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Biró Annamária

Aranka György: Erdéllynek régibb lakossai

Aranka György a 18–19. század fordulóján az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 
titoknoka, az Erdélyben folyó kutatások egyik legismertebb összefogója volt. A kö-
zölt kézirat viszonylag kései az Aranka-életműben, létrejöttét azonban nagy vonalak-
ban rekonstruálni lehet. 

August Ludwig Schlözer szász történelemmel foglalkozó könyvének megjelenése 
óta Aranka egyik legfontosabb feladatának tartotta a kötet állításainak cáfolatát.1 A 
Schlözer-cáfolatot Aranka megszámlálhatatlan alkalommal átírta, módosította, az ak-
tuális álláspontokkal is kiegészítette. Valójában nem világos, hogyan képzelte el a 
tudományos vitát, Schlözernek akart-e válaszolni vagy pedig saját nemzetének tagjait 
meggyőzni arról, hogy a göttingai szerző állításai tarthatatlanok, hiszen Schlözer a 
magyar nyelvű szöveget nem érthette volna. A korábbi cáfolat szerint nem a köz-
vetlen válaszadás volt a cél, hanem az autoritásként kezelt személy hitelességének 
megkérdőjelezése és az ifjú történészek kutatásra serkentése: „Had esmérje meg a’ 
jó Anya azt az embert, a’ kinek lábaihoz jo reménységü szülöttyét, a’ böltsesség 
meg nyeréséért, ’s jo erköltsben valo erösödésiért küldik. Had ébredgyenek az Iffjak 
Hazája Történetei visgálására. Ha kiknek a’ Tudomány mezején egy kis vitézi játékot 
tetszik játzodni, légyen mihez köszörülni pennájokat. A’ Törsök le vagyon vágva, a’ 
kinek tetszik rá járhat immár kopátsolni, és jo kedvében meg is nyesegetheti.”2 

A közvetlen válaszadás elvetésének ellentmond egy 1809-es rövid feljegyzés, 
amely arra utal, hogy Schlözer halála kérdésessé teszi a korábbiakban kifejtett cé-
lokat: „annak nincsen többé hellye hogy az Iroval tepelödjem, ő már az Elök kö-
zött nem lévén: de az igazat kivánom oltalmazni, ki fejteni, s az Emberiség neve 
alatt meg sértett emberiséget menteni.”3 Aranka tehát nem mondott le a további 
kutatásról, a struktúrát és a struktúrába illeszkedő mondanivalót azonban át kellett 
gondolnia, és polémia helyett narratív történelmet írnia. Helyzetét az is bonyolította, 
hogy sokan nem fogadták el a cáfolatot mint műfajt, így például Kovachich Márton 
György is azt javasolta neki, hogy ne a cáfolattal, hanem önálló állítások megfo-
galmazásával foglalkozzon: „Feljegyzés, 1815. nov. 14. N. Dr Schlözer az Erdélyi 
Németekröl irt egy A.B.C Könyvet három darabotskába. Abbann igen csudálko-
zásra mélto motskolodással és tudatlansággal támadta meg az Erdélyi Magyarokat 
és Székelyeket. Azt a munkát betüröl betüre meg czáfoltam, meg hamisitottam. 

1 A cáfolatot a székelyek eredetének történetével kívánta összekapcsolni. A kétkötetesre tervezett 
munka rekonstrukciója: ArAnkA, 2010.

2 Biró, 2004, 146.
3 Feljegyzés, 1809. október 9., Román Állami Levéltár kolozsvári fiókja. Román Állami Levéltár 

kolozsvári fiókja, Aranka György gyűjtemény, 5. csomó.
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Minekutánna el végeztem és meg olvastam, ugy találtam hogy talám igen keményen 
bántam a Szegény Tudos emberrel, és ezt némely tudos Iro Barátaimis, ugy találtak 
nevezetesen az esméretes Tudományu Kováchich Uris. De nem tehettem rola, maga 
kereste magának szegény!”4 

A különböző irányból érkező elutasítások miatt Aranka úgy döntött, hogy 
újabb munkába kezd, ezúttal csupán Erdély korai lakosainak leírását fogja nyújtani, 
a történetírás szabályait betartva és a polemikus hangnemtől elzárkózva: „hanem 
jonak találtam az Eredeti és régibb Nemzetek Esméretét egy rövid munkátskába 
foglalni, még pedig a Tudos Közönség Tekintetéhez illö illendöséggel és minden 
motskolodásba valo elegyedés nélkül.”5 A munka hamarosan el is készült Erdéllynek 
régibb Lakossai címmel.6 A legfeltűnőbb az, hogy Aranka teljesen elveti az őslakos 
primátusának sztereotípiáját, azaz nem tartja elfogadhatónak, hogy az elsőség jogán 
bárkinek is privilégiumai lehetnének Erdélyben. A megtelepedés sorrendje ugyanis 
nála a következő: oroszok (tótok vagy bissenusok – akik nem tévesztendők össze 
a besenyőkkel) – székelyek – románok – magyarok – szászok. Az oroszok megte-
lepedésével nem foglalkozik, csupán azt állítja, az Erdélyben fellelhető települések 
neve is bizonyítja, hogy azok a bissenusok, akiket II. András a szászoknak adott pri-
vilégiumában említ, nem a Schlözer által besenyőknek tekintett népcsoportot jelen-
ti, hanem az oroszokat. A székelyek megtelepedésének kérdésében a Csíki Székely 
Krónikát és a hun–székely rokonság elméletét követi, a románok eredetére nem tér 
ki hosszabban, hiszen a korábbi struktúrából adódóan (ahol Schlözerrel szemben azt 
kellett bizonyítania, hogy nem a szászok tartották meg Erdély földjét) csupán az volt 
lényeges, hogy a Töhötöm seregével megérkező magyarok legyőzték az itt élő romá-
nokat. Aranka azonban ezen a ponton eltér a korábbi történészektől, és egy másfajta 
provokációra, jelesül az 1790–91-es követelésekre válaszol okfejtésében: a magyarok 
nem igázták le a románokat, nem tették őket szolgáikká, hanem szövetséget ajánlot-
tak nekik, így a románok a magyarokkal hasonló jogokkal rendelkeztek, azoknak, 
akik nem akartak a vármegyék földjén megtelepedni, a fogarasi birodalmat ajánlotta 
fel Töhötöm. A románok ezáltal magyar nemességet is szerezhettek, akik pedig ez-
zel éltek, idővel a magyarok közé olvadtak, nyelvüket és vallásukat is elhagyták. Egy 
nagyobb népcsoport azonban nem fogadta el a szövetséget, ezek elvándoroltak és 
azok a jogfosztott román tömegek, akik politikai követelésekkel élnek, csupán a ké-
sőbbiekben a szomszédos román területekről betelepedett népek. Ez az elképzelés a 
korban újdonságnak számított és Aranka azon törekvésének tudható be, hogy a bel-
ső erdélyi konfliktusokban az érdekek közelítésére vállalkozott. A későbbiekben töb-
ben is átveszik ezt az elméletet.7 A magyarok bejövetelével kapcsolatosan Anonymus 

4 Román Állami Levéltár kolozsvári fiókja, Aranka György gyűjtemény, 25. csomó.
5 Román Állami Levéltár kolozsvári fiókja, Aranka György gyűjtemény, 25. csomó.
6 Román Állami Levéltár kolozsvári fiókja, Aranka György gyűjtemény, 25. csomó
7 A mai kutatók közül Miskolczy Ambrus is elfogadja azt az elképzelést, amely szerint a román 

vezető rétegek (kenézek, vajdák), miután nemességet nyertek, előbb vagy utóbb áttértek a kato-
likus vallásra, és idővel nyelvileg is magyarok lettek. L. Miskolczy, 2004, 29.
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Gestáját követi, a korai történetre vonatkozóan a kettős honfoglalás, azaz a hun–ma-
gyar folytonosság híve. A szász betelepedést is szakszerűen próbálja előadni, abban a 
törekvésében azonban, amely annak bizonyítására irányul, hogy nem fegyverforgató, 
hanem polgári mesterségeket folytató népcsoportot hívtak be a magyar királyok, 
mégis felfedezhető annak kényszere, hogy leépítse azt az elképzelést, mely szerint a 
szászok fegyverrel védték meg Erdély földjét a betörő barbár népektől. 

Forrás

Aranka György
Erdéllynek régibb lakossai8

1. Mikor 1142 tájánn a szászok Erdéllybe jöttek, már az elött harmadfélszáz 
esztendövel a magyarok urai voltak Erdéllynek; mikor a magyarok bé jöttek, itt kap-
ták a székellyeket a Székelyföldön, az oláhokat a vármegye földinn, a tótokat pedig a 
Szász földön, az akkori ugy nevezett pusztánn; mikor az oláhok bé jöttek, itt találták 
a vármegye földinn a tótokat, s a Székelly földin a székellyeket, a pusztán pedig nem 
kaptak lakosokat; mikor a székellyek bé jöttek, ugy látszik, tsak a tótokat találták 
mindenütt Erdéllyben, a hol emberek lakták. A tótok vagy oroszok vagy rusznyákok 
vették meg Erdélyt, és mikor? az emlékezetekbenn nem találom.

2. Ezek a tótok Nestortol9 és a Béla Notáriussátol10 tótoknak, szlávoknak ne-
veztetnek; a II. András király 1224-dik levelében bissénusoknak, s az után némelly 
vajdákébann picenusoknak iratnak: de ha az ember felveszi elsöbenn az ö ma is 
a szászok között meg lévö maradékoknak nyelveket, mellyel néhol ma is élnek; 
másodszor azoknak a némelly hellyeknek, a hol hajdon laktanak neveket, és ki-
váltképpen Szereda helly széknek, a hol leg bövebben voltak, nevét, mind né-
metül a város nevét Reißmarck és magyarul Szeredahelly; mind deákul a székét, 
Sedes Ruthenorum; harmadszor azoknak a Szeben körül némelly falukban lako 
szászokká, vagy oláhokká vált totoknak veres hajokat s szeplös ábrázattyokat, ugy 
látszik, hogy tulajdon ugy nevezett Veres Oroszország beli nép volt, a mint ma 
hivják, rusnyákok. Ezeknek az oroszoknak vagy tótoknak Erdéllyt sokáig kellett 
birni; mert a hellységek nevei szélire hoszszára, p.o. Dobrátol fogva Besztertzéig, 
és Krasznátol fogva Beretzkig mind tulajdon orosz nevek. Ugy a Székelly földinn 
is Csik, Gyergyo, Karatna, Volál, Csernáton, és Maros Székenn Koronka. Még Bud 
vagy Buda várának neve is Udvarhelly mellett arra mutat, hogy ha talám nem az 
Attila öttsiröl, Buda hertzegröl neveztetett, nevét is, eredetét is azoktol a szlávoktol 
vette, a mellette folyo viztöl, Woda vagy Buda várának neveztetvén. A honnan

8 A kéziratot betűhíven közlöm, csupán az igen zavaró kis- és nagybetűs szavakat módosítottam mai 
helyesírásunk szerint, valamint a központozást igazítottam helyenként.

9 12. századi kijevi szerzetes, krónikaíró.
10 Anonymus, feltehetően III. Béla király jegyzője (12. sz. vége–13. sz. eleje).
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3. Ugy gondolkodom: hogy a székellyek bé jövén, ök is azt a földet, mellyenn 
ma is laknak mint az ország szélinn lévö pusztának egyik részét a tótoktol vagy 
oroszoktol vették volt el; és igy a székellyek régibb lakossai Erdélynek mint az olá-
hok. A Hét Vári vagy Siebenbürgen név is minden kéttség kivül töllek veszi eredetét; 
mind a Magyar Országi tótok, mind a lengyelek a hét vármegyéknek várairol, ma is 
azonn a régi nevenn nevezvén Erdéllyt. Es azt gondolom, hogy a tótok vagy oroszok 
idejébenn a székellyeknek bé jövetelekor Erdélybenn tsak két rendbeli föld volt: a 
vármegye földe és puszta; a szély határ kapukat, s azoknak erösségeikhez tartozo 
földet ide nem számlálván. A székellyek bé jövetele után pedig három féle föld volt: 
a hét vármegyék földe, a székellyeké, és a puszta a széllyekenn, a két Oláh Ország 
felöl. Ugyan is abbann az idöbenn a régi hiteles irok szerént mind Asiában, mind 
Europábann, még a keresztények között is ollyan szokások volt a nemzeteknek: 
hogy az ö országoknak voltak ugyan bizonyos határaik, s azokonn rendes sántzok 
vagy erösségek, és azoknak örzöi, de magok az ország közepére telepedvén, köztök 
és a külsö határok között, belöl a tulajdon magok országok földéböl bizonyos puszta 
földet hagyanak üressen a bátorságért, hogy az ellenség a vég erösségekenn bé ront-
ván is leg alább az ellent állásra valo készületre idejek légyen.

4. A székellyek, a mint hihetö, az oroszok idejébenn jövén bé, s a széllyekenn kö-
rös körül volt pusztábol egy darabot, u.m. az ö ma is lakta földeket vitézül el foglal-
ván; az oroszok ö töllek a hét vármegyék birodalmábann békességben maradtanak: 
de az oláhok bé jövén, a vármegyék földit az oroszoktol el foglalták; a mi kevesenn 
közüllök erdélyben meg maradtanak, azok magokat rész szerént az oláhokhoz ad-
ván, rész szerént az emlitett pusztára, s imide amoda az erdök és hegyek közzé 
vonván meg.

5. A székellyek elsöben ugy látszik, hogy Atilla alatt, az ö népével jöttek Erdéllybe. 
Az Atilla fiaitol el vált, és Erdéllyben s Magyar Országonn maradott székellyek erede-
tekre nézve magyarok voltanak, és egy nyelvek volt a magyarokkal, de a kettö két nép, 
két rendbéli székelly. Az egyik rendbéliek u.m. a magyar országiak a magyarok vezé-
rének az utolso bé jövetelekor meg hodoltanak, akkor Bihar Vármegyébe laktanak, 
és végre a Vág vize mellé tétetvén által, ott különn ispányok alatt szolgáltanak, s jo 
magok viseletekért mind meg nemesittettek. Ezekröl summásonn vévén semmi de-
rék dolgot nem tudunk többet.

6. Az erdélyi székellyekröl azt tudjuk: hogy ezek különn nemzeti testet tettenek; 
magok földeket fegyverrel nyerték, magok között fel osztották, maga joszága kinek 
kinek mint mais öröksége volt, el nem idegenithette; ha kinek fia volt a leányára 
nem szállott; ha fiu nem volt, a léány fiuléány lett, ollyan igazsággal, és teréhvel birta 
mint a fiu; három rendüek voltanak: fö rendüek, lovasok és gyalogok, mind egyenlö 
nemzeti szabadsággal birtanak, de a három rend külömbözött; a lovasok Mátyás 
király által neveztettenek primipilusoknak. Az egészsz nemzet hat nemzettségekre, 
s mindenik nemzettség öt ágokra voltak fel osztva régenn, de ma ez a nemzettség s 
ág rendi egybe zavarodott. A tribus ezekböl formált egy bizonyos különn csoport, 
vagy megült sereg volt. A magyaroknál kivévén a tribust, a több nemzeti nevezett 
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külömbbség nem volt meg; a magyar országi székellyeknél is hogy meg lett volna, 
nem látszik nyoma.

7. A székellyeknek különn fö vezéreik voltanak kik fö rabanbánoknak hivattak; 
azok alatt voltak a gyulák, harkászok, kis rabanbánok. Mindenik kis rabanbán alatt 
két százados, lovas és gyalog volt. Az örökséget nemzettségek és ágok szerént birták; 
a tisztséget is ugy viselték. Ha egyik esztendöbenn egyik nemzetségböl volt a tiszt, 
hat esztendeig rendibe változott, s az utánn ismét elöl kezdették.

A fö rabanbán Budvárába lakott, ott volt mind a nemzeti gyülés, mind a közön-
séges áldozat borral, abból a kellyhéböl, mellyet Anakhársis11 scytha philosophus 
Athénéböl hozott volt. Itélö fö birájok a kis gyula volt; ez Udvarhellyenn lakott, de 
Budvárát Sz. Lászlo idejébenn a tatárok el rontván, az utánn a nemzet gyülései is ott 
voltanak.

8. Hogy ezek az erdélyi székellyek Tuhutummal meg szövettségesedtek, vagy nékie 
meg hodoltanak volna: annak semmi nyoma. Ugyan csak mig Arpád Munkácsnál 
volt szálva, a Moldvába telepedett Lebediás vajda alatt Lebediábol ki jött törököknek 
nevezett magyarokhoz jövén, s általok magok fejedelmekké fel emeltetvén, azzal az 
alkalmatossággal járt a székellyeknél is Zándir Hám12 rabanbánsága alatt, és véllek 
baráttságot vetvén, Munkátsra tért viszsza, melly ugy látszik Tuhutumnak Erdélybe 
lett bé jövetele elött volt. Az utánn mikor a moldvai törökök is a munkátsi magya-
rokkal Arnulf  császár13 segittségére menvén, az ö honn maradtaikat a páczinátzita14 
tatrárok Moldvábann fel verték, azoknak a hadi nép viszsza jöveteléig a székellyek 
adtak szállást Csikba, s onnan mentek az utánn Magyar Országra a magyarokhoz, és 
a Körös vize s Gyula tájékánn ugy telepedtenek meg. Azonbann

9. A székellyek közé Konstantzinápollybol bé jövén a nap keleti keresztényi hit, 
s annak alkalmatosságával a keresztyén és pogány székellyek között hasonlás es-
vén, a keresztények Sz. István királyhoz folyamodtanak, s nékie alkalom szerént meg 
hodoltanak a keresztyén hitet bé vévén. Az alkalom pontyai ezek voltanak: hogy a 
keresztyén hitet bé vészik; a széllyek és vég hellyek örzésit a két Oláh ország felöl 
fel válallyák; a király mennyegzöjének, és valahányszor fia születik, annak örömére 
ökör sütést adnak; a király mellett az udvarban mindenkor száz lovast tartanak, de 
külömbenn minden adotol mentek lésznek. Ennek meg petsételésére pedig Arad 
vezér egy tribussal le tétetett Hunyad Vármegyébe Szálláspataka s Jofö vidékére; 
a Sukiak eleje pedig Darabos vezér Szamos Ujjvár vidékére a Szamos mellé. De a 
keresztyén hit é mellett is

10. A pogány tisztségeknek rabanbán, gyula, harkász nevek meg maradott köztek 
elsö András királyig és I. Béláig, a mikor a pogányságra ismét viszsza akarván a több 
magyarokkal térni, nem tsak a tiszteknek, hanem közönségesenn a háznépeknek, 
vároknak és faluknak pogány neveik is mind el töröltettenek és szentek neveivel fel 

11 Anacharsis (i. e. 7–6. század), szkíta költő, író.
12 A Csíki Székely Krónikában megjelenő székely vezér.
13 Arnulf  (850 k.–899), frank király.
14 A besenyők megnevezése Arankánál.
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cseréltettenek. Ekkor állottak fel a székellyek ispánnyainak, kapitánnyaiknak, s király 
biráknak nevezetek.

11. A székellyek az utánn hivek voltanak a királyhoz. A széllyeket nevezetesenn 
a Radnai, Törcsvári és Szestori sántzokat és erösségeket örzötték, azokkal együtt 
mellyek az ö határaiknak széllyekbenn esnek. Azokhoz a vég házokhoz eleitöl fogva 
ki szakasztott faluk és vidékek voltanak; a vároknak porkolábjaik, a joszágoknak pedig 
mint a szelly várokhoz tartozo megyéknek ispánnyaik és vice ispánnyaik. Tolmácsot 
ugy látszik a vajda maga népével öriztette. Ezek a vidékek terra regalisnak, királlyi 
földnek neveztettenek, és ajándékozhatók voltanak; az akkori pusztátol, a szászok 
mai földétöl azzal külömböztenek meg, hogy azok királly földe, fundus regius, és 
nem ajándékozhatok voltak. Ezek a szélly ispányok Beszterczénn p.o. a tanácsbann 
benn ültenek és a birságnak két része övék volt, s a mi kérdés a megyéjekbeli s szász 
földi emberek között estek, azokbann felsö itélö birák voltanak. Ugy látszik, hogy 
ezeket az ispányokat a vajdák tették, és a tolmácsi ispányonn kivül a székellyek fö 
ispányoknak hatalmok alatt voltanak.

12. A székellyek ispánnyai az ország zászlos urai utánn voltanak, de minden más 
megyék beli, a mint hivták parochialis vagy vármegyék beli ispányoknál nagyobb 
méltosággal birtanak. Elébb mint Rhabanbánok független fö vezérek voltanak. A 
pogány vezérek utánn, ugy tetszik, leg elsö vezérek volt a székellyeknek Zoltán, az 
elsö vajda, az utánn I. András király birodalmának harmadát, s abbann Erdéllyt is a 
herczegeknek adván, ezek a herczegek együtt vagy rendibe: Béla, Salamon, Almus, 
Lászlo, Kálmány, székellyek ispánnyai is és erdélyi vajdák is voltanak mint herczegek. 
Ezek utánn a székellyeknek ispánnyai néha a vajdák magok voltanak, néha má-
sok. A fejedelmek idejébenn annak a hivatalnak mind méltoságát, mind nevét a fe-
jedelmek magoknak tartották. A székellység, kivált a köz nép a vajdák alatt néha 
sok nyomoruságot látott, nevezetesenn a nagy vitéz vajda Báthori István alatt, a 
ki egyszersmind székellyek ispánnya is volt. Ez epitette az udvarhellyi várat is, és 
igen kegyetlenül bánt véllek. Ökör sütést csak a köznép adott, s ezenn részbenn 
is igasságtalanul bántak véllek a vajdák emberei. Innen a köznépnek az 1562beli 
támadása, mellynek alkalmatosságával Segesváron notáztatnak. Az utánn fel szaba-
dultak ugyan a nota alól, de a kiknek magok és joszágaik el ajándékoztattak volt, 
jobbágyságbann maradtanak. Ezek közönségesenn és rövidenn a székellyeknek ré-
gibb történeteik.

13. Az oláhok a székellyek utánn jöttek bé. Az elöt Abulgasi Bajád Ur tatár hám 
kronikája15 szerént a Tanais vize mellett laktanak. Nestor szerént az oláhok vették 
és foglalták el Erdéllyt az oroszoktol. Már a székellyek akkor magok földeket el 
foglalván, s a puszta akkor is puszta lévén, az oláhok tsak a hét vármegyék föl-
dit birták és királlyok volt. Az oroszok vagy rusnyákok közül némellyek köztök is 
maradván, mások pedig imide amoda a pusztára meg vonván magokat; a többi a 
szomszédokba el széledtenek. Ezekröl a Tanais mellöl, Abulgasi szerént a magyar 

15 Abulgasi Bagadur tatár khám krónikájáról van szó.
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és orosz szomszédságbol Erdéllybe jött, s Erdélyt az oroszoktol v. totoktol meg 
vett oláhokrol keveset tudunk; csak a hét vármegyét lakták, azért nem lehettek igen 
erössek. Azért

14. Tuhutum a maga magyarjaival bé jövén, a Béla Notariussa szerént meg veri 
öket, s a királlyok is, Gélu el vész. A meg maradtak szövettségre lépnek Tuhutummal 
és megadják, s az ö hatalma alá vetik magokat. Es igy se le nem vágják, s ki nem 
hajtyák, se rab szolgaikká nem teszik öket a magyarok, hanem szövettséges társok-
ká lésznek. Kéttség kivül estenek el, s bodorogtanak ki is vagy a hegyek közé is 
némellyek, de a kik magokat meg adták, azok szövettséges társaik lettek a magya-
roknak, s ugy szollván ki vévén a nemzeti külömbséget, egy testé lettenek vélek. 
Szokásokbann, vallásokbann, nyelvekbenn meg hagyattanak, és egy fö alatt egy pol-
gári testté lettenek. De

15. Leg elsöbenn mindjárt az az Erdéllyben Gelu alatt volt oláh és oláh maga 
meg külömböztette magát egy mástol. Nem én kezdem meg külömböztetni, hanem 
a szövettségre lépett oláh vitézi nép, és annak az a része, melly el bujdosott, maga 
külömböztette meg magát. A mint a szövettséges rész számot tarthatott a magyar 
igazgatás igasságos és illö baráttságára, ugy a másik rész abbol ki zárta magát; an-
nál inkbb az idegenek és szomszédságba lévök, ahoz se akkor se az utánn ha szin-
te az utánn Erdélybe máig bé vándoroltanak is, de mint vándor nép számot nem 
tarthattanak, s nem tarthatnak.

16. A szövettséges oláh nép, vagy meg maradott mint egyesült nép a magyarokkal 
a vármegyékenn; maga joszágát s igasságait meg tartván, kiknek maradékaik szerte a 
vármegyékenn lévö régibb oláh nemesség, vagy pedig Tuhutum által különn földre 
telepitettek egy különös nemzeti testbenn; millyenek voltak azok, a kik a pusztának 
egyik részire Fogaras földire szállottak és telepedtek. Ugyan is akkor Fogaras földe is 
egy része volt a széllyeken körül lévö pusztának, és erre telepittettek meg, hogy ott 
magok törvénnyek és szokások szerént éllyenek. Ezeknek földe Oláh földnek ne-
veztetett, mint a székellyek és szászoké Székelly és Szász földnek, Terra Blaccorum. 
Nemeseik boér név alatt magok igasságaikat s szokásaikat meg tartották. Volt egy a 
magyar igazgatástol függö, de ollyan herczegjek, a ki király engedelmével joszágot 
is ajándékozott. Ennek volt egy uri szép joszága, melly ma a Fogaras földi tulajdon 
fiscus joszága; és utollyára egy vára, a Fogarasi vár. A vár s a joszág tulajdona volt 
a herczegnek, a megyének pedig csak igazgato örökös ura volt. A herczegeknek 
Mátyás király idejébenn Udrisiában magvok szakadván, mind az egészsz Fogaras 
földe a királlyokra szállott. A Várat a királlyok magoknak tartották, és örzö népet 
s porkolábot tartottak benne, a hozzá tartozo joszágot és a szabad megyét mint 
különös uraságot el ajándékozták; s a kinek a joszágot ajándékozták, azt egyszer-
smind a vidéknek is szabad urává tették. Igy lett elsöbenn Zápollya János Fogarasnak 
szabad grófja, az utánn mások. Utolso ura Békés Gáspár volt, és ö utánna vált a vár 
joszága fiscalitássá; a vidék pedig az utánn neveztetett szabad bároságoknak. Ezek a 
Gelu idejebéli szövettséges oláhok egy polgári országos testé lettenek a magyarok-
kal, és soha a paraszt támadásokbann részt nem vettenek máig: ellenbenn magok 
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szabadságokbann máig meg is hagyattanak. A mái fö tisztyek kapitánnak neveztetik.
17. A magyarok két versenn jöttek ki, elsöbenn az Atilla népével, mellyböl sza-

kadtak ki a székellyek, és másodszor Almus alatt. Az Almus alatt ki jöttek két rendbé-
liek voltanak: egyik az Almus alatt Nagy Magyar Országbol jött, és elébb Munkátsnál 
meg szállott nemzeti nagy test; másik a Lébediás vajda alatt Lébédiábol jött, és a tatár 
páczinátzitáktol nyomatott tribus, melly töröknek neveztetett. Ez elébb Moldvába 
szállott meg, ott Arpádot fö vezérének fel emelte. Hadba menvén pedig mint fellyebb 
a vitézi nép, az ö honn maradtjaik a páczinátzitáktol meg hajtattak, s a Székelly föld-
re, Csikba vonták magokat. De a vitézi rend haza jövén onnan Magyar Országra a 
Körös vize mellé mentenek, s ott telepedtenek meg.

18. Az erdéllyi magyarok a Tuhutummal bé jött nép. Itt találták bizonyosonn a 
székellyeket. De vélek bajok vagy valami egyezések volt é? arrol nem tudhatni sem-
mit. Csak annyi valo, hogy Arpád, mikor a Moldvába meg szállott törököknél járt, 
akkor a székellyek ötet jo szivvel látták, s ö is barátsággal viseltetett a székellyekhez, 
és onnan töllök esmét Munkácsra ment viszsza. Ugy látszik, hogy ez még az elött 
történt, hogy Tuhutum Erdéllyt el foglalta. A Béla notáriussa mikor a székellyekröl 
emlékezik, nem az erdéllyi székellyekröl szoll, hanem a magyar országiakrol. Az 
erdéllyi népek közül csak az oláhokrol és szlávokrol emlékezik. Az oláhok birták, 
mint fellyebb, a vármegyéket, a szlávok pedig, mint az oláhoktol meg verettetett, s 
még régen meg erötlenedett nép, ugy látszik, hogy azokonn kivül, a kik imitt amott a 
széllyekenn belöl s a vármegyék határainn kivül lévö pusztára vonták volt magokat, 
az oláhokkal egyesültenek volt. 

19. A mai erdéllyi magyarok a Tuhutum magyarjainak maradékai, s az ö vezéreik 
is a Tuhutumé voltanak, de a magyar országi fö vezérek alatt. Azok közül egyik, 
nagyobb Gyula Konstántzinápollybol bé hozta volt a keresztyén vallást, de kisebb 
Gyula viszsza tért a pogányságra az ö magyarjaival, és Sz. István királytol meg ve-
rettetvén s el fogattatván, a Sz. király a nap nyugoti keresztyén hitet hozta bé, s 
Erdéllybe vajdát tett. E tájbann hodoltanak meg a székellyek is. Ezek szerént

20. A magyarok, mikor Tuhutum alatt Erdellybe bé jöttek itt találták elsöbenn a 
székellyeket a Székelly földönn; másodszor az oláhokat a vármegye földinn, kiket az 
utánn hogy meg vertek s Esküllönél véllek szövettséget esküdtenek, Fogaras földére, 
mint a puszta egyik részére ültettenek. Harmadszor a pusztát, melly a vármegyék 
földe, és a külsö határ szélek között fekütt, s némelly részébenn az el széledett néhai 
tótok vagy rusnyákok oda vonták volt magokat. Negyedszer a pusztánn kivül, a 
szomszéd felöl lévö szélly sántzokat vagy némelly erösségeket, az azokhoz tartozo, 
s azokat örzö seregeknek, s ezek tisztyeinek szükségekre szolgálo földel, melly az 
utánn a Király földitöl, az ugy nevezett fundus regiustol meg külömböztetve királyi 
földnek, terra regalisnak neveztetett. Ezt a négy rendbéli földet a magyarok, az olá-
hokat Fogaras földire szállitván, szaporitották még egygyel. Ez az ötödik föld, az ugy 
nevezett oláhok földe, mint fellyebb Fogaras vidéke.

21. A magyaroknak Tuhutum volt Erdéllybenn elsö fejedelmek, de a fö vezérek 
utánn az István királytol függö kisebb Gyula feltámadván és el fogattatván, mint 
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fellyebb, egy vajda tétetett hellyébe, és az elsö vajda Zoltány volt. Zoltány utánn 
egy darabig a k. herczegek birták Magyar Ország harmad részébenn Erdéllyt is. Az 
utánn esmét vajdák következtenek. Ezek a vajdák nagy hatalmu és méltoságu em-
berek voltanak, a szélly ispányokat ök tették, mikor a hirtelen szükség hozta, az 
egészsz országbann szerte magyarok, székellyek, szászok és oláhok földinn véres 
tört hordoztattanak, mint ország bároi egy fö ispányságot is viseltenek a mellet, és 
rendszerént vagy a székellyeknek vagy Külsö Szolnok vármegyének fö ispánnyai 
voltanak. Némellyik közüllök a királyt elfogta, mint Lászlo Ottot, némellyik Magyar 
Ország gubernátorává lett, mint Székelly János, az ugy nevezett Hunyadi János; 
némellyik királlyá lett, mint Zápollya János. Közönségesenn az országbann a királly 
képit viselték, és a hadaknak fö vezérei voltanak.

22. A törvényes dolgokot az ö viczéjek a vice vajdák follytatták. Itélö mestereik 
is voltanak, és néha éppen a vice vajdák voltak az itélö mesterek. A vajdák a királyi 
vároknak gondjokot viselték s azoknak jószágaibol éltenek, s udvarokat és hadi 
népeket, mellyek ö mellettek szüntelen fenn állottanak, tartottak, söt, ezért pénz 
fizetések is járt a királytol. A magyarok és székellyek, és az ö földek közöt a föld-
nek természetéhez képest való külömbség volt.

23. A székellyek az ö örökségeket magok keresték közönségesenn, és 
közönségesenn magok osztották fel, elébb a rendek, u.m. fö lovas és gyalog rend 
szerént; az utánn egyszer s mind a hat nemzettségek és ágok szerént; a magáé min-
deniknek öröksége volt; nem tsak maga tulajdona, mert nem bánhatott véle se 
életébenn, se halálábann tetszése szerént, örökösön vérsége akarattya ellen, el nem 
idegenithette, ha kinek magva szakadt, nem szállott jószága se a közönségre, mint 
a szászoknál, se a királyra, mint a magyaroknál, hanem a nemzettség és ág rendi 
szerént valo közelébbi szomszédjára. A magyarok is magok keresték, mind a vár-
megye, mind a puszta földit magok vérekkel vették meg. A puszta a vezéreknél s 
királlyoknál maradott, hogy azt mint Magyar Országonn a vezérek tettek volt idegen 
szállo néppel, minél elébb bé ültessék. A vármegye földinek egy része maradott a 
várnak, s a vár az örzö seregnek és annak tisztyeinek tartásokra, a többit a vezér 
a vitézek közül mindeniknek az ö érdeme szerént el ajándékozta, mint az egészsz 
közönségnek képe. Ez a föld is örökség volt, mint ma is, és mint a székellyeknél, de 
magva szakadtánn a közönségre s annak képviselöjére, a királlyra szállott, és ez azt 
tartozott el ajándékozni.

24. A székellyeknek, minek utánna a tatárok Budvárát el rontották, Udvarhelynél 
több várossok nem volt, az is keritetlen, mert Kézdi Vásárhelly Sigmond király 
idejébenn épült. A magyarok Fejér Várt, ugy látszik, ugy találták mint keritett vá-
rost, a több városok idövel épültek. Hogy városokat eleintén nem épitettek, nem 
lehet rajta csudálkozni. Szüntelen lo háton voltanak; vitézi népet tartottanak kiki 
maga körül, városban nem lakhattanak, nem tarthatták volna a népeket. A szegé-
nyebb nemesek is éppen azonn az okonn, hogy születésektöl fogva katonák voltak, 
és joszágotskájokbol kellett élni, s lovakat, magokat, házok népét abbol tartani, és igy 
a katonáskodás miatt se mesterségeket, se nyigoczát, se kereskedést nem üzhettenek. 
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Ellenbenn várok és kastéllyaik a fö uraknak kelleténél is többek voltanak, tudtak 
bövenn épitteni, ugy hogy némellyikét le kellett rontani.

25. A szász nemzet, mint szállo nép Erdéllynek régibb lakossai között a leg 
ujjabb és ifiabb. Nem a magyarok, se székellyek hivták bé öket, hanem a bölcs ifiu 
király, II. Geyza és az ö jo tanáts fö emberei. Kéttség kivül pedig az ország hasz-
nára és bátorságára hivta bé, a régenn üressenn hevert földnek mivelésére, és meg 
szállatására. 1142 vagy 1143 táján hivattanak és jöttenek bé, és az utánn több izbenn. 
Az elött gonosz ellenségei voltanak Erdélynek a szomszédságban a két Oláh Ország 
felöl a tatár paczinatzitákbann a Bolgár Országnak Dunánn innen valo részeibenn 
lakott bessusokbann és kunokbann. Szenvedett is töllök Erdélly néhány izbenn, de 
ugyan mindenkor ki verték öket a magyarok és székellyek, s Erdélyt, a pusztát és 
a szél határokat is tökélletesenn és vitézül meg örzötték ellenek. Akkor pedig már 
1142 tájjánn egészszenn meg szabadultanak volt azoktol a roszsz vendégektöl és 
szomszédoktol, még pedig ugy, hogy soha az utánn; söt az egészsz XII. századbann 
is Erdéllybe bé nem ütöttek. Azért természet szerént nem is hiva bé öket II. Geyza 
mint fegyveres és vitézlö népet a pogányok ellen valo segittségre. Hanem az ö 
hazájokban, Flándriábann villongás lévén, és a tenger ki ütései miatt is hazájokbann 
nem lévén bátroságbann, kivánták ök is, mint több ki bujdosott attyokfiai hazájokat 
más jo földel fel cserélni: és Gejzának szüksége lévén a régenn pusztánn állo jo föld-
nek egy jo néppel valo bé ültetésére, ugy esett az ö bé hivattatások és bé jövetelek. 
Nem is csalta meg közüllök egyik fél is magát.

26. II. Geyza is jo, munkás népre talált a flánderekbenn, s ezek is jo földet a 
pusztábann. Ki tudja? Lehetett az a nép nagy katona és vitéz nép, de Geyzának jo 
föld mivelö népre volt szüksége, és a királly czéljának abban a tekintetbenn meg is 
feleltenek. Ugy látszik, hogy a kik közüllök leg elsöbenn jöttenek bé, a mái Hét Szék 
beli lakosoknak, a kik pedig mindjárt nyomokbann elébb utánnok jöttenek a Megyes 
és Selyk Székek belieknek elei voltanak. Ezek meg is külömböztettenek egy mástol, 
mert a melly rusnyákok és oláhok a hét székbenn imitt amott el széledve, nevezetesenn 
Szereda hely Szék körül s a hegyek ajjábann laktanak, azok o hitüek lévén és azért 
nem tartatván keresztyéneknek, a püspöknek semmi dézmát nem adtanak; azért az 
ö földek csupa pusztának neveztetett. Innen történt hogy ezek a Hét Szék beliek 
csak hamar ez utánn, egy szabad praepostságot is állitottanak fel magok között; nem 
akarván magokat püspök hatalma alá vetni. A Megyesi és Selyki két Székekbenn 
pedig imitt amott székellyek és talám magyarok is, mind ketten a napnyugoti anya-
szentegyház szerént valo hitenn lévök lakván, ezek mind catholicusok, a püspöknek 
dézmát fizettenek, s az ö pásztorsága alá tartoztanak s ott is maradtanak. A brassai 
és beszterczei szászok pedig ugy látszik, hogy az után jöttenek bé.

27. Ez a nép vitézi nép volt é vagy polgári, és vitézségre nézve, s a katonai tudo-
mányba millyen eröss volt? Azt, mellyet némelly penna vitézek igen vitatnak; nem 
üzöm. Annyi bizonyos

a. Hogy annak a hazai történetekbenn a külsö ellenségre nézve abbann az idö 
tájjbann éppen semmi nyoma. Ugyan is
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b. Ha vitéz nép lett volna is annak probáját adni, akkor mindjárt kezdetbenn 
nem volt leg kissebb alkalmatossága is. Belöl a hazába nem: mert se magyaroknak, 
se székellyeknek, se oláhoknak semmi bajok vélek nem volt. A pusztához, mellyre 
telepittettek, senkinek semmi szava, mindenik nemzetnek és minden embernek 
egyenkint maga különn vagy ös, vagy a vezérektöl ajándékoztatott földe lévén. A 
pusztát a magyarok magok vérekkel már az elött 250 esztendökkel keresték, és az 
a vezérek s királlyok földévé lett volt; ehez azonn kivül a némelly aproságonn kivül 
imitt amott, a mellyet az elött nyert volt, se magyarnak, se székellynek semmi szava 
nem volt.

c. Kivül se volt semmi ellenségek. Erdély már az elött joval bátorságba volt 
a páczinatzitáktol, bessusoktol és kunoktol, azonn kivül ha mi keringö népek 
még a szomszédságbann voltak, azok ellen Tolmátsnál a vajda népei s másutt a 
székellyeknek örzö seregei örzötték mind az országot, mind a pusztát s azonn 
valo népet. A nagy tatár járásig IV. Béla idejébenn; s az utánn, mig a törökök bé 
kezdettenek ütni, a szállott nép külsö ellenséget nem látott. A honnan

d. Nem lehet nem csudálkozni rajta, midön a mái tudosok16 közül némellyek nem 
szégyenlik azzal mosni szájjokat, hogy a magyarokat Erdéllybe a szászok hozták bé, s 
az utánn ök örzötték, s a féle! E vagy tudatlanság, vagy egy nem betsületes reá fogás. 
De e nem azt teszi, hogy a szászokat a vitézség dicséretétöl meg fosztaná az ember. 
Ma is esméretesek azoknak erdemeik, a kik közülök hadi szolgálatba lépnek, és a ki 
a régiségeket olvasta, tudja hogy csak hamar eleintén, mikor a szászok elsöbenn, hol 
a püspök, hol az ország és király ellen fegyvert fogtak, a magyarság alig tudta maga 
erejénn le ültetni öket, és olly vitézül viselték magokat, hogy a magyarok közül igen 
ritka jött seb és véres fö nélkül haza. Az utánn pedig mikor más alkalmatosságokkal 
fel támadtak, soha nem mert többé a vajda maga erejénn ellenek menni, hanem a 
kunok segittségével. Mitsoda jelenés ez? Igen természeti dolog. Ugyan is

28. Az a szállo nép bé jövetelekor, mint ma is igen munkás és szorgalmatos nép 
volt, érdemes, bölcs elöljároik voltanak. Künn benn semmi ellenségek, magok között 
jo polgári rendtartások, a köz nép a föld mivelés, gazdaság, takarékosság, és nyigocza 
által, a tehetösebb pedig meszsze szinte Egyiptomig valo kereskedése által; s mind a 
világi, mind a belsö rend, tudományok és szép mesterségek gyakorlása által a nemze-
tet virágzásban hozták. Ötven esztendö nem telik el, s már szabad praepostság van 
Szebenbe; a praepost nagy ember, a kárdinálisnak baráttya és a püspökkel perel. Csak 
hamar nagy, hatalmas és gazdag urak vagynak köztek, némellyiknek négy ezer gyra, 
az az 12000 forint esztendei jövedelme. Hogy esett ez a nagy gazdagság?

29. Mig a magyarok, székellyek éppen azonn idö tájbann a görög császár 
segittségére meszsze Ásiába, s más hadakba járnak, a nagy urak a szászok közül 
zálogba, árendába ki veszik a magyar uraktol a vármegyénn falujikat, puszta falu 
hellyeiket, némellyeket meg is vásárolnak, magok nemzete beli munkás néppel bé is 

16 Ebben az esetben Aranka August Ludwig Schlözer könyvére utal, mely a szászok történetével 
foglalkozik: Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen is Siebenbürgen, Göttingen, 1795–1797.



369

ültetik, nagy részit a vármegyéknek magokévá teszik, s hatalmas urak lesznek. Ezek 
a II. és III. András királyok leveleikbe emlitett praedalisták, a kik nemesi modonn 
éltenek, saxones praediatentes et more nobilium se gerentes. Ezek csak hamar csak 
nem nagyobb részit teszik az országnak, és mérészelnek fel támadni, mig I. Lajos 
király rendibe szedi oket; és a támadásnak tökélletesen véget vét.

30. A nagy tatárjárás beli veszedelem mindenik nemzettel kevésbé nagyobbára, 
de köz volt. Ez utánn jött bé a törököktöl valo félelem és veszedelem. Ez elsöbenn 
az országbann kivált a szászokat érte, a székelyekhez közelébb lévén, és a szászok 
s székellyek részéröl ez a törököktöl valo félelem, a magyarok részéröl pedig kivált 
a parasztságnak ellenek valo támadása a 3 nemzet közt egy szövettséget szerzet-
tek. Ez a külsö ellenség ellen meg lehetös bátorságba helyheztette mindenik nem-
zetet, s azok között a szász nemzetet is; elsöbenn 1437benn Lépes vice vajda alatt 
Kápolnánn a 3 nemzet között költsönös szövettség köttetvén, az utánn 1459benn 
egészszenn tökélletességre menvén.

31. Ezek a törökök voltanak a hazának és magyar nemzetnek, a szászokra nézve 
nevezetesenn az ö be jövetelek utánn, az ö külsö ellenségeik, a kik ellen öket leg 
elsöbenn a mennyei gondviselés, az utánn az ö templom keritéseik s idövel az ö 
keritett várossaik, és azok mellett a két szövettséges nemzeteknek, a magyaroknak és 
székellyeknek segitségek meg mentette. De

32. Mint a mái leg virágzobb állapottya annak a régi meg szállott népnek, a szász 
nemzetnek meg mutattya; mind azok között a viszontagságok között is, mellyek 
Erdélyt, és hol egyik, hol a másik nemzetet, és az egészsz országot érték, mellyek az 
ö történeteiknek hiteles meg irásának rendit illetik: az a dicséretes szállo nép, a szász 
nemzet mind annak a földnek, mellyet II. Gejza királytol nyert volt birodalmábann, 
mind igasságaibann, annyi idök alatt tökélletesenn meg maradott, és mint a székelly és 
magyar magok örökségeiket, ugy a szász maga földit, a két elsö el idegenithetetlenül, 
a sász polgári igaz tulajdonsággal magok törvénnyeik és szokásaik szerént eddig leg 
nagyobb nemesi, székelly és polgári szabadsággal birják.
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