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A tudósok mai napig sem tudták eldönteni teljes bizonyossággal, hogy tulaj-
donképpen kik is a székelyek. Összehordták már tücsköt-bogarat és lehetetle-
nebbnél lehetetlenebb dolgokat állítottak erről a derék népről, amelynek ajkán az 
édes magyar szó cseng és amelynek lelkében kitörülhetetlenül él eredetének tiszta 
emléke. 

Elmondom hát, honnan erednek és hol laknak a székelyek. 
Krisztus születése után négyszáz évvel hatalmas néptenger árasztotta el a mai 

Erdélyt és a Duna-Tisza közét. Ez a nép a hunok nemzete volt. Vitéz és harcias 
nép volt. Egész Európa megrengett, amikor a hunok megérkeztéről értesült. 
Igen ám, mert a hunok nem elégedtek meg a Kárpátoktól körülfogott föld-
területtel, hanem ki-kiruccantak a szomszédos országokba, ahonnan mindig gaz-
dag zsákmánnyal tértek haza. 

A hunoknak több bátor és ügyes királyuk volt. De ezek között a legnagyobb 
és a legvitézebb Attila király volt. Az ő királysága alatt a hunok hatalmuk fényko-
rát élték. Reszkettek tőle az európai nemzetek, amelyek „Isten ostorának” nevez-
ték Attilát. A nagy hun király halála után a félelmetes hun birodalma összedőlt, 
mint a kártyavár. A hunok szétmentek a szélrózsa minden irányába. 

Úgy háromezer hun vitéz kivált Csaba királyfi seregéből és Zekel nevű törzs-főnök 
vezetése alatt meghúzódott a Keleti Kárpátok alján és a Hargita hegység lábánál. Ezek a 
hunok itt jól érezték magukat s ezért végleg letelepedtek e helyen, amelyet aztán művelés 
alá fogtak. Fáradságos munkájukat Isten áldása kísérte. Az elfoglalt területet valóságos 
meseországgá varázsolták át. Megtartásért századokon át küzdöttek. 

Ezekből a dolgos és harcias hunokból származtak a székelyek és azt a helyet, 
amelyen laknak, Székelyföldnek hívják. 

Mivel idők folyamán a székely nép megsokasodott, szervezkedni kezdett 
nemzetiség, hely és rang szerint.  

A törzsi vagy nemzetiségi felosztás szerint hat nemet különböztettek meg a 
székelyek: 1. Adorján-nem; 2. Medgyes-nem; 3. Jenő-nem; 4. Halon-nem; 5. Áb-
rán-nem és 6. Örlecz-nem. Ezen kívül minden nem még négy ágból állott.  

A hely szerinti szervezkedést úgy oldották meg a székelyek, hogy az általuk la-
kott földet hét részre osztották fel. Egy-egy részt „szék”–nek neveztek el. Így 
azután az összes székelyek hét „székre” osztódtak fel területileg. Ezek a székek a 
következők voltak: 1. Udvarhelyszék, amelyből a mai Odorheiu megye fejlődött 
ki (régente Udvarhely vármegye); 2. Csíkszék, a mai Ciuc megye (régente Csík 
vármegye), 3. Kézdiszék, 4. Orbaiszék, 5. Sepsiszék; ezekből alakult ki mai 
Treiscaune megye (régente Háromszék vármegye), 6. Marosszék a mai Mureş 
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megye (régente Marostorda vármegye), 7. Aranyosszék a mai Turda megye (ré-
gente Torda-Aranyos vármegye). 

A székelyek ma is ezekben a megyékben laknak, de legsűrűbben mégis csak 
Odorheiu, Ciuc és Treiscaune megyékben vannak. 

A rang szerinti szervezkedésekben három társadalmi osztályt állítottak fel maguk 
között: 1. Főnemesek, vagy elsők. Ezek voltak a legtekintélyesebbek és a leggazda-
gabbak. 2. Lófők (lófő székelyek). Ezeknek az a kiváltságuk volt, hogy lovon harcol-
tak, amikor háborúba kellett menni. 3. Gyalogosok, akik gyalogszerrel mentek a há-
borúba. Tehát ez a szervezkedés egyben katonai szervezet is volt. Mind a három 
osztály nemes volt s ezért sokáig adómentességet élveztek. Csupán az úgynevezett 
ököradót voltak kötelesek fizetni, amely abból állott, hogy minden hat ökör után 
egyet adóba adtak akkor, amikor a királynak koronázása, lakodalma vagy pedig első 
fiának születése volt. Idők folytán ezek kiváltságukat elvesztették és a nemzetség, va-
lamint a rang szerinti megoszlás is megszűntek.  

Így azután az ősi székely szervezet három eleméből semmi sem maradt fenn.  
Véssétek azonban jól emlékezetetekbe, hogy a székelyek a dicső múltú és 

nagy hun nemzetnek ivadékai, akik 1500 esztendeje laknak azon a földön, ame-
lyet ma Székelyföldnek neveznek.  

A székelyek az országnak legvallásosabb, legbecsületesebb és legmunkásabb népe. 
 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 
 
Új Cimbora, II. évf., 27. szám, 1934. szeptember 20. 
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