
Több mint négy éves elõ ké szí té si,
ku ta tá si, szer ve zé si, szer kesz té si mun -
ka után 2016 jú ni u sá ban nap vi lá got lá -
tott a Szé kely föld tör té ne te cí mû há -
rom kö te tes mun ka. Nap ja ink ma gyar
tör té net írá sá nak egyik leg je len tõ sebb
szin té zi se szü le tett meg. Az el múlt idõ -
szak ban be mu tat ták Székelyudvarhely-
tõl Bu da pes ten ke resz tül Bé csig, saj tó -
ban, szak lap ok ban is mer te té sek, re cen -
zi ók je len tek meg, vi táz tak ró la, mél tat -
ták és kri ti zál ták szak mai fó ru mo kon,
be szél ge té se ken. A há rom kö te tes mun -
ka eré nye i vel és hi bá i val együtt mér -
föld kö vet je lent a szé kely föl di, Szé -
kely föld rõl fo lyó tör té nel mi ku ta tás -
ban. A tör té ne lem fo lya mán, le gyen az
a Ma gyar Ki rály ság, az Er dé lyi Fe je de -
lem ség, a Habs burg Bi ro da lom, a bol -
dog bé ke idõk vagy az 1918 utá ni Ro -
má nia, Szé kely föl det egy sa já tos köz -
igaz ga tá si egy ség, re gi o ná lis szé kely-
ma gyar ön tu dat jel le mez te. Ez a sa ját -
sá gos szé kely tör té nel mi múlt, il let ve
iden ti tás a szé kely ség ál tal a tör té ne -
lem fo lya mán be töl tött ka to nai szol gá -
lat ból és az ab ból fa ka dó sa já tos sza -
bad ság jog ok ból ered. 

A ré gió tör té nel mi múlt já nak ösz-
szeg zé sé re, il let ve kul tu rá lis örök sé gé -
nek szám ba vé te lé re elõ ször Or bán Ba -
lázs vál lal ko zott, A Szé kely föld le írá sa
cí mû, 1868–1873 kö zött meg je lent hat -
kö te tes mun ká já ban, ame lyet 1889-ben
meg je lent Torda vá ros és kör nyé ke cí -
mû írá sá val egé szí tett ki. Az Or bán
Balázs-i mû a mai na pig meg ha tá roz za
a ma gyar köz gon dol ko dás a ré gi ó ról ki -
ala kí tott ké pét, és el mond hat juk ró la,
hogy a ma ga ko rá ban pél da ér té kû, tel -
jes kö rû fel dol go zás nak szá mí tott Szé -

kely föld múlt já ról, le gen dá i ról és a 19.
szá zad kö ze pé nek szé kely min den nap -
ja i ról. Az el múlt kö zel 150 év ben
szám ta lan szor fel me rült a ré gió tör té -
nel mi múlt já nak szak sze rû fel dol go zá -
sa. Több eset ben tör tén tek er re néz ve
kez de mé nye zé sek, 1874-ben Ko lozs vá -
ron a gróf Mikó Im re ál tal ve ze tett bi -
zott ság Sza bó Ká rolyt bíz ta meg a ré gió
tör té ne té nek meg írá sá val, õ azon ban 
a Szé kely Ok le vél tár ki adá sá ra össz -
pon to sí tott. Ha lá la után Szádeczky
Kardoss La jos foly tat ta a mun kát, és
1927-ben meg je lent A szé kely nem zet
tör té ne te és al kot má nya cí mû írá sa,
mely a kez de tek tõl az el sõ vi lág há bo rú -
ig dol goz ta fel a ré gió tör té ne tét, in téz -
mény tör té ne ti meg kö ze lí tést al kal maz -
va. A Rugonfalvi Kiss Ist ván ál tal szer -
kesz tett A ne mes szé kely nem zet ké pe
há rom kö te tes írás váz la tos ké pet nyúj -
tott a tér ség tör té ne té rõl, föld raj zi, tár -
sa dal mi-gaz da sá gi ar cu la tá ról, de ez a
mû nem fe lelt meg a kor tu do má nyos
szín vo na lá nak. A má so dik vi lág há bo rú
utá ni idõ szak nem ked ve zett a tér ség
múlt ját be mu ta tó tu do má nyos ala po -
kon nyug vó szin té zis meg írá sá nak.
Szé kely föld rõl szó ló össze fog la ló tu do -
má nyos mun ka ki adá sát kü lön bö zõ
okok kés lel tet ték: im pé ri um- és rend -
szer vál tá sok, meg fe le lõ po li ti kai és
anya gi tá mo ga tás hi á nya, az alap ku ta -
tá sok el vég zé sé nek be szû kü lé se a kom -
mu nis ta rend szer ben. 

A ma gyar tör té net írás mér föld kö vét
je len tet te az 1986-ban Bu da pes ten
meg je lent há rom kö te tes Er dély tör té ne -
te, amely a kor leg fris sebb ku ta tá sa it
tet te köz zé, és je len tõs vissz han got vál -
tott ki a ro má ni ai tör té nész és po li ti kai
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kö rök ben. Az Er dély tör té ne te cí mû
mun ka azon ban a föld raj zi és ter je del -
mi kor lá tok ból is ki fo lyó lag csak rész -
ben fog lal ko zott Szé kely föld tör té ne ti
múlt já val. 

Az el múlt 30 év ben je len tõs vál to -
zá sok tör tén tek a szé kely föl di tör té ne ti
ku ta tás ban: az 1989-es rend szer vál to -
zást kö ve tõ en töb bé-ke vés bé el ér he tõ -
vé vál tak a ro má ni ai le vél tá rak ad dig
ke vés bé ku tat ha tó for rá sai, az idõs
nem ze dék mel lé fel so ra ko zott egy új
tör té nész ge ne rá ció, amely az el múlt
év ti ze dek ben ta nul má nya it Ko lozs vá -
ron, Bu da pes ten vagy más egye te mi
köz pon tok ban vé gez te. Mun ka cso por-
t ok ala kul tak, szak mai ta lál ko zók szer -
ve zõd tek, egy-egy té ma kör ben si ke rült
alap ku ta tá so kat el vé gez ni, meg tör tént
a nyi tás az interdiszciplinaritás irá nyá -
ba. Mind ezek mel lett nem sza bad meg -
fe led kez ni az anya gi hát tér rõl sem. 
Az 1989-es rend szer vál to zást kö ve tõ en
a szé kely föl di po li ti kai elit tá mo gat ta a
szé kely-ma gyar iden ti tás meg erõ sí té sét
elõ se gí tõ ren dez vé nyek meg szer ve zé -
sét, il let ve a tér ség múlt ját fel tá ró ku ta -
tá so kat és azok nak a meg je le ní té sét. 
A re gi o ná lis ön tu dat meg erõ sí té sét
szol gál ta a 2012-ben meg je lent A szé -
kely ség tör té ne te cí mû ké zi könyv és
tan könyv az ál ta lá nos is ko lák 6. és 7.
osz tá lyo sa i nak szá má ra. A ké zi könyv
meg je le né sét a két szé kely me gye, Har -
gi ta és Kovászna me gye ta ná csai szor -
gal maz ták és tá mo gat ták. Az ok ta tá si
cé lok ra ké szü lõ tan könyv szer kesz tõi és
szer zõi kö zül töb ben a 2016-ban meg je -
le nõ Szé kely föld tör té ne té nek is a szer -
zõi. Az igé nye sen és a mo dern pe da gó -
gi ai el ve ket fi gye lem be ve võ tan könyv
óri á si si ker nek ör ven dett a fel nõtt ol -
va sók kö ré ben is, azon ban so kan a
könyv be mu ta tók al kal má val olyan
rész le te ket hi á nyol tak, ame lyek túl nõt -
tek egy ál ta lá nos is ko lai tör té ne lem-
tan könyv ön. Mind azo nál tal a ro mán
szak ma ré szé rõl éles kri ti kák is meg fo -
gal ma zód tak a ki ad ványt il le tõ en, töb -

bek közt, hogy nincs ki dom bo rít va a ro-
 mán et ni kum szé kely föl di je len lé te. 

Szé kely föld tör té ne té nek meg írá sá -
ra azt is mond hat nánk, meg érett az idõ.
Az el múlt évek ben a szé kely-ma gyar
iden ti tás, a szé kely szim bó lu mok, a
tör té nel mi mí to szok, le gen dák kér dé se
a tár sa da lom egy re szé le sebb ré te gét
fog lal koz tat ta. Saj nos a múlt meg is me -
ré se utá ni vá gyat ki hasz nál va, tör té né -
szi cím mö gé búj va, meg fe le lõ fel ké -
szült ség gel, tu dás sal nem ren del ke zõ
sze mé lyek tet tek köz zé olyan pub li ká -
ci ó kat, me lyek csak zûr za vart, ha mis
kép ze tet ala kí tot tak ki egy-egy tör té nel -
mi kér dés kör rõl. Az új ság árus ok stand -
ja it, al kal mi könyv áru sok asz ta la it el -
árasz tot ták a hang za tos cí mek mö gé
bújt pony va tör té nel mi írá sok. 

Szük ség sze rû vé vált Szé kely föld
tör té ne té nek meg írá sa, amely az el ter -
jedt tév hi tek, mí to szok he lyett a szak -
sze rû tu dás ra, ku ta tás ra, az ed di gi
ered mé nyek fel dol go zá sá ra ala poz va
mind a szak ma, mind a szé les kö rû
köz vé le mény szá má ra ké szült. 2008-
ban Bunta Le ven te, Székelyudvarhely
fris sen meg vá lasz tott pol gár mes te re
elõbb szû kebb ba rá ti tár sa ság ban, majd
tör té nész is me rõ sök kö ré ben fel ve tet te
a leg újabb ku ta tá so kat is összeg zõ
mun ka ki adá sát. 2011-ben egy szak -
mai, majd egy szer kesz tõ bi zott ság jött
lét re, mely nek el nö ke dr. Egyed Ákos
tör té nész, az MTA kül sõ tag ja, a bi zott -
ság to váb bi tag jai: Bár di Nán dor,
Hermann Gusz táv Mi hály, Kolumbán
Zsu zsan na, Oborni Te réz, Pál Ju dit,
Reisz T. Csa ba. A szer kesz tõk, a 22
szerzõ* mun ká ját, a kon fe ren ci ák meg -
szer ve zé sét, a há rom kö tet ki adá sát egy
szer ve zõ bi zott ság se gí tet te, il let ve ko -
or di nál ta: Bunta Le ven te székelyudvar-
helyi pol gár mes ter, mun ka tár sai: Bá -
lint At ti la, Far kas György és Pé ter Éva,
il let ve Mik lós Zol tán, a székelyudvar-
helyi Haáz Re zsõ Mú ze um igaz ga tó ja,
Kolumbán Zsu zsan na tör té nész és
Szõcs End re, a székelyudvarhelyi vá ro -

téka
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si könyv tár igaz ga tó ja. Si ke rült az ügy -
nek meg nyer ni a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia és az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület szak sze rû tá mo ga tá sát. 2012–
2016 kö zött több kon fe ren cia szer ve zõ -
dött Székelyudvarhelyen, ame lyen a
mo nu men tá lis mun ka szer zõi, il let ve
bi zo nyos té ma kö rök szak ku ta tói tar tot -
tak elõ adá so kat, és egy-egy té ma ke rült
meg vi ta tás ra. A szer kesz tõ bi zott ság el -
dön töt te, hogy az Er dély tör té ne té nek
struk tú rá ját kö ve tik. A mun ka ki adá sát
kés lel tet te, hogy idõ köz ben vál to zá sok
tör tén tek a szer zõi gár dát il le tõ en,
újabb szer zõ ket kel lett be von ni egyes
té ma kö rök meg írá sá ra, ami je len tõs át -
struk tu rá lást vont ma ga után. Szük ség
volt olyan alap ku ta tá sok el vég zé sé re,
mint pél dá ul a két vi lág há bo rú kö zöt ti
köz igaz ga tás tör té ne te. Szin tén je len tõs
idõt igé nyelt a kü lön bö zõ szer zõk ál tal
meg írt ré szek egy sé ge sí té se. A könyv
gaz dag és új sze rû ké pi il luszt rá ci ós
anya gát a szer kesz tõk mú ze u mok, le -
vél tá rak, könyv tá rak és a székelyudvar-
helyi Kováts Fény ké pé szet anya gá ból
vá lo gat ták össze. A kü lön bö zõ kor sza-
k ok ese mé nye it, köz igaz ga tá si, et ni kai,
val lá si át ala ku lá si fo lya ma ta it Ele kes
Ti bor ve tí tet te tér kép re. A mo nu men tá -
lis mun ka, amely több mint 2200 ol dal,
vé gül 2016 jú ni u sá ban el sõ ként Szé-
kelyudvarhelyen ke rült be mu ta tás ra.

Szé kely föld tör té ne té nek el sõ kö te -
te, a kez de tek tõl az 1562-es szé kely fel -
ke lé sig tar tó kor sza kot öle li fel Benkõ
Elek és Oborni Te réz szer kesz té sé ben.
A szé kely ség ko rai tör té ne té nek tár gya -
lá sá nál szük ség sze rû volt a tér be li sí kot
tág ra nyit ni, hi szen a szé ke lyek le het -
sé ges szár ma zá si he lyei és ko ráb bi
szál lás te rü le tei messze es tek Szé kely -
föld tõl. A ré gió és a szé kely ség ta lán a
mai na pig leg töb bet vi ta tott ré sze az
ere det kér dés és ezen be lül is az utób bi
idõ ben – cá fo la tok el le né re – is mét fel -
lán go ló hun szár ma zás mí to sza. A kér -
dés két el is mert szak ér tõ jé nek, Benkõ
Elek nek és Kor dé Zol tán nak az el múlt
év ti ze dek ku ta tá sa i ra ala po zott ál lás -
pont ját, el mé le tét ol vas hat juk a kö tet
el sõ ré szé ben. A szer zõk is mer te tik,
hogy ho gyan és mi kor ke rül tek a szé ke -

lyek a Kár pát-me den ce dél ke le ti sar ká -
ba. A szé kely ség kü lön le ges stá tu sa,
amely a ka to nás ko dás ból fa kadt, nem
egy egye di je len ség a kö zép ko ri Ma gya -
ror szá gon. Er re hív ja fel a fi gyel met
Kor dé Zol tán ta nul má nya, mely ben 
a szé ke lyek hez ha son ló sza bad jog ál lá -
sú be se nyõk, ku nok, já szok vagy az er -
dé lyi és sze pes sé gi szá szok ke rül nek
be mu ta tás ra. A kö tet ben je len tõs sze -
rep jut a ré gi ó ban vég zett ré gé sze ti ku -
ta tá sok nak, az el múlt év ti ze dek fel tá rá -
si ered mé nyei köz lé sé nek. Benkõ Elek
és Sófalvi And rás írá sa ik ban az anya gi
kul tú ra, a te le pü lés szer ke zet, a kö zép -
ko ri temp lo mok, temp lom vá rak iz gal -
mas tör té ne tét is mer te tik meg az ol va -
só val. A szé kely ség jog ál lá sa, kol lek tív
jo gai a kö zép kor ban és az új kor ban be -
töl tött ka to nai sze re pé vel függ össze.
Ol vas ha tunk a szé kely had vi se lés rõl,
had szer ve zet rõl, a ha tá rok vé del mi
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról, ha tár vá -
rak ról és nem utol só sor ban a szé ke lyek
fegy ver ze té rõl. Kü lön fe je zet tár gyal ja 
a szé kely is pán jog kör ét és hi va ta lát.
Szé kely föld min dig is büsz ke volt ön -
kor mány za ti sá gá ra, Egyed Ákos a szé -
kely jog rend szer ki ala ku lá sát, a szé kely
örö kö sö dé si rend szer, az adó men tes ség
és az „ökör sü tés” prob lé ma kö rét is mer -
te ti. Hosszú tör té nel mi múlt ra te kint
vissza a szé kely föl di egy ház szer ve zet
ki ala ku lá sa, amely nek alap ja it a 12.
szá zad ra le het ten ni He gyi Gé za sze -
rint. Írá sá ban a szé kely föl di es pe res sé -
gek ki ala ku lá sát, egy há zi köz igaz ga -
tást, pa pi tár sa dal mat, val lá sos éle tet és
az eh hez kap cso ló dó írás be li ség ki ala -
ku lá sát kö ve ti nyo mon. Az el sõ kö te tet
Oborni Te réz írá sa zár ja, az 1526-os
moh ácsi csa ta vesz tés és az 1562-es
szé kely fel ke lés köz ti idõ szak ese mé -
nye it vá zol va fel. 

Szé kely föld tör té ne té nek má so dik
kö te te az 1562-es szé kely fel ke lés és az
osztrák–magyar ki egye zés kö zöt ti 300
évet te kin ti át. A kö tet szer kesz tõi
Egyed Ákos, Hermann Gusz táv Mi hály
és Oborni Te réz. Az 1562-es fel ke lés
után a szé kely tár sa da lom ke re té ben új
kor szak kez de te kör vo na la zó dott. Bu da
tö rök ál ta li el fog la lá sát kö ve tõ en a for -106
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má ló dó Er dé lyi Fe je de lem ség ben a szé -
kely ség ál lam al ko tó ren di nem zet ként
je lent meg, így meg ha tá ro zó sze re pe
lett a po li ti kai élet ben, a szé kely had -
erõ több eset ben dön tõ té nye zõ nek 
bi zo nyult a ha ta lo mért fo lyó küz del -
mek ben, il let ve az or szág vé del mé ben.
A fe je de lem ség kor sza kát Oborni Te -
réz, Ba logh Ju dit, il let ve Tü dõs S. Kin -
ga írá sai mu tat ják be. Írá sa ik ban rá mu -
tat nak a 16–17. szá za di szé kely tár sa -
da lom egy re bo nyo lul tabb ré teg zõ dé sé -
re. A jobbágyosodási fo lya mat, a szé -
kely ka to nai erõ fenn tar tá sát szor gal -
ma zó fe je del mek, a szé kely ne mes ség
ki ala ku lá sa szá mos he lyi, il let ve or szá -
gos ki ha tá sú konf lik tus sal járt. A sze -
mé lyes élet utak, em be ri kap cso lat rend -
sze rek nek vizs gá la ta új szín ben tün te ti
fel a szé kely elõ ke lõk vi lá gát, vi szo -
nyu lá su kat a po li ti kai élet hez vagy az
ép pen zaj ló fe le ke ze ti vi ták hoz. Szé -
kely föld a fe je de lem ség ko rá ban is
meg õriz te sa já tos jo gi és ön kor mány za -
ti rend sze rét, ami hez a szé kely ség szí -
vó san ra gasz ko dott. A fe je de lem ség ko -
rá ban a szé kely föl di me zõ vá ros ok ki -
vált sá gok hoz jut nak, ezek konf lik tu so -
kat ered mé nyez nek a vá ro sok és szé kek
kö zött, ame lyek egé szen a 19. szá za dig,
a mo dern köz igaz ga tá si rend szer ki épí -
té sé ig tar tot tak. Bár mi lyen vá ro si ön -
kor mány za ti sá got a szék sa ját jo gá nak
csor bí tá sa ként él te meg. Ol vas má nyos
a fe je de lem ség ko ri szé kely tár sa da lom
min den nap ja it, élet kö rül mé nye it, la kó -
há za it, ud var há zak be ren de zé se it tár -
gya ló rész. Az ol va só így szé le sebb be -
te kin tést kap a ko ra be li tár sa dal mi fo -
lya ma tok ba.

Szé kely föld tör té ne te újabb sza ka -
szá nak kez de tét je len tet te a 17–18 szá -
zad for du ló ja, a fe je del mi kor szak vé ge,
a Habs burg-be ren dez ke dés és a Rá kó -
czi -sza bad ság harc. Oborni Te réz rá mu -
tat, hogy a Rá kó czi -sza bad ság harc is -
mét moz gó sí tot ta a szé kely sé get a kol -
lek tív sza bad ság vissza szer zé se és
meg õr zé se ér de ké ben. De az is lát ha tó,
hogy a tár sa da lom kü lön bö zõ ré te gei,
il let ve a szé kely szé kek el té rõ szám ban
és arány ban vet tek részt a moz ga lom -
ban. A szat má ri bé ke után, 1711-ben

meg szûnt a szé ke lyek ál ta lá nos had kö -
te le zett sé ge és ez zel a jo gi alap ja is 
a sa ját sá gos kö zös sé gi ki vált sá gok nak.
A szé kely elit egy ré sze si ke re sen al kal -
maz ko dott az új ha tal mi vi szo nyok hoz
és je len tõs szám ban lép tek be az oszt -
rák ad mi niszt rá ció hi va tal no ki ka rá ba.
A Habs burg-ura lom mal az adó nö ve ke -
dé se, a ka to na tar tás mi att sú lyos bod tak
a szé kely ség re há ru ló anya gi ter hek,
mi köz ben a szé kely sza bad ság jo go kat
fo lya ma to san szû kí tet ték.

Szé kely föld 18. szá za di de mog rá fi -
ai vi szo nya i nak meg is me ré sét se gí ti a
18. szá zad má so dik fe lé tõl fel lel he tõ
egy há zi anya köny ve zés, il let ve a II. Jó -
zsef ren de le té re el ké szült el sõ iga zi
nép szám lá lás 1785-ben. Pakot Le ven te
vé gig kö ve ti a kor de mog rá fi ai, fe le ke -
ze ti össze té tel ének vál to zá sa it, ugyan -
ak kor meg vizs gál ja né hány szé kely föl -
di te le pü lés nép moz gal mi ada ta i nak
vál to zá sa it. Egyed Ákos és Pál Ju dit
vál lal ko zott a 18. szá za di szé kely fal -
vak, vá ro sok és a kor szak gaz da sá gi fo -
lya ma ta i nak be mu ta tá sá ra. A 18. szá -
zad vé gén Szé kely föl dön – a ku ta tók
becs lé sei sze rint – a fal vak szá ma 435
volt, és kü lön bö zõ fa lu tí pu sok kö zé
tar toz tak: job bágy-, zsel lér-, sza bad, ha -
tár õr-, il let ve ve gyes fal vak. Szé kely föl -
dön csak Ma ros vá sár hely ren del ke zett
sza bad ki rá lyi vá ro si jog kör rel, a töb bi
vá ros ugyan szé les ki vált sá go kat nyert,
de a 18. szá zad tól a szék, a köz pon ti
kor mány zat tá mo ga tá sá val meg nyir bál -
ta a vá ro sok au to nó mi á ját. A kor szak
ku ta tó i nak írá sa i ban is fo lya ma to san
vissza kö szön nek a vá ros és a vá ros ban
la kó ne me sek köz ti konf lik tu sok. 

A 18. szá za di Er dély köz igaz ga tá si,
adó zá si, majd a Má ria Te ré zia és II. Jó -
zsef ál tal be ve ze tett re for mok szé kely -
föl di fo lya ma ta i nak be mu ta tá sá ra
Hermann Gusz táv Mi hály vál lal ko zott.
Az oszt rá kok kö vet ke ze tes adó zá si
rend szert épí tet tek ki elõ ze tes gaz da sá -
gi fel mé ré sek alap ján. A ka to nai be -
szál lá so lás, il let ve a vissza élé sek ál lan -
dó össze tû zé sek hez ve zet tek. A szé kek
köz igaz ga tá si be osz tá sa II. Jó zsef ko rá ig
nem vál to zott, de adó sze dõi ke rü le tek,
já rá sok let tek ki ala kít va. Át te kint he - téka
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tõb bé vált a he lyi köz igaz ga tás, meg -
épül tek az ún. praetoriális há zak, ame -
lyek már ele gen dõ tá gas hely ség gel
ren del kez tek a szé ki köz igaz ga tá si és
bí rás ko dá si ügyek meg fe le lõ in té zé sé -
hez. A Szé kely Nem zet gyû lés a kor -
szak ban gya kor la ti lag meg szûnt, Bécs
szé kely föl di po li ti ká ját a szé kely ön -
kor mány za ti ság, an nak in téz mé nye i -
nek el sor vasz tá sa, il let ve az össz bi ro -
dal mi struk tú rá ba va ló be ta go lás jel le -
mez te. A szé kely ség, akár csak Er dély
más ren di ná ci ói, Hermann Gusz táv
sza va i val él ve szün te le nül pro tes tál va,
bur kol tan fe nye ge tõz ve ha ladt a he lyi
vi szo nyo kat oly kor fi gyel men kí vül 
ha gyó, kí no san cent ra li zá ló és ké tes
ha té kony sá gú, de ki ke rül he tet len mo -
der ni zá ció út ján. Pa ra dox mó don ép -
pen a Jó zsef-fé le re form po li ti ka erõ sí -
tet te meg a szé kely ség ma gyar ság tu da -
tát, a nyelv ren de let ál tal ki vál tott sokk -
ha tás el ve ze tett a ren di ön tu dat ál tal
min dig be ár nyé kolt ma gyar né pi iden -
ti tás tu da tos fel is me ré sé hez, nyil vá nos
vál la lá sá hoz.

A szé kely ség tör té ne té nek egyik
tra gi kus pil la na ta a madéfalvi ve sze de -
lem. Egyed Ákos mu tat ja be a szé kely
ha tár õr ség meg szer ve zé sé nek kö rül mé -
nye it, azt a két éves küz del met 1762–
1764-ben, me lyet a szé kely sza bad sá -
gért foly tat tak. A ha tár õr rend szer fel ál -
lí tá sá val Szé kely föl det két rész re osz -
tot ták: egy ka to ná sí tott (Csík, Há rom -
szék és Bardóc fiú szék), il let ve az ab -
ból ki ha gyott rész re (Ara nyos, Ma ros
és Udvarhelyszék). A két rész köz ti stá -
tus be li el té rés ha tás sal volt a kö vet ke zõ
száz év fej lõ dé sé re. A szé kely ha tár õr -
ez re dek meg szer ve zé sük után nem csak
Er dély ke le ti ha tá ra it véd ték, ha nem a
bi ro da lom ál tal foly ta tott kü lön bö zõ
har cok szín te re in is har col tak, mint
ahogy ki tû nik Csikány Ta más írá sá ból.
A szé ke lyek részt vet tek, és több eset -
ben ki tûn tek vi téz sé gük kel a Na pó le on
el le ni há bo rúk ban. Ki vá ló an har col tak
az 1805-ös vesz tes austerlitzi csa tá ban,
ahol ugyan ak kor a leg na gyobb vér vesz -
te sé gü ket szen ved ték el.

Je len tõs vál to zá sok tör tén tek a 18.
szá zad ban egy há zi té ren is. Az új ha tal -

mi vi szo nyok ha szon él ve zõ jé vé a ka to li -
kus egy ház vált, míg a pro tes táns egy -
há zak nak fo lya ma tos hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés ben volt ré szük, mint
ahogy ki de rül Tóth Le ven te írá sá ból.
Szin tén Tóth Le ven te és Hermann
Gusz táv mu tat ják be a 18. szá za di ok ta -
tás kü lön bö zõ for má it, szint je it, il let ve
sze rep lõ it. A 16. szá zad ra Szé kely föld
plé bá ni á val ren del ke zõ te le pü lé se in
ele mi is me re te ket nyúj tó is ko la há ló zat
ala kult ki. A val lá si sok szí nû ség ösz -
tön zõ erõ vel ha tott az ok ta tás, a mû -
velt ség és a ma gyar nyelv ápo lá sa te -
rén. A 17. szá zad vé gé re re for má tus és
ka to li kus kö zép- és fel sõ fo kú tan in té -
ze tek lé te sül tek Ma ros vá sár he lyen,
Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón vagy
Kan tán. Az itt ta ní tó ta ná rok fõ ként
pro tes tán sok, a kor szak fel vi lá go sult
esz mé it hoz ták ha za nyu gat-eu ró pai
egye te mek rõl és ter jesz tet ték a fény
szá za dá nak szel le mi sé gét. A ba rokk
mint épí té sze ti stí lus és íz lés vi lág, bár
le egy sze rû sö dött for má ban, de meg je -
le nik a szé kely föl di egy há zi és vi lá gi
épí té szet ben. Az iro da lom te rén pe dig
ki le het emel ni Cse rei Mi hályt, Apor
Pé tert, Bod Pé tert vagy Benkõ Jó zse fet,
akik Szé kely föld te rü le tén vagy kör -
nyé kén al kot tak ma ra dan dót. 

A 19. szá zad el sõ fe lé ben je len tõs
vál to zá sok ér zé kel he tõ ek a szé kely tár -
sa da lom ban, il let ve gaz da sá gi élet ben.
Az ab szo lu tiz mus al ko nyá tól az 1848-
as for ra da lo mig tar tó kor szak tár sa dal -
mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis vál to zá sa it
vizs gál ja Hermann Gusz táv Mi hály. 
A szer zõ sze rint eb ben a kor szak ban
rit mus vál tás nak va gyunk ta núi, amely
meg mu tat ko zik a men ta li tás szint jén
is. A gaz da sá gi élet ben az új meg ol dá -
sok ne he zen kap tak te ret. Az ipar ban a
meg ké sett cé hes fel vi rág zás fi gyel he tõ
meg, a me zõ gaz da ság ban pe dig csak
több szö ri ural ko dói fel szó lí tás ra ho no -
so dott meg pél dá ul a krump li ter mesz -
té se. II. Jó zsef ha lá la után a ha gyo má -
nyos in téz mé nyek res ta u rá ci ó já nak, 
ré gi elõ jog ok hoz va ló ra gasz ko dás je -
len sé gé nek le he tünk ta núi, más részt
egy re erõ tel je sebb az a fel is me rés, hogy
a szé kely ség a nyel vi-kul tu rá lis ala po -108
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kon for má ló dó mo dern ma gyar nem zet
ré szét ké pe zi. 

A má so dik kö tet egy kü lön fe je ze tet
szen tel az 1848–1849-es for ra da lom és
sza bad ság harc ese mé nye i nek. Szé kek -
re le bont va sze re pel nek az ese mé nyek,
is mer tet ve töb bek kö zött az agyag fal vi
nagy gyû lés szer ve zé sét, le fo lyá sát és az
azt kö ve tõ na po kat. Egyed Ákos ki eme -
li, hogy 1848 je len tõ sé ge ab ban ta lál ha -
tó, hogy el tö röl te a job bágy vi szo nyo -
kat, a szé kely ség re kény sze rít tet ha tár -
õr rend szert, el in dí tot ta a mo dern pol -
gá ri vi szo nyok ki ala ku lá sát, és nem
utol só sor ban vég kép ki je löl te a szé -
kely ség he lyét az egye te mes ma gyar
nem zet ben. A má so dik kö tet utol só 
fe je ze té ben De ák Ág nes a for ra da lom
bu ká sá tól a ki egye zé sig tar tó idõ sza kot
kö ve ti vé gig. Ezt a kor sza kot a tör té net -
írás a meg tor lás, ka to nai dik ta tú ra, bi -
ro dal mi cent ra li zá ció idõ sza ka ként 
je le ní ti meg. A szer zõ rá mu tat en nek 
a kor nak a fej lõ dés irá nyá ba ha tó meg -
va ló sí tá sa i ra: bel sõ vám ha tár ok el tör lé -
se, mo dern adó zá si rend szer, egy sé ges
mé ter- és súly mér ték be ve ze té se, az
igaz ság szol gál ta tás és köz igaz ga tás egy -
más tól va ló el vá lasz tá sa és szak sze rû
in téz mé nye i nek meg te rem té se. Gya ra -
pod tak az ok ta tá si in téz mé nyek, új köz -
in téz mé nyek épül tek, meg je len tek az el -
sõ szé kely föl di he ti lap ok, a szín há zak 
a ma gyar nyelv szen té lye i vé vál tak.

A har ma dik kö tet, mely nek szer -
kesz tõi Bár di Nán dor és Pál Ju dit, a ki -
egye zés tõl, Er dély és Ma gyar or szág
uni ó já tól 1990-ig, az el sõ sza bad ro má -
ni ai vá lasz tá so kig tár gyal ja a tér ség tör -
té ne tét. A kö tet Szé kely föld 19–20. szá -
za di tör té ne tén ve ze ti vé gig az ol va sót.
Egy olyan kor sza kon, amit négy ál lam -
ha ta lom-vál tás (1876, 1918–1920, 1940,
1944), két vi lág há bo rú, rend szer vál to -
zás ok tet tek bo nyo lult tá. Az el sõ nagy
egy ség az 1876–1918 köz ti idõ sza kot,
az az a du a liz mus kor sza kát tár gyal ja.
Eb ben Pál Ju dit és Ba la ton Pet ra a po li -
ti kai, gaz da sá gi és mû ve lõ dé si élet be -
mu ta tá sá ra össz pon to sí ta nak. A kor
egyik meg ol dás ra vá ró ügye a gaz da sá -
gi és tár sa dal mi prob lé má kat fel szín re
ho zó szé kely ki ván dor lás meg ol dá sá -

nak kér dé se volt. A szer zõk ki tér nek
írá sa ik ban a köz igaz ga tás át szer ve zé sé -
re, a las sú mo der ni zá ció si ke re i re, a vá -
ro si a so dás kér dé sé re, az inf rast ruk tú ra
ki épü lé sé re, a tus ná di szé kely kong -
resszus ra, a szé kely ak ci ó ra, a pol gá ri
élet mód és mû ve lõ dés új ele me i nek el -
ter je dé sé re. Ki sebb írás ban em lé kez nek
meg a leg na gyobb szé kely, Or bán Ba -
lázs köz éle ti te vé keny sé gé rõl, il let ve 
A Szé kely föld le írá sa cí mû mo nu men -
tá lis mun ká já nak meg szü le té si kö rül -
mé nye i rõl. Pakot Le ven te a kor szak de -
mog rá fi ai fo lya ma ta it vá zol ja, a ki ván -
dor lás mel lett a ha lá lo zás és szü le tés
ala ku lá sát is vizs gál ja, ki vá ló áb rák kal
szem lél te ti a né pes ség vál to zást, a me -
gyék és Ma ros vá sár hely kor szer ke ze té -
nek az ala ku lá sát. Ta nul má nyá nak új -
sze rû sé ge, hogy csa lád- és ház tar tás -
szer ke ze ti vizs gá la tot is vé gez több szé -
kely föl di te le pü lés nél. 

A Kár pát-me den cei ma gyar ság tör -
té ne té nek for du ló pont ját je len tet te 
az el sõ vi lág há bo rú, amely nek szé kely -
föl di vo nat ko zá sa i ról Csikány Támás
írá sá ban ol vas ha tunk. A szé kely ség je -
len tõs vér ál do za tot ho zott, helyt állt 
a kü lön bö zõ front vo na la kon. Az 1916-
os ro mán be tö rés je len tõs pusz tí tást
oko zott az egész Szé kely föl dön, az azt
kö ve tõ két évet pe dig gaz da sá gi és tár -
sa dal mi vál ság jel le mez te. Az 1918–
1920 kö zöt ti im pé ri um vál tás, majd a
két vi lág há bo rú köz ti idõ szak meg írá -
sá ra Bár di Nán dor vál lal ko zott. Nyo -
mon kö vet het jük a ro mán ha ta lom 
be ren dez ke dé sét Szé kely föl dön. Az el -
múlt évek ben el vég zett alap ku ta tá sok
le he tõ vé tet ték, hogy me gyén ként ér zé -
kel he tõk le gye nek a ro mán köz igaz ga -
tás mû kö dé sé nek me cha niz mu sai, 
a kor rup ci ó tól nem men tes or szá gos és
he lyi vá lasz tá sok tör té ne te. A tér ség
gaz da sá gi té ren stag ná lás ra lett ítél ve 
a köz pon ti ha ta lom ál tal, a ma gyar ság
az egy re be szû kü lõ is ko lai, egy há zi és
kul tu rá lis in téz mé nye ken ke resz tül
pró bál ta meg õriz ni iden ti tá sát és el len -
áll ni az ál la mi lag tá mo ga tott asszi mi lá -
ci ós po li ti ká nak. Az 1940–1944 köz ti
rész Oláh Sán dor és Tóth Bartos And -
rás mun ká ja. A „kis ma gyar vi lág ként” téka
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is em le ge tett négy év az ál la mi fel zár -
kóz ta tó, mo der ni zá ci ós prog ram tör té -
ne te. Rá mu tat nak a ha tár meg hú zás ne -
ga tív ol da la i ra, a fel ve võ pi a cok el vesz -
té sé nek (pl. Bras só) kö vet kez mé nye i re.
Rö vi den is mer te tik a he lyi ro mán ság és
zsi dó ság hely ze tét, il let ve az utób bi ak
get tók ba és ha lál tá bor ok ba va ló hur co -
lá sát 1944-ben. Nagy Jó zsef a Szé kely
Ha tár vé del mi Erõk 1940–1944 köz ti
meg szer ve zé sé nek és mû kö dé sé nek kö -
rül mé nye it, il let ve az 1944-es szé kely -
föl di har cok tör té né se it is mer te ti. 

Szé kely föld má so dik vi lág há bo rú
utá ni kor sza ká tól az 1990-ig tar tó idõ -
sza kot Novák Csa ba Zol tán mu tat ja be.
A szer zõ a kor sza kot a kö vet ke zõ pe ri ó -
du sok ra ta gol ja: az 1944–1947 köz ti 
át me ne ti kor szak, a ro mán köz igaz ga -
tás vissza té ré se, egy vi szony lag önál ló
ma gyar kul tu rá lis és in téz mény há ló zat
ki épü lé se Szé kely föl dön. A má so dik
na gyobb kor szak az 1948–1965 köz ti
idõ szak, ami kor lét re jön a Ma gyar 
Au to nóm Tar to mány, amely ke re tet
adott a ma gyar ság nak, hogy fenn tart sa
ma gyar in téz mény há ló za tát. Ugyan ak -
kor eb ben a kor szak ban tör té nik meg a
szo ci a lis ta tár sa da lom ki épí té se, a kol -
lek ti vi zá lás, az ál la mo sí tá sok, a tár sa -
da lom egy ré szé nek meg fé lem lí té se. 
A kö vet ke zõ nagy kor sza kot az 1965 és
az 1970-es évek kö zöt ti idõ szak ké pe zi.
Ek kor zaj lik Har gi ta, Kovászna és Ma -
ros me gyék meg szer ve zé se, a nagy üte -
mû vá ro si a so dás és ipa ro sí tás. A nyolc -
va nas évek Ceauºescu-politikája egy ér -
tel mû en a ma gyar ok ta tá si és kul tu rá lis
po zí ci ók nak me gyén be lü li le tö ré sé re,
a fa lu rom bo lá si ter vek meg va ló sí tá sá-
 ra irá nyul. A po li ti ka i lag és gaz da sá gi
szem pont ból is ki lá tás ta lan hely zet
vál to zik meg az 1989-es rend szer vál to -
zás sal. Az 1990-es év el sõ fe le azon -
ban szá mos konf lik tust hor doz ma gá -
ban, mint pél dá ul a ma ros vá sár he lyi
fe ke te már ci us. Az ese mé nyek kö ve té -
se az 1990. má ju si el sõ sza bad vá lasz -
tá sok kal zá rul.

Szé kely föld tör té ne te hi ány pót ló
mun ka eré nye i vel és hi bá i val együtt. 
A kö te tek ol va sá sa köz ben fel tû nik a
szer zõk nyel ve ze te és stí lu sa köz ti el té -

rés, ame lyet a szer kesz tõk nem egy sé -
ge sí tet tek, ez sok eset ben za va ró. He -
lyen ként meg fi gyel he tõ ek át fe dé sek a
té mák kö zött, egy-egy ese mény is mét -
lõ dé se szer zõk nél, így ér té kes ol da lak
let tek el vé ve ke vés bé ki nem fej tett ese -
mé nyek tõl és fo lya ma tok tól. Nem min -
den eset ben tör té nik meg a tör té ne ti
ese mé nyek nek, fo lya ma tok nak a szé le -
sebb nem zet kö zi vagy ma gyar or szá gi
kon tex tus ba va ló ágya zá sa. Hi á nyoz -
nak a mû vé szet tör té ne ti ta nul má nyok,
a tár gyi örök ség fel dol go zá sa és ki ele -
me zé se. A gaz da sá gi fo lya ma tok be mu -
ta tá sa kor sok eset ben hi ány zik az inf -
rast ruk tu rá lis be ru há zá sok, fej lesz té -
sek is mer te té se. A he lyi köz igaz ga tás
fej lõ dés tör té ne te, sze rep lõi, kap cso lat -
há ló za tuk nem min den kor szak ban
van rész le te i ben ki fejt ve, sok eset ben
en nek oka az ilyen jel le gû alap ku ta tá -
sok hi á nya. Az el sõ vi lág há bo rú nál a
hát or szág ese mé nyei, a ro mán be tö rés
gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá sá nak kér -
dés kö re ta lán hely hi á nya mi att csak
érin tõ le ge sen van nak em lít ve. He lyen -
ként elõ for dul nak el írá sok, ame lye ket
egy ja ví tott ki adás ban le het kor ri gál ni.
A szer kesz tõk nek cél ki tû zé sei kö zött
sze re pel egy an gol és egy ro mán rö vi dí -
tet vál to zat meg je len te té se, amely ben
le he tõ ség van ar ra, hogy a hi bá kat, il -
let ve hi á nyos sá go kat ki kü szö böl jék.  

A há rom kö te tes össze fog la ló mun -
ka min den hi á nyos sá ga el le né re ki vá ló
al ko tás, egy szé les kö rû össze fo gás, ku -
ta tás ered mé nye ként tu dott meg szü let -
ni. A szer zõk ál tal fel hasz nált köny vé -
szet ré vén ta lán a leg tel je sebb Szé kely -
föld tör té ne ti bib li og rá fia állt össze. 
A tör té nel met ok ta tók szá má ra tu do má -
nyos me ga la po zott sá gú se géd anyag nak
le het te kin te ni, ame lyet be le het épí te ni
mind az ál ta lá nos, kö zép is ko lai, mind
pe dig az egye te mi tan anyag ba. A mun -
ka ér de me, hogy el iga zít a tör té nel mi
múlt ban, se gít a la i ku sok nak ab ban,
hogy mit ér de mes tud ni az il le tõ kor -
szak ról. Hi vat ko zá si alap mind az egy -
sze rû ol va só, a po li ti kai vagy gaz da sá gi
elit, mind a ku ta tók szá má ra. 

Gidó Csaba110
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