ezt a nagy ramnest 
sem a magyarok igyekeztek mártírrá tenni, hanem 
egy román püspök, kinek üldözése elől egy erdélyi 
magyar úr udvarába menekült, hol hat évig nevelős- 
ködött és később a budai egyetemi nyomdánál, mint 
állami tisztviselő működött. De hiába a „római nya
valya”, mint Hunfalvy igen találóan nevezi, igen kön
nyen láthatja a pártfogásban és hivatal adományo
zásban az üldözést, a mártírságot, -  hogy ne, mikor 
a sámsondi oláh fiúból a legnagyobb ramnesek egyi
két csinálja; csakhogy a barbar hunok ivadéka, kit a 
tárgyilagos igazsághoz Európa levegője hozzá szok
tatott, ebben ferdítésnél és rosszakaratú hálátlan
ságnál egyebet nem láthat.

De mint állítok, a rumunok későbbi beköltözését 
oklevelesen is meg lehet bizonyítani és ezt Hunfalvy 
„Bolla Márton és Éder Károly meg az oláh incolatus”
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czímű dolgozatában meg is teszi, felhasználván min
den erre vonatkozó történelmi kútforrást.

Tény, hogy Erdély földje meglehetősen lakatlan 
volt az Árpádok korában. Ezt bizonyítja a szászok be
telepítésének esete is, mert a szászoknak Geyza ki
rály lakatlan üres földeket ajándékoz. A városokat 
jövevény németek alapítják, semmi nyoma rumun 
városi lakosságnak, a bányászat művelése is német 
települők által kezdetik meg, rumun bányász lako
sokról nem tud semmit a történelem. 1211-ben II. 
András a Barczaságot odaajándékozza a német lova
goknak, mint üres és lakatlan földet. 1222-ben II. András 
megújítja az 1211-ki adományt, de nemcsak megújít
ja, hanem meg is bővíti a mai Nyén = Kruzburg (Kreuz- 
burg) birtokával és ez az első oklevél, hol az oláhok 
megemlíttetnek. A király a lovagoknak megengedi, 
hogy sót a Maroson és Oltón szállíthatnak és vámot 
még akkor se fizessenek, ha a székelyek vagy olá
hok földén is járnak keresztül (cum transierint per 
terram Siculorum aut per terram Blacorum). Előfor
dulnak az oláhok még az 1224-beli híres Andreanum- 
ban is, hol megengedi a király, hogy a teutonok az 
oláhok és besenyők erdejét közösen használják a be
senyőkkel és az oláhokkal. Még előjönnek az oláhok 
egy 1228-beli iratban is, ugyanis Teodorik kun püs
pök, kit a székelyek nem igen szeretnek vala, így vi
gasztalja a székelyeket: „Ha Krisztus egyházában 
együtt lehetnek farkasok és bárányok, miért ne fér
hetnének abban össze székely, kun és oláh.” Ez azt 
is bizonyítja, hogy az erdélyi és havasalföldi kevés 
oláh katholikus püspökség alatt volt, tehát önálló oláh
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püspökségről s tekintélyes politikai szerepet játszó 
oláhságról ez időben szó sem volt. Ezt még világo
sabbá teszi IX. Gergely 1234-ki levele is, melyben 
elmondja, hogy a kun püspökségben -  mi minden
esetre Erdélyen kívül a mai Havasalföldön székelt -  
vannak oly emberek, kik magokat oláhoknak neve
zik s ámbár névszerint keresztyének, mégis külön 
szertartásokat követnek s olyanokat tesznek, mik 
ellenkeznek a keresztyénséggel. Megvetik a római 
egyházat s a szentségeket nem a kun püspöktől fo
gadják, hanem görög szertartású álpüspökökhöz fo
lyamodnak. Azért meghagyja a kun püspöknek, hogy 
nyelvüket tudó alkalmatos embert rendeljen oda püs
pöki helyettesnek, hogy ne legyen ürügyök a schismás 
püspökökhöz fordulni. A királyt pedig felszólítja, hogy 
kényszerítse az oláhokat azon püspök elfogadására, 
kit az egyház rendel nekik.

Ezekből könnyen össze lehet állítani Erdélynek 
tatárjárás előtti ethnographiai képét, mely minden
kit meggyőzhet arról, hogy itt a rumun lakosság gyé
ren, szórványosan, minden politikai és egyházi súly 
nélkül jön elő, úgy, hogy itt római életet folytató rumun- 
ságról szó sem lehet, hogy a rumunok erdélyi au- 
tochtonságáról való tan nem egyéb, mint mese, mint 
légből kapott állítás.

Nagyon term észetes, hogy a tatárjárás után E r
dély ethnographiai arcza megváltozik, az oláhok egy
re szaporodnak, úgy, hogy míg II. András 1231-ki ok
levelében a kerczi monostornak adományozott bir
tokon oláhok nem voltak, addig 1252-ben már vol
tak, mert az ekkor kiadott oklevélben ezt olvassuk:
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„inter terras Olahorum de Kircz”. Bizonyos tehát, 
hogy a monostor apátja a tatárjárás után ereszté a 
birtokra az oláhokat. De legjobban megmagyarázza 
az oláhok geographiai helyzetét közvetlen a tatárjá
rás után IV Bélának 1247-ben kiadott oklevele, mely
ben a johannitáknak adja az egész Kunországot az 
Ölttől és az erdélyi havasoktól kezdve „kivéve Szenesz- 
lausz oláh vajda földjét, melyet úgy mint a Lythen 
földjét az oláhoknak hagy meg”. Ez adománylevélből 
kitűnik, hogy a mai Oláhország is meglehetősen oláh 
lakosság nélkül való volt, mind az Oltón innen, mind 
az Oltón túl (Kunországban) és hogy az itt lakó olá
hok is a magyar király engedelméből bírták a földet. 
Az is figyelemre méltó, hogy bár a király a lovagok
nak lelkűkre köti az adományozott föld benépesíté
sét: de kiköti, hogy a lovagok az ő országából sem
miféle állapotú és nemzető parasztot, se szászt, se 
ném etet különös engedelem nélkül ne fogadjanak 
be. Ennélfogva tehát ide csak Halicsból vagy a du
nántúli tartományokból, Bolgár- és Szerbországból 
lehete jövevény lakosokat szerezni. Világos, hogy a 
befogadott, beköltözött lakosság nem lehetett más, 
mint az amúgy is vándorló, pásztorkodó oláhság, mely 
ez alkalommal nemcsak Havasalföldet, hanem Er
délyt is elözönlé.

E korban a rumunok sajátságos vándorló term é
szetűktől űzetve, hihetetlen messziségre jutottak el 
egyes csoportokban. így délen nemcsak Istriáig, ha
nem az adriai tenger egyes szigeteire p. Vegliara és 
Dalmatia partjaira is eljutottak, éjszakon ugyancsak 
a XII., XIII. század folytán egész Starokonstantinowig
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és Ostrog-ig. (Die Rumunen entwickelten seinerzeit 
eine ungeheuere Expansionslust und breiteten sich 
im Nordosten Europas im Laufe des XII. und XIII. 
Jahrhundertes bis in die Gegenden von Starokons- 
tantinow und Ostrog aus. Kaluzniacki-Miklosich: Über 
die Wan. der Rumunen [Ueber die Wanderungen der 
Rumunen in den dalmatischen Alpen und den Karpaten. 
Wien. 1879.]). Ha már ily messzire eljutottak és pe
dig tekintélyes számban, mint az Miklosich és Kaluz- 
niacki idézett művéből kitetszik, mennyivel könnyeb
ben ellephették a néptelen Havasalföldet és Erdélyt, 
hová még hivattak is.

Hogy az oláhok behivattak és pedig a Dunántúl
ról hivattak be, -  tanúsítja az is, hogy Brassó nagy 
temploma építésére oláhokat hív be Bulgáriából, ki
ket aztán a mai Bolgárszeg nevű városrészben tele
pít meg. Eléfordulnak e korban oláh kenézek és vaj
dák is, de azokról kimutatja Hunfalvy, hogy nem vol
tak valami magas politikai állások elfoglalói: hanem 
csak egyszerűen a telepítések vállalkozói, mint az 
úgynevezett soltészek; sőt a vajdák sem voltak poli
tikai vagy administrativ tényezők, közjogi tekintet
ben semminemű fontossággal sem bírtak, hiszen a 
czigányoknak is volt vajdájok; de kinek juthatna eszé
be a czigányokban valaha közjogi súllyal bíró nemze
tet keresni Magyarországon.

Továbbá kimutatja, hogy a fogarasi és omlási önálló 
oláh vajdaságról való beszéd nem egyéb, mint alapta
lan álomhüvelyezés, éppen úgy, mint az, hogy Radu 
Negru felkerekedvén Fogarasból a Dimbovicza mel
lett Kimpu Lungun Bukarestet megalapítja, holott
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Fogarasban szó sincs oláhságról a tatárjárás utánig; 
mert az az 1231-ből szóló erdélyi káptalani bizonyít
vány, mely azt mondja, hogy Bója földét, mely Szom
bathellyel határos, Trulh ősei bírták attól az időtől 
fogva, mikor a blakok földje még a bolgároké volt és 
Fogarashoz tartozott, nem azt bizonyítja, -  mint Hasdeu 
hiszi, hogy Fogaras önálló román herczegség lett vol
na; hanem egyszerűen csak azt, hogy Bója földjén 
előbb bolgárok laktak és Fogarashoz tartoztak és hogy 
a magyar király, mint Fogarasnak ura, Bója földjét, 
melyen előbb bolgárok laktak, az oláhoknak engedi 
által.

Végül azt is kimutatja Hunfalvy, hogy oláh püs
pökről a XV századig nincs szó és hogy az erdélyi 
oláhok a munkácsi ruthen püspök hatósága alá tar
toztak, valamint azt is, hogy a 1437-ki kolozsmonos- 
tori oklevél nem azt bizonyítja, mint az oláh folya
modók hiszik, hogy az oláhok Erdélyben a magyar
sággal egyenlő jogúak lettek volna, mert az oklevél 
következő szavaiban: „Universitas Hungarorum et 
Valachorum in his partibus Transilvanis in quorumque 
possessionibus commorantium”, mások birtokain la
kó magyar és oláh jobbágyokról van szó.

E szerint tehát nemcsak a nyelv, hanem históriai 
okiratok is bizonyítják, hogy Erdélyben a magyarok 
bejövetele előtt államot alkotó, római életet és jogot 
folytató és használó rumunságról szó sem lehet; hogy 
Erdélyben rumun püspök a XV századig sohasem volt; 
hogy az Árpádházi királyok alatt nemcsak Erdély
ben, hanem Moldovában és Havasalföldön sem lehet
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szó önálló rumun államról vagy herczegségről: hogy 
tehát az erdélyi autochtonság éppen úgy mese és be
tegség, mint a rómaiság.

(Magyar Szemle 1881, 330-343.)
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