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Jancsó Benedek a székelyekről és a székelyekért 
 

Bár keveset élt a Székelyföldön, csak zsenge gyermekkorát töltötte a szülő-
faluban, a háromszéki Gelencén, illetve első középiskolai éveit Csíksomlyón a 
római katolikus gimnáziumban, székelységét mindig megőrizte és megvallotta. 
Tudatos székelymagyar volt: a székelyeket a magyar nemzet részének tartotta, 
de sajátos történelmét, szerepét, erényeit nagyra értékelte. Bárhol tevékenyke-
dett egy adott időben, kereste az alkalmat és a lehetőséget arra, hogy tehessen 
valami hasznosat a Székelyföld megmaradásáért és erősítéséért. Jancsó Benedek 
életének ebből a tevékenységi köréből meríti tárgyát itt következő tanulmá-
nyom, különös tekintettel a székelyek történelméről szóló írásaira, illetve a Szé-
kelyföld érdekében kifejtett munkásságára. 

Ismert, hogy nem készült történetkutatónak, jobban érdekelte a nyelvészet 
és irodalom, de a székelyek múltja már egyetemi hallgató korában foglalkoztat-
ta. Erről később tanulságos emlékezésben számolt be. Mivel igen fontos a tar-
talma, engedtessék meg, hogy hosszasabban idézzek az emlékezéséből: „Öt-
venhárom esztendővel ezelőtt – írta 1928-ban –, mint a kolozsvári egyetem 
bölcsészeti karának másodéves hallgatója ott ültem a közönség sorában azon az 
értekezleten, amelyik elhatározta, hogy közadakozásból elégséges pénzalapot 
fog gyűjteni, hogy a magyar történetírás akkor legkiválóbbi mesterével, Szabó 
Károllyal megírassa a székely nemzet történetét. Azok közül, akik jelen voltunk: 
öregek, férfiak és ifjak, senki sem gondolta volna, hogy a székelyek története 
több mint félszáz esztendő múlva, akkor fog megjelenni, mikor vége lesz – ta-
lán örökre – annak a székely szabadságnak, amelynek mindnyájunk hite és 
meggyőződése szerint vitéz és hű katonája volt minden székely, aki a Maros, az 
Olt, a két Küküllő és a Feketeügy völgyeiben a zöldellő hegyek, a havas bércek 
s magasba nyúló sziklák tövében született. Mindaz, amit akkor a székelyek tör-
ténetéről tudtunk, alig volt egyéb történeti legendánál, hősi mítosznál s azért 
egyáltalán nem volt hiba, sem csodálatos dolog, ha azt hittük mindnyájan, hogy 
Szabó Károly tollából a székelyek története olyan szépen és ragyogóan fog ki-
kerülni, mint ahogy akkor nemcsak a mi képzeletünkben, hanem az egész erdé-
lyi magyarság lelkében is élt. Azt sem hittük volna, hogy nem Szabó Károly 
fogja megírni, hanem utóda, ki ez értekezlet után majdnem két évtizeddel ké-
sőbb mint ifjú ember veszi kezébe a tollat, amelyet a halál Szabó Károly ujjai 
közül kiragadott és több mint harminc évig dolgozik rajta.”1 

                                                           
1 Széphalom, II. évfolyam, 1928, 33–34. szám, 134. p. 
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Az idézett sorokat akkor írta Jancsó Benedek, amikor megjelent Szádeczky 
K. Lajos A székely nemzet története és alkotmánya című kiváló kötete. Hiába 
várták fiatalon a kolozsvári egyetemi hallgatók a romantikus székely históriát 
Szabó Károlytól, mert az 1890-ben bekövetkezett halála miatt nem kerülhetett 
sor a könyv megírására. Helyette, az ő örökébe lépő Szádeczky K. Lajos mun-
kája jelent meg, de már a trianoni tragédia után, 1927-ben. És nem történeti 
legendát vagy hősi mítoszt kaptak kézbe az érdeklődők, hanem „adatokból, 
tényekből, valóságból és néhány esetben valószerűségekből” összeállított tu-
dományos munkát. Ezt Jancsó Benedek kiemelkedő történetírói teljesítmény-
ként értékelte. 

De tévednénk, ha azt feltételeznénk, hogy Jancsó Benedek és társai nem 
szerezhettek maradandó tudást az 1872-ben alapított fiatal kolozsvári (később 
Ferenc József királyról elnevezett) Tudományegyetem első magyar történelem-
tanárától, Szabó Károlytól. Az ő nevéhez fűződik a Régi Magyar Könyvtár so-
rozatának, valamint a Székely Oklevéltár első három kötetének kiadása, amely-
lyel elősegítette a székely történelem tudományos vizsgálatának a lehetőségét. 
Bizonyos, hogy Jancsó Benedek is sokat forgatta és használta mindkét említett 
sorozat köteteit. Akárcsak a Székely Oklevéltárnak azokat a köteteit, amelyek 
Szádeczky Lajos szerkesztői asztaláról kerültek a nyomdába. Jancsó Benedek 
mindkét említett professzort személyesen ismerte, akiket nagyra értékelt: amint 
az előbb említettük Szabó Károlyt „a magyar történetírás akkor élő egyik legki-
válóbb mesterének” tartotta, Szádeczkyről pedig azt írta, hogy könyvéből „a 
székely nációnak sok száz esztendős történetét ismerjük meg úgy, ahogy az a 
valóságban volt. Szádeczky kalauzolója e könyvének megírásában az igazság 
keresése volt, s azért sikerült is neki valóságosan igaz székely történetet írni 
azok helyett a történeti legendák és hősi mítoszok helyett, amelyeket megszok-
tunk székely történetnek tekinteni.2 Szádeczkynek mítoszok nélkül is sikerült 
olyan székely történetet írni, amely igazolja, hogy a magyar nemzetnek „egyik 
legértékesebb része a nemes székely náció” – amivel Jancsó teljesen egyetér-
tett.3  

Jancsó Benedek nem könyvismertetőt írt, ő a székely történelmet áttekintő 
saját gondolatait is bele foglalta írásába, ezért Szádeczky könyvének néhány na-
gyobb hiányosságát is szóvá tette, például azt, hogy nem foglalkozott eléggé 
hangsúlyosan a székelyek szerepével 1848-ban, és sokkal többet szeretett volna 
olvasni a székelyek szellemi és művészeti örökségéről, amellyel a magyar kultú-
rát gazdagították. Megjegyezzük, hogy már fiatal tanárként, 1888-ban rövidebb 
írást tett közzé Gábor Áron, Az ágyúöntő székely címmel, amelyet jelzésértékűnek 

                                                           
2 Uo. 
3 A magyarságnak értékes és igen nagy történeti múlttal bíró egyik legtősgyökeresebb ága. 
Székelység. Hasonmás kiadás, Székelyudvarhely, 190. 22. p. 
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látok arra vonatkozóan, hogy milyen nagy jelentőségűnek tartotta Háromszék 
1848–1849-i hősi önvédelmi harcát a magyar szabadságharcban.4 S bár ideje 
nagy részét mindinkább a román politikai törekvések kutatása kötötte le, a szé-
kelyek történelméről később sem feledkezett meg. Például népies irodalmi 
formában 1903-ban Históriák a régi székely huszárokról címmel a francia há-
borúkba kivezényelt székely határőr csapatokról írva, egyik Csató nevű altiszt 
bravúros párbaját, és a huszárok egy győztes csatájának emlékét írja meg5 A 
következő évben Gaál őrmester című históriája viszont a porosz–osztrák hábo-
rú idejéből elevenít meg egy érdekes eseményt 6 . Azt az eseményt, hogy 
Grivicsics osztrák tábornoknak egyik rossz parancsa nyomán hogyan pusztult 
el a nagyrészt háromszékiekből álló, II. Sándor cár nevű huszárezred több száz 
katonája annak ellenére, hogy a székely huszárok bátorsága a győztesek elisme-
rését is kivívta. 

 
Hogy Jancsó Benedek a székely történelem kiváló ismerői közé tartozott 

arról tanúskodik az is, hogy Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben 
című nagy sikerű kiadvány szerkesztői őt kérték fel a Háromszékről szóló rész 
megírására, és ez az írása ma is hasznosan olvasható. A székely történelemről 
kialakított koncepcióját a Székelyek című, 1921-ben készült munkájában fejtet-
te ki tömören és lényegre törő módon. Erről írta Demény Lajos 2006-ban, a 
hasonmás kiadás megjelenésekor, hogy azt „Az eredeti megjelenéstől eltelt 85 
esztendő nem tette elavulttá”.7 Ezt teljesen elfogadva, sietek hozzátenni, hogy 
az 1922-ben közzétett Erdély története című könyvében is külön részeket szentelt 
a székely históriának.  

Természetesen nemcsak a múltja, hanem a székelyek aktuális helyzete is 
sokat foglalkoztatta. Egyetértünk Kolosváry Bálint véleményével, hogy számos 
tudományos, irodalmi vagy társadalmi alakulásban és megmozdulásban, melyek 
a magyar nemzeti érdekek védelmét tűzték ki célul maguk elé, Jancsó Benedek 
derekasan kivette részét.8 Az ilyen sokoldalú tevékenységre akkor kerülhetett 
igazán sor, amikor már a fővárosban dolgozhatott, ahol számos állami és társa-
dalmi jellegű intézmény kezdte meg működését a kiegyezés korában. 

Még kolozsvári egyetemi hallgató volt, amikor 1875-ben Budapesten meg-
alakult a Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület, tíz évvel megelőzve az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet (EMKE). Az alapítók neves 
                                                           
 4I. m. 32. p. 
5 Székely-Egyesületi Évkönyv 1903-ra. Budapest, 1904. 32–34. p. 
6 I. m. 1904. Budapest, 1905. 29–32. p. 
7 Demény Lajos: Rendkívüli összefoglaló a székelyekről. L. A székelyek. Székelyudvarhely, 
2006. 11. p. 
8 Kolosváry Bálint: Emlékezés Jancsó Benedekre. In Jancsó Benedek Emlékkönyv. Buda-
pest, 1931, 16. p. 
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személyiségek, városi törvényhatóságok, székelyföldi falvak voltak. Az alapítók 
között legismertebb gróf Mikó Imre volt, „Erdély Széchenyije”, akinek a nevé-
hez – egyebek mellett – az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) megalapítása 
fűződik.9. Nem kevésbé ismert és tisztelt volt Haynald Lajos kalocsai érsek, s 
ha nem is annyira közismert, de olyan rangos személyiségeket találunk az alapí-
tók között, mint Bonnaz Sándor csanádi püspök, Béldi Gergely Marosszék fő-
királybírója, 1876-tól Maros-Torda főispánja, báró Daniel Gábor Udvarhely-
szék főkirálybírója, 1876-tól Udvarhely megye főispánja, Kemény György 
Torda-Aranyos megye főispánja s több országgyűlési képviselő, valamint még 
1848-ból ismert személyiség: Hegyesi Márton, gróf Kemény István, Tisza Lász-
ló. Nem szándékunk az alapítók teljes névsorát közölni, de mégsem maradhat 
megemlítés nélkül Bedő Albert minisztériumi erdőtanácsos, Dósa Dániel tör-
vénybíró, Kálnoky Dénes királyi tanácsos neve. Az alapító városok közt Arad, 
Budapest, Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Szé-
kelyudvarhely szerepel. Az Egyesület első tiszteletbeli elnöke Mikó Imre gróf 
volt. Elnökké 1876-ban a székely származású (Vargyas) Hajós János miniszteri 
tanácsost választották, titkára Buzogány Áron lett. A választmányban helyet 
kapott Bedő Albert, Béldy Gergely, Daniel Gábor, Deák Farkas, Jakab Elek, 
Mikó Mihály, Szász Károly – hogy csak az ismertebbeket említsem meg. 

Az alapítás körülményei azt mutatják, hogy ennek a székely egyesületnek a 
szükségességét elsősorban a Budapesten élő, illetve hosszasan ott tartózkodó 
székely kötődésű személyiségek ismerték fel, és a hozzájuk csatlakozó magyar-
országi tagokkal együtt vitték dűlőre.  

A Székely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület később (1899) Szé-
kely Egyesület néven működött ugyancsak Budapesten. Elnöke a már említett 
Bedő Albert, titkára Benedek Elek közismert író lett. Az Egyesület kezdettől 
fogva azt a feladatot vállalta, hogy a magyar közvéleményt tájékoztassa és moz-
gósítsa a Székelyföldön jelentkező gazdasági és társadalmi problémákról, illetve 
azok megoldása érdekében. Ezt a célját ugyan csak két évtized múltán sikerült 
elérnie. Azt világosan kell látnunk, hogy az 1902. évi csíktusnádi Székely Kong-
resszus összehívása nagyrészt az említett társadalmi szervezet kitartó munkájá-
nak volt köszönhető. És mivel az Egyesületben a századfordulótól Jancsó Be-
nedeknek kiemelkedő szerepe volt, a következőkben valamivel részletesebben 
kitérünk erre a kérdésre. 

Az 1875-ben elfogadott és 1880-ban módosított alapszabály az Egyesület 
általános célkitűzését „a székelyföldi lakosok szellemi és anyagi előhaladásának 
fejlesztésében, támogatásában” határozta meg. Ennek érdekében elősegíti a 
meglévő közművelődési és tanintézetek haladását, illetve újabbak létesítését 

                                                           
9 Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije. Debrecen, 2005.  
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javasolja, segíti a székely tanulók képzését, ismerteti a székelyföldi ipar, mező-
gazdaság, erdő- és közgazdaság állapotát, előterjesztéseket tesz azok jobbításá-
ra, szakmunkákat ajánl, pályázatokat ír ki céljai megvalósítása érdekében, figye-
lemmel kíséri a székely kivándorlás kérdését, indítványozza annak korlátozását, 
sőt meggátlását, felhívja a figyelmet a Székelyföldön előállított iparcikkek vásár-
lásának fontosságára a fővárosban és máshol az országban, kezdeményezni 
fogja takarékpénztárak alapítását.10  

Mi volt a háttere a szerveződésnek, mi tette szükségessé ennek a program-
nak a kidolgozását és közzétételét? 

A mozgalom hátterében az a felismerés állt, hogy a Székelyföld gazdasága 
lemaradt a modern irányú fejlődésben, és emiatt erős társadalmi feszültség ke-
letkezett. Az egyesület 1876-ban megválasztott elnöke, Hajós János szerint 
1848, illetve 1867 óta, tehát amióta a fejlődés keretei létrejöttek „alig-alig észre 
vehető némi fejlődés és haladás a viszonyok összességében és külön-külön is”11 
Az alapítók, akik közt nem egy jeles közgazdász, jogász, politikus is volt, felis-
merték, hogy cselekedni kell, de magát a székelységet is mozgósítani kell: meg 
kell ismertetni a fejlődést hátráltató okokat, buzdítani kell az öntevékenységet. 
Az egyesület elve az volt, hogy a székelységet „elsősorban mindig saját ottho-
nában kell segíteni”, csökkenteni kell az elvándorlást, de ha nem is lehet azt tel-
jesen megszüntetni, legalább Nyugat felé kell azt terelni a hagyományos keleti 
irány helyett.12 

Röviden szólva: már az 1870-es években jelentkezett az ún. székelykérdés, 
amely sokrétegű, sok okú jelenség volt, amelynek tanulmányozását is vállalta a 
Székely Egyesület. 

Budapesten, különösen a minisztériumokban dolgozó székelyek látták, 
hogy az állam nem kezdeményezi a Székelyföld felzárkóztatását a fejlettebb 
régiókhoz, ezért a társadalmat kell megszólítani. Ha elfogadjuk is, hogy a fővá-
rosban könnyebb volt felismerni a problémákat, nem vitatható az sem, hogy 
azok konkrét megnyilvánulási formáit csak a helyszínen, a Székelyföldön lehe-
tett pontosabban meghatározni. Ezért a székely társadalom megnyerése is el-
maradhatatlan volt. Az Egyesület nem is késett a vidéki választmányok megala-
kításával. Az első ilyen választmány Udvarhely megyében jött létre Orbán Ba-
lázs, valamint Kozma Ferenc gazdasági író közreműködésével, aztán rendre a 
Maros megyei, háromszéki és a csíki választmány is megalakult. Ezek által a 
Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület – a már említettek mellett – olyan 
kiváló egyéniségeket nyert meg, mint Maros megye főispánja, Mikó Mihály, az 

                                                           
10 A Székely Mívelődési és Közgazdasági Egyesület első Évkönyve 1876-ra. Szerk. Buzo-
gány Áron. Budapest, 1877.  
11 Uo. 
12 Uo. 
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író, filozófus Mentovich Ferenc és Császár Bálint, Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere. S mert a szervezet nyitott volt és a programja is figyelmet keltett, új tagok-
ként egyetemi tanárok, akadémikusok, földbirtokosok, ügyvédek, lelkészek lép-
tek be a szervezetbe, például Ballagi Aladár, Fejérpataky László egyetemi taná-
rok, Szilágyi Sándor, Thallóczy Lajos, Pulszky Ferenc akadémikusok, s ne fe-
ledjük a nagy székely festőművészt, Barabás Miklóst, valamint a nagyon aktív 
Ugron Gábor országgyűlési képviselő nevét se. A tagok száma 1878-ban 510 
személy volt. 

A székelyföldi helyzet felmérésére jó alkalmat kínáltak az évente más-más 
megyében, illetve azok székhelyén tartott közgyűlések. 1876-ban Sepsiszent-
györgyön, 1877-ben Székelyudvarhelyt, a következőben Marosvásárhelyt, 1879-
ben Csíkszeredában, 1880-ban Tordán, 1881-ben pedig Kézdivásárhelyt ta-
nácskoztak 

Az Egyesület tevékenységét több irányba igyekezett kiterjeszteni. Hogy a 
székelyföldi viszonyokat alapos kutatás tárgyává tegye, az első lépések egyiké-
ben ezer forintos pályázatot írt ki a Székelyföld gazdasági és közművelődési 
viszonyainak felmérésére.13 Továbbá három tehetséges fiatalnak, köztük Köllő 
Miklós szobrásznak nyújtott ösztöndíjat a szakmai képzéshez. Kiterjesztette 
figyelmét a moldvai csángókra is, és közbenjárt azért, hogy a kézdivásárhelyi és 
csíkszeredai iskolákba csángó gyermekeket is fogadjanak. Nem késlekedett 
szakértőket felkérni a kivándorlás okainak felkutatására, amelyről 1880-ban ta-
nulmány készült, amelyet vitára bocsátottak. Láthatjuk, hogy mind olyan kérdé-
seket feszegettek, amelyek még napjainkban is foglalkoztatják a magyar közvé-
leményt és politikát. 

Az első évek igazi eredményét – a konkrét megvalósításokon túl – főleg 
abban látjuk, hogy a székelyföldi problémákat mindjobban felkarolta a sajtó: 
cikkek, elemzések, beszámolók sokasága látott napvilágot. S ha mindezek elle-
nére mégsem született olyan politika, amely a felvetett kérdések megvalósítását 
napirendre tűzte volna, az nagyrészt a korra jellemző liberális gazdaságpolitiká-
nak s e politikát foganatosító Tisza Kálmán kormányának volt a mulasztása, 
bár nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy országos viszonylatban igen je-
lentős fejlődés bontakozott ki. És tekintetbe kell vennünk azt is, hogy abban a 
korban a kormányok gazdasági beavatkozásának lehetőségei korlátozottak vol-
tak. 

Az első öt évet mérlegelve az Udvarhely megyei választmány nagyobb része 
elégedetlen volt az addigi eredményekkel. Nevükben Ugron Gábor azt kérte, 
hogy az Egyesület székhelyét Budapestről helyezzék át Marosvásárhelyre. Elő-
terjesztését azzal indokolta, hogy Marosvásárhelyről sikeresebb munkát lehet 

                                                           
13 Ennek nyomán született meg Kozma Ferenc: A Székelyföld közgazdasági és 
közmívelődési állapota.Budapest, 1879. 
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kifejteni, mint Budapestről, mert az itt élők nem látják eléggé a helyi problémá-
kat, s nagyobbrészt állami tisztviselők lévén, az egylet budapesti vezetői „érde-
keik kockáztatása nélkül nem léphetnek fel a székely érdekek mellett a kor-
mánnyal és a törvényhozó testülettel szemben”14  

Az előterjesztés heves vitát váltott ki, a közgyűlés cáfolta Ugron érveit, és 
azokat elvetve megerősítette a budapesti vezetést, a fővárost tartva továbbra is 
alkalmasabbnak arra, hogy az Egyesület székhelye legyen. De ez nem gördített 
akadályt azon kezdeményezés elé, hogy Marosvásárhelyen is Székely Társaság 
néven új szervezet alakuljon, amely fő feladatának tartotta, hogy egyesítse az 
Erdélyben és Magyarországon egyre szaporodó székely egyesületeket, és ennek 
érdekében, 1905-ben létrehozták a Székelyföldi Társaságok Szövetsége nevű 
szerveződést. Ezután a marosvásárhelyi, illetve a budapesti székhelyű két nagy 
szervezet között inkább rivalizálás, mint együttműködés volt jellemző, de telje-
sen ez utóbbi sem hiányzott. A budapesti székhelyű egyesületet erősítették az 
ott működő országgyűlési képviselők, például Bedőházy János, Benedek Elek, 
Bethlen István gróf, Sebess Dénes, Urmánczy Nándor és mások. Sokatmondó 
tény, hogy Magyarország legnehezebb éveiben, 1918 és 1920 között az előbb 
említettek közül Jancsó Benedek, Sebess Dénes, Urmánczy Nándor és Bethlen 
István gróf a Budapesten megalakult Székely Nemzeti Tanácsban hosszabb 
vagy rövidebb ideig együtt fognak működni. 

A Székely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület – amint már említet-
tem – nevét Székely Egyesület-re változtatta, de célja ugyanaz maradt, mint ko-
rábban. Elnökké Bedő Albert miniszteri tanácsost választotta, titkárnak pedig 
Benedek Elek írót. Ettől kezdve Jancsó Benedek a Székely Egyesületnek belső 
munkatársa s befolyásos vezetőségi tagja volt. A megújuló Egyesület program-
jában már megtaláljuk azokat a gondolatokat, amelyeket a közeli, 1902. évi Szé-
kely Kongresszus programjába iktatott. Ezzel és közvetlenül a szervezőmunká-
val az 1875 óta folyamatosan működő és a század végén megújult Székely 
Egyesület nagymértékben hozzájárult az 1902 évi csíktusnádi Székely Kong-
resszus előkészítéséhez és megszervezéséhez. Erről az Egyesület 1902. évi je-
lentésében a következőket írta Jancsó Benedek: „Egyesületünk ez évi életében 
a legnevezetesebb esemény a Székely Kongresszus, melynek előkészítésében, 
rendezésében Egyesületünk vezetői, élükön Bedő Albert elnökkel jelentékeny 
részt vettek.”15 A közoktatásügyi szekcióban a „magasabb közoktatás” téma-
körének előadója volt, amiről általában megfeledkezik a történeti irodalom. 

                                                           
14 Jegyzőkönyve a Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet rendkívüli közgyűlésének, 
mely tartatott Budapesten, 1880. november 28-án. A Székely Mívelődési és Közgazdasági 
Egyesület Évönyve az 1880. évre. Bp., 1881. 41. p.  
15 Székely Egyesületi Képes Naptár és Évkönyv az 1902-évre. Szerkeszti Benedek Elek. Bp., 
1903. / A továbbiakban: Egyesületi Évkönyv. 
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Mielőtt az előterjesztését ismertetnénk, lássuk röviden miért volt szükség e 
nagyszabású értekezlet összehívására. Ez a kérdés bőven szerepelt a Kongresz-
szus napirendjén. A nagyszabású értekezlet hátterében az a felismerés állt, hogy 
a Székelyföld gazdasági fejlődése messze elmaradt a kor szükségleteitől, emiatt 
sokasodtak a székelyek megélhetési gondjai. Voltaképpen azokról a kérdésekről 
volt szó, amelyeket a Székely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület, illet-
ve a Székely Egyesület évtizedek óta hangoztatott és a közvélemény elé tárt. 

Véleményem szerint: a modernizáció újabb hulláma 1848 után érte el a Szé-
kelyföldet, de hiányoztak az anyagi feltételei, és a modernizációnak meg kellett 
ütköznie a székely hagyományossággal és közgondolkodással is, amely alapve-
tően hagyományőrző, konzervatív természetű volt.16 Ehhez viszont a magyar 
törvényhozás nem találta meg a megfelelő sajátos törvényeket. Amint Benedek 
Elek találóan megállapította: 1848–1849 után „az ország átalakulása e népet, 
mely hajdan a katonáskodás fejében nemesi kiváltságokat élvezett, készületlenül 
találta s az alkotmányos éra után is a törvényhozás nem volt kellő figyelemmel 
a Székelyföldnek és népének az ország minden más vidékétől elütő viszonyai-
ra”. 

Végül az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE), a Székely Egye-
sület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), a marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara és a marosvásárhelyi Székely Társaság képviselői-
ből alakult bizottság megegyezett abban, hogy tanácskozást tartsanak „figye-
lemmel a székely nép közgazdasági helyzetére, hogy megvizsgálják a székelyföl-
di mezőgazdaság, ipar, kereskedelem és közművelődés helyzetét és olyan intéz-
kedéseket javasolnak, amelyek hozzájárulhatnak „a székely nép mai szenvedő 
helyzetének” javításához, kivándorlásának csökkentéséhez.17 A tanácskozásra a 
Csík megyei Tusnádon került sor és Székely Kongresszus néven került be a 
történelembe. 

A Székely Egyesület részéről a tanácskozáson az elnök Bedő Albert mellett 
Benedek Elek, Felszeghi Ferenc, Györffy Gyula és Jancsó Benedek vett részt. 
A Kongresszus díszelnöke Gróf Dessewffy Aurél, az OMGE elnöke és báró 
Kemény Kálmán, a főrendiház alelnöke volt, a rendezőbizottság elnökévé 
Bedő Albertet, a Székely Egyesület elnökét választották, titkárrá pedig Buday 
Barnát.18  

A jelentős eseményt Benedek Elek így méltatta: „Rég letűnt idők nagy nap-
jai látszottak megelevenedni ez esztendő augusztus havának utolsó napjain. 

                                                           
16 Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Csíkszereda, 2006. 
Lásd A székelykérdés az 1902. évi csíktusnádi Székely Kongresszuson című fejezetet. 
17 Bedő Albert megnyitó beszéde. Lásd: A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak név-
sora, tárgyalásai és határozatai. Bp. Hasonmás kiadás, Csíkszereda, 2001. 16. p. 
18 A szervezés részleteit lásd: Székely Kongresszus, i. m. 5–15. p. 
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Mint egykoron Agyagfalvára, úgy gyülekezett a székelység Csíktusnádra, hogy 
az ország színe elé teregessék e népnek sok és nagy bajait, s megnevezzék 
egyúttal e bajoknak gyógyító szereit is. Ez a mostani országgyűlés azonban sok 
tekintetben különbözött a régi székely országgyűlésektől. Hajdan a székelység 
összessége gyülekezett egybe, most a nép vezéremberei gyűltek egybe tanács-
kozásra, a nép maga távolról leste, figyelte, mit beszélnek  róla s szorongva vár-
ta s várja: vajon felderül-e még egyszer az ég fölötte”. A szerző nyilvánvalóan 
székely országgyűlésen a régi székely nemzetgyűléseket értette. 

A tanácskozás megnyitása után a küldöttek a székelyföld helyzetét öt szak-
osztályban elemezték és vitatták meg, elsőbbséget biztosítva a gazdasági és tár-
sadalmi kérdéseknek, figyelmet fordítva a nép erkölcsi és egészségi állapotára, a 
közművelődésre, különösen az oktatásügy helyzetére. Az utóbbi keretében Ma-
gasabb közoktatás címmel került sor Jancsó Benedek előterjesztésére. A konkrét 
javaslatok előtt saját nézeteit foglalta össze, amely tanári tapasztalatait is nyil-
vánvalóan tartalmazta. Ebből kitűnik, hogy milyen elkötelezetten viszonyult a 
Székelyföld és a székelység, különösen az ifjúság iránt, és mennyire európai 
mércével próbálta előmozdítani a felzárkózás ügyét. 

Előadását a következőkkel kezdte: „Ha tisztán a szokásos statisztikai mód-
szert követve, azt vizsgálom, hogy a Székelyföld területén hány négyzetkilomé-
terre esik egy középiskola, vagy hány ezer lakosra egy középiskolai tanuló vi-
szonyítva az ország más vidékeihez, könnyű lesz megállapítanom azt a tényt, 
hogy a Székelyföldön nincs hiány sem középiskolában, sem középiskolai tanu-
lókban. Ugyanez lesz az eredmény akkor is, ha vizsgálom azt a törekvést, sür-
gés-forgást, mellyel az okleveles székely ifjúság az életben igyekezik elhelyez-
kedni. Alább előadandó határozataimban, javaslatomban mégis a székelyföldi 
gimnáziumok számának némi szaporítását kérem. Mielőtt kifejteném az okokat, 
melyeknek alapján ezt teszem, megjegyzem, hogy a kézdivásárhelyi-kantai és 
keresztúri gimnáziumoknál tulajdonképpen csak gyorsítani akarom a főgimná-
ziummá fejlesztés megindult folyamatát.”19  

Új gimnázium felállítását tehát Tordán és Gyergyószentmiklóson látta 
szükségesnek. Torda ugyan nem tartozott a Székelyföldhöz, de az 1876-os köz-
igazgatási átszervezéstől az Aranyosszéket is magába foglaló Torda-Aranyos 
megye székhelye volt, és régi törekvése volt egy gimnázium alapítása. Gyergyó-
szentmiklóson a közlekedési viszonyok nehézségei és a kulturális helyzet kéri a 
középiskolát – érvelt javaslatai mellett Jancsó Benedek. Javaslatai egyik – nem 
mellékes – célja a középiskolák megfelelőbb területi elosztása volt.  

Azt is kiemelten fontosnak tartotta, hogy az új iskolák bentlakással és ét-
kezdékkel is rendelkezzenek, amelyhez állami segítséggel juthatnának hozzá. A 
régebbi római katolikus és református gimnáziumok mellett már vannak ilyen 

                                                           
19 Székely Kongreszus. 327. p. 
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intézmények, de azok nem felelnek meg a fokozott igényeknek sem tanulmá-
nyi, sem higiéniai szempontból. 

Jancsó Benedek szerint „segédtanítókat” is alkalmazni kellene, akik az ifja-
kat segítenék a tanulásban, főként az idegen nyelvek elsajátításában, mert pilla-
natnyilag „egyetlen nyugati nyelven sincs jártassága” a székely fiataloknak. Nagy 
hiányosságnak tartotta, hogy a Székelyföldön nincsen leányok számára közép-
iskola. „Ha gondoskodunk a székely fiúk kellő középiskolázásáról, a székely 
lányokét sem szabad elhanyagolnunk. Nem tartom célszerűnek, hogy a Székely-
földön egyetlen középiskolai jelleggel bíró felső leányiskola sincs. Okvetlenül 
szükségünk van egy ilyen, a budapesti állami felső leányiskola mintájára leány-
gimnáziumi tanfolyammal is összekötött felső leányiskolára és nevelőintézetre a 
Székelyföld valamelyik pontján”.20 Egy ilyen intézmény székhelye lehetne sze-
rinte Marosvásárhely vagy Székelyudvarhely. Időszerű az is, hogy a székely ta-
nulóifjúság a technikai pályák felé is forduljon. Gondolatait az a szempont is 
vezette, hogy a középiskolát végzett ifjak számára „lehetővé legyen téve maga-
sabb tanulmányait a legnyomasztóbb anyagi gondoktól mentesen folytatni.” 

Jancsó Benedek nem gondolkodott csak a székelységben, hangsúlyozza, 
hogy amit ő a székelyföldi középiskolák helyzetéről előterjeszt „nem is tisztán 
székely ügy, hanem összefüggésben áll a magyar felsőbb iskolák tanulóinak 
anyagi és erkölcsi helyzetével”. A Székelyföldön úgy kell nevelni és oktatni a 
fiatalokat, hogy ők „a magyar társadalom vezető elemei között is” érvényesülni 
tudjanak.21 

Szaporítani kell azon értelmiségiek számát „akiket a francia úgy szokott ne-
vezni: „les hommes superierieurs”. 

A fentiek kifejtése után, gondolatai összefoglalásaképpen javaslatait két 
nagy csoportban terjesztette elő.  

A.  

1. A kézdivásárhelyi-kantai római katolikus és a székelykeresztúri unitárius 
gimnáziumok állami segítséggel nyolc osztályú teljes gimnáziumokká fejlesz-
tendők és megfelelő intézményekkel látandók el.  

2. Tordán teljes nyolc osztályú, Gyergyószentmiklóson pedig négy osztályú 
algimnázium létesítendő, de az ottani polgári iskolákat továbbra is fenn kell tar-
tani.  

3. Marosvásárhelyt vagy Székelyudvarhelyt konviktussal, nevelőintézettel 
összekötött hat osztályú felsőbb leányiskolát alapítanak. 

                                                           
20 Uo. 328. p. 
21 „Ha azt akarjuk, hogy a székely értelmiség a magyar társadalom vezető elemei között is 
érvényesüljön, mégpedig a maga teljes súlyával, e színvonalat okvetlenül emelnünk kell.” 
(Székely Kongresszus, 329. p.) 
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4. Az új állami gimnáziumok helyi viszonyok szerint ingyenes vagy félin-
gyenes helyekkel látandók el.  

5. A tandíjakat és más költségeket állami segítséggel lehet csökkenteni. 
 
B.  

1. Azok a Kolozsvárt már fennálló római katolikus, református és unitárius 
egyházi intézetek és intézmények, amelyek a székelyföldi egyetemi hallgatókat 
teljes ellátásban részesítik, vagy bentlakással és más módon támogatják tanul-
mányuk idején, állami segítséggel fejlesztendők és bővítendők.  

2. A kolozsvári és budapesti „menza-akadémikák” részesüljenek állami tá-
mogatásban, hogy szolgáltatásaikat „a székelyföldi tanulók a lehető legnagyobb 
számba vehessék igénybe”.  

3. A budapesti különböző egyetemeken, főiskolákon és máshol, így a mű-
egyetemen, állatorvosi főiskolán, keleti kereskedelmi akadémián, rajztanárképző 
intézetben, festészeti és zeneakadémián, valamint a selmecbányai erdészeti és 
bányászati főiskolán több ösztöndíjat kell alapítani, hogy „e szakmákban is kel-
lő számú székely ifjúnak tétessék lehetővé a tanulás”.  

4. Létesüljön legkevesebb három olyan ösztöndíj a székelyföldi középisko-
lai tanárok számára, hogy a törekvőbbeknek lehetőségük legyen magukat vala-
melyik külföldi egyetemen tovább képezni.  

5. Ilyen ösztöndíjak, ún. utazási-képzési célokra a technikai, orvosi és fel-
sőbb művészeti intézmények végzettjei számára is alapíttassanak.  

6. Lehetővé kell tenni a magasabb tudományos képzettség megszerzésének 
megkedveltetését is. Ennek érdekében a marosvásárhelyi Teleki Könyvtár, a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a közelebbről alapított 
Székelyudvarhelyi Múzeum és a Csíkszeredában még ezután létrejövő Csík Me-
gyei Múzeum „kellő színvonalon álló vidéki múzeumokká” fejlesztendők. A 
múzeumok és a középiskolák között szorosabbá kell fűzni a kapcsolatot, hogy 
az előbbiek a közművelődés megannyi forrásai lehessenek. Ilyen módon – foly-
tatódik Jancsó Benedek előterjesztése – megyénként „magasabb fokú közmű-
velődési központok alakulnának, amelyekből kiindulva s amelyeknek körében a 
székelység tudománnyal foglalkozó egyénei csoportosulva, megindítói és veze-
tői lehetnének a népegyetemi előadásoknak, az ún. University Extension tevé-
kenységének. 

 
Kétségtelen, hogy Jancsó Benedek jól átgondolt és korszerű javaslatot ter-

jesztett a csíktusnádi Székely Kongresszus elé. Olyant, amely tekintetbe vette az 
európai fejlődés szintjét, de a magyarországi helyzetet is, amikor a székely ifjú-
ság oktatásügyének tervét kidolgozta. Ismeretes, hogy már tanárként tudomá-
nyos kutatással is foglalkozott, könyveket publikált az irodalomtörténet és a 
nemzetiségi kérdés köréből, és forrásait mindig szakszerűen használta fel. 



Örökség – Portré 

 

 178

Az előbb ismertetett kongresszusi előterjesztésére is az alaposság, de a jövőbe 
tekintés is jellemző volt. Amint írta: a székely ifjúságot képessé kell tenni a kul-
túra és a tudomány eszközeivel arra, hogy elfoglalhassa méltó helyét a magyar 
vezetőréteg körében.  

Előterjesztését „helyesléssel” fogadta a szakosztály, majd többen hozzá-
szóltak és néhány újabb javaslatot is tettek. 

Zakariás János brassói küldött köszönetet mondva az előadónak kifejtette, 
hogy téves a székely ifjak azon törekvése, amely szerint boldogulásukat Buda-
pesten és az ország más központjaiban keresik, holott a Székelyföldön volna 
nagy szükség rájuk. Kérte: a Kongresszus hozzon határozatot arról, hogy az 
alapítványi pénzeket és más támogatásokat igénybe vevő székely fiatalok köte-
lesek legyenek „lehetőleg a Székelyföldön letelepedni”, élethivatásukat itt telje-
síteni.22 Ugron Gábor, Udvarhely megye küldötte az előadói javaslathoz „nagy-
részt hozzájárul, csak néhány árnyalatban tér el” attól. Szerinte a Székelyföldön 
kereskedelmi akadémiát is kellene létesíteni,23 mert ha „a székely nép vagyono-
sodni és a magyar faj érdekeit kellően szolgálni akarja, a kereskedelmi pályához 
kell fordulnia”. Dósa Ferenc „égetően sürgősnek tartotta, hogy Tordán közép-
iskolát alapítsanak. Ferenczi Károly plébános a gyergyószentmiklósi algimnázi-
um létesítését tartotta fontosnak.24  

A hozzászólásokhoz Jancsó Benedek nyugodt hangvételű véleményeket fű-
zött. Csatlakozva Ugron Gáborhoz, nem teszi magáévá Zakariás János indítvá-
nyát, szerinte nem szükséges kimondani, hogy „a székely ifjúság a Székelyföld-
nek szentelje erejét, tehetségét.” A maga példájára hivatkozva kijelenti, hogy 
minden székely szívesen maradna a szülőföldjén, és működnék ott és nem ide-
genben vagy akár Budapesten. De például, ha valaki a zeneművészetben sze-
retné magát képezni, nem teheti azt a Székelyföldön. Nem tartja kivihetőnek 
Ugron Gábornak azt a javaslatát sem, hogy a Székelyföldön kereskedelmi aka-
démiát alapítsanak. Kitart saját indítványa mellett: a székely ifjak alapítványok 
segítségével elvégezhetik a budapesti kereskedelmi akadémiát. Ha szívesen is 
látna, például Csíkszeredában egy kereskedelmi akadémiát a székely ifjak szá-
mára, meggyőződése szerint annak végzettjei nem tudnának elhelyezkedni, hi-
szen a budapesti intézmény látogatói is ilyen gondokkal küzdenek.25  

                                                           
22 Zakariás János azt is kívánatosnak tartotta, hogy a községi jegyzői állásokat lehetőleg 
székely ifjak töltsék be.  
23 Nem ért egyet Zakariás Jánossal abban, hogy a székely fiatalok ne hagyják el a Székely-
földet, szerinte egész Magyarországon vagyont és szeretetet kell keresniük, ami hozzájárul 
ahhoz, hogy a Székelyföldön vagyonosodni és szellemi erejében erősödni tudjon. 
24 Ferenczi Károly utalt arra, hogy a gyergyói papság memorandumot terjesztett be a 
gyergyószentmiklósi algimnázium ügyében.  
25 Székely Kongresszus, 331. p. 
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A szekció ülését vezető Sándor József elnök megköszönte Jancsó Benedek 
előterjesztését, s javasolja annak elfogadását, illetve a Kongresszus elé terjeszté-
sét. 

 
Nem lehet vitás, hogy Jancsó Benedek a munkahelyén, valamint a Székely 

Egyesület vezetőségi tagjaként igyekezett elősegíteni, hogy javaslatai a gyakor-
latban megvalósuljanak. Ezt igyekezett vállalni a Székely Egyesület vezetősége, 
amelynek 1902. évi jelentésében ezeket olvassuk: „E kongresszusnak a Székely-
földre és népére való nagy fontosságát nem kell bizonyítgatnunk, s azzal is tisz-
tában vagyunk mindnyájan, hogy az igazi munka csak most kezdődik: a Kong-
resszus határozatainak megvalósítása. A Székely Egyesület természetszerűen, 
amint kivette részét a kongresszust előkészítő munkából s magának a kongresz-
szusnak vezetéséből, teljes erkölcsi és anyagi erejével fog munkálni a kongresz-
szuson hozott határozatok megvalósításán is, minek már reális nyomát is találja 
a t. közgyűlés a jövő évi költségvetési előirányzat egyik tételében.”26 A további 
kutatás feladata annak kimutatása, hogy előterjesztései valóban mennyivel járul-
tak hozzá a székelyföldi közoktatás és közművelődés fejlődéséhez. Azonban 
nem nehéz észlelnünk, hogy a Székely Kongresszus után a Darányi Ignác föld-
művelésügyi miniszter vezetésével kibontakozó ún. székely akció lebonyolítá-
sában nem a budapesti Székely Egyesületre, hanem a marosvásárhelyi Székely 
Társaságra támaszkodott.27 De voltaképpen az erre a célra felállított Székelyföl-
di Miniszteri Kirendeltség, amelyet Sándor János Maros-Torda megye főispánja 
irányított egy ideig, kapott megbízatást. Holott a közvélemény Bedő Albert ki-
nevezésére számított, aki – amint láttuk – a Székely Kongresszus elnöke volt. 
Ennek következtében a budapesti Székely Egyesület fokozatosan vesztett abból a 
társadalmi támogatottságából, amelyet korábban élvezett. Ezt abból is lemér-
hetjük, hogy Jancsó Benedek az 1907. évi közgyűlésen szóvá tette: tenni kellene 
valamit, hogy az Egyesület iránt nagyobb legyen az érdeklődés a székely társa-
dalom körében.28 Erről határozat született: az Egyesület Emlékiratot intéz a 
székelyföldi főispánokhoz ebben a kérdésben. Ugyanez a közgyűlés elhatározta 
a székelység anyakönyvének összeállítását és egy székelyföldi célokat szolgáló 
pénzalap létrehozását is.29 De ez a kérdés már nem tartozik dolgozatom keretei 
közé. 

A székely akció nem tudott igazán kibontakozni – bár a kormányzat részé-
ről nem hiányzott az akarat –, mert a világháború kitörése ezt megakadályozta. 
                                                           
26 Jelentés a Székely Egyesület 1902. évi működéséről. Székely Egyesületi Évkönyv az 
1904. évre. 105. p. 
27 Balaton Petra: A székely akció története. Források I/1. Bp., 2004. Cartofil. 50–58. p. 
28 Székely Egyesületi Évkönyv az 1909. évre. 46. p. 
29 Ezt eredetileg a Székely Társaságok Szövetsége határozta el. Ehhez csatlakozott a Szé-
kely Egyesület.  
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Közismert, hogy Jancsó Benedek mind a világháború előtti években, mind a 
háború idején a román politikai törekvésekre összpontosította figyelmét. A vi-
lágháború után a trianoni döntés következtében Erdély és benne a Székelyföld 
román uralom alá került, a székelység szerepe azonban az erdélyi magyarság 
életében nem csökkent, sőt fokozódott. Így látta ezt Jancsó Benedek az 1921-
ben írt A székelyek című rövid összefoglaló munkájában. Szerinte a székelység 
mind a Magyar Királyság, mind az Erdélyi Fejedelemség idején katonai honvé-
dő szerepet vállalt, és a Habsburg-hatalom keretében is kiemelkedő szerepe 
volt a magyar örökség mentésében és gyarapításában. „A magyar hadi történe-
lem arra tanít – írta Jancsó Benedek –, hogy a székelyek voltak századokon át 
az a gát, melyen megtört minden hódító áramlat, amely a magyar államot kelet 
felől fenyegette. Erdély volt Magyarország keleti védőbástyája mindig, és e bás-

tyának legerősebb őrtornya a Székelyföld, 
ahol a veszedelem idején meggyújtották a 
máglyákat a tűzhalmokon és a nép a fi-
gyelmeztető harci kürtök riadóját hallva, 
ment a harc mezejére küzdeni vagy meg-
halni Magyarországért és a székely sza-
badságért.”30 

Azonban az, hogy a székelység máig 
megtartotta az ősi szállásterületét, ugyan-
olyan mértékben volt köszönhető annak, 
hogy békés időkben földjét nagy szorga-
lommal művelte meg és teremtette elő a 
család megélhetésének anyagi feltételeit. 
És gazdagítva őrizte hagyományait, mely-
ben a szülőföld szeretete a székelységnek 
a legféltettebb lelki tulajdonsága volt. 
Ilyen volt Jancsó Benedek legféltettebb 
lelki tulajdonsága is. 

 
 

Forrás: Jancsó Benedek emlékezete. Budapest, 2011, Jancsó Alapítvány. 

                                                           
30 Székelyek, i. m. 56. 
 


