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Napjainkra a székely ruha és vele a 
székely harisnya kikopott a minden-
napi használatból,  de ünnepnapokon 
még megjelenik, szimbolikus jelleget 
öltve. A mai székely harisnyához ha-
sonló szűk nadrág eredetét, fejlődését 
tekintve több elmélet körvonalazó-
dott. A székely harisnya eredetét és ki-
alakulását vizsgálva, a szakirodalom 
általában a XVI-XVII. századra teszi a 
kezdeteket, esetleg, a Képes Króniká-
ra hivatkozva, a XIV. századi nyugati 
divat hatását sejtik. A székely harisnya 
ma is ismert, végső formáját az osztrák 
hatalom által szervezett határőrségnek 
tulajdonítják.

Igaz, hogy  dokumentálni nagyon 
nehéz, az írott források későiek, ábrá-
zolva csak a templomfreskókon jele-
nik meg. Nagy Szabó Ferenc emlék-
iratában az 1605. évi eseményekkor 
így ír: „Medgyest pedig megadák és 
abba négyszáz székelyt küldének és 
bébocsátták, de egynéhány nap múl-
ván, a ki el nem szaladhata bennek, és 
a falan ki nem teheté a harisnyát, azt 
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levágják – a jó borért így járának.”  Az 
idézet egy kevésbé dicsőséges pillana-
tot rögzít a székelyek történetéből, de 
már ekkor, az 1600-as évek elején a 
harisnya mint a székelyek szimbólu-
ma jelenik meg. Időben közel vagyunk 
a harisnya legkorábbi ránk maradt er-

2délyi írott forrásához.
Vannak jelek, hogy a harisnya ko-

rábbi korokban is használatos volt 
olyan népek által, akik valamilyen 
kapcsolatban, talán rokonságban áll-
tak a székelyekkel.
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A nevezett öltözetdarab történel-
mében kutakodva ugorjunk az időben 

3az avarokhoz. A Suda Lexikon  IX. 
századi avarságról szóló részleteiből 
tudjuk: „Hogy a bolgárok kedvüket 
lelték az avarok viseletében, arra cse-
rélték fel a magukét, és mostanáig ezt 
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viselik.”  Olajos Teréz az idézethez a 
következő kommentárt fűzte: „...a po-
gány bolgárok megkedvelték az avar 
ruhaviseletet, s a kereszténységre átté-
rő bolgárok a nadrág (femoralia) visel-
hetéséről kérték ki a pápa vélemé-
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nyét…”  A fentiekből kitűnik, hogy az 
avarok már a IX. század előtt nadrágot 
viseltek, amelynek pontos formája 
nem ismert, de lehetett combra tapadó 
harisnya is. A történészek újabban már 
elfogadják, hogy az avarok megérték a 
magyarok Kárpát-medencei betelepü-
lését, sőt egyesek úgy gondolják, hogy 
az Árpád-kori lakosság nagyobb ré-
szét az avarok képezték.

Lépjünk az időben még korábbra, a 
szkítákhoz.  Dárius perzsa király i. e. 
515 körül épített persepolisi palotájá-
nak díszítésére kőbe faragott reliefet 
alkalmaztak. A ma is látható dombor-
művek egy része Dáriusnak ajándéko-
kat vivő népek küldöttségeit ábrázolja, 
köztük szkítákat is. A mellékelt ábrán, 
melyet Gyöngyössy János készített 
több fotó felhasználásával,  a szkíta 
küldöttség szerepel. Megfigyelhetjük, 
hogy a szkíták fegyveresen, vezetőjük 
egy perzsa által kézen fogva, vezetve 
jelenik meg, ami arra utal, hogy sza-
bad emberek, nem alávetettek. A dom-
bormű alkotója a legfőbb jellemvoná-
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sokat ábrázolta. Az első személy, a ve-
zető visszacsapó íjat tart a kezében. A 
következő szép lovat vezet, a harma-
dik ékszereket fog. Eddig egyezik a 
szkítákról ránk maradt ismeretekkel: 
lovas harcosok voltak, íjaikról voltak 
híresek és a régészek sok szkíta arany 
kincsleletet találtak sírmellékletként. 
A következő három személy ruhaaján-
dékot visz, kettő felső ruházatott, míg 
az utolsó harisnyát. Jól kivehető a ha-
risnya mérete, mely alulról fölfelé le-
galább combtőig érhetett és lábfeje is 
volt. Sajnos nem látszik, hogy egy pár 
harisnya vagy harisnyanadrág van a 
szkíta küldött kezében. Azt viszont 
bátran állíthatjuk, hogy Dárius király 
idejében a harisnya épp úgy szimboli-
kus jelzője volt a szkítáknak, mint az 
1600-as években a székely harisnya a 
székelyeknél.

Talán a székelyek eredetére vonat-
kozó kutatások haladtával érdemes 
volna a „székely harisnya” történetére 
visszatérni, lehet, hogy nem nyugati 
hatás eredménye, hanem korábbi idő-
szak öröksége.
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ködhetett” ez a megfigyelési pont a leírtak alapján. [Az i. e. 
2275-ös esztendőben vélhetően a legnagyobb pontossággal 
„működhetett” a lyuk.]

Ám ahhoz, hogy mindezt feltétel nélkül elfogadjuk, 
helyesnek tekintsük, sok – eddig megválaszolatlan – kér-
désre kellene ismerjük a választ. Többek között nem 
tudjuk, hogy a Likaskő nem mozdult-e el eredeti hely-
zetéből földrengés, földcsuszamlás hatására? Ha igen, ak-
kor a fenti adatok és számítások értelmüket veszítették. 
Négy és fél évezred elég hosszú idő ahhoz, hogy mindezek 
megtörténhessenek. Továbbá azt sem tudjuk, hogy a jelzett 
időszakban a Likaskő körül a maihoz hasonló nyílt terep 
volt, esetleg sűrű erdő borította az egész oldalt? Ha az 
utóbbi állapot állt fenn, akkor megint értelmetlen a fenti 
eszmefuttatás.

A Likaskő körül vagy annak környékén nem végeztek 
még ásatásokat, és a terepbejárások során sem került elő a 
kővel kapcsolatba hozható lelet. A szóban forgó i. e. 
2600–2000 közötti időszak a késő rézkor és a kora bronzkor 
időszakának századait jelzik Erdélyben [az ókori keleti 
időszámítási rendszerek szerint]. Ám nem ismerünk sem-
milyen adatot, tárgyi emléket, amelyek alapján követ-
keztethetnénk a köِrnyék akkori lakóinak társadalmi beren-
dezkedésére, hitvilágára, gazdasági potenciáljára. Mint-
egy szemléltetésként a szakirodalom szinte ezeket az 
éveket – i. e. 2650–2150 – tekinti az egyiptomi Óbirodalom 
és a piramisépítések korának. Azt sem tudjuk, hogy 
létezhetett-e valamilyen összefüggés a Likaskő és a só, 
illetve a sóbányászat között? Továbbá az olyan vélemé-
nyeket is meg kell hallgatni (még akkor is, ha ennek nagyon 
kicsi a valószínűsége), miszerint „a lyuk nem más, mint 
legeltetés közben unatkozó pásztorlegények műve”.

Amit ismerünk, az csak a mesék, legendák világából 
származó információ. 

E tanulmányban vázolt észrevételek, eredmények csak 
úgy és akkor érvényesek, ha bizonyos feltételezéseket elfo-
gadunk. Ha későbbi kutatások során új adatok, leletek lát-
nak napvilágot, amelyek választ adhatnak a Likaskővel 
kapcsolatos egyes kérdésekre, akkor azok ismeretében 
feltétlenül újra kell tárgyalni ezt a témát.

Addig is fogadjuk el mindezt egy lehetséges el-
méletnek, észrevételnek, amely egy lehetséges sejtés és a 
mai informatikai világ egyik eszközének találkozásából 
született. Elgondolkodtató és további vizsgálatokra ösz-
tönözhet a lyuk magasságszögének mért értéke: 23° 28`. 
Csak 2`-cel tér el a Föld forgástengelyének a függőlegessel 
bezárt dőlésszögének – 23° 30` – értékétől.

Ugyanilyen elgondolkodtató és érdekes az, ahogyan a 
lyukat tájolhatták és fúrhatták (fémszerszám nélkül). A 
módszert és technikát, amit feltehetően alkalmaztak, egy 
következő tanulmányban tárgyalom.
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nappalok. Ehhez nem kellett más, mint egy hozzáértő meg-
figyelő, aki éjszakáit azzal töltötte, hogy a lyukat kémlelte, 
és ha megjelent „benne” a csillag, akkor tudta, hogy néhány 
nap van csak hátra a téli napforduló beálltáig. 

Összegzés
Jelen tanulmány, amint azt az olvasó is észrevette, feltételes 
módban íródott és feltételezéseken alapul. Biztos ada-
toknak csak a Likaskő mai állapotát rögzítő adatokat, illet-
ve ezen adatok alapján a csillagász program segítségével 
feltárt észrevételeket tekinthetjük. Ha csakis ezt vesszük fi-
gyelembe, akkor ennek alapján kijelenthető, hogy nagy va-
lószínűséggel i. e. 2600 és i. e. 2000 között a korondi Likas-
kőben található lyukat arra használhatták, hogy megha-
tározzák a téli napforduló idejét. Ugyanis hozzávetőleg 500 
vagy 600 évig, kisebb-nagyobb hibahatáron belül „mű-
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Gondolatok a székely harisnya
története kapcsán

Nyugati átvétel vagy szkíta örökség?


