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Székely Mózest ábrázoló festmény látható, melyet egy ismeretlen festõ készített a XVII.
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Ó, én édes hazám, te jó Magyarország,
Ki kereszténységnek viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlõ oskola, immár Isten hozzád!
(Balassi Bálint)

Bevezetõ

S

zékely Mózes halálának négyszázadik évfordulója körül meglepetéssel tapasztaltam, hogy milyen kevés méltató mû jelent meg Erdély egyetlen székely fejedelmérõl, hiszen Vass Miklós Székely Mózes élete címû, 1897-ben megjelent mûvét és
Várfalvi Nagy János nagylélegzetû, 1864-ben, a Századok folyóiratban közölt tanulmányát
leszámítva önálló, nagyobb terjedelmû írás nem jelent meg, annak ellenére, hogy a XVI.
század és az azt követõ századok krónika- és emlékírói közül jónéhányan igen részletesen
bemutatják életét és tevékenységét. Egyetlen kedves kivételnek tekinthetõ Mihály János:
Sesostris szekerén. Kronológia Székely Mózes életrajzához, 2004-ben, Csíkszeredában, a
Hargita Megyei Kulturális Központ kiadásában megjelent mûve. Mihály János említett mûvét Magyarország történeti kronológiája II. kötetére alapozta, mely kiadványt Benda Kálmán fõszerkesztõ vezetésével állították össze és jelentették meg Budapesten 1986-ban. A
teljesség igénye nélkül megemlítem, hogy Székely Mózesrõl részletesen írt Szamosközy István, Istvánffy Miklós, Nagy Szabó Ferenc, Gyulai Pál, Mikó Ferenc, Bethlen Farkas stb., de
ennek ellenére késõbb mégis kevesen írtak Erdély e kiemelkedõ személyiségérõl. Az okokat lehetne keresgélni, de én keresgélés nélkül is megemlíthetek néhányat. Elfeledettségének egyik oka minden valószínûség szerint az, hogy igen kevés ideig uralkodott, mindössze
alig három hónapig, de ezen kívül a feledékenység motívumai közt ott van az is, hogy Székely Mózes, Erdély egyetlen székely származású fejedelme egy olyan történelmi, magyar
alapítású egyháznak, az unitáriusnak a tagja volt, melynek hívei napjainkra létszámban azonban megfogyatkoztak.
Székely Mózes, Erdély székely fejedelme életének bemutatásakor arra gondoltam, hogy
mindenképpen szükséges megemlíteni a születését megelõzõ történéseket, a székelyekrõl
szóló lényegesebb tudnivalókat, hogy kerek, egész képet alkothassunk arról a fejedelemrõl,
aki tevékenységével Erdély nagy fejedelmeinek – Báthory Istvánnak, Bocskai Istvánnak és
Bethlen Gábornak – életében kiemelkedõ szerepet játszott. Elõször is néhány szóban mindenképpen tisztázni kell azt, hogy kik is a székelyek. Mi székelyek, illetve a székelyek többsége még a mai napig is tudjuk, hogy milyen származásunk van, annak ellenére, hogy már a
XIX. század folyamán megpróbáltak különbözõ tudálékos elméleteket felállítani eredetünkrõl. Már egész korán, Hunsdorfer (Hunfalvy) Pál és Jozef Budenz megjelenése elõtt, a
magyar nemzetre nézve becsmérlõ, ócsárló cikkek, írások jelentek meg, „a napi irodalom
könnyû feltalálása által azon rágódnak, és ezzel sietnek öntudatukat megnyugtatni, hogy az
bõvebb ismeretre és vizsgálatra nem méltó. Õ elõttök õseink vadállatok bõrébe burkolt durva vad nomádok csupán, vagy préda és vért szomjazó hadkalandor barbár csordák, minden
felsõbb eszme, polgári lét és öntudat nélkül, kiknek nyelvük s szavuk ordítás, énekük bõgés,
istenük egy durva tuskó volt. És ha mégis nemzeti álbüszkeség e némû tudatukat nyugodni
nem hagyja, úgy az elsõ szegrõl vett, fél füllel hallott: keleti, szittya, part, méd perzsa, húnattilai, finn, lapp st. felületes származtatási véleményzéseknek õseinkre kenésével tökéletesen kielégítve érzik magukat.”1
A Habsburg-támogatással egyre inkább elhatalmasodó magyarellenes történelemírás és
szemlélet olyan szintre jutott, hogy – fõleg a második világháború végétõl – az egyedül elfo4
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gadható és kifejezhetõ eszmeként a magyarság õstörténetét gyakorlatilag teljesen megkérdõjelezõ és tagadó irányzat vált uralkodóvá Magyarországon. Szerencsére a szovjet csapatok hazánkból való kivonulása után egyre több történész és történelemmel foglalkozó írástudó kutatja újból – korunk technikai vívmányait is felhasználva – népünk eredetét. Természetesen már a szovjet uralom alatti Magyarországon is voltak bátor és becsületes történészek, de a magyar történelemmel foglalkozó írástudók igen jelentõs része egyszerûen betagozódott és beilleszkedett a „szocialista” hangadó történészek sorába. Fõleg a második világháború utáni magyar emigrációban jelentek meg bátor hangvételû és új kutatási eredményeket felmutató írások. A rendszerváltás után lassan-lassan fordulat kezdett beállni a magyar történelemmel foglalkozó írástudókat illetõen, hiszen egyre több olyan írás jelenik
meg, amely közelebb hozhatja történelmünk jobb megismerését és megismertetését. E kutatók sorában azért is figyelemre keltõek Varga Géza írásai, hiszen a többek között informatikusi végzettséggel is rendelkezõ gondolkodó az informatika adta összehasonítások eredményeit felhasználva jut a sokszor már elvetett, megkérdõjelezett és meggyalázott magyar krónikáink lényeges megállapításaihoz, a székelység eredetére vonatkozóan. „Az Erdély keleti
határszélén ma is egy tömbben élõ székelységet az eredete, néprajzi sajátosságai és régi alkotmánya megkülönbözteti a magyar nemzet többi részeitõl. E különbségeket számon tartja
a székely hagyomány, szólnak róla a törvénykönyveink és ismerik régi történetíróink, fenntartották emlékezetét a régi székely jogszokások, kiváltságok és intézmények is.”2
Szerintem nem lehet teljes képet alkotni Székely Mózes életérõl és tevékenységérõl csak
a születése és halála közötti idõszak ismertetésével, hiszen egy leszûkített életút önmagában
nem tudná bemutatni azt a kort, amelyet négy évszázad után az olvasó meg szeretne ismerni, mint ahogy a XX. század nyolcvanas vagy kilencvenes éveinek történéseit sem lehet megismerni alaposan a trianoni vagy az ahhoz hasonló 1947-es párizsi békeszerzõdések (vagy inkább békediktátumok) nélkül. Az elõbbi gondolat folytatásaként feltétlenül szükségesnek
tartom megismerni és megismertetni a székely nép történelmére vonatkozó lényegesebb
észrevételeket, mert véleményem szerint csak így lehet átfogóbb képet megjeleníteni Székely Mózesrõl és koráról, hiszen a Székely Mózes vezette egyfajta nemzeti szabadságharc
történéseit csak ilyen módon érthetjük meg. A századokon átívelõ emlékezet a regéken,
néphagyományokon túl csak a tárgyi, régészeti emlékek és az írott források összegzésén keresztül lehetséges. Könyvemben gyakran fogok idézni krónikákat és történelmi eszmefuttatásokat, amiért elnézést kérek az olvasótól, de Székely Mózes életének és tevékenységének
teljes körû bemutatásánál – a történelmi hûség kedvéért – ezeket szükségesnek tartom.
A székelyek többsége a mai napig úgy tudja – minden „hivatalos” és „tudományos vélemény” ellenére –, hogy a hunok leszármazottja, a hun származással párhuzamosan elevenen
él a magyarság tudata. A székelység a magyarságot is a hunok leszármazottjának tartja. Ha
meg akarjuk ismerni a székelység eredetét, akkor mindenképpen vizsgálnunk kell a szkíta,
hun, avar, székely és magyar népesség eredetét is. „A krónikák szerint a székelyek a hunok
ivadékai s a Hun Birodalom bukásakor kerültek Erdélybe, a beköltözés részletei azonban
nem teljesen egyértelmûek. Mivel a krónikások a hunokat, avarokat s a magyarokat is egynek vették, több bukásról és több beköltözési idõpontról is lehet szó.”3 Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom leveréséig történészi körökben szinte kivétel nélkül úgy emlegették a magyar népet, mint a hunok, illetve szkítáknak az elõdeit. Ezt a folyamatot lehet érzékelni Anonymus, Kézai Simon, a Képes, a Pozsonyi és a Thúróczi, Küküllei stb. krónikákban egyaránt. (Egyébként nemcsak a magyar krónikaírók, hanem korabeli bizánci, német és
arab krónikások is gyakran egyenlõségjelet tesznek a hunok, avarok és magyarok között.)
Korábban jóformán fel sem merült olyan meghatározó elmélet, mely e krónikák tudósításait megkérdõjelezte volna. A szabadságharc elbukásával az osztrák uralmat kiszolgáló „nyelvész-történészek”, mint Hunfalvy (Hunsdorfer) Pál és Budenz József megteremtik a magyar
nyelv finnugor származását hirdetõ tanaikat, mely elméletek osztrák állami támogatással
egyre jobban teret nyertek, visszaszorítva a magyar krónikákban addig leírtakat, a magyar
5
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nép eredetére vonatkozó tényeket. Régészeti és írásbeli bizonyítékok ellenében egy olyan
fantáziaszülemény történelmi elméletet találtak ki, mely egyre jobban elhatalmasodott a
magyar történelem oktatásában, hogy a legújabb kori nemzeti elnyomatási idõszaktól – Magyarország Szovjetunió általi leigázásától – kezdve szinte egyeduralkodóvá vált. Míg a török
elnyomás alatt a magyarság fizikai megsemmisítése öltött hatalmas arányokat, a magyarság
szellemi megtartó erõit a török nem kezdte ki, vagyis nem akarta szellemileg is megsemmisíteni a magyar népességet, addig az osztrák és a szovjet uralom, a fizikai ellehetetlenítés és
tömeggyilkosságok mellett kitalálta a szellemi átformálás eszközét. A szellemi átalakítás ördögi terve Hunfalvytól, Molnár Eriken keresztül, akár a jelenben is élõ egyes „magyar történészek” csapatán át, az utóbbi 150 évben egyre inkább oly annyira elhatalmasodott, hogy
15 évvel a szovjet csapatok kivonulása után is gyakorlatilag a hangadó és közvéleményt formáló „történészek” az igazi tudósok, a finnugrista és marxista emlõkön nevelkedett értelmiségi csapat az, aki egyáltalán „mérvadó”. Az elemi iskolától az egyetemig zömmel csak azok
a tankönyvek jelenhetnek meg, amelyeknek az írói tulajdonképpen Hunfalvy tejtestvérei.
Ezek az emberek teszik kötelezõvé például az állampolgársági vizsga keretén belül a magyar
nyelvû vizsgát, többek között az erdélyi magyarok számára is, ami azért is nevetséges, mert
az erdélyi magyarok többsége szebben és választékosabban beszéli a magyar nyelvet, mint
az ún. anyaországban élõ magyarok többsége. Ez alól természetesen vannak kivételek. Törvényeket gyártanak arról, hogy milyen módon lehetne megkülönböztetni a magyart a magyartól. Ezek az emberek magyarul beszélnek ugyan, de többségük nem tudja kiejteni a száján azt az egyszerû mondókát, hogy „róka, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.” Magyarországon sajnos még mindig természetes, hogy a magyar õstörténeti kutatásokat a magyar állam nem támogatja. Farkasok, ordasok, toportyánférgek (szinonim kifejezések) vadásznak a „román” illegális munkásokra, azokra a szerencsétlen székely és erdélyi
magyar emberekre, akik a legnehezebb körülmények között megpróbálják fenntartani családjukat és mellékesen szeretnének megõrizni õsi gyökereinkbõl annyit, amennyit csak lehet. Ezért nem mentek el Kanadába vagy Svédországba, mert tudják, vagy legalább tudat
alatt érzik, hogy a magyarnak, székelynek õshazája és az igazi hazája a Kárpát-medence.
A XX. század közepén Hóman Bálint még kategorikusan kijelentheti a székelység eredetével kapcsolatosan, hogy a székelység a Kárpát-medence egyik õsi honfoglaló népe.
„Mindent összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az erdélyi székelység nagyobb zárt tömegben megtelepülõ õsfoglaló nép vagy törzs volt. Õk voltak – az adományos birtokosokkal s a királyi vármegyei szervezethez tartozó népelemekbõl kiemelkedõ erdélyi magyar nemességgel, a telepes szászokkal és földesúri joghatóság alatt élõ oláh pásztorokkal szemben – Erdély egyedüli honfoglalói.” 4
Hóman Bálint életével fizetett meg nem alkuvó nézeteiért, mert úgy mind a náci németek, mind a szovjet szuronyok árnyékában dühöngõ kommunisták nem nézték jó szemmel
és e nagy tudóst megölték. A második világháború után a magyarellenes érdekkörök újból
elõszeretettel elevenítették fel Hunfalvy kitalációit. Szerencsére Hunfalvy utódain kívül
mindig akad egy-két bátor magyar, aki összehajol, vagy éppenséggel magányosan, de küzd a
magyarság megmaradásáért és értékeinek megõrzéséért. Mert kemény küzdelem az igazi
magyar történelmi gondolkodás, ugyanis a Kádár-rendszer három T-je bizonyos fokig még
mindig jelen van.
A magyar emigráció történészeinek, és a Kárpát-medencében élõ gondolkodók írásainak igen jelentõs része azonban az utóbbi években egyre inkább megjelenik a könyvespolcokon, tehát reménykeltõ az, hogy a jövõben már nem tudja magát tartani az egyeduralkodó
finnugrista történelmi áltudomány.
László Gyula, a székely származású tanár elsõk között volt, aki már a szovjet uralom
alatti Magyarországon is olyan kényes kérdéseket kezdett feszegetni, mint a „kettõs honfoglalás.” László Gyula felfogása szerint az avar a hunokkal rokon nép, mely fõleg a VII. században történt beáramlásakor olyan díszítõ motívumkinccsel jelenik meg, ahol „ábrázolása6
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ikban megtaláljuk a mi Hunor és Magyar mondáink megfelelõjét is: a leroskadó szarvast
marcangoló két griff alakjában (hasonló a szkíta aranyszarvasokhoz).”5 A magyar krónikák
leírásaival összhangban olyan régészeti kutatómunka indult be László Gyula erõfeszítéseinek eredményeképpen, amely bizonyított, hogy az V. századtól kezdve egyre több, magyarral rokon nép jelenik meg a Kárpát-medencében. A különbözõ népvándorlási hullámok
olyan, keletrõl jövõ népek megjelenését bizonyítják régészetileg, mint az avarok és a késõ
avarok (griffes-indások), melyeknek motívumkincseit még a XIX.–XX. században is fel lehet lelni a magyar népmûvészetben a Kárpát-medence bizonyos területein. „A nagyjából
670 után beáramló nép jelvénye a griff volt, meg az inda, errõl nevezik õket a griffes-indások népének… A griffes-indás nép temetõit jól ismerjük: sok száz síros, nagy temetõk, és a
temetõk elterjedése pontosan fedi a XI. századi magyar nyelvhatárt. Már akkor felmerülhetett bennünk a gyanú, hogy a griffes-indások voltaképpen magyarok, amikor szóba került,
hogy az indások népe Volga menti lehetett, ott volt tehát honos, ahol a magyarság néppé
alakulása megtörtént. Ám a hazai nyelvhatárral egybeesõ temetõk újabb bizonyságot hoztak
feltevésünk helyessége mellett, s ennek alapján támadt az a gyanúnk, hogy az elsõ magyar
honfoglalás, amely nemcsak törzstöredékeket, nemzetségeket, hadakat sodort a Kárpát-medencébe, hanem a nép is áttelepült, az avar korban 670 táján játszódott le. Õket találták itt
Árpád magyarjai, õk mennek – >>székelyek<< néven – eléjük, és csatlakoznak hozzánk.”6 Az
addigi szláv népességet jelenlétét bizonygató elméleti emberek László Gyula alapos régészeti aprómunkájának köszönhetõen be kellett lássák, a régészeti hagyatékunk arról beszél,
hogy 804-tõl kezdve sem tûnik el nyomtalanul az avar népesség, hanem számos temetkezési helyen ott vannak együtt, egészen a magyar honfoglalásig. A honfoglaló magyarok sírjai
mellett ott vannak az avarok temetõi is.
Varga Csaba, Varga Géza, Kiszeli István, Bakay Kornél és még sokan mások László
Gyula felvetései mellett érvelnek, ezért csak remélni lehet, hogy néhány generáció után a
finnugrista, hunfalvista elmélet már csak mint rossz emlékû, negatív példaként emlegetett
történelemhamísítási szemlélet iskolapéldájaként fog megjelenni a tankönyvek lapjain.
A székelyek többsége a mai napig is Székelyföldön (vagy ahogy sokan nevezik, Székelyországban) él. Magyarország egykori 324.000 km2 területébõl a 17.000 km2-t kitevõ
Székelyországnak nevezett területen él a magyar nép székelynek nevezett részének többsége, de szanaszét szóródva a nagyvilágban Ausztráliától Svédországig kisebb-nagyobb számban fellelhetõk tagjai. Ha beleszámítjuk a Székelyföld határain kívül élõ székelyeket is az
összlétszámba, számuk minden szkeptikus számítás szerint meghaladja az 1.000.000-t.
A székely nép minden kétséget kizáróan
mindig is magyar volt, de a magyarság többi
részétõl mindig is különbözött egy kicsit. A
különbözõségét mindig is tudta, de azt is tudta, hogy magyar.
A székelyek többsége azt tartja magáról,
az terjedt el történelmi tudatában, hogy a hunok leszármazottja, mint ahogy az Árpád-házi
királyaink is. Népünk eredetérõl nagyon sok
elmélet jelent meg: jász, besenyõ, kabar, bolgár-hun (eszegel), bolgár-eszkil, szicíliai, görög, zsidó, perzsa, tatár, gót, gepida, sõt román (!) eredetûnek is tartottak minket. Voltak olyan történészek is, akik kétségbe vonták
népünk magyar népek családjába való tartozását és azt próbálták bizonygatni, hogy elmaHuszka József: Csíkszentsimoni
gyarosodott idegen néptöredék vagyunk. Az
elmagyarosodás kiagyalói számára legyen eleszékelykapu 1777-bõl
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gendõ érv az, hogy minden általunk ismert történelmi leírás magyar nyelvû népnek ismeri a
székelyeket és a nyelvváltáshoz véleményünk szerint a Kr. u. 895–1200 közötti idõszak nem
lett volna elegendõ, mint ahogy az erdélyi szászok sem magyarosodtak el 800 év alatt, vagy
az erdélyi románok sem, a magyarokkal és székelyekkel való sok évszázados együttlétük
alatt, hiszen az erdélyi románokat is krónikáink már az 1220-es évektõl emlegetik.
Tény az, hogy már elsõ történelmi krónikáink is úgy emlegetik a székelyeket, mint a hunok leszármazottait. A méltánytalanul sokat bírált Anonymus a Gesta Hungarorumában
amikor Erdély elfoglalásáról írt, ezeket a mondatokat fogalmazta meg: „Néhány nap múltán
a fejedelem és elõkelõi közös határozattal sereget küldtek a bihari fejedelem, Ménmarót ellen,
élére pedig parancsnoknak és vezetõnek Õsbõt és Veleket tették meg. Elindultak a szigetrõl, keresztüllovagoltak a homokvidéken, a Bõdi révnél átkeltek a Tiszán, majd folytatva a lovaglást a
Kórógy vize mentén táboroztak le. Miután a székelyek, akik kezdetben Attila király népe voltak,
értesültek a nagyhírû Õsbõrõl, békésen elébevonultak és fiaikat különféle ajándékokkal túszul
adták neki, s a Ménmarót elleni harcban Õsbõ serege elõtt az elsõ csatasort biztosították maguknak. A vezérek a székelyek fiait azon nyomban elküldték Árpád fejedelemhez, õk maguk meg az
elõl haladó székelyek mögött Ménmarót ellen indultak. A Körös folyót Szarvashalomnál szelték
át és innen továbblovagolva a Tekerõ vize mellett ütöttek tábort. […] Miután Ménmarót értesült
arról, hogy Árpád fejedelem elõkelõ vitézei, Õsbõ és Velek székely elõhaddal nagy sereg élén megindult ellene, a kelleténél is jobban megijedt. Nem mert ellenük felvonulni, mert fülébe jutott,
hogy Árpád fejedelem és vitézei felülmúlják a harcban, hiszen õk futamították meg a rómaiakat
Pannóniából és dúlták fel a murai karantánok végeit, közülük ezreket kardélre hánytak, ellenfeleik pedig puszta látásuktól megszaladtak. […] A székelyek és a magyarok sokukat nyíllövéssel
leterítették, Õsbõ és Velek hajítógépekkel százhuszonöt katonát öltek meg. A harc tizenkét napon át tartott, Õsbõ vitézei közül húsz magyar és tizenöt székely esett el. A tizenharmadik napon
azonban, amikor a magyarok és székelyek a várárkot feltöltötték és már létráikat készültek falhoz támasztani, Ménmarót fejedelem vitézei, tudatában a magyarok vakmerõségének, kérlelni
kezdték a két magyar hadvezért, majd megnyitván a várat, könyörögve mezítláb járultak Õsbõ és
Velek elé.”7 Mielõtt az elébb idézett krónikaszöveg elemzésébe kezdenénk, szükségesnek
tartom kiemelni ugyancsak Anonymus krónikájából a következõket: „Ha akadna bárki, aki
a magyarok harcainak és hõstetteinek jelen írásunk alapján nem adna hitelt, úgy higgyen az igricek csacsogó énekeinek és a parasztok csalfa történeteinek. Ezek a magyarok harcait és hõstetteit mind a mai napig megmentették a feledéstõl.”8 Az idézett sorok egyértelmûvé teszik azt,
hogy az igricek – tehát a magyar regös énekesek – Anonymus koráig megénekelték a honfoglalás harcait, a parasztok pedig egymásnak mesélték e történeteket, tehát élénken élt az
emberek tudatában a honfoglalás (vagy honvisszafoglalás) emléke. Még ha meg is szépítették vagy felnagyították a honfoglalás harcait, de a hazateremtés eseménye még élénken élt
az emberek tudatában. Továbbgondolva ezt, még egy fontos következtetést lehet levonni az
általam kiemelt két mondatból, mégpedig azt, hogy Anonymus idejében nem lehetett felelõtlenül megkérdõjelezni olyan alapvetõ történelmi tényeket, mint hogy a székelyek Attila
király népei, tehát hun származásúak, ugyanúgy, mint az Árpádok, a székelyek pedig a honfoglalást megelõzõen a Kárpát-medencében éltek, a honfoglaláskor a székelyek és a magyarok szorosan együttmûködtek.
A krónika szövegébõl kitûnik az, hogy amikor Árpád vezérei elindulnak az erdélyi
kozárok vezetõjének, Ménmarótnak a meghódoltatására, a Tisza mellett egyesülnek a székelyek seregével, akik békésen vonulnak a magyarokhoz, tehát minden bizonnyal azért is e
nagy békesség, mivel azonos népcsoporthoz tartozónak érezték magukat a magyarokkal. A
székelyek várták és tudták, hogy jönnek a velük rokon magyarok. A krónika nagyon fontos
megállapítása az, hogy a székelyek a Tiszántúl bizonyos részén olyan szervezettségre tettek
szert, hogy képesek voltak hadsereget felállítani és ezzel a hadsereggel csatlakoztak a honfoglaló magyarokhoz a Kárpát-medence keleti felének egységes uralom alá való helyezése
céljából. Egy másik fontos jelzése a krónikának, hogy a Ménmarót pártján lévõk nem egy
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egységes nép tagjai, hanem különbözõ népelemekbõl összeverbuválódott emberek, akiket
nem tartott össze a közös népi tudat, nyelv és kultúra és olyannyira kevert népelemekbõl tevõdtek össze, hogy a krónikás nem is tartotta érdemesnek felsorolni neveiket. Anonymus bírálói sokszor teljesen elvetik az általa leírtakat, máskor pedig épp önkényesen azt emelik ki,
amely hátrányos vagy negatív kicsengésû lehet a magyarokra vagy a székelyekre. Nekünk
székelyeknek bizony nagyon fontos Anonymus azon megállapítása, hogy a magyarok és székelyek közösen harcolnak Ménmarót ellen, hiszen a honfoglalásban ezek szerint oroszlánrészük volt õseinknek. A csatában elesett tizenöt székely és húsz magyar pedig olyan jelzésértékkel bír, hogy a székely haderõ az erdélyi haderõnek több, mint felét tette ki.
Kézai Simon sokkal tovább megy a hun-magyar rokonság leírásánál, mint Anonymus, hiszen nem egyszerûen emlegeti Attila és az Árpádok, Attila és a székelyek közötti rokonságot, hanem a krónikáját úgy építi fel, hogy a hunok története szerves része a Magyarok cselekedeteirõl szóló krónikának. Olyan történelmi tényeket sorol fel, amelyek más krónikákban megerõsítést nyernek, de ezenkívül olyan fontos tényeket rögzít, melyek közvetett módon igazolást nyernek néphagyományainkban vagy éppen a legújabb japán génkutatások
megállapításaiban. Azt is megtudhatjuk a krónika prológusából, hogy Kézai nem követi
„Orosiust, mert õ az Ottó császár iránti kedvezésbõl, akit különbözõ ütközetekben a magyarok
többször megszégyenítettek, könyveiben sok nem hiteles dolgot koholva azt állította, hogy a magyarok parázna ördögöktõl származnak.” 9 Kézai itt a magyarokon hunokat is ért, hiszen a két
népet azonosnak tartja; jellemzõ azonban még a mai szerkesztõkre is, hogy Kézai megállapításait megkérdõjelezik és a lábjegyzetben olyan „magyarázatot” tüntetnek fel, amely azt
sugallja, hogy Kézai csak átvette a nyugati krónikásoktól a magyarok és hunok azonosságáról szóló tételt, mely csak a X. században terjedt el. A lábjegyzet megállapítása szándékos
félremagyarázás, egyenesen megmondva, egyszerûen hazugság, hiszen történészi körökben
széles körben ismertek pl. a bizánci krónikások leírásai, akik egyszerûen egyenlõségjelet
tesznek a szkíták, hunok, avarok, turkok és magyarok között. Lám Orosius követõi még a
XX. század végén sem nyugszanak, hiszen úgy látszik, történelmi küldetésük a fejek összezavarása, a magyarság szerepének következetes lekicsinylése, és ahol lehet, befeketítése. De
lássuk, mit is írt Kézai az Attila halálát követõ eseményekrõl: „(20.) Csaba tehát tizenötezer
hunnal Görögországba menekült Honoriushoz, és noha az tartóztatni akarta és Görögország lakójává akarta tenni, nem maradt ott, hanem visszatért Szkítiába apja népéhez és rokonaihoz. S miután Szkítiába ért, hamarosan arra kezdett biztatni, hogy térjenek vissza Pannónia belsejébe, bosszút állni a németeken. (21.) Megmaradtak továbbá a hunokból háromezren, akiket a futás oltalma mentett ki a Krimhild csatájából, s akik a nyugati népektõl való félelmükben egészen Árpád idejéig Csigle mezején maradtak, s magukat ott nem hunoknak, hanem székelyeknek hívták. Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradékai, akik midõn
értesültek arról, hogy a magyarok ismét Pannóniába költöznek, Ruténia határainál elébük
mentek a visszatérõknek, miután együttesen meghódították Pannóniát, részt nyertek belõle, de nem Pannónia síkján, hanem a blachokkal együtt a határvidék hegyei között kapták
meg részüket, így hát a blachokkal elkeveredve állítólag azok betûit használják. Ezek a székelyek pedig azt hitték, hogy Csaba elpusztult Görögországban, ezért a nép mindmáig közmondásként használja: „Akkor térj vissza – mondják a távozónak –, amikor majd Csaba
visszatér Görögországból”.
(22) Ez a Csaba tehát Etele törvényes fia volt, Honorius görög császárnak a leányától született, fiait pedig Edemennek és Ednek hívták: Edemen pedig, amikor a magyarok másodszor
jöttek be Pannóniába, az apjának és az anyjának hatalmas rokonságával együtt ide költözött,
mert hát az anyja a corosminusok közül származott. Ed viszont Szkítiában maradt az apjánál.
Ettõl a Csabától ered az Aba nemzetség. Mármost Csaba, miután Szkítiába költözött, a közösség elõtt kérkedni kezdett anyja elõkelõségével, s e miatt a hunok nemessége megvetette,
mondván: nem igazi fia Szkítiának, hanem csak afféle jövevény, idegen népség gyermeke;
ezért nem is kapott feleséget Szkítiából, hanem a corosminusok népébõl házasodott.” 10
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Kézai Simon Krónikáját a „hivatalos” történészek többsége tulajdonképpen nem fogadja
el. A Hunsdorfer által elvetett mag meghozta termését, hiszen e „hivatalos történészek” lépten-nyomon megkérdõjelezik a Krónika állításait. E magatartás érthetõ is részükrõl, hiszen
úgy néz ki, hogy érzelmileg még mindig nem sikerült elmagyarosodniuk. Széchenyi Istvánnak
van egy rövid, de nagyon érzékletes gondolata arról, hogy attól, hogy valaki ismeri a magyar
nyelvet, még nem lesz magyar. László Gyula is csak igen félénken, de annál alaposabban körüljárva e kérdéseket mert egyáltalán kérdéseket megfogalmazni az „akadémiai” állásponttal szemben. „Anonymus világosan megírja, hogy ungar-hungarus nevet itt, már magyar földön kapta Álmos és népe, tehát nem magukkal hozott név volt, azaz más szóval: itt telepedtek rá a hungarusok-ungarok földjére.”[…] „De nem szabad elfeledkezni arról, hogy krónikáink hol így, hol amúgy, de egyöntetûen vallják, hogy Árpád hadai az õsi földet foglalták vissza örökség jogán. Ebbõl talán arra következtethetünk, hogy a Hunor és Magyar-történet valójában ott keletkezett valahol a Meótisz körül, amelyben az üldözés lejátszódik, és a kettészakadt nép másik ága hajtotta végre a >>magyarok második bejövetelé<<-t, azaz a >>második
honfoglalás-t<<.”11 László Gyula csak nem tudta élve megérni, hogy a régészeti leletekkel és
más írott korabeli dokumentumokra hivatkozott álláspontját a labanclelkû történelemítészek
elfogadják. Hiába idézte a Tarih-i Üngürüszt és hiába más dokumentumot számtalan más
történész, hogy népünk jelenléte már 895 elõtt több száz évvel bizonyítható a Kárpát-medencében, a csalhatatlan „tudományosság” jegyében író, nyilatkozó és tankönyvkiadó potentátok
még mindig Hunfalvy igéit zengik. Aki nem tetszik az elõbb említett furcsamagyaroknak, az
szerintük nincs is, és nem is vesznek tudomást róla. Ennek ékes példája maga a Millenniumi
Magyar Történelem sorozatban megjelentetett Anonymus: A magyarok cselekedetei és
Kézai Simon: A magyarok cselekedetei címû kiadványok lábjegyzetekkel és magyarázatokkal
való ellátása. Hiába keresnénk ugyanis László Gyula, Sebestyén László, Szabó Károly,
Szádeczky Lajos stb. nevét a hivatkozott történészek között. Érdemes egy pár szót idézni
Geönczeöl Gyula a Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története) Cleveland, Ohio 1988. májusi
kiadásához írt elõszavából: „Az Akadémia eme fura gyülekezete ugyanis nem tudta eldönteni, hogy a pesti kézirat és az isztambuli egyezik-e. És ez a legjobb bizonyíték arra nézve is,
hogy nem az zavarta õket, hogy a pesti kéziratot lefordítjuk – elolvasni persze õk sem tudták
–, hanem az, hogy meg voltak rémülve annak puszta gondolatától is, hogy egy ilyen õsi irat
tartalma a magyar nép kezébe kerül, annak mindennapi olvasmányos Bibliájává válik, írók,
mûvészek gyönyörködjenek benne, kutassuk, stb. Ráadásul Budenz József, az õ Nagy
Haynauista Szentjük eredetileg zárolta az anyagot.”12 A törököktõl megszerzett magyar krónika körüli botrányos hallgatás is ékes bizonyítéka a magyarellenes történelmi szemléletnek,
hiszen e krónikában is olyan tények vannak leírva, amelyek semmissé tennék az „akadémikus” felfogást. „Mivelhogy Kaba [Csaba] vereséget szenvedett és elmenekült, Pannonija tartománya a nimcse-pártiaké [frankok, germánok] lett. Vincse Laos megérkezése okozta Kaba
vereségét, ezért õt találták méltónak a trónra, és a trónra ültették. De a trón és a korona
Aladorinuszt [Aladár] illette volna, ezért õt {kárpótlásul} Erdel tartománya bánjává nevezték ki. Abban az idõben az õ népét Szikulinak hívták.”13
Ugyancsak a Tarih-i Üngürüszben érdekes feljegyzést találunk Erdélyre és a székelységre vonatkozóan Nagy Lajos királyunk idejébõl. „Mint ahogy elõbb már elbeszéltük, Erdelben
volt egy törzs, mely szikuli néven volt ismeretes. Ezenközben azonban Ladiszlaus bán is eltávozott a világból. Õ volt az, aki a királyi koronát makacskodott visszaadni. Neki maradt egy
fia, akit szintén erdeli bánná neveztek ki. Amikor Karolusz király meghalt, és fia, Ludovikusz
lett a király, az Erdel tartományában élõ szikuli törzs nem akarta õt elismerni királynak,
megmakacsolták magukat, és fellázadtak. Ez a törzs a királynak volt adófizetõje.” 14
A hunok birodalmának összeomlása után alig száz évvel – 558-ban – egy újabb hun, vagy
magyar nép tûnik fel a Kárpát-medencében avar, vár hun, várkun néven, ahol 804-ig erõs államot hoznak létre. Életmódjuk, viseletük, harcmodoruk hasonlatos kisebb eltérésekkel a
hunokéhoz. A korabeli krónikák ezért õket gyakran hunoknak nevezik, de van olyan írás is,
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szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 11

mely ungroknak, unoguroknak nevezi. Sebestyén László 37 olyan korabeli forráshelyet sorol
fel, melyek mind hunoknak tartják az avarokat. A magyar „hivatalos” történelemfelfogás
ezekrõl azonban nem akar tudomást venni. Ami nem illeszthetõ be a gyéren lakott, vagy a
szlávok által lakott Kárpát-medence képébe, ezek a „tudósok” egyszerûen nem létezõ dokumentumnak, vagy koholmánynak tartják, hiszen szerintük az avarok teljesen eltûnnek a frankok által rájuk mért megsemmisítõ vereség után. Sebestyén László vitairatából, de a korabeli leírások alapján is a megsemmisítõ vereség leírásakor pontosítják azt a területet, ameddig
Kis Pipin csapatai elûzik az avarokat, ez pedig a Tisza vonala. Ebbõl mindjárt az is következik, hogy a Tiszán túli avarokat a frankok nem semmisítették meg. Nem véletlen az sem, hogy
krónikaíróink Bihar tájékán csatlakoztatják a honvisszafoglaló magyarokhoz a székelyeket. A
hivatalos történészi sugallattal ellentétben azonban a Dunántúlon sem tûnnek el teljesen az
avarok. Jelenlétüket azért is el kellene hinni, mert az avarok ellenségei állítják. Az Einhardi Annalesekben az olvasható a 805. év eseményei között: „Kevéssel ezután a Capcan, a hunok fejedelme népétõl kényszerítve, megjelent (Aachenben) a császár elõtt és kérte, hogy
Sabaria (Szombathely) és Carnuntum (Petronell) közt, mivel eddigi földjein a szlávok betörései miatt nem maradhat, adjon neki szállásbirtokot.”15 Késõbb azt olvashatjuk, hogy 811ben Nagy Károly seregei egyharmadát a gyûlölködõ avarok és szlávok ellen menesztette. A
frankoknak behódolt avarok vezére, Kanizauki tudun meg is jelenik a császár udvarában.
Avarokról lehet olvasni 819-ben, amikor részt vesznek Alsó-Pannónia kormányzójának,
Lindevitnek a lázadásában. Az avarok követeket küldnek 822-ben az aix-la-chapelle-i országgyûlésre, majd ugyanebben az évben a frankfurti gyûlésre. Az ún. Verduni szerzõdés 843-ban
szintén említi az avarokat. A salzburgi egyházi kancellária 871-ben feljegyezte, hogy „az avarok még mindig bírják a császártól kapott szállásbirtokot.”16. Lazius XVI. századi osztrák
szerzõ egy 1000-ben írt forrás alapján azt írja, hogy „903-ban az avarok elhagyták a kereszténységet és a magyarok pogány vallására tértek.”17 Sebestyén László szenvedélyes vitairatából csak néhány adatot emeltünk ki, csak azért, hogy rámutassunk arra, mennyire tarthatatlan a haynauista lelkületû Hunfalvy és követõinek álláspontja. Hunfalvy szerint „a híres népnek hosszú uralkodásából egy kengyelvasnál s két-három agynál egyéb nem maradt reánk.”18,
mely állítás még az õ idejében sem volt igaz, azóta pedig számtalan régészeti lelet cáfolja a
magyarellenes próféta zagyva mondatát. Annak ellenére, hogy László Gyula régész profeszszor és követõi számtalan avar sírt tártak fel, ahol a honfoglaló magyarok és az avarok közös
temetõi jelentõs régészeti kincset tartalmaznak, melyek bizonyítják az avarság jelenlétét a
honfoglaláskor, mégis ezek mellett az eredmények mellett is mély hallgatással sompolyog el
a „hivatalos” tudományosság. László Gyula nem érhette meg a 2000. évet, amikor a felgyorsult autópálya-építési programnak köszönhetõen rengeteg régészeti lelet feltárására került
sor, melyek mind bizonyítják az avarok jelenlétét a honfoglalás kori Magyarországon. Az avarok – hunok – honfoglalás kori jelenléte benne van saját krónikáinkban is, amint már elõbb
is olvashattuk, Kézai Simon pedig meg is magyarázza, hogy miért nem használták a hun nevet és miért vették fel a székely nevet. Az avarok sóvidéki jelenlétére utal a Firtos vára melletti aranypénzlelet is, mivel a pénzek dátuma szerint az is behatárolható, hogy a 650-es évek
tájékán rejthették el. Firtos vára közelében 1831-ben hatalmas kincsre bukkantak egy kikorhadt fa gyökerének kiszántása után. Az aranypénzeket 650 körül rejthették el, ez a dátum
azért valószínûsíthetõ, hiszen az érmek közül egy sem régebbi ennél az évszámnál és tudjuk
azt is, hogy a griffes-indás díszítõmotívumoktól ismert onogurnak vagy avarnak is nevezett
nép 677-ben vonult be a Kárpát-medencébe. Felsõsófalva határában a Róka lik melletti részen is találtak Orbán Balázs leírása szerint régi pénzeket és egyéb régiségeket, ám a pénzek
kibocsátási idejét és helyét sajnos nem jegyezték fel, de lehetséges, hogy itt is egy avar település létezett. E helyen sajnos még mindig nem végeztek tudományos jellegû ásatásokat, ami
talán pontosabb választ adhatna a feltett kérdésekre. Az avarnak nevezett magyar jellegû nép
(székelyek) megérte a magyar honfoglalást és talán épp az a magyarázata a krónikák mély
hallgatásának, amikor Székelyföld „elfoglalásáról” kellene szó legyen.
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A székelyeket az Árpád-házi királyaink krónikásai is emlegetik, mindig valamilyen háborúval kapcsolatosan, hiszen a székelység erejére szüksége volt a magyar királyoknak.
Kézai például II. András (vagy másképpen Endre) királyunkkal kapcsolatosan az alábbiakat
írja: „Ez után András, a nagyhatalmú és híres király uralkodott. Õ ellátogatott a Szentföldre is, ahol a keresztény hercegek egyöntetûen vezérré választották, s a magyarokkal és a székelyekkel megfutamította a babiloni szultán seregét.”19 Jellemzõ a millenniumi könyvkiadó
rosszmájú megjegyzésére, hogy a lábjegyzetben az eseményhez azt a mondatot fûzi, hogy a
székelyek szentföldi hadjáratban való résztvételérõl csak Kézai tud. II. András keresztes
hadjárata 1217–1218 között volt, de miért ne tudhatná 60–70 év múlva Kézai Simon, IV.
László magyar király krónikása 1282-ben, hogy Magyarországról kik vettek részt II. András
királyunk szentföldi hadjáratában? Ezt követõen azonban egyre gyakrabban olvashatunk
székely õseinkrõl.
A hun, avar, magyar jogfolytonosság zsigeri ellenzõi a kommunista idõszak történészei, akik
közül ékes példaként lehet említeni a Köpeczi Béla által vezetett történészcsapatot, akik a Kádár (Csermanek) János által fémjelzett „puha” diktatúra utolsó éveiben Erdély története címû
háromkötetes munkájukban (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988) a kommunista történetírás
ködösítõ, félremagyarázó és magyarellenes jellegének diplomamunkáját készítik el. Annak ellenére, hogy e szerkesztõ-történész csapat nagyon sok érdekes és értékes adatra felhívja a figyelmet, munkájuk során lépten-nyomon kiütközik a magyarellenesség, hiszen mély hallgatással mennek el László Gyula régészeti bizonyítékokkal alátámasztott felvetései mellett, vagy
Moravcsik Gyula bizánci krónikaírókra való hivatkozásai mellett, akik tudvalévõ, hogy egyenlõségjelet tettek a hunok, avarok és magyarok (turkok) között. A legtöbb IX–X. századi leírásokban az idegen szerzõk nemes egyszerûséggel jegyzik meg azt, hogy a hunok, vagyis a magyarok: „huni sive ungari.” Köpeczi csapata a Kárpát-medencében több, mint 300 évig jelen lévõ avarokról csak fele akkora terjedelemben tud értekezni, mint a harmadannyi idõt itt töltõ
gepida népességrõl, és az avarok tevékenységérõl szóló dokumentumokról, illetve a régészeti
hagyatékukról szándékosan csak keveset mondanak el – ezt a történészi hozzáállást nem lehet
a véletlen termékének tekinteni. E történészek mélyen hallgatnak a nagyszentmiklósi kincsrõl,
mintha kötelezõ lenne az avar és magyar folytonosság régészeti hagyatékkal való alátámasztásának elhallgatása. Mivel magyarázható egyébként az a fajta álláspontjuk, hogy a régészetileg
nem „látható” szláv népességnél, – mivel alig van régészeti bizonyíték a szlávok teljes Kárpátmedencét betöltõ jelenlétére –, ilyenkor azon nyomban avar divatot átvevõ szlávokról beszélnek. Az avar népességet Kis Pipin gyõzelme után pedig nem létezõnek tekintik, és mintha egy
teljes, a Kárpát-medencét betöltõ avar népesség egy súlyos katonai vereséget követõen egyszerre eltûnne, ami avar nyom mégis van – amit kényszeredetten elismernek –, azok avar divat szerint öltözködõ szlávok. A tények elhallgatásának szándékossága azonnal kiütközik, mert az avarok 800 körüli teljes eltûnését cáfolják a már elõbb említett dokumentumok.
Nem sokan idézik a történészek közül Küküllei János Krónikáját Nagy Lajos királyról,
pedig ebben is meggyõzõen le van írva, hogy milyen jelentõs szerepet játszottak a székelyek
a magyar haza védelmében. Küküllei a tatárok elleni hadjáratról ezt írja: „Ugyancsak, mikor a tatárok hadi népe Magyarország ellen dühöngve az erdélyi rész határvidékeit és a székelyeket már több ízben is megtámadta, a király egy serény és harcias férfiút, Lack fia András erdélyi vajdát küldte a tatárok ellen a székely nemesek és erõs hadinép élén. Ezek erõszakosan behatoltak arra a földre, ahol a tatárok laktak, és amikor Athlamos nevû fejedelmük vezetése alatt nagy tatár sereg vonult ki ellenük a harcmezõre, leverték a szembeszegülõket, fejedelmüket lefejezték, és sok zászlót és tatár foglyot küldtek a király felségének
Visegrádra. Ezután is a székelyek gyakran megrohanták a tatárokat, és nagy zsákmánnyal
tértek vissza hazájukba. Akik életben maradtak a tatárok közül, azok a távol fekvõ tengerparti részekre menekültek.”20 Nagy Lajos király 1368-ban „a havasalföldi területeket, amelyek a szent koronának voltak alávetve, szintén személyesen támadta meg Bulgária felõl.
Másrészt meg a Székelyföld felõl erõs hadsereggel, Erdély nemeseivel és a székelyekkel oda
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indította Miklós erdélyi vajdát Móric fia Simonnal és más nemes lovagokkal együtt Havasalföld vajdája, a királyi felség ellen fellázadt Lajk ellen, hogy támadják meg a mondott vidéket.”21
A székelyek erejét és sajátos társadalmi státusát jogszabályban rögzítették többek között
az 1437-es Kápolnai Egyezségként ismert és évszázadokra kiható egyezségben is, ahol meghatározták Erdély három egyenrangú nemzetének viszonyát. A Kápolnai Egyezségbõl a
marxista történészek folyamatosan a feudális elnyomó osztály és a jobbágyok közötti harcra leszûkített értelmezést hangoztatták, pedig ebbõl a jogi aktusból nagyon sok egyéb más
következtetést is le lehetett volna vonni.
Az osztrák abszolutizmus magyarellenes, elnyomó politikájának egyenes ágú örökösei a
kommunista idõszak történészei, akik annyira jól beágyazták magukat a tankönyvkiadásba
is és ezáltal a közvélemény-formálásba, hogy több évvel a rendszerváltás után is az általuk
írt könyvekbõl kell tanuljanak a magyar fiatalok. A kommunista idõszak történészei amikor
elhallgatják a székelyek történelmével kapcsolatos ismereteket, ezzel egyidõben mindig
igyekeznek kisebbíteni a magyarság szerepét is. Ezek közül a könyvek közül megemlíthetem
a Walter Mária által írt és elõször 1987-ben kiadott, a középiskolák II. osztálya számára
szánt „tankönyvet”, melyet a „nemzeti tankönyvkiadó” 1994-ben újra kiad. E tankönyv 127.
oldalán Mátyás király híres fekete seregérõl ezt lehet olvasni és sajnos ezt kell tanulják a fiatalok: „A sereg magvát cseh, német és lengyel zsoldosok alkották. Természetesen találunk
benne magyarokat és a törökök elõl menekülõ délszlávokat, románokat is. A zsoldosok száma háború idején 8 ezer gyalogosra és 20 ezer lovasra emelkedett.” Szegény gyerekeink és
szegény magyarok! Sajnos még mindig azok kapnak pénzt Magyarországon a tankönyvkiadásért, akik a magyarok szerepét a történelemben mindig csak elferdítik, meghamisítják és
a rég megszûnt idegen elnyomást szolgálják. Hogyan tudott volna szegény Mátyás király 28
ezer katonával egyszerre több irányban is sikeres háborút megvívni? Bizonyára Walter Mária és a könyvét elbíráló híres történészcsapat is olvashatta Julier Ferenc Magyar hadvezérek címû könyvét, hiszen már 1930-ban kiadták, mégis mintha nem ismernék Julier kutatásainak eredményeit, vagy ha ismerik, nem akarják, hogy a magyar fiatalok is megismerjék.
Hiszen Julier Ferenc Mátyás király hadseregérõl az alábbiakat írta: „Mátyás hadainak erejérõl meglehetõsen pontos adataink vannak. Tudjuk például, hogy 1464-ben zsoldosokban
5000 gyalogost és 2000 lovast állított ki, míg ugyanekkor a magyar zászlósurak a hadsereghez 12.000 lovast szolgáltattak. Velence követének 1479-ben kormányához írt jelentése a
hadsereg hatalmas növekedésérõl számol be. E szerint Mátyásnak a török ellen alkalmazható hada 163.000 fõre rugott. Ez a hatalmas sereg a szárazföldi és vízi haderõre tagozódott.
Az elõbbinek létszáma 148.000 fõ volt s ebbõl a „fekete sereg” cseh, morva és sziléziai zsoldosa 16.000 fõ, magyar és székely zsoldos 46.000 fõ (és pedig 10.000 magyar nehéz lovas,
16.000 könnyû székely lovas – lándzsával, paizzsal és kézi íjjal –, 4000 nehéz magyar és
16.000 könnyû székely gyalogos), bandérium 12.000 fõ és 70.000 fõnyi havasalföldi és moldvai hûbéres had. Az utóbbiak nélkül tehát a magyar hadsereg több mint 70.000 fõt, túlnyomórészt zsoldost tett ki.”22 Az elsõ kérdés mindjárt az, hogy a waltermáriák ha elolvasták
Julier Ferenc könyvét, miért nem cáfolják az adatait. Ha hallgatnak róla, bizonyára az adatok valós tényeken alapulnak. Talány azonban, hogy honnan veszik Mátyás seregének
28.000 fõt számláló adatát, hiszen csak a magyarok és székelyek száma 58.000 fõ, melybõl
46.000 zsoldos és 12.000 a nemesi lovas bandérium. Természetesen waltermáriák számára a
fekete sereg magvát a cseh, német és lengyel zsoldosok alkották, azt a tényt, hogy az elõbbiek számánál csak a székelyek is jóval többen voltak a seregében, szinte kötelezõ módon el
kell hallgatni. A székelyek jelenlétérõl még csak említés sincs a „tankönyvben”, hiszen a
32.000 székely katona jelenléte valamiért zavarja a nemzeti tudatot elferdítõ „nevelõket”,
míg a hadiflottával együttmûködõ és Julier adatai szerinti 5000 rác természetesen szerepel
a tankönyvben, de természetesen a korszerû szocialista szóhasználattal „délszláv” néven.
Magyarország több, mint 500 éven keresztül Európa nagyhatalma volt, de ezt a tényt is
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valamilyen megmagyarázhatatlan okból a magukat magyar történészeknek hirdetõk és ezt
elhitetõk még mindig elhallgatják, ezért is igyekeznek a Mátyás királlyal kapcsolatos adatokat is szelektíven értelmezni és tudni. Pedig még a mohácsi vész utáni Európában is tudták,
hogy milyen jelentõs szerepet töltött be a magyarság, elég legyen csak Martinus Zeiler: A
magyar királyság leírása, 1664-ben kiadott könyvébõl egy-két mondatot idézni: „A magyar
királyság a régi idõkben igen nagy kiterjedésû volt, a Fekete-tengertõl Ausztriáig, Lengyelországtól az Adria-tengerig terjedt, és több királyságot tartott uralma alatt.” „A többi királyságról és fejedelemségrõl ezúttal nem beszélve, példaként a szomszédos magyar királyság
szolgálhat, amely hajdan oly nagy, hatalmas és erõs volt, hogy más népek megrémültek tõle, s kevés hozzá hasonló volt a nap alatt.”23
Kemény cáfolata a waltermáriák maszatoló szemléletének az egyik legnagyobb magyar
király, a kolozsvári születésû Mátyás levele is, melyet éppen a hadakozás közben írt, és melyben megerõsíti a székelyek adómentességét, de benne van szó szerint az is, hogy mennyire
szerette Mátyás a székelyeket és õk is mennyire ragaszkodtak királyukhoz. Mátyás híres fekete seregének zömét is a székelyek alkották, hiszen a kiváló államfõi tulajdonságokkal rendelkezõ uralkodó felismerte a székely haderõ fontosságát, mert nem csak ütõképes volt, de
ami ugyanilyen fontossággal bírt, hogy más nem magyar zsoldosokhoz viszonyítva sokkal
megbízhatóbb volt. Mátyás levelébõl kitûnik, mennyire tudatában volt annak, hogy csak a
sajátos székely szabadságjogok biztosításával tudja megõrizni az ország hadi erejének megõrzése szempontjából oly fontos székely haderõ ütõképességét. Benkõ József Kolozsváron
1806-ban „Az Erdélyországi nemes székely nemzetnek képe“ címû könyvében közli Mátyás
király oklevelét. Az oklevél szövege Benkõ József által magyarra fordított változatban a következõképpen szól:
„Tulajdon parancsolatja Õ királyi uraságának Mátyás Magyar, Cseh (és a többi) Országoknak királya, Méray Magyar Balázs Erdély Országunk Vajdájának, a Székelyek ispánjának õ hívségének, és az õ alattvalóinak a mi kegyelmünket ajánljuk. Sajnosan sokan panaszkodnak mi elõttünk a mi Udvarhely és Maros Székekbõl való Lovas és Gyalog Katonáink,
aki ezen Táborunkban jelen vagynak miképpen az õ tulajdon Nemzetekbõl való Fõ Rendek
közül némelyek bizonyos pénzbeli fizetésre õket kényszeríteni próbálnak, és miképpen ez
által az õ három részre osztott Nemzeteket megrontani kívánnák. Minthogy pedig az mi legfõbb királyi gondunk és igyekezetünk az volna, hogy mindnyájan azok, akik a mi Királyi
megmaradásunkat és elõmenetelünket eszközlik, mi tõlünk az õ hozzájuk való hívségeknek
méltó jutalmát vegyék. Annak okáért méltó tekintetben vévén az õk és az egész Székely
Nemzetnek mi hozzánk való nagy hívségét és hadakozó mindenkori különös készségét, hívségeteknek parancsoljuk ezen Királyi Parancsolatunk által legkeményebben, hogy vévén
ezen Rendeletünket, azonnal minden halasztás nélkül e dolgot megorvosolják és kiváltképpen a mi az elsõt illeti, minthogy a mi hív Székelyeink sem mi nékünk magunknak, sem pedig mi embereinknek semmi-némû adózással eleitõl fogva nem tartoznak, hanem önként
való jóakaratjukból a mi és más jövendõ Királyok Lakodalmára és Szülöttyüknek örvendetes tiszteletére, úgy szintén az õ tõlük mi hozzánk és mi tõlünk õ hozzájuk való Követségekre a magok jövedelmébõl igazságos mérték szerint (a mint ezt a mi más kegyelmes és már
Privilégium formájában nékik kiadott Levelünkbõl bõven megérthetitek) valamit ajánlani
kívánnának. Annak okáért minden húzásvonásokat, az egész nép közt leendõ kihirdetés által oltalmazzátok, úgy annyira, hogy ha mégis találkoznának némelyek, akik ellenkezõt cselekedni merészelnének, mindjárt az õ bevett szokások szerint minden javaiktól megfosztassanak.
A mi illeti a másodikat, azonnal megvizsgálván általában az egész Székely Lovasságot, õket
az Õseiktõl maradott állapotjuk szerint különös Laistromba vegyenek, akik az õ maradandó különbségek végett Lófõknek fognak neveztetni. A Gyalogokat hasonlóan más
Laistromba fogjátok jegyezni, amit nemkülönben senki a Fõbbek közül becsületének örökös elvesztése alatt ne merészeljen megváltoztatni, és ezek, sem pedig más rendbeliek közül senki a
mostani és jövendõbeli Erdélyországunk vajdáinak és Székelyek Ispánjának hírek nélkül feljebb
14
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való rendbe, ha csak három annyi földdel és jószággal a mennyi egy maga rendin való Katonának vagyon, bírni meg nem próbáltatik, fel ne vétessenek. Mely tiáltalatok elkészítendõ
Laistromot nekünk felküldeni és ezen Parancsolatunkat megolvasván a panaszkodó feleknek vissza adni kötelességeteknek lenni ismerjétek. Különben sem cselekedvén.
Kelt Modra Várát vívó táborunkban 1473 esztendõ Karácsony Havának 9-ik napján,
Magyarországi 16-ik és Csehországi Királyságunknak 5-ik esztendejében.”24
Mátyás király 1473-ban a háború kellõs közepében írt levele ékes bizonyítéka a király és a
székelység közötti nagyon szoros érzelmi kapcsolatnak, továbbá annak, hogy a székelyek már
nagyon régóta hûséges és nélkülözhetetlen harcosai a magyar királynak. Mátyás király szavai
több mint jó ötszáz évvel késõbb is jólesõ érzéssel töltik el az olvasót, aki székely, hiszen a király szavaiból egyértelmûen kitûnik, hogy a székelyek mennyire megbízhatóak és a hadakozásban igencsak jártas katonái voltak a királynak. Mátyás fontosnak tartotta a székely haderõ ütõképességének megõrzését, mely haderõt a háborúskodások alatt oly fontosnak tartott, hogy
megerõsítette az összes székely sok évszázados adófizetési mentességét biztosító privilégiumát.
A székelység kiváltságos helyzetét annak köszönhette, hogy súlyos véráldozatokat hozott
a magyar haza védelmében. Olyannyira nyilvánvaló volt a székelység sajátos helyzete, hogy
ez megjelenik az országos törvényekben is. Werbõczi István az 1500-as évek elején magyarországi jogszokásokból összegyûjtött törvénykönyve, mely Tripartitum néven ismert, az
alábbiakat tartalmazza: „Sunt praeterea Transylvanis in partibus Scythuli, nobiles privilegiati, ab Schytico populo, in primo eorum ingressu in Pannononiam propagati, quos nos corrupto quodam vocabulo Siculos appellamus;” vagyis magyarul: „Vannak azonkivûl az erdélyi
részekben schytulok, kiváltságos nemesek; kik a scytha néptõl, ennek Pannoniába lett elsõ bejövetelekor származtak és kiket mi rontott szóval siculoknak, magyarul székelyeknek nevezünk; teljesen különbözõ törvénnyel és szokással élõk, a hadi dolgokban nagyon jártasok;”25
A székely társadalom korai tükrét ismerhetnõk meg a Mátyás király által elrendelt összeírásból, melyre parancsot szintén a Modra vára vívása közben adott ki. Sajnos azonban a Mátyás király által elrendelt katonai összeírás – lustra – mind a mai napig nem került elõ, az is lehet, hogy a sok háború miatt meg is semmisült, pedig nagyon fontos kordokumentum volna,
melynek alapján meg lehetne állapítani név szerint, hogy a XVI. században kik lakták Székelyföldet.
A késõbbi magyar királyok és az erdélyi fejedelmek zöme is igyekezett megvédeni a székely szabadságjogokat a feudális oligarchákkal szemben, hiszen nekik is ugyancsak fontos
volt a megbízható székely haderõ. Ezek közül megemlíthetjük II. Ulászló magyar királyt is,
akihez panaszkodnak a szabadságjogaikban megtámadott székelyek és közöttük Sófalva lakói is. Épp egy ilyen oklevélben történik elõször dokumentálható említés a településrõl.”26
Felsõsófalva monográfiájának megírásakor is szándékosan igyekeztem egy kis ízelítõt beiktatni a székelység történelmébõl, mert felfogásom szerint nem elég gyakran hivatkozni hagyományainkra, mert a több évtizedes és akár évszázados ferdítések annyira összezavarták
a magyarság saját magáról alkotott képét, hogy azt csak aprólékos és folyamatos munkával
lehet helyreállítani.
A székelyekrõl még a nyugati, XIX. századi írók is az alábbiakat írják: „amikor a magyarok meghódították ezt a területet, a székelyeket már itt találták, ugyanott éltek, ahol ma, s
mivel nyelvük és eredetük hasonló a magyarokéhoz, bizonyos kedvezményekben részesültek. […] Teljes szabadságot élveztek, azzal a feltétellel, hogy ellátják a keleti határvidék védelmét.
A székelyek azt állítják, hogy õk valamennyien egyenlõek, szabadok és nemesek voltak
már ebben a régi idõben is, s azok is maradtak: sem a kiváltságos osztály, sem a szolgaság
fogalmát nem ismerték, a gazdagok között egyedül az volt a vagyon fokmérõje, ki hány katonát tudott állítani, a szegények közt csak annyi a különbség, hogy egyesek gyalogosan, mások lóháton szolgáltak. […] Törvényeiket és intézményeiket hiába is próbálnám részletesebben taglalni, e téren akkora az összevisszaság, hogy közülük még a legtanultabbak se igen is15
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merik ki magukat, s ezt nem is tagadják. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy minden székely
született nemesnek tekinti magát, s nyíltan vallja, hogy ha jogainak birtokában lenne, sem
adót nem fizetne, sem katonai szolgálatot nem teljesítene, csak olyankor, amikor a nemesi
fölkelés az ország egész nemességét fegyverbe szólítja.”27
Annak ellenére, hogy számos nyugati szerzõ a fentiek szerint ír, még a legjobb szándékkal írt mûvek között is találunk olyan gondolatokat, melyek összezavarhatják a székelységrõl alkotott képet. Olyan megjegyzéseket olvashatunk még a székely származású gondolkodóktól is, melyek összezavarhatják az egyébként a székelységrõl alkotott ismereteinket. Még
dr. Endes Miklós is például a következõket írja: „Az általános magyar törvénytõl eltérõ helyhatósági szabályt alig tudunk. Az 1540. évi tordai nemesi gyûlésen hozattak bizonyos cikkek,
az erdélyi nemesek törvényei, szokásai kijavításáról és igazításáról, melyek késõbb a király
által megerõsíttettek (1545).
Erdélynek Magyarországtól való elválása után a nemzeti fejedelmek alatt alkotott törvényeknek a legnagyobb része a magyar nemzettel foglalkozik, azért ezen idõszakból magyar
nemzeti helyhatósági törvények nincsenek. (???!)
Az erdélyi nemeseket külön tárgyaló kiváltságok között legnevezetesebb az I. Lajos által 1366-ban adott kiváltságlevél, amelyben az erdélyi nemeseket a kamaranyereség alól felmentette, a földesuraknak pallosjogot adott s szabályozta a Havasalföldrõl izgatott oláhok
megfékezését, amely alkalommal a földesurak kötelezték magukat, hogy az oláhok által nekik fizetendõ ötvenedet a királynak fizetik; ugyanekkor I. Lajos megerõsítette a szászok szabadságlevelét és Besztercét Szebenhez csatolta.” 28
Nem sokkal késõbb azonban épp Endes Miklós saját maga cáfolja meg állítását, amikor
elkezdi sorolni a székelység jogtörténetének sajátos momentumait, és az alábbi összegzést
sorolja fel:
Elsõ helyen említi Werbõczyt, a XVI. század jeles jogtudósát, a magyar királyi kancellária számottevõ személyiségét. Ezt követõen kitért az 1451. évi székelyvásárhelyi nemzetgyûlésre, amikor Vízaknai Miklós, az erdélyi részek alkormányzója elnökletével a székelyek az
örökösödésrõl és az elévülésrõl sajátos rendelkezéseket fogadnak el. Röviden említi II.
Ulászló 1499-es szabadságlevelét, illetve az 1505-ös, 1506-os és az 1555-ös székely nemzetgyûlések végzéseit. A székely jog sajátosságairól külön cím alatt érdemes elmélyülni, hogy
meg lehessen érteni a több évszázados saját önkormányzatisággal és sajátos jogrendszerben
élõ székelység társadalmi viszonyait.
A sajátos székely jogintézmények fejlõdését már a XIV. század alatt is meg lehet figyelni, ekkortól vannak erre vonatkozó írásos bizonyítékaink is. Habár az utókor zömmel csak
a latin írásbeli feljegyzéseket ismeri, tudnunk kell azonban, hogy ebben a korban – tehát a
XIV.–XVI. századokban, de még késõbben is Székelyföldön a latin nyelvû írásbeliség mellett, ha szórványosan is, de létezett a rovásírással írt magyar nyelvû írásbeliség is. A magyar
nyelvû rovásírással írt gondolatok megfogalmazásának tényét rögzíti többek között
Thelegdy János Rudimentája is. Thelegdy idejében minden bizonnyal nagy szükség volt a
rovásírás ismeretére és megértésére. Ezért is írhatta örökbecsû nyelvtankönyvét. A rovásírással írt feljegyzések ha nem is épültek be késõbb a székely jogszokásokba, abban az idõben minden bizonnyal rövid feljegyzéseket készíthettek a helyi jogszokásokról, hiszen például a Sóvidéken még a XX. század elején is voltak olyan személyek, akik a székely számrovás jegyeit alkalmazták a juhok számadásakor.
E kis írástörténeti kitérõt csak azért tartottam fontosnak, mert ha Székely Mózes fejedelem korát idézzük, feltétlenül meg kell említeni, hogy ebben a korban az uralkodó latin nyelvû írásbeliség mellett egyre inkább megjelennek a latin betûs, de magyar nyelven írott szövegek is. A XVI. század a magyar nyelvû latin betûs írásbeliség széleskörû elterjedésének is
az évszázada. A kisnemesi származású híres krónikaíró szavait azonban nagyon nehéz elfogadni, amikor azért beszél lekezelõ módon Székely Mózesról, mert a latin nyelvben nem
volt eléggé jártas, és magyarul írta leveleit. Szamosközy nem beszél arról, hogy a Székelyföl16
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dön inkább magyarul szerettek élni, s ehhez az élethez minden bizonnyal az is hozzátartozott, hogy használták az õsi rovásírást is. Székely Mózes Thelegdy János kortársaként minden valószínûség szerint használhatta a székely-magyar rovásírást. Nem lehet véletlen sok
korabeli dokumentumban a rovás megnevezés, hiszen ilyen kifejezéseket olvashatunk az
adóösszeírásoknál, a katonai összeírásoknál stb.
A magyar nyelvû latin betûs írásbeliség egyre jobban kezd elterjedni a reformáció évtizedeiben; idõnként még bizonytalankodó, hiszen a magyar nyelv hangjainak jelölésére a latin betûk nem voltak mindenben alkalmasak, de egyre inkább teret hódít. Nemcsak Székely
Mózes az egyedüli, aki igyekszik gondolatait magyar nyelven megfogalmazni, hanem olyan
kortársai is, mint Bethlen Gábor vagy Bocskai István.
A lebecsültnek vélt rovásírásról egyébképpen maga Szamosközy István erdélyi kisnemes
és krónikaíró jegyezte fel, hogy egész nagy könyvtára volt Firenze városának rovásírásos betûkkel írva.
Még a XIX. században is a székelyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a
nagy-britanniai John Paget utazó csodálatát váltják ki. „A székelyek hegyvidéken élnek, tehát
szegények, de mindjárt látszik, sokkal igyekvõbbek, mint a többi erdélyi, akikkel korábban
megismerkedtünk. Mindabból, amit jellemükrõl hallottam, úgy tûnt, erõsen emlékeztetnek a
skótokra. Ugyanaz a büszkeség és szegénység, ugyanaz az iparkodás és vállalkozó kedv, s ha
valaki megpróbálja rászedni õket, õk is éppolyan szívósan védik érdekeiket. A magyar nyelvjárás, melyet beszélnek, a furcsa, éneklõ hanghordozástól eltekintve alig különbözik az ország
többi részén használatostól. Mint a legtöbb hegyvidéki, modoruk nekik sem valami csiszolt
vagy kifinomult, sõt ha az ország többi részének lakóival vetjük össze, még a tehetõsebbje is
meglepõen bárdolatlan. Mindezt azonban bõségesen ellensúlyozza, hogy mûveltségük messze
meghaladja az átlagost, s politikai elveikhez is szilárdan ragaszkodnak. Akárcsak a skótok, a
székelyek is meglepõen magas szintre fejlesztették a közoktatást: alig van falu, amelyiknek ne
lenne iskolája, s még a legszegényebbek közt is ritka, aki ne tudna írni-olvasni.” 29
A székelyek eredetét a középkor folyamán gyakorlatilag soha nem kérdõjelezték meg.
Mindenki tudta, hogy a székelyek honnan erednek és soha nem volt kétséges, hogy milyen
nyelven beszéltek. Magyarország prímása és királyi helytartója, a humanista Oláh Miklós,
azaz Nicolaus Olahus Hungaria címû mûvében 1536-ban azt írta, hogy Erdélyben „négy különbözõ eredetû nemzet él benne: magyarok, székelyek, szászok, oláhok; közülük hadra alkalmatlanabbaknak a szászokat tartják. A magyaroknak és a székelyeknek ugyanaz a nyelve,
azzal a különbséggel, hogy a székelyeknek vannak saját, nemzetükre jellemzõ szavaik, ezekrõl
mûvünk végén majd bõvebben beszélünk.” 30 [Oláh Miklós mûvében említett felsorolás egy
nagyon fontos tényt is igen tömören rögzít, márpedig Erdély korabeli etnikai összetételét.
Vagyis nem lehet elfogultságról beszélni akkor, amikor a magyar történészek azt mondják,
hogy Erdélyben a meghatározó népesség a magyar és a székely, hiszen a románok – Oláh
Miklós saját fogalmazása szerint is a vlachok (oláhok) – létszámban csak a szászok után következnek.] Mint ahogy már Thúróczi János krónikaíró is a XV. században a székelyeket etnikai szempontból magyaroknak tekinti.
Bonfini, Mátyás király krónikaírója pedig igen jelentõs ténynek tartja, hogy a székelyek
kevés betûvel nagyon sokat tudnak mondani. Bonfinin kívül a humanista Oláh Miklós is említi a székelyek sajátos írását, ami mindenképpen azt jelenti, hogy az õsi székely-magyar rovásírás az õ korában igen elterjedt lehetett, hiszen ennek segítségével leveleznek egymás között. „Gondolataik és közlendõ akaratuk kifejezésére a papíron, tintán és a más nyelveken használatos betûkön kívül fapálcikákra vésnek bizonyos, számukra érthetõ jeleket, és ezeket a rovátkolt pálcikákat a barátok és szomszédok üzenet vagy levél gyanánt használják.” 31
Mátyás király korához visszatérve nagyon fontos az a tény, hogy a székelyek az 1463. évi
hadi szabályzatban még csak lovas és gyalog székelyekként ismertek. Ami azt jelentette gyakorlatilag, hogy a Székelyföldön a feudális társadalmi rétegzõdés ilyen sokáig nem következett
be. Brodarics István 1527-ben írt Igaz történetében Erdélyrõl szólva megjegyzi: „Itt élnek a
17
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székelyek, e vad és harcias nemzet, közöttük nincs sem nemes, sem paraszt, a svájciakhoz hasonlóan valamennyien egyenlõ jogokat élveznek.” Oláh Miklós Athila címû történeti mûvében a székelyekrõl így ír: „Ezek a székelyek mindmáig azt hiszik, hogy Csaba nem tért vissza
Szkítiába, hanem Görögországban maradt. Ezért aztán arról az emberrõl, aki valami távoli vidékrõl soha vissza nem jövendõ, azzal a mondókával élnek, hogy akkor jön majd vissza, mikor
Csaba Göröghonból Magyarországra. Mindnyájan szeretik magukat nemeseknek tartani,
mint akik az õsi hunok maradékai. Ennek megfelelõen valamennyien egyenlõ gondját viselik
szabadságjogaiknak, senkinek sem engedik ugyanis, hogy szabadságban megelõzze a másikat.
A legkisebb ugyanolyan sérthetetlen köztük, mint a legnagyobb. Csík, Gyergyó, Kézdi, Orbai
és néhány más megyére oszlanak – ezt õk régiónak vagy inkább széknek mondják –, ezekbe a
régi családból való gazdagabbak, hatalmasabbak közül állítanak maguknak kapitányt, azaz
védnököt, akit nyelvükön lófõszékelynek hívnak, tisztelik, félik, óvják õt. Ha ellenséges támadás fenyeget, az õ jelvényét követik. Neki van joga bíráskodni fölöttük, gyûlést hívni össze, velük együtt dönteni a fontos dolgokban. Adót senkinek sem fizetnek, sem a királynak, sem másnak,
kivéve, hogy mikor Magyarország királya koronáztatik, nõsül, vagy fia születik, fejenként egy-egy ökröt küldenek neki. Többnyire azonban ez sem megy nagy akadékoskodás nélkül, ami az én
idõmben apámnak súlyos kellemetlenséget okozott. Mert amikor Tomori Pált Ulászló király
parancsára Lajos fia születésekor egypár katonával odaküldték, hogy megbélyegezze ezeket a
székely ökröket (ugyanis a királynak adott ökrökbe bélyeget sütnek), apám, Oláh István, tizenhat lovassal a segítségére ment; Pál kérte a királynak nemzeti szokás szerint járó ökröket, ámde azok nem mutattak erre hajlandóságot, hanem rátámadtak, és kénytelen volt összecsapni
velük, ötszáz vagy valamivel több lovast számláló csapata a sokaságuk folytán erõsebb székelyektõl vereséget szenvedett, és (ha jól emlékszem) õ is húsz sebet kapott. Ebben a csetepatéban katonái közül sokat megöltek, a többi kifosztva, nagy nehezen tudott hazavergõdni, köztük apámnak is három lovasa esett el, míg a többiek alaposan megtépázva értek vissza.
Vétkeseikkel szemben a következõ büntetéssel élnek: ha észreveszik, hogy valamelyikük
a közösség és a közjó ártalmára tesz valamit, vagy titokban áskálódik a szabadság ellen, amelyet minden emberi dolognál többre értékelnek, vagy kihirdetett rendeletükre nem kel föl az
ellenségre, és látják, hogy nem engedelmeskedik, vagyonát széthordják, házát földig rombolják, és ha szerét ejthetik, megölik. A királyon kívül senkinek sem engedelmeskednek, csak az erdélyi vajdának, akit a király mindig ispánjukká tesz, valahányszor a vajdaságot rábízza vagy átruházza valakire. De sokszor ennek sem fogadnak szót. Az elmúlt években, amikor nem engedtek Szapolyai János (akkor szepesi gróf, erdélyi vajda és székely ispán, most pedig király) utasításának, kénytelen volt ellenük sereget állítani, fegyvert emelni, erõszakot alkalmazni. Mindenki szeme láttára seregének sorai elõtt néhány emberével bátran elõretört, összecsapott
velük, megfutamította õket, és kényszerítette, hogy szavát megfogadják. A székelyek tehát az
õsi szittya szokásokat és szabadságot még manapság sem felejtették el.” 32
Tehát az õsi székely hagyományok olyan erõsek, hogy a XV. század közepe után is képesek voltak továbbélni. Székelyföldön ebben a korban még nem beszélhetünk olyan fajta
társadalmi rétegzõdésrõl, amely a sokat csodált Nyugat-Európa, de akár a közép-európai
Magyarország legtöbb területén már teljesen egyeduralkodóvá vált. A feudális alávetettség,
az ember ember általi, mesterségesen kreált intézményrendszer az idézett korban a Székelyföldön még szinte teljesen ismeretlen. A sokat emlegetett székely szabadság gyökerei ilyen
mélyen húzódnak. A XV. század közepéig a Székelyföldön fõnemesrõl (elõkelõkrõl), de
akár jobbágyokról sem lehet hallani, csak az 1466. évi zabolai nemzetgyûlés ismeri az elõkelõket és azoknak különleges társadalmi helyzetét, vagyis akkor jelenik meg elõször egy olyan
társadalmi réteg, amely eddig az ideig nem volt jellemzõ a székelységre. 33
A székely nemzet sajátos jogrendszere, sajátos jogi szabályozása – történészek jelentõs
részének felfogása szerint – azzal függ össze, hogy a székely nép az Árpád fejedelem vezette honfoglalást megelõzõen is már itt élt a Kárpát-medencében. „A székelyek, mint elsõ
honfoglalók, nemek és ágak szerint telepedtek meg Erdély keleti részén, azon a földön, me18
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lyet aztán róluk Székelyföldnek (terra Siculorum) neveztek. Azokat az õsintézményeket vitték magukkal, melyek Magyarországban a vezérek korában voltak érvényesek. Innen van,
hogy jogi intézményeik régebbiek, mint a magyar királyság alkotmánya.
A földet, melyet megszállottak, közös nemzetségi tulajdonul bírták és használták, vadászat, halászat, marhatenyésztés és a folyók völgyeiben s az új irtoványokon földmívelés céljára.
A nemzetségi és törzsszervezet, melyet a királyság intézménye Szent István alatt a magyarság között megszüntetett, a székelyek között tovább is fennállott s a hivatalok viselése
még a XVI. század folyamán is nemek és ágak szerint váltakozott. Miként azt Verbõczy törvénykönyve is említi.” 34
A feudális tagozódás bekövetkeztéig a székelyek, akárcsak a honfoglaló magyarok, közösen birtokolták földjeiket, a föld, a legelõ közös tulajdonban volt. „Ezekbõl következtethetõ, hogy eredetileg a nemek és ágak minden székely székben megvoltak (ha tán némi eltéréssel is).
A hasonló nemek és ágak elõfordulása a különbözõ, egymástól távol esõ székekben arra is enged következtetést, hogy a székelyek nem egyszerre szállották meg egész Székelyföldet s nem egyszerre telepedtek meg minden székben. Ha úgy történt volna, valószínû, hogy
nemzetségek szerint osztották volna fel az egész területet s nem fordulna elõ ugyanaz a
nemzetség Maros-, Kászon- és Kézdiszékben, egymástól oly távol.”35
A székely törzsek, nemek és ágak eleinte közösen birtokolták a földet, majd lassan a közösségi tulajdon nemekre és ágakra bomlott, a faluközösségek létrejöttével pedig a kisebb
közösség rendelkezik egyre inkább a földdel. „A székelyek a megszállott területet eleinte
közösen bírták nemzetségi földközösség alapján. Miután a földmívelésre tértek át s falvakat
alkottak, a nemzetségi földközösség helyébe a falvak szerinti földközösség lépett. E szerint
a falunak közös földbirtoka volt, melyet évenként, vagy nagyobb idõközökben felosztottak a
falu lakosai között mívelés céljából, a legelõk között maradván. A felosztás sorshúzással t. i.
nyílvonással történt, az ilyen földet >>nyílföld-nek, falu nyilá>>-nak nevezték.” 36
A székely faluközösségek létrejöttérõl már a XIII–XIV. század dokumentumai is tudósítanak. A XV. század dokumentumaiban pedig egyre gyakrabban fordul elõ egy-egy faluközösség említése. A székely faluközösség erõs hagyományainak példája Sófalva (a késõbbi
Felsõsófalva) és Zetelaka, amikor Báthori István erdélyi vajda hatalmaskodásai miatt 1492ben – e két erõs faluközösség – panasszal fordul II. Ulászló magyar királyhoz. A királyhoz
címzett panaszlevélben a sófalvi és a zetelaki székelyek a panaszkodáson kívül régi szabadságjogaikra hivatkoznak s ha nem is fogalmazták meg tételesen, de a régi szokásjogra hivatkozva ismerik, hogy „Vannak azonkivûl az erdélyi részekben schytulok, kiváltságos nemesek; kik a scytha néptõl, ennek Pannoniába lett elsõ bejövetelkor származtak és kiket mi
rontott szóval siculoknak, magyarul székelyeknek nevezünk; teljesen különbözõ törvénnyel
és szokással élõk, a hadi dolgokban nagyon jártasok”37 Az egyik legfontosabb joga a székelységnek, hogy az ökörsütésen kívül nem adóznak, adót nem fizettek, a hazát védve vérrel fizették meg az adót. A sajátos székely törvények egyik fontos eleme a föld altalaji és felszíni
kincseinek korlátozás nélküli használata. A föld felszíni kincseinek szabad használata a székely faluközösségek keretén belül szabályozott formában történt. Sajnos a rovásírással írt
feljegyzések az intoleráns hatalom miatt zömmel elpusztultak, ezért az általunk ismert elsõ
magyar nyelvû rendelkezések csak a reformáció elterjedése után jelennek meg.
Udvarhelyszék bírósági jegyzõkönyvei között már 1589-ben feljegyzik a Falu Erdeje,
vagy a szabad nyomás kifejezést. Természetesen a falu közösségi erdejének 1589-ben való
feljegyzése nem azt jelenti, hogy csak ilyen késõn jött volna létre e közösségi tulajdonforma,
csak írásos feljegyzéseket nem találunk ennél korábbiakat. A közösségi erdõt vagy a falu erdejét késõbb közbirtokosságnak nevezték, maga a kifejezés csak jóval késõbb születik meg.
A XIX. századot megelõzõen a székelyföldi falu közösségi erdejét vagy csak egyszerûen falu erdejének nevezték, vagy több falu esetén ismerjük az aranyosszéki székely erdõt, Maros19
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szék közhavasát, Udvarhelyszéken tizenhét falu havasának erdejét, illetve Kézdiszéknél kilenc falu erdejét stb. „A közbirtokosság a székelység emlékezetében azt a gazdasági erõt jelképezte, mely a Keleti-Kárpátok lakói számára faanyagával és legelõivel erõforrást jelentett,
ezen földmûvelésre kevésbé alkalmas tájon a székely családok számára, a létért és a megmaradásért folytatott küzdelemben.
A közbirtokosság kapcsolatban volt az erdõk, legelõk feletti több százados közösségi
használattal és tulajdonnal. A letelepedés utáni századokban mind a szántó, mind pedig az
erdõk és legelõk a falulakók közös tulajdonát képezték A szántóföldeket évente vagy háromévente, esetenként pedig emberöltõként, a katonai státusnak megfelelõen felosztották
a közösség tagjai között: a gyalogkatonák egy nyílföldet, a lófõk két vagy három nyílterületet, míg a fõnépek 3–5 nyílföldet kaptak a közösség szántóiból és kaszálóiból, aszerint hogy
három vagy öt páncélos katonával jelentek meg a hadban.”38
A székely nemzet évszázadokon át olyan sajátos jogintézményekkel rendelkezett, melyek lehetõvé tették a Magyar Királyságon belül speciális státussal rendelkezõ különállásukat, jelenlegi megfogalmazás szerint ez az önrendelkezést jelentette. A székelység azt is jelentette, hogy ha >>csupán a székelyek közt (vétene a székely nemzet ellen), akkor csupán a
székelységet veszítse el, ha pedig a felség és országa ellen követte el, akkor a székelységen
kívül veszítse el nemességét és javai a fiscusra szálljanak; de a felség ezeket csak székelyeknek adja, vagy köztük lakóknak, nehogy a székelység kevesbbedjék<<. Ez az intézkedés arra
a székelyre vonatkozik, aki egyszersmind adományos magyar nemes is (nobilis – magyar nemes). Ez a rendelkezés azonban még nem vitte be a Székelyföldre a ius regium-ot. A székely a törvénynél fogva természetes nemes volt, azzá tette székelysége s nemesnek maradt,
akkor az maradt, ha bármilyen anyagi sorsban volt. Az akkor is igaz volt, ha akár fõúr, akár
földmûvelõ, akár pásztor volt a foglalkozása. Ezt az állapotot sehogy sem érti meg a mai történészek többsége, de a régebbiek sem.
A feudális tagozódás Mátyás király halála után felgyorsult, Európa addig egyik legnagyobb hatalma az anarchia és a bomlás jegyeit hordozza egyre inkább, még akkor is igaz, ha
éppen ebbõl a korból ismerjük a székelyek egyik elsõ fontos országgyûlését vagy ha nem is
értünk egyet Endes Miklós azon megállapításával, hogy azzal idézték elõ az anarchiát az ország rendjei, hogy 1505-ben kimondták, ha II. Ulászló fiúörökös nélkül halna meg, akkor abban
az esetben idegen királyt nem választanak. Endes ezzel a tétellel épp a Magyar Királyság törvényes mûködését kérdõjelezi meg, hiszen már a II. Endre királyunk idejében született
Aranybulla biztosította Európában elõször a nemesek nagy tömegeinek a királyi hatalommal való szembeállás lehetõségét, arra az esetre, ha a király nem az ország törvényeinek
szellemében kormányzott volna. A Habsburgok vagy más idegen dinasztiából származó királyok és az érdekeiket védelmezõk már sok évszázad óta igyekeztek Magyarországot saját
befolyási övezetükké nyilvánítani. Ha a történelmi folyamatokat hosszú századok távlatából
vizsgáljuk, nem tudunk elmenni az ilyen vélemények mellett, ugyanis az ellenállási jog nélkül nem jöhetett volna létre az Erdélyi Fejedelemség, de a Török Birodalom visszaszorítása után a késõbbi Magyarország sem.
Mátyás király halála után, II. Ulászló király idejében Magyarország a lejtõre jutott: a
XVI. század elsõ évei már a teljes anarchia képét mutatják, ezekben az években a fõurak
egymásra acsarkodnak, nem törõdnek az ország védelmével, pedig már ott áll az ország határaihoz közel a Török Birodalom hadserege, de a fõurak inkább a hadviselésben járatlan
földmûvesekre akarják bízni a honvédelmet.
Az 1514-es nagy magyarországi polgárháborúban, melyet a történelemkönyvek a Dózsa
György vezette parasztfelkelésnek neveznek, a székelyek nem vettek részt tömegesen, habár Dózsa György és testvére is székely volt. A székelység nem véletlenül maradt ki a nagy
parasztfelkelésbõl, hiszen abban az idõben a székelyek társadalmi státusa nem volt azonos
a magyarországi parasztságéval.
Magyarország egyik legtragikusabb csatájából, a mohácsi csatából ugyan kimaradtak a
20
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székelyek, mert a II. Lajos magyar király környezete olyan, egymásnak
ellentmondó parancsokat és üzeneteket küldözgetett az erdélyi hadsereg vezetõjének, hogy végül is az erdélyi sereg Szapolyai Jánossal az élen
Szegednél maradt. Itt hallották meg hírét a mohácsi csatavesztésnek. A
mohácsi csatában elpusztult a magyar nemesség színe-java, maga II. Lajos király is, ezért a megmaradt magyar nemesség, beleértve az erdélyi
nemességet, valamint a székelyeket is, az ország megmaradása érdekében sürgõsen cselekedett. A törökök kitakarodása után Kun Gotthárd
vezetésével elfoglalták Budát és Esztergomot és az 1526. november 10én megtartott királyválasztó gyûlésen Székesfehérvárott felesküdtek
Szapolyai János
Szapolyai Jánosra (I. János királyra): „mikor 1526. augusztus 29-én a
mohácsi csatamezõn bekövetkezett a jobb sorsra érdemes II. Lajos tragikus halála, a köznemesség minden habozás és tétovázás nélkül a vajda személye mellett
foglalt állást, annyira magától értetõdõnek tartotta a királyi trónnak Zápolyai Jánossal való
betöltését. A november 10-i székesfehérvári királyválasztó országgyûlésen megjelent országos rendek valóban melléje állottak és Magyarország királyává választották. A királyválasztás a törvényes formák közt folyt le, érvényessége már csak a választáson résztvett rendek
nagy száma miatt is nyilvánvaló, akik a választásra jogosított rendek többségét alkották.
Zápolyai Jánost törvényesen megválasztott magyar királynak kell tekinteni, akit megkoronáztatása óta a királyi felségjogok gyakorlása megilletett.
Az udvar körül csoportosuló fõnemesi párt azonban, mely a Zápolyai János vezetése
alatt álló köznemesi párttal évtizedek óta szenvedélyektõl fûtött éles harcban állott, nem
volt hajlandó érvényesnek elismerni az 1505-i rákosi országgyûlés határozatát, mely a választási harcban izgató jelszóként szerepelt s nem volt hajlandó tudomásul venni a székesfehérvári királyválasztást, mely a gyûlölt köznemességet tette a hatalom birtokosává. Elveszteni a hatalmat s ugyanakkor hódolatra kényszerülni egy olyan király elõtt, akit lenéztek, elképzelhetetlennek tûnt fel a magyar fõnemesség elõtt. Amikor tehát Mária királyné, II. Lajos eszes özvegye felvetette elõttük bátyjának, Ferdinánd osztrák hercegnek esetleges királyságát, arra hivatkozva, hogy a mohácsi csatavesztés minden következményét elháríthatják
akkor, ha Magyarországot valamely nyugat-európai hatalom érdekkörébe bekapcsolják, a
fõnemesi párt a nélkül, hogy fontolóra vette.” 39
A nemzeti király megválasztásának hívei, nemcsak abban az idõben voltak többségben,
hanem e történészi érvelés a mai napig is hat, még akkor is, ha az utóbbi idõben elég sokan
I. Ferdinándot és az azt követõ Habsburgokat tekintik Magyarország törvényes uralkodóinak. A nemzeti oldal történészei közül többen nem minden szenvedély nélkül teszik le voksukat a magyar hagyomány és a törvényesség mellett. Nemeskürty tanár úr érvei között is
elsõ helyen szerepel a törvényesség, a magyar jogfolytonosság, amikor hangsúlyozza, hogy
az országunk rendjei választották meg magyar királlyá Szapolyait. A választott magyar király
a beiktatás után pedig a magyar jogszokásoknak megfelelõen felállította kormányát és megtette a szükséges lépéseket a diplomáciai kapcsolatok felvétele terén. „1526. november tizenegyedikén Szapolyai János erdélyi vajdát, az ország leggazdagabb fõrendjét, Mátyás király kedvelt hívének fiát a Székesfehérvárott összegyûlt rendek annak rendje és módja szerint magyar királlyá választották és koronázták.
I. János király nyomban munkához látott. Kinevezte kormányát: kancellár Werbõczy István jogtudós, régi híve; erdélyi vajda Perényi Péter temesi gróf; horvát-szlavón bán
Frangepán Kristóf gróf; esztergomi érsek: Várday Pál egri püspök. Afféle <<külügyminiszterként<< eleinte Jozefics Ferenc zenggi (Dalmácia) püspök ténykedett, aki azonnal útnak
indult, hogy felvegye a diplomáciai kapcsolatokat a Habsburg-uralkodóházzal szemben álló
velencei, itáliai, francia, angol udvarokkal. Bánffy Jánost Ferdinánd osztrák fõherceghez
küldte Bécsbe, akit azonban a fõherceg ridegen fogadott. Jozefics püspök, követ éppen a velencei dózsénak, Andrea Grittinek adta át megbízólevelét, közölve királya nevében, hogy I.
21
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János hajlandó a magyar külkereskedelmi forgalmat Velence Köztársaság területén át irányítani és lebonyolítani (Ausztria területe helyett), amennyiben Velence támogatná I. János
politikáját – amikor Pozsonyban más fontos esemény történt.” 40
Sajnos a Habsburg nagypolitika épp ekkor látta elérkezettnek sok évszázados álma megvalósítását, hiszen épp ekkor igyekeznek megszerezni a magyar koronát. A szabályos, törvényes és a magyar szokásjog szerint megtartott királyválasztó gyûlés ellenére az osztrák Ferdinánd ekkor látta elérkezettnek azt a lehetõséget, hogy Magyarország trónjára kerülhessen. „December tizenhetedikén Pozsonyban, az ottani Ferenc-rendi kolostorban kéttucatnyi, fõleg nyugat-magyarországi birtokokkal rendelkezõ, a Habsburg-ház tagjai által pénzzel vagy ígéretekkel megvesztegetett fõúr, Báthori István nádor vezényletével, ellenkirállyá
kiáltotta ki Habsburg Ferdinándot, aki nem is volt jelen, személyét a laibachi püspök képviselte.” 41
Megfelelõ erõsségû hadsereg hiányában is, Ferdinánd miden áron Magyarország királya
akart lenni, s ennek érdekében a már szabályosan megválasztott Szapolyai János ellenében
néhány dunántúli magyar fõnemes jóvoltából Pozsonyban 1526 decemberében királlyá választották meg. A fõnemesek egy része „Ferdinánd mellé állott s õt 1526 december 16-án
Pozsonyban királlyá választotta és megkoronázta. Ferdinánd ettõl az idõtõl fogva magát
Magyarország egyedüli törvényesen megválasztott és megkoronázott királyának tartotta,
bár fölötte bizonytalan volt, hogy Magyarország területének melyik részén gyakorolhatja
majd felségjogait ellentmondás és akadály nélkül. Arról, hogy néhány héttel korábban mi
történt Székesfehérvárott, Ferdinánd nem vett tudomást. Zápolyai János királyságának törvényes alapjaira különben sem volt kíváncsi, mert meg volt arról gyõzõdve, hogy õ, Ferdinánd, a törvényes király, Zápolyai ellenben csak trónbitorló. Innen van az, hogy Ferdinándnak a nagyváradi béke megkötéséig kiadott okirataiban Zápolyai János rendszerint >>a bitorló<< melléknévvel van fölemlítve.” 42
Ezeknek az úgynevezett magyar fõnemeseknek egy része ráadásul azonban csak frissen
vált magyarrá, nagyapjuk, nagyanyjuk nem minden esetben ismerte nyelvünket. Ezeket a
gyászvitézeket és gyászmagyarokat érdemes nevükön nevezni, feltüntetve egyúttal zárójelben igazi nemzetiségüket: Hohenzollern György, brandenburgi õrgróf (német); Batthányi
Ferenc bán, de genere Hont-Pázmán (német); Bátori István (a sánta), nádor, de genere
Gut-Keled (német); Brodarics István szerémi püspök (horvát); Horváth Gáspár fõasztalnok
(horvát); Oláh Miklós esztergomi fõesperes (havasalföldi román); Nádasdy-Ungur Tamás,
a királynõ titkára és szeretõje (román); Macedóniai László pécsi prépost (macedón);
Thurzó Elek kincstárnok (lengyel). A többi egyszerûen csak gyászmagyar: Szalaházy Tamás
veszprémi püspök, Tahy László vránai perjel, Varjasi Nagy Imre alnádor és Révai Ferenc
királyi ítélõmester. Ez a díszes társaság, melynek tagjai még kéttucatnyian sem voltak, vette
a bátorságot, hogy a szabályosan magyar királynak megválasztott Szapolyai János helyett I.
Habsburg Ferdinándot válassza meg királynak. Ez a választás tulajdonképpen egy kutyakomédia. Egyáltalán nem lehet legitimnek tekinteni az elsõ Habsburg magyar trónra való kerülését. Ezzel az aljas tettel azonban elkezdõdött a több évszádon keresztül folytatott testvérharc, amikor a magyar a magyar ellen harcolt.
A trónbitorló Ferdinándnak még arra sem volt mersze, hogy a Bécs közelében lévõ Pozsonyig a királyválasztó gyûlésre elmenjen, de mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarország törvényes rendjét felforgassa. Ferdinánd biztatására Cserni Jován rácz martalócai megtámadják délrõl Magyarországot, de „az ország folytatja szervezett állami életét,
amikor egy török elõl menekült szerb zsoldosvezér Ferdinánd felbújtására támadást indít
János király ellen; ez a nyár közepéig tartó háborúsdi a király fölös energiáit köti le. Czibak
Imre váradi püspök azonban végül is szétveri Cserni Jován martalóchadait és már-már helyreáll a béke, amikor Ferdinánd német birodalmi serege megindul János király ellen, a török
fenyegette Magyarországra. Nagyszabású akció ez, egybeesik a pápa ellen indított német
hadjárattal, Róma hírhedett kifosztásával.” 43
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Cserni Jován, a „fekete ember” támadásával egyidõben 1527 júliusában Ferdinánd német zsoldos sereget küld Magyarország ellen,
mely seregek elfoglalják Budát. Georg Reicherstorffer pedig fellázítja Brassót, majd a többi erdélyi szász várost is. Vingárti Horvát János a magyar nemességet buzdítja Szapolyai János ellen, melynek
hatására Erdély vajdája, Perényi Péter az õrizetére bízott magyar
szent koronát átadja a trónbitorló Ferdinánd embereinek. Ferdinándnak azonban sem ereje, sem pénze, de még tehetsége sem volt
ahhoz, hogy a fenyegetõ török veszéllyel szembeszálljon, de ármánykodással, ígérgetéssel és megvesztegetéssel annyit ért el, hogy az elsõ idõben néhány magyar fõúr mellé másokat is szerzett. 1527-tõl új- Magyar lovas
ból polgárháború köszöntött be Magyarországra. „Mint látható, a
történetírásunkban „kettõs királyválasztás”-nak nevezett esemény
egyáltalán nem „kettõs”. „Kettõs”-nek akkor nevezhetnénk, ha kétféle párt egyidõben választott és koronázott volna két különbözõ királyt. De errõl szó sincs. Ilyen utólagos okoskodással a rossz lelkiösmeretét nyugtatni óhajtó nemzeti história I. János törvényes királymivoltát igyekszik kétségbevonni. Habsburg Ferdinánd fegyverrel támadt a törvényes magyar királyra, kihasználva az ország töröksújtotta állapotát, és fegyverei oltalmában egy évvel I. János trónra lépte után királlyá koronáztatta magát.
Szánalmas és véres belháború kezdõdik most, Mohács és a török árnyékában. Hol ez
gyõz, hol az. Hol Ferdinánd, hol meg János.” 44
Az általános zûrzavarban I. János magyar király nem tudja összevonni csapatait az ország erõit folyamatosan támadó külsõ és belsõ ellenség nyomása alatt, és megmaradt katonáival véres ütközetben szeptember 27-én Tokajnál alulmarad, és Erdélybe, majd késõbb
Lengyelországba menekül. A következõ év tavaszán Szapolyai visszafoglalja egész Magyarországot megmaradt hívei segítségével. A székelyek az 1527-tõl kezdõdõ polgárháborúban
a törvényesen megválasztott magyar király, Szapolyai János oldalán harcoltak; õk verik
tönkre Ferdinánd csapatait Sárospataknál 1528. szeptember 25-én; õk igyekeznek megvédeni Magyarország határait, amikor Ferdinánd biztatására Péter moldvai vajda – kihasználva
a zavarosban halászó esélyt – betör Székelyföldre, Gyergyószéktõl Háromszékig feldúlja hazánkat. Székelyföld keleti felében mindenütt füstöt és hamut lehetett látni és csak 1529. február 8-án verik ki a székelyek a moldvai hadakat. Ferdinánd igyekszik megnyerni nemcsak
a külsõ ellenséget, hanem felbiztatja az erdélyi szászokat is, hogy tagadják meg a törvényesen megválasztott Szapolyainak az engedelmességet, sõt zsoldosaival megtámadja Budát, az
ország fõvárosát is. Ferdinánd ügynökei lázítják a székelyeket is a törvényesen megválasztott magyar király ellen, de néhány kisebb ingadozást leszámítva, a székelység végig kitartott
a nemzeti király mellett. A szászok azonban – mivel etnikailag is közelebb állónak tekintették Ferdinándot – sokáig nem akarják elismerni Szapolyai Jánost Magyarország törvényesen megválasztott királyának, csak 1531-ben fejezõdik be a szászok meghódolása Szapolyai
elõtt, de Nagyszeben még tovább dacol, s csak 1536 márciusában hódol meg. A székelyek
1531. augusztus 15-én „Nagy Boldogasszony” napján önként beszolgáltatták a szokásos adójukat, az „ökörsütést”, ugyanis János király uralkodását törvényesnek ismerték el.
Verancsics Antal leírása szerint a székelyek õsi szabadságjogai még mindig élénken élnek
ebben az idõben, a „székelyek a gyûléseken fegyveresen jelennek meg, a fõbbek körben ülnek, a többiek õket körülállják, ami nekik nem tetszik, az ellen zajosan kikelnek; ha a gyûlés valamelyes szokatlan terhet ró rájuk, elviselik ugyan, de annak okozójára rárontanak, házát szertehányják; ha pedig valaki õsi szabadságuk megrontására céloz, azt fegyverrel ûzõbe
veszik s a gyûlés színén megölik, de ha megtudják, hogy az, kinek házát elhányták, vétkét
megbánta, összejönnek, házát felépítik és vele kibékülnek.” 45
A székelyek aktív támogatásával az ország békéjét sikerül helyreállítani, de a Spanyolországban született és nevelkedett osztrák Ferdinánd – aki egyébképpen magyarul sem tudott
23

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 24

–, azonban nem nyugodott bele ilyen könnyen Magyarország elvesztésébe, hanem sorozatosan háborgatta és támadta a nyugati megyéket, megpróbálta megöletni a törvényesen megválasztott magyar királyt, „például orgyilkosokat bérelt I. János ellen, de Cserni Jován felbujtása se nevezhetõ lovagi gesztusnak.” 46
János király 1535. június 24-én gyûlést és népfelkelést kellett összehívjon Székelyvásárhelyre (a késõbbi Marosvásárhelyre), hogy felkészüljenek a Ferdinánd elleni védekezésre.
Ezen a népfelkelésen többek között meghatározták azt is, hogy a „székely fõrendûek is hadra készen állva tartsanak mindig jó lovakat, vértet, sisakot, dárdát, pajzsot és kardot; a lófõk
lovat, sisakot, dárdát, pajzsot, kardot, csákányt vagy buzogányt, vagy íjjat nyílvesszõvel; a
szegények pedig legalább tõrt és fejszét”47 kell hozzanak abban az esetben, ha Ferdinánd újból rátörne az országra.
Szapolyai János, I. Ferdinánd és V. Károly megbízottai 1538. február 24-én a váradi békében ugyan megállapodnak egymással a további vérontás elkerüléséért, de ez a békekötés
azonban a török szultán haragját váltja ki és meg akarja támadni Moldovát és Erdélyt. Ekkor hangzik el Szapolyai híres beszéde, mely beszéd Nemeskürty véleménye szerint a magyar történelemben ránk maradt legszebb trónbeszéd, melyhez hasonlót a Habsburg császár-királyok egyet sem mondtak egészen 1918-ig. Szapolyai tudatában van annak, hogy õ a
törvényesen megválasztott magyar király, de ennek ellenére hazánk megmaradása, a magyarság fennmaradása érdekében kész a legnagyobb kompromisszumkészsége mellett személyesen is a legnagyobb áldozatvállalásra. Érdemes hosszabban elidézni Szapolyai János,
vagy másképpen mondva I. János király trónbeszédébõl: „Szulejmán ellenséges szándékkal
közeledik, hazánkat és minket végromlással fenyeget; megirigyelte békességünket és egyesülésünket – {tudniillik a váradi békét, melyben az ország halála után egyesül, ha ellenfele, Ferdinánd jogara alatt is!} – melyet, hogy nektek megszerezzek, tartós és nehéz fáradalmakat kellett
elviselnem, veszélyekkel dacolnom, ellenségeim gyûlöletét, támadásait, rágalmait és bántalmait
eltûrnöm. Emellett a magam kincstárát és a ti vagyonotokat évenkénti nagy ajándékokra kimerítettem (a török udvar megvesztegetésére); a török hadak által országomban véghezvitt pusztításokat és dúlásokat gyakran könnyebben, mint a kár nagyságánál fogva illõ lett volna, elnéztem. A hódolat semmiféle jelét nem mulasztottam el kimutatni; követeim által gyakran kinyilatkoztattam, hogy Isten után a szultánnak tulajdonítom szerencsémet. Minden gondomat és igyekezetemet oda irányoztam, hogy barátságát a ti és az egész kereszténység érdekében megõrizzem.
Ha nem járok el ily módon, több keresztény országra súlyos szenvedéseket vontam volna; az én
romlásom a ti és egész Magyarország veszedelmét idézte volna elõ. Miként az orvosok az emberi test gyógyítására óvakodnak mindjárt kezdetben erõs szereket alkalmazni: kerülvén a háborút,
az ellenségnek, mely fegyverével levert, barátságát minden módon, nagy ajándékok, roppant
pénzösszegek által törekedtem megszerezni.
Ekként a viszonyokhoz alkalmaztam magam, míg a nemzet némileg felüdül, hajdani fényét,
erejét és bátorságát visszanyeri.
Ne habozzunk többé! Ragadjunk most fegyvert, nehogy Erdély vesztét és Magyarország végsõ enyészetét okozzuk. A visszakozás gyalázatot és romlást hozna reánk; szolgaság és szüntelen
rettegés volna sorsunk. Keljünk tehát harcra, tegyük kockára életünket, édes lesz vérünket ontani a hitért, gyermekeinkért és a szabadságért.
Igyekezni fogok Isten segítségével vagy visszaállítani a magyar nemzet szabadságát, vagy legalább dicsõ halállal kimutatni, hogy óhajtottam azt visszaállítani.” 48
A székelyek, látva Erdély és Magyarország romlásának közelségét szép számmal sorakoznak fel János király zászlaja alá és még ökörsütéssel is segítik a királyt. Ferdinánd az
egyezség ellenére sem segít természetesen Szapolyai Magyarországán. A szultán látva azonban I. János király eltökéltségét és erõs hadseregét, megelégszik a királyi ajándékokkal és
mentegetõzésekkel, de Erdély megtámadásáról végül is lemondott.
Alig múlt el a török veszély, a János királyt ellenzõ ármányos oldal újból fellázad 1540ben, Maylád István erdélyi vajda vezetésével. Bizonyára a Maylád-féle lázadásban is Ferdi24
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nánd király keze van benne, de a székelyek ekkor is hûek maradtak választott királyukhoz, úgyhogy János király serege a székelyekkel közösen leveri ezt a lázadást. Mindszenti Gábor krónikaíró, aki a XVI. százaban élt és Szapolyai János kortársa, ékes magyar nyelven írja le János király életének utolsó éveit: „1540-ben
megértette volt még Budán való létiben mü kegyelmes urunk, János király õfelsége, hogy Erdélyországban való vajdáji, Mayláth
István és Balassa Imre uraim õkegyelmek ingadoznának hûségekben, és hogy Ferdinandus német király õfelsége, emberei által és
fõképpen szász uraimék által, õket mü kegyelmes urunktól elcsábítani igyekeznek. Hívatá is tüstént Verbõcz uramot õkegyelmét
mü urunk õfelsége; mondaná: mi bizonyos hír lönne felõle. Can- Jagelló Izabella
cellárius uram õkegyelme tüstént megjöve urunkhoz, tanácskozának is együtt délestig; azután egybehíván a többi urakat, megjöve az bizonyos hír Erdélybõl, hogy vajda uramék csúfosan elpártoltak volna urunktól, megadván hütöket Ferdinandus német királynak; volt is nagy zúgás az udvarban, mert bizony
nagy dolog meghütt királyát, urát elhagyni.” 49
Szapolyai János 1539-ben feleségül vette a lengyel Jagelló Izabellát, mely házasságkötéssel a Habsburgok álmai szertefoszlottak Magyarország akadálytalan megszerzését illetõen.
I. Ferdinánd a Török Birodalom helyett fõleg csak Magyarországot támadja, 1540 májusában ismét sereget küld Buda elfoglalásáért, pedig Izabella királynõ áldott állapotban van,
de ettõl a ténytõl a nagypolitikai ambíciókra törekvõ Habsburg nem hatódik meg.
Annak ellenére, hogy 1540. július 7-én megszületik János Zsigmond, Szapolyai János fia,
majd két héttel az örvendetes esemény ellenére János király meghal, I. Ferdinánd újból csak
Magyarország elfoglalására tör. „Azonközben megjöve Budáról az a bizonyos hír, hogy királyné asszonyunknak július 7-ikén fia született légyen. Ez hírre urunk õfelsége lóra ülvén,
nem tekéntvén veszedelmes nyavalyás voltát, kimene az városból az táborba, az hol is az hír
már elterjedt vala. Vala is aznap nagy öröm városban, táborban, mert szeretik vala az népek
az jámbor királyt, mü kegyelmes urunkat.
Estve felé penig visszajõvén az városba, midõn urunk lováról le akarna szállani, szegény
urunk igen nagy nehezen jöhetett le az lóról; ott állván penig az urak, mondá nékiek vidám
arcával: >>No atyámfiai, nagyon megnehezedtünk, de nem is csuda, mert már gyermekünk
is nyomott gondot nyakunkra; de tekegyelmetek segítségével már csak ezt is elhordozzuk.<<
Jár vala penig az is akkor urunknak eszében, hogy Budára menne fiát meglátni, de másnap olly nyavalyás lött urunk, hogy fel nem kelhete. Aznap penig bennünket rendre magához parancsol vala, és beszél vala bõven mindenekrõ1. Másnap penig roszszabbul lévén
urunk, magához parancsolá György barát uramat, kivel is igen hosszason tractál vala az országról, fiáról és az jövendõ dolgokról. Ezeknek utána béparancsolá személyünket magához; mondá: >>Tekegyelmed készüljön, mert ígéretünk szerént küldjük tekegyelmedet Budára; mondja kegyelmed ott: rosszul vagyunk ugyan, de ha isten meggyógyít, megyünk majd
mü is Budára.<< Ez szavak után megfordulván nagy nehezen urunk, mondja azután ezt:
>>Vagy halva Székesfejérvárra, az hol élve koronánkat kaptuk.<< Ez szavak után elhallgata
urunk, és nemsokára ezután halljuk vala mondani: >>Uram segíts! Uram segíts!<< […] július
21-ik napján meghala jámbor urunk szép csendesen. Ez lõn vége jámbor magyar királyunknak, kit minden népek siratnak. Mü penig még aznap az urak rendelésébõ1 – jámbor szegény urunk többszöri ígéreti szerént – az levelekkel Budára indultunk, ez szomorú gyászhír
megvitelére.” 50
Szapolyai János 1540. július 21-én [17-én?, Várkonyi] háromszori szívszélhûdés után
meghalt. Verancsics Antal, kora egyik igen jelentõs humanistája írja, hogy „egész Erdély
földrengést érzett halála napján, hogy tudja meg, hogy egy nevezetes királyt vesztett, kinek
halálát még a természet is jelezni akarta”. János király egy 21 éves tapasztalatlan özvegyet,
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Izabella királynõt és a 14 napos királyfit hagyta hátra. A haldokló király végakarata szerint
a királynõt, János Zsigmondot és Magyarország kormányzását Fráter Györgyre és Petrovics
Péterre bízta. A lengyel királyi sarj Jagelló Izabella saját kezével festette a budai várban lévõ hálószobája falára azt a híres mondást, hogy „Sic fata volunt”, vagyis „Így akarta a sors”
híres jelmondatát, mely a magyar történelem folyamán majd oly sokszor megismétlõdött.
Az ország rendjei, tiszteletben tartva az 1505-ös országgyûlési határozatot, hogy Magyarország élére idegen királyt nem állítanak, a Rákos mezején összegyûlt magyar rendek közfelkiáltással, az ország több évszázados jogszokásainak tiszteletben tartásával 1540. szeptember 13-án törvényesen megválasztottak magyar királynak Szapolyai János fiát, János Zsigmondot, II. János király néven Magyarország királyának. Az osztrák támadások azonban
nem szûnnek. I. Ferdinánd király újból próbálkozik Magyarország megkaparintásával, de
próbálkozása ezúttal is kudarccal zárul, mert Fráter György és társai keményen védik a
székvárost.
A Habsburgok ereje azonban olyan csekély volt, hogy nem tudtak komoly hadmûveletbe kezdeni Magyarországon. Csak néhány fõúr állt Ferdinánd oldalára, mint Frangepán Ferenc, Perényi Péter, Maylád István és a (rabló) Balassa Imre. Ferdinánd öreg tábornoka,
Leonhard Vels 1540-ben hiába támadta meg Budavárát, mert a György barát, Török Bálint
és Petrovics Péter vezette magyar hadsereg visszaverte az ostromot, Werbõczi kancellár pedig Sztambulba ment, hogy a szultán elismerését kérje II. János király számára. Ferdinánd
is elkezdett alkudozni a török szultánnal, mindent megígért, csak hogy Magyarországot meg
tudja kaparintani, ezért elküldte az egyik diplomatáját, Hieronym Laskit, hogy a magyarok
ellenében együtt szerezzék meg az országot.
Az özvegyen maradt Izabella királynõ és a kis király megsegítésére olyan tanácsosok álltak rendelkezésre, mint Fráter György (Martinuzzi), akit György barátnak is szoktak emlegetni, Werbõczi István jogtudós (a Hármaskönyv összeállítója), a nagyhatalmú, kemény katonaként ismert Török Bálint és a hûséges Petrovics Péter. A kor egyik legmeghatározóbb
egyénisége a György barátként is emlegetett Frater (Martinuzzi-Utešenic) György
„Utissenius György Horvátországban született nemzetének régi törzsébõl. Mindkét szülõjének családja nemes és õsi, de anyjáé híresebb. Szülõhelye jeles várról nevezetes. Kamicié a
neve, ami horvátul kövecskét jelent, így mondják a helyrõl, melyen azért fekvése mégsem
meredélyes, hanem kies és szemrevaló, magunk háromszor láttuk. […] Becsesebbé teszi e
helységet, hogy tõszomszédságában fekszenek Dalmácia nagy hírû városai, Šibenik, Škradin
és Zára, meg a szemet gyönyörködtetõ sziklákkal, szigetekkel teleszórt tenger, az említett
városokban levõ kikötõk”. 51
Ferdinánd azon törekvése, hogy minden áron Magyarország királyának ismertesse el
magát és az a sikertelen ostromsorozata, melyet Budavára ellen intézett, magára vonta a török szultán haragját.
A török szultán is természetesen csak színlelte a barátságot a magyarok iránt, hiszen
ahogy észrevette, hogy az egykor erõs magyar királyság annyira meggyengült, hogy már
eredményesen nem tud ellenállni két nagyhatalom szorításának – nyugatról az osztrák, délkeleten pedig a török –, hatalmi ambícióinak, kapva kapott az alkalmon, hogy Magyarország
területébõl minél nagyobb szeletet kihasítson. „A mohácsi veszedelem után a kettõs királyság két ellenséges táborra szakította az országot. Majd három részre szakad az ország s az
ellenkirályok versengése, civódásai aláásták a királyi hatalmat s egymás párthíveinek elcsábítása, a hûtlenség megjutalmazása az erkölcsöket alásüllyesztették és utat nyitottak mindenütt az anarchia féktelenségeinek. Fejetlenség, zûrzavar mindenfelé. A szétdarabolt hazában nincs semmi tekintélye a törvénynek, jogrend helyett jogfosztás, közbiztonság helyett
polgárháború. A királyság gyûlölésével megerõsödött az oligarchia, amely egyaránt veszedelmes volt a királyra, nemességre és a jobbágyosztályra. […] Mindinkább kezdett elmosódni a nagyszerû nemzeti hagyományok emlékezete, a nemzeti büszkeség érzete, mely tán a
hazát, nemzetet még összetartani, megvédeni tudta volna.” 52
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Ferdinánd csapatai változatlanul ostromolják Budavárát még 1541 nyarán is, azt remélve, hogy a csecsemõ király emberei által vezetett vár védõi könnyen megadják magukat. A
több hónapos ostrom azonban nem vezet eredményre, pedig Ferdinánd bátyjának, V. Miksa császárnak is könyörög, hogy adjon segítséget a magyarokkal folytatott harcban. Miksa
azonban egyéb háborúkkal volt elfoglalva.
Magyarország nemzeti érzelmi politikusai ebben a helyzetben teljesen ki voltak szolgáltatva a török szultán kényének, nem tehettek mást, mint hogy a törökhöz kellett fordulniuk,
hiszen Ferdinánd állandóan zaklatta az országot. 1541 májusában I. Ferdinánd újból sereget küldött Buda elfoglalására, de a Roggedorf generális és Perényi Péter vezette sereg 1541
júliusára teljesen szétmorzsolódott. Az osztrákok támadása miatt a szultán elhatározta,
hogy meg fogja támadni Bécset. Ferdinánd annyira megrémült a törökök támadásától, hogy
a hír hatására egészen Linzig menekült. Bebizonyosodott, hogy a törvénytelenül és csalárd
módon megszerzett magyar királyi címért meg sem próbálkozott lépni, hanem szégyen a futás, de hasznos jelszóval majdnem Bajorországig futott.
A török, látva Magyarország kiszolgáltatott helyzetét, 1541. augusztus 29-én elfoglalja
Budát, a szultán ugyan örökbe fogadja János Zsigmondot, de a királyfi és a királyi udvar el
kell hagyja a várat. A királyi udvar Erdélybe költözik és ezzel kezdõdik meg az Erdélyi Fejedelemségnek nevezett államalakulat létrejötte.
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I. Székely Mózes születését megelõzõ évtized,
a Magyar Királyságtól az Erdélyi fejedelemség
megszületéséig
1. János Zsigmond uralkodásának elsõ szakasza

A

XVI. század a középkori Magyar Királyság egyre jobban elmélyülõ agóniája, ebben
a században születik meg Székely Mózes, ami miatt kissé részletesebben kell megismernünk a magyar történelemnek ezt a szakaszát. Ebben a korban Európa egyébképpen sem csendes, hiszen országok és birodalmak feszülnek egymásnak. A Török Birodalom megvetette lábát Európa délkeleti felében olyannyira, hogy már a XV. század végére
bekebelezte a Balkán-félsziget államait és népeit. Európa nyugati felén minden egyébre figyeltek, csak a török fenyegetõ elõtörésére nem. A keresztény hatalmak egymást túllicitálva harcoltak egymás ellen, a Magyar Királyság pedig egyedül maradt a muzulmánok terjeszkedésével szemben, a keresztény világ vezetõi pedig csak szavakkal biztatták hazánkat, sõt
a Habsburgok irányította szomszédos ország szinte menetrendszerûen támad, és igyekszik
bekebelezni meggyengült hazánkat. Nemcsak országok feszülnek egymásnak, hanem a politikai és társadalmi ellentétek miatt egyre inkább vallási, egyházi megosztottság lesz úrrá
Európán. Luther Márton tanai terjedésével egyre nagyobb területeken terjednek el a protestáns eszmék, a római katolikus egyház befolyása meggyengül.
A török ismét elérkezettnek tartja az idõt arra, hogy tovább terjeszkedjen Európa szíve
felé. A Magyar Királyság két tûz közé szorult, délrõl és keletrõl a Török Birodalom várja,
hogy mikor következik el a kedvezõ alkalom, hogy bekebelezhesse, nyugatról pedig Habsburg Ferdinánd akarja ugyanezt. I. Ferdinándnak azonban egyelõre nincs megfelelõ katonai
és pénzügyi ereje a cselekvéshez.
A török, látva Magyarország kiszolgáltatott helyzetét, 1541. augusztus 29-én elfoglalja
Budát, a szultán ugyan örökbe fogadja II. János magyar királyt, aki alig egy éves, de a királyi udvar el kell hagyja Budavárát. 1541. szeptember 2-án a szultán bevonult Budára, ahol
az addigi híres Nagyboldogasszony templomát mecsetté alakította át s a harangok hangjához szokott vidékeken ezentúl a müezzin éneke hallatszott. Így került Budavára fegyver nélkül török kézre a szultán nagy örömére s a magyarok sokkal nagyobb bánatára.
A késõ éjjeli órákban fáklya fényénél vitette vissza a szultán János Zsigmondot s csak éjfél után egy órakor láthatta viszont a királyné egyetlen kisfiát. A török szultán ugyan azt
ígérte, csak ideiglenesen foglalja el Buda várát, hogy nehogy a németek szerezzék meg, és
János Zsigmond nagykorúvá válása után visszaadja az összes területet. A szultáni ígéretben
senki nem hisz, mert köztudomású volt abban a korban, hogy azt a várost, ahová Mohamed
próféta zászlaját kitûzték, a muzulmánok örökre a sajátjuknak tekintették. A szultán megerõsítette János Zsigmond királyi jogait, s megígérte, hogy amíg él, örökké gondját fogja viselni és nem engedi, hogy a Habsburgok vagy mások elfoglalják Magyarországot. Megígérte és meghagyta azt is, hogy ha János Zsigmond hatalmát bárki fenyegetné, azonnal segítségül küldi a budai basát, Moldva és Havasalföld vajdáit. Szulejmán szultán ugyan azzal áltatta magyar környezetét, hogy ez az állapot csak addig fog fennmaradni, amíg János Zsigmond nagykorúvá nem válik és át nem veszi a Magyar Királyság kormányzását, azt azonban
tudta mindenki, hogy a török szultán soha nem fogja beváltani ígéretét.
A szultán évi tízezer forint adó megfizetésére kötelezte Magyarországot. Ennek az adónak a megfizetése nem annyira méretéért, hanem a megalázásért volt kellemetlen a magyar
társadalomnak, hiszen nem sokkal késõbb Ferdinánd is próbálkozott a török szultánnál azzal az igénnyel, hogy ha teljes Magyarországát megkapná, úgy éves szinten akár egymillió fo28
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rint adót is fizetne. A szultán elutasította Ferdinánd ajánlatát, de
ebbõl a felajánlásból az is egyértelmûen kitûnik, hogy minden áron
szerette volna megkaparintani Magyarországot, tehát még olyan
áron is, hogy akár hûséget esküdött volna a töröknek.
Európa keresztény hatalmai egy idõre megdöbbennek ugyan Budavára és Magyarország középsõ része elvesztésének hallatán, de
gyakorlatilag nem tesznek semmit. V. Károly Habsburg császár egyéb harcokkal van elfoglalva, a pápaságnak katonai hatalma nincs,
így a kereszténység végsõ bástyájának elvesztésekor meg sem próbálják komolyabban Buda felszabadítását az iszlám uralma alól.
Az alig 22 éves Izabella királynõ és az alig egy éves János Zsigmond 1541. szeptember 5-én Budát elhagyta, kíséretével egyetemben Gyulafehérvári
szeptember 18-án a magyar királyi udvar elõször Lippára utazik, ökszékesegyház
rös szekereken, majd késõbb beköltöznek Gyulafehérváron az erdélyi római katolikus püspökök palotájába. Ettõl az idõponttól kezdve a Keleti Magyar Királyság
(majd a késõbbi Erdélyi Fejedelemség) székhelye Gyulafehérvár, annak ellenére, hogy vannak
ennél nagyobb városok (pl. Kolozsvár), vagy az országgyûlések színhelye legtöbbször Torda.
A székelyek örömmel üdvözölték I. János király özvegyét, Izabella királynét és fiát, János
Zsigmondot, Mihályfi Ferenc és Andrássy Márton vezetésével egy bandériumot küldtek elébe.
A királyi kancellária vezetõje Szapolyai János végrendeletének megfelelõen Fráter
György helytartó lett. Martinuzzi Fráter György, vagy röviden megnevezve, Fráter György
minden egyéni hibája (kapzsiság, erõszakosság, szinte írástudatlanságig terjedõ mûveletlensége stb.) ellenére is kiváló diplomata és kiváló hadvezér, aki a nehéz körülmények között
is igyekezett az önálló magyar nemzeti királyság eszméjének megvédésére a Habsburgokkal
szemben, másfelõl pedig igyekezett ellenállni az egyre jobban elõretörõ Török Birodalomnak. Szulejmán szultán Török Bálintot lefogatta, Fráter Györgyöt azonban megbízta azzal,
hogy a kiskorú János Zsigmondot segítse az uralkodásban. „Fráter György minden egyéni
hibája mellett is kiváló diplomata s képességeinek kifejtésére igen alkalmas körülmény volt
János király halála. Szapolyai nehéz örökséget hagyott csecsemõ fiára: az önálló magyar
nemzeti királyság eszméjének a megvédését a Habsburgokkal szemben, másfelõl a régi dicsõség ápolását és fenntartását még a gyámkodó s mindjobban elõnyomuló törökkel szemben
is. Ezt a nagy feladatot a csecsemõ helyett egyelõre a gyám kellett, hogy vállalja, kire az a
nagy feladat várt, hogy János király fiának biztosítsa atyja örökségét, amibõl a nagyváradi
béke kizárta õt. Azon kívül Fráter Györgynek erõsítenie kellett Izabellát is, nehogy célja
megvalósításában asszonyi gyöngeséggel õt meggátolja.”53
A végzetes mohácsi veszedelem után, míg a kettõs királyság csak két ellenséges táborra
szakította az országot, addig a három részre szakadt országban még nagyobb az ellenkirályok (és táboruk) versengése, oly annyira, hogy civódásaik aláásták a királyi hatalmat. Egymás párthíveit igyekeztek elcsábítani, a hûtlenséget gyakran megjutalmazták azzal, hogy birtokokat adományoztak. Az erkölcsök egyre jobban leromlottak és utat nyitottak mindenütt
az anarchia féktelenségeinek. Fejetlenség és zûrzavar vált általánossá mindenfelé. A szétdarabolt hazában rövid idõ alatt nem lett semmi tekintélye a törvénynek, jogrend helyett jogfosztás, közbiztonság helyett polgárháború állapotába került az ország. A királyság gyûlölésével megerõsödött az oligarchia, amely egyaránt veszedelmes volt a királyra, nemességre és
a jobbágyosztályra.
Buda elfoglalása nemcsak a magyarokat rémítette meg, hanem a nyugati kereszténységet is, de tenni nem tettek semmit gyakorlatilag. Ferdinánd is kénytelen volt belenyugodni
Magyarország három részre való bomlásába, ereje továbbra is csak annyira tellett, hogy gyakori zaklatásokkal igyekezett megszerezni a János Zsigmond pártján maradt területeket.
Végsõ soron, akárhogyan is szépítgetik utólag a Habsburg-párti történetírók, Magyarország feldarabolását a török mellett elsõsorban az illegitim Ferdinánd törekvései okozták.
29
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A királyi udvar Erdélybe költözésével kezdõdik meg az Erdélyi Fejedelemségnek nevezett
államalakulat kialakulása. Ez az államalakulat azonban még csak a Keleti Magyar Királyság,
ugyanis megválasztott vezetõje a magyar király. A kormányzásban résztvevõ gyámok és tanácsosok a magyar királyi udvar tisztviselõi, a magyar király nevében tanácskoznak a külföldi hatalmakkal. A Keleti Magyar Királyság a Tiszától keletre lévõ területeket foglalja magába. Ferdinánd király a török hódításon kívül maradt és fõleg a Tisza vonalától nyugatra fekvõ területeket birtokolja. Ezek a határok azonban gyakran változnak, hol nyugatra, hol keletre tolódnak
el. „Ez a szomorú körülmény vezetett Erdély önálló állami életére. A nagy és hatalmas középkori Magyarország romjain épült fel a kis Erdély, hogy megmentse a jövõnek a magyar nemzeti
állameszmét. E kornak történetét János Zsigmond neve nyitja meg.
Erdély kezdetben csak földrajzi fogalom. Budavár elfoglalása után azonban a török Erdélyt a részekkel együtt János Zsigmondnak adta s ezzel megkezdõdött Erdély politikai jelentõsége. Erdély lett a magyar nemzeti törekvések középpontja.
Budavár elfoglalása nagy területi változásokat idézett elõ Magyarországon. A szultán átengedte János Zsigmondnak Erdélyen kívül a Tiszán inneni részeket s az északkeleti Felvidéket.”54
Fráter György a Keleti Magyar Királyság ügyeinek sürgõs intézése érdekében összehívta Debrecenbe az országgyûlést. Az 1541. október 18-án megtartott országgyûlésen a magyarországi Szapolyai-párti küldöttek és az erdélyi három nemzet képviselõi: a magyarok,
székelyek és szászok küldöttei jelentek meg. A rendek felesküdtek II. János királyra, s
ugyanekkor lerakták annak az új államalakulatnak az alapjait, melyet úgy hívunk ettõl kezdve, hogy Erdélyi Fejedelemség. Ferdinánd akkor azonban még nagyon erõsnek tûnt, ezért
Fráter György titokban tárgyalásokat kezdett a Habsburg-pártiakkal, hogy Magyarországot
a Habsburgok jogara alatt egyesítsék, a Szapolyai család pedig kárpótlásul megkapja Szepes
várát, tartozékaival együtt. Az egyezséget meg is kötötték Gyalu várában 1541. december
29-én.
Fráter György 1542. január 20-án újabb országgyûlést hívott össze Székelyvásárhelyre [jelenleg Marosvásárhely], ahol az erdélyi rendek Erdély helytartójának nevezték ki a barátot.
Az erdélyi országgyûlés hamarosan, már március végén újból összeült Tordán, ahol elhatározták, hogy meghívják Izabella királynét és fiát, János Zsigmondot, hogy együtt jöjjenek be Erdélybe, és felállítottak a királynõ meg a helytartó mellé egy 22 tagú tanácsot.
Izabella királynõ és Fráter György 1542 nyarán beköltözött a gyulafehérvári püspöki palotába. Ettõl az idõponttól kezdve Gyulafehérvár lett az Erdélyi Fejedelemség központja, a
maradék Magyarország ügyeit innen intézték a továbbiakban.
Ferdinánd megpróbálta ugyan 1542-ben újból elfoglalni Budavárát, hogy felszabadítsa a
törökök alól, és küldött is egy elég jelentõs, 50.000–60.000 katonát kitevõ sereget, valamint további alkudozásokba fogott Fráter Györggyel Erdély és a Tiszán túli részek átadása érdekében, de I. Ferdinánd vállalkozása újból gyászos kudarccal végzõdött, a sereg Pest alatt folytatott néhány napos csatározás után teljesen szétzüllött. Fráter György belátta, hogy a tehetségtelen Ferdinánddal Magyarország sorsát nem szabad egybekötni, mert ebben az esetben nemcsak az ország közepe kerül a félhold uralma alá, hanem a teljes ország. Ennélfogva pedig fenn
kell tartani az önálló Erdélyi Fejedelemséget. A fejedelemséget akkor még nem nevezték Erdélyi Fejedelemségnek, hiszen a királyi Magyarországból II. János király igazgatása alatt volt
Erdélyen kívül Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Közép-Szolnok, Bihar, Külsõ-Szolnok, Békés,
Csongrád, Arad, Csanád és a Temesköz. Az 1543-1544-es hadmûveletek eredményeképpen a
Ferdinánd-pártiak Magyarországa gyakorlatilag a Vág völgyére szorult vissza, ezek a tények
végképp lelohasztották a Habsburg-pártiak reményeit.
A török szultán tudomására jutott, hogy az erdélyi rendek ingadoztak a török és a Habsburg-uralom között, s ezért ha nem is személyesen támadt Erdélyre, de megparancsolta
Petru Rareº moldvai vajdának, hogy leckéztesse meg az erdélyieket. Rareº vajda emberei
meg is támadták az erdélyieket 1542 novemberében, végigdúlták a Székelyföld keleti terü30
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leteit, rabolva és zsákmányolva fosztogattak, de Fráter György seregeinek végül sikerült kiverniük a betolakodókat.
A háromszéki székelyek ugyan megtorolták a betöréseket 1543-ban és nagy károkat
okoztak a betolakodóknak, de az erdélyi országgyûlés nem akarta az ellenségeskedések elmérgesedését, ezért a székelyvásárhelyi gyûlés elhatározta, hogy a helytartó küldjön vizsgálóbiztost Háromszékre a sérelmek kivizsgálása érdekében, a károkat térítsék meg s a bûnösöket büntessék meg. A székelyek minden tiltás ellenére 1548-ban újból beütnek Havasalföldre, azonban az erdélyi országgyûlés ugyancsak elítéli a jogtalan támadást, 1548. szeptember 8-i döntésével megerõsíti, hogy külországba engedély nélkül senki se mehessen, és
szigorú büntetéseket helyezett kilátásba e döntések megsértõinek.
Ilyen körülmények között a székelység sem tarthatta meg a régi adómentességét, mert a
megkisebbedett és több oldalról is megtámadott Keleti Magyar Királyság honvédelme egyre nagyobb pénzügyi terheket jelentett. Az 1545-ös tordai országgyûlésen a székelyek is elfogadják, hogy senki nem vonhatja ki magát az alól a kötelezettség alól, ami a honvédelmet
jelenti, és régi hagyományaiknak folytatásaképpen ökörsütést határoznak el.
Habsburg Ferdinánd, belefáradva a küzdelmekbe, úgy döntött, hogy megpróbál lélegzetvételhez jutni, és 1545. november 10-én küldöttei aláírják Drinápolyban a fegyverszüneti
egyezményt. A Ferdinánd kezén maradt Nyugati Magyar Királyságot a török szultán évi
30.000 forint adó fizetése ellenében elismerte.
Nemcsak Ferdinánd ármánykodott a Keleti Magyar Királyság ellen, hanem a török szultán is szorította a magyarságot, ugyanis a török által támogatott Péter moldvai és Mircea havasalföldi vajda is készült az ország megtámadására.
Az erdélyiek is megtudták, hogy Ferdinánd a törökkel alkudozik megint, ezért az 1545.
április 24-én összeült erdélyi diétán, mely egyúttal a keleti magyar állam országgyûlése is
volt, megvonták I. Ferdinánd királytól azokat a jogokat, amelyeket eddig legalább elvben
meghagytak. Ettõl kezdve Ferdinándnak nem volt joga birtokadományozásra, de nem rendelkezhetett a legfelsõbb igazságszolgáltatás jogával sem. Az országgyûlés János Zsigmondot, mint II. János királyt ismerte el Magyarország királyának és megtiltották, hogy alattvalói közül bárki is kapcsolatot tartson külsõ hatalmakkal, beleértve az osztrákokat is. A keleti magyar állam ekkor a Keleti- és Déli-Kárpátoktól kezdve egészen a Duna déli folyásáig,
a Tisza határolta, a Tiszától északra Zemplén, Borsod és Abaúj környékéig tartott, természetesen belefoglalva az erdélyi területeket is. Ezen az országgyûlésen azonban vereséget
szenvedett ideiglenesen Fráter György is, ugyanis az országgyûlés nem ismerte el kormányzónak. A rendek Izabella királynõre bízták az ország vezetését.
György barát veresége azonban csak ideiglenes volt, diplomáciával, zsarolással, pénzzel
és minden más eszközzel továbbra is õ vezette a Szapolyai-féle magyar államot, Izabella királynõ minden próbálkozása ellenére nem tudta erélyesen vezetni az országot. János Zsigmond pedig ebben az idõben még kisfiú volt. Fráter György János Zsigmond nevében vezette az országot.
1546-ban a török a keleti magyar államtól újabb erõsséget követelt átadni – Becse és
Becskerek várait –, ami miatt Fráter György újból elkezdett tárgyalni a szultán követeivel és
kérte a szultánt, hogy vonja vissza a követelést. Az országgyûlés rendjei Kolozsvárott az
1546. évi õszi határozatban kötelezték Fráter Györgyöt, hogy az állam pénzügyeivel nyilvánosan számoljon el, Izabella királynõt és János Zsigmond királyfit a kormányzásba vonja be.
Az egyre nagyobb önállóságra törekvõ Izabella királynõ 1548 tavaszán elkezdett tárgyalni
Ferdinánd követeivel, a gyalui szerzõdés végrehajtása érdekében. Ezeket az alkudozásokat Fráter György is folytatta, õ is tárgyalni kezdett újból Erdély átadását illetõen. Most azonban Ferdinánd kezdett el ingadozni, és csak 1549-ben megy bele abba, hogy tegyen is valamit Magyarország újraegyesítéséért. Ferdinánd küldöttei és Fráter György Nyírbátorban 1549 szeptemberében megállapodnak, hogy Izabella királynõt és János Zsigmondot kártalanítják – két sziléziai
hercegséget, Oppelnt és Ratibort ígérték nekik. A megállapodás érdekessége, hogy Erdélyt I.
31
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Ferdinánd alatt is Fráter György kormányozná, mint helytartó. Ferdinánd nevetségesen kis sereget küldött a Keleti Magyar Királyság megsegítésére, mindössze 3000 spanyol, 1000 tiroli, 500
sziléziai és 1300 magyar lovasból és gyalogosból állt a segítség. A sereget ráadásul nem az országos fõkapitány ecsedi Báthory András vezette, hanem Gian Battista Castaldo, aki Erdély politikai, társadalmi és földrajzi viszonyait nem is ismerte (lásd még: R. Várkonyi Ágnes: Három évszázad Magyarország történetében 1526–1790, I. kötet, A megosztottság évszázada 1526–1606,
Korona kiadó, Budapest, 1999). Az egész hadjáratot pénzügyileg egyébképpen teljesen Fráter
György fedezte, tehát a segítséget tulajdonképpen a Keleti Magyar Királyság adófizetõi adták.
A török Portának azonban tudomására jutott a készülõdõ egyezség és parancsot küldött,
hogy Fráter György helytartót azonnal el kell fogni és kivégezni. A Szapolyai párt hívei is
azonnal a barát ellen léptek fel, Petrovics Péter temesi fõúr hadaival bevonult a Maros völgyébe, a székelyek és a rendek egy része is lázadozni kezdett. Izabella királyné is szembefordult a baráttal, és bezárkózott Gyulafehérvár várába. A barát azonban gyorsan kiheverte az
elsõ meglepetés okozta bizonytalanságot és hamarosan már az õ seregei ostromolták Gyulafehérvár falait, ahol az özvegy királyné hívei védekeztek. Hat heti ostrom után Izabella királynõ és hívei megadták magukat. 1550. november 30-án látványosan megbékült egymással
a királyné és Fráter György.
A királyné és Fráter György hívei közötti béke azonban nem tartott sokáig: 1551 májusában újból kitört a lázongás. Fráter Györgynek szabályos ostrom alá kellett fogni Gyulafehérvárt, ahol Izabella királyné tartózkodott.
A török szultán parancsára Moldva és Havasalföld vajdái megtámadták Erdélyt, sõt a budai basa is a Maros völgyén Lippa felé közeledett. A moldvai sereg az Ojtozi-szoroson át Székelyföldre nyomult be, rabolva, égetve és dúlva a keleti részeket, a havasalföldi vajda pedig a
Vöröstoronyi-szoroson át Szeben felé tartott. Fráter György a veszély láttára azonban nagyon határozottan lépett fel, véres kardot hordoztatott végig Erdélyen, Székelyvásárhelyen
felkeltette a székelyeket, s e régi magyar szokásnak meg is lett az eredménye, mert hamarosan 50.000 emberbõl álló sereg gyûlt össze a haza védelmére. A hadiszemle után Kemény Jánost a Székelyföldre küldte, ahol a Kemény vezette sereg fényes gyõzelmet aratott a betörõ
moldovánok felett. A barát Kendefi Jánost seregével a Szeben alatt táborozó havasalföldiek
ellen küldte, ahonnan a havasalföldiek gyorsan elmenekültek. Sikerült visszaverni a budai basa elõõrseit is, úgyhogy a budai basa jónak látta visszavonulni Budára.
Sajnos a béke megint nem tartott sokáig, mert Fráter György csapatai július 7-én elfoglalták Gyulafehérvárt. Izabella királynõ, belefáradva az állandó küzdelembe, 1551. július 19én lemondott az ország kormányzásáról, átadta a magyar szent koronát és augusztus 6-án
Kassára utazott, majd végül Lengyelországba távozott.
Ezzel véget ért János Zsigmond uralkodásának elsõ szakasza, amikor a gyermek király és
fejedelem helyett tulajdonképpen hol Fráter György, hol Izabella királynõ, hol pedig a fejedelmi tanács irányította az országot.

2. Erdély I. Ferdinánd uralma alatt

M

Ifjú János
Zsigmond
32

iután 1551. augusztus 8-án Izabella királyné és János Zsigmond
távozott Erdélybõl, I. Ferdinánd hadat indított Erdély megszerzése érdekében. A Giovanni Battista Castaldo olasz zsoldosvezér csapata azonban nevetségesen kicsi volt, mindössze 6-7000 fõt számlált.
E kis sereg egyáltalán nem tudta volna megszerezni az Erdély feletti hatalmat, ha Fráter György nem szimpatizált volna az „országegyesítéssel,” hiszen az erdélyiek könnyûszerrel akár nyolcszor, de általános mozgósítással
akár tízszer nagyobb hadsereget is gyorsan fel tudtak volna állítani.
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A török szultán megtudva azt, hogy I. Ferdinánd megszerezte
Erdély fölött a hatalmat, büntetõ csapatokat küldött, melyek elfoglalták Becse, Becskerek, Csanád és Lippa várait. Megtámadták Temesvár várát is, de a hõsiesen küzdõ Losonczi István emberei megvédték e várat.
Fráter György az elõretörõ törökök ellen jelentõs seregeket
vont össze, így sikerült biztosítani az ország területének további
csökkenését. Castaldo 1551. december 17-én hajnalban Alvincen,
saját kastélyában meggyilkoltatja az idõközben bíborosi címet
nyert Fráter Györgyöt. Valószínû, hogy a merényletet I. FerdiI. Habsburg
nánd tudtával és beleegyezésével követték el. Ez az aljas cselekedet végtelenül felháborította a székelyeket, és teljes erejükkel a
Ferdinánd
bosszúra készültek. Castaldo megrémülve a székelyektõl, Szeben
várában keresett menedéket. Castaldo annyira megrémült a székelyektõl, hogy azt hitte, élve nem is tud megszabadulni Erdélybõl. Kelet felõl a moldvai vajda csapatai törtek Erdélyre, rabolva, pusztítva minden értéket. Castaldo csapatai pedig tétlenül nézték végig Barcaság és a vele határos déli székely falvak elpusztítását.
Ferdinánd ugyan nem tudta megvédeni Erdélyt, de már 1552 elején azon gondolkodott,
hogy miképpen lehetne több pénzt kisajtolni a meghódított országrészbõl. Mivel nem nagyon ismerte Erdély gazdasági, pénzügyi lehetõségeit, biztosokat küldött annak érdekében,
hogy megismerkedjen a számára távoli tartomány közállapotaival. Bornemissza Pál és
Werner György részletes jelentést tesznek Erdély sajátos viszonyairól, a pénzügyi jövedelmekrõl, altalajkincseirõl.
A török szultán viszont felbõszült, amikor megtudta, hogy I. Ferdinánd megkaparintotta a Keleti Magyar Királyságot, és nagy sereggel támadt a magyar határvárakra, e hadjárat
során esett el Veszprém, Drégely, Szolnok, Lippa, Temesvár, Karansebes és Lugos. Ferdinánd zsoldoshadai teljesen leszerepeltek. Megvédeni ugyan nem tudták Magyarországot, de
sorra rabolták ki Erdély városait és falvait, amire az erdélyi rendek kérték, hogy a zsoldos
seregeket vonják vissza, mert nélkülük könnyebben lehet rendet teremteni és az országot
megvédeni. 1553 elején Ferdinánd hazarendelte szétzüllött zsoldoscsapatait.
Az erdélyi magyar, székely és szász rendek hamar megtapasztalták, hogy I. Ferdinánd
nem tartja tiszteletben az ország jogrendjét, ugyanis még jóformán be sem rendezkedett az
osztrák adminisztráció, már 1553. január 20-án tiltakozni kellett az erdélyi országgyûlésen,
hogy a király ne vonja el az országgyûlés összehívási jogát.
A sorozatos jogsértések miatt nemcsak a magyarok és székelyek fordultak el gyorsan a
Ferdinánd-féle politikától, hanem még az erdélyi szászok is. A tiszántúli nemesek, ráunva
az ország kiszolgáltatottságára, már 1553 nyarán Kerekiben tartott rész-országgyûlésen úgy
döntöttek, hogy visszahívják Izabella királynét és János Zsigmond királyfit Erdély trónjára.
A székelyek is elkezdtek mozgolódni a királyné és János Zsigmond visszahívása érdekében,
de mozgalmuk hamar elhalt, ugyanis keletrõl újból moldvai csapatok támadtak a Székelyföldre 1553 szeptemberében, felégetve Felcsíkot.
Mivel a perzsa hadszíntéren 1554-re véget értek a harcok, a török elérkezettnek látta,
hogy újból támadásba lendüljön Magyarország ellen, a Ferdinánd-féle hadvezetés pedig
nem tudta megvédeni az országot, sõt két újabb vár – Salgó és Fülek – elvesztésével a magyarság helyzetét egyre kilátástalanabbá tette.
Ferdinánd 1554. március 1-jére Pozsonyba országgyûlést hívott össze, mely gyûlésen
azonban a székelyek nem jelentek meg, csupán két küldöttük jelent meg az országgyûlés
munkálatainak vége felé. E két székely – Bernáld Balázs és Sándor Mihály – egy folyamodványt terjesztettek elõ, melyben kérték õsi jogszokásaik, törvényeik, adómentességük és szabadságaik megtartását. Ferdinánd ünnepélyesen megerõsítette a székelyek õsi szabadságjogait és 1554. április 26-án kiadta a székelyek részére nagyon értékes oklevelét, ugyanis tud33
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ta, hogy Erdély legnagyobb hadi potenciállal rendelkezõ népe nélkül uralmát nem tudja
megszilárdítani.
I. Ferdinánd Verancsics Antalt és Busbeque lovagot azzal az ajánlattal küldte a portához, hogy elismeri a török fennhatóságát, Erdély adóját pedig kifizeti, csak tarthassa meg
Erdélyt. Az adó befizetése és a békealkudozások azonban hiábavalónak bizonyultak, mert a
török szultán 1555 novemberéig adott haladékot arra, hogy Ferdinánd adminisztrációját Erdélybõl kivonja. A török szultán Ferdinándon kívül Erdély rendjeit is megfenyegette azzal,
hogy ha nem hívják vissza a trónra I. János király fiát, Zsigmondot, abban az esetben fegyverrel fogja megtámadni az országot.
Az 1555-ös év a székely nemzet életében igen jelentõs esemény, ugyanis ekkor fogadják
el a régi székely jogszokások gyûjteményét, mely kodifikációt a Ferdinánd király által kinevezett erdélyi vajdák is jóváhagyták. A székelyudvarhelyi székely nemzetgyûlés által kidolgozott és elfogadott konstitúció olyan különleges jelentõségû, ami miatt külön cím alatt és
sokkal részletesebben meg kell ismerkedni vele.
Az erdélyi rendek 1556 január végére Tordán gyûltek össze azzal a céllal, hogy hívják viszsza a trónra Izabella királynét és fiát, János Zsigmondot. A Tordán megjelent országgyûlési küldöttek többsége – fõleg a székelyek és a magyarok – úgy döntöttek, hogy visszahívják
Erdély trónjára az özvegy királynét és fiát. Ferdinánd hívei egy darabig még igyekeztek védeni területeiket, de sorra vereséget szenvedtek a Szapolyaiak táborától. 1557 elejére már
Izabella és János Zsigmond hívei sorra foglalták el a Felsõ-Tiszavidék legfontosabb királyi
várait: Váradot, Husztot és Tokajt. Így ért véget Ferdinánd Erdély feletti pünkösdi királysága. A harcok azonban még sokáig folytatódtak.

3. Székely Mózes születése

E

rdélyország ilyen zavaros politikai körülményei között született meg
1553 körül Székely Mózes, a XVI. század egyik legvitézebb székely katonája, amikor Habsburg Ferdinándnak sikerült rövid idõre bekebelezni a Keleti Magyar Királyságot. Várfalvi Nagy János, aki Székely Mózes életérõl egy nagyobb tanulmányt közölt a Századok lapjain 1864-ben, azt írta, hogy
„Székely Mózes Udvarhelyszéken, Székely-Udvarhelytt született, a XVI-ik század középtáján, nem igen gazdag szülõktõl.”55
Ugyancsak õ idézi Benkõ Józsefet, aki szerint egy névtelen már megírta Székely Mózes életiratát magyar nyelven, de ez sajnos elveszett és már Várfalvi
Nagy János idejében sem tudtak errõl az írásról. Szintén Várfalvi Nagy János
utal arra, hogy az 1813-ban Benigni által szerkesztett Siebenbürgischer VolksKalender lapjain megjelentetett egy tanulmányt Székely Mózesrõl, az alábbi
cím alatt: Moses Szekely Fürst von Siebenbürgen. Sajnos ezt a tanulmányt sem
sikerült fellelnem kutatásaim során.
Székely Mózes Székelyudvarhelyen született, a korához legszorosabban
kapcsolódó krónikaíró, Szamosközy István szerint „Udvarhely (latinul: aulae
locus) nevezetû szék ugyanilyen nevû városából származott”56 Annak ellenére,
hogy Szamosközy egyértelmûen Udvarhely városát jelöli meg születési helyeként, mégis egyesek bizonytalankodnak a születési hely megállapításakor (Orbán Balázs pl.), ugyanis az udvarhelyszéki Székelyföldön létezett még egy
Huszka
Udvarhely nevû település. Az udvarhelyszéki Lövéte Székely Mózes korában több különálló faluból tevõdött össze és ezek közül az egyiknek a neJózsef:
Szombatfalvi ve Udvarhely volt. A lövéteiek a mai napig Székely Mózest szülöttjüknek
tekintik és iskolájukat is róla nevezték el. Minden bizonnyal azonban
kapuzábé
Szamosközy állhat közelebb a születési hely pontosabb megjelölésével, an34
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nál is inkább, hiszen nemcsak egyszerûen kortársa volt, hanem krónikájában nagyon részletesen ír tetteirõl. A születési hely megjelölésénél azt is figyelembe lehet venni, hogy fiatal
korára kitûnõ úszó lett, ugyanis 1575-ben Báthory István erdélyi fejedelem katonájaként
Radnótnál kardját a szájába véve átúszott a Maroson, ehhez a fegyvertényhez az is kellett,
hogy már korán elsajátítsa az úszás mesterségét. Köztudott azonban, hogy a Lövétén átfolyó Homoród pataka nem alkalmas az úszásra, hiszen olyan kicsi; Udvarhelyen folyik át a
Nagy-Küküllõ, ahol alkalmas hely volt az úszás megtanulásához, vagy éppen Sófalván (a késõbbi Felsõsófalva) is könnyebben megtanulhatott úszni, hiszen ott a Kis-Küküllõ egyik jelentõs ága, a Nagy víz folyik, melyet Korond vizének is neveznek. Származására nézve lófõ
székely volt, ami a korabeli magyar nemesi társadalmi ranglétra szerint igen szerény fokot
jelentett, a lófõség státusa a köznemességgel egyezett meg. „Középrendû székelynek született, és eleinte nem volt valami vagyonos. Atyja szabad, úgynevezett székely lófõember volt:
náluk ez az állapot bizonyos szempontból a nemességre emlékeztet. Egész családja inkább
paraszti jómódjáról, semmint szellemi javairól volt ismeretes. Tudniillik Székelyföld régi
módra csak földmûveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik, a külországokban való kereskedéssel és az e réven való meggazdagodással egyáltalán nem törõdik: beéri azzal, ami otthon
van, az idegen dolgokat megveti.”57 Szamosközy XVI. század végi nemesi szemléletét fenntartásokkal kell elfogadnunk, ugyanis a székelyek általánosságban is véve nemesek voltak,
amint már többször hangsúlyoztuk és még fogjuk hangsúlyozni (elég csak a nagy humanista
tudósokra, Bonfinira, Oláh Miklósra, Verancsics Antalra vagy a magyar szokásjogot összegyûjtõ és kiadó Werbõczi Istvánra gondolnunk). A székely lófõkrõl a székely joggal kapcsolatos cím alatt késõbb még bõvebben fogok szólni.
Másrészt igaz az is, hogy a székelység általában nem törõdött a merkantilis, pénzgyûjtögetõ életmóddal, mert a székelyek sokkal többre tartották a katonai vitézséget az anyagi
hasznok halmozásánál, a közösségi szellem még a XX. században is sokkal jobban áthatotta lényüket, mint az évszázadokon keresztül földesúr-jobbágy ellentétben feszülõ, egyéb magyar területeken élõ magyarságot.
Vass Miklós Székely Mózes életérõl 1897-ben megjelentetett könyvében röviden csak
annyit ír az édesapjáról, hogy „Még atyjáról is csak annyit tudunk, hogy Literáti Székely Jánosnak hívták és 1591. októberében halt meg”58
Székely Mózes édesapja tanult ember volt, ezért Szamosközy lekezelõ megjegyzését viszsza kell utasítanunk, ugyanis Udvarhelyszék jegyzõjét, aki bizonyára sok iratot is megírt,
csak a rosszindulat nevezheti szellemi javak nélküli embernek. Literáti Székely János,
Udvarhelyszék jegyzõje készíti el 1556-ban az udvarhelyi tímárok céhszabályzatát, ugyanis a
töredékesen fennmaradt céhszabályzatból éppen a szabályzat készítõjének neve, funkciója
és az oklevél kelte maradt fenn az utókor számára. >>És a bírónak és a tanácsnak jó egészséget kivánunk. Kelt Udvarhely mezõvárosban az elõlirt idõben s az elõl megirt 1556-ik évben János deák Udvarhelyszék jegyzõje. m. pr.<< „Eosdemque felicissime valere optamus.
Datum ex Oppido Wdvarhely Termino in praescripto et Anno supra fato 1556. Joannes
Literatus, Notarius Sedis Wdvarhely”59 Lásd még Mihály János: Sesostris szekerén.” 60
Székelyudvarhely elsõ ismert céhszabályzata azért is érdekes, mert ezt a szabályzatot
nem Izabella királyné, vagy János Zsigmond adta ki, hanem Udvarhelyszék tanácsa, ami
ékes bizonyítéka a székelység autonómiájából fakadó sajátos jogalkotási lehetõségeknek,
melyrõl késõbb még bõvebben fogok majd szólni.
Székely Mózes anyja nevét nem ismertetik a krónikások. A krónikások három fiútestvérét említik: István, János és Péter nevûeket. Apja Literáti Székely János, minden valószínûség szerint a sófalvi sóbánya kamaraispánja (illetve pontosabb szóhasználattal, a székely sók
kamaraispánja, de amint késõbb a székely sóról szóló fejezetben olvashatjuk, a székely sókamara megnevezés helyileg az udvarhelyszéki sókamarához köthetõ) volt János Zsigmond
magyar király és erdélyi fejedelem idejében. Székely Mózes édesapját nevezték röviden még
János deáknak is. A sókamarási tisztség a többi lófõ székelyhez viszonyítva már magasabb
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társadalmi megbecsülést, rangot jelentett. A Literáti név önmagában is kiemelt megbecsülést jelez, hiszen azt is jelentette, hogy apja tanult ember volt, és minden bizonnyal a sófalvi
sóbánya kamaraispáni tisztségének elnyerésekor ez is súlyosan nyomott a latban. Székely
Mózes „fiatal korában sókereskedéssel foglalkozott tudniillik a sóbányászat egész Erdélyben, de fõleg Székelyföldön igen elterjedt.”61 A sókereskedéssel is foglakozó Székely Mózes
minden valószínûség szerint gyakran megfordulhatott az udvarhelyszéki Sófalván. A székely
sóbányászatról és sókereskedelemrõl ezért is részletesebben fogok szólni a késõbbiekben.
Szamosközy szerint Székely Mózes a latinban annyira járatlan volt, hogy még bizonyos
elemi dolgokat sem ismert. E megállapítás bizonyára csak részben igaz, de ugyanakkor azt
is észre lehet venni Erdélyben, hogy épp a XVI. század közepétõl egyre jobban elszaporodtak a magyar nyelvû iratok, könyvek, sõt az országgyûlési társalgási nyelv is a magyar, mint
ahogy az országgyûlési jegyzõkönyvek, de akár a városi (Gyulafehérvár, Kolozsvár stb.) vagy
a széki bíróságok jegyzõkönyveit is magyarul fogalmazták meg. A székelyek ebben a korban
egyébképpen is bizonyára használták még az õsi magyar írást, a rovásírást, melyet neveznek
székely vagy magyar, illetve székely-magyar rovásírásnak. Errõl majd késõbb kissé részletesebben fogok szólni. A székelyek írásbeli képességére, illetve mûveltségére visszatérve elmondhatjuk, hogy ebben az idõben – de már több évszázada – a székelyek elsõsorban katonák voltak, akik folyamatosan védték hazánk határait. Másrészt azonban azt is észre lehet
venni, hogy Szamosközy István, aki egyébképpen kitûnõ erdélyi történetíró, Székely Mózessel, a székelyekkel és általában a független Erdélyi Fejedelemséggel kapcsolatosan ellenszenvét nem tudja leplezi, ezért könyvében folyamatosan tesz sértõ megjegyzéseket és dehonesztáló megállapításokat. Székely Mózesrõl azonban tudni kell, hogy igenis tudott latinul, hiszen saját kézzel írt leveleit igaz, hogy zömmel magyarul írta, de jóformán nincs olyan
általa írt levél, amelyben egy vagy több szó ne lenne latinul írva.

4. János Zsigmond második uralma

A

Habsburgok uralmával elégetlen erdélyi rendek 1556. március 8-án országgyûlést tartottak, ahol visszahívták Izabella királynét és János Zsigmondot Erdély trónjára, újból
fejedelmükké és királyukká választották. János Zsigmond uralmát a törökök mellett elismerte Lengyelország és Franciaország is. Izabella hivatalosan Magyarország királynõje, János
Zsigmondot pedig II. János választott magyar királynak címezik. A francia politika 1555-1556
folyamán aktívan segítette Izabella királyné hazatérését. A francia követek sürgetésére
Szulejmán szultán János Zsigmondot Magyarország és Erdély királyának ismerte el és elrendelte, hogy az erdélyiek hozzák haza a királynét és a fiát. A székelyvásárhelyi erdélyi országgyûlés 1555. december 23-án felszólította I. Ferdinándot, hogy ha már nem tudja megvédeni az országot, akkor legalább hagyja, hogy saját maguk dönthessenek saját magukról. Ezen az országgyûlésen Erdély fõkapitányának választották meg Balassa Menyhártot. Az erdélyi országgyûlés
újból összeül rövid idõn belül – 1556. március 8-án –, ahol a Habsburgok uralmával elégedetlen erdélyi rendek Szászsebesen újból megválasztják János Zsigmondot fejedelmüknek és királyuknak. Június 1-jén az erdélyi országgyûlés ismét összeül, ugyanis mindenki torkig kezdett
lenni a császári zsoldosok rablásaival, és követséget indítanak Izabella királyné és János Zsigmond behívása érdekében. A követség székely tagjai: Andrási Márton, Becz Pál, Kacai Ferenc,
Lázár Imre és Bernáld Balázs. A királyné és az ifjú fejedelem 1556. október 22-én ünnepélyes
külsõségek közepette bevonult Kolozsvárra, ahol Báthory István latin nyelvû beszéddel köszöntötte. Az erdélyi országgyûlés az ország kormányzását a királyné kezébe adta, fia nagykorúságának betöltéséig.
János Zsigmond helyett Erdély sorsát egyelõre édesanyja, Jagelló Izabella, a királyné
igazgatta. A királyné és a székelyek között azonban hamar ellentét keletkezett, ugyanis az
országgyûlés olyan jogokat biztosított, amelyekkel még a régi magyar királyaink sem rendel36

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 37

keztek. Már 1556-ban az országgyûlés olyan elvet fogadott el, amely
szerint a székelyek a szászokhoz hasonló, egyenlõ terhet kötelesek viselni, ami nagyon felháborította a székelyeket. A székelyek követei
hiába érveltek az országgyûlésen, követeléseik nem találtak meghallgatásra. Teljesen találomra állapították meg az adót, nem vették figyelembe azt, hogy a Székelyföld nagy része szinte teljesen megmûvelhetetlen a mezõgazdaságból élõk számára, másrészt mint katonanép a székelység nem foglalkozott nagy mértékben kézmûvességgel
vagy kereskedelemmel, amelybõl esetleg pótolhatta volna a ránehezedõ kiadásokat. A magyar és a szász nemzet képviselõi, amikor elfoII. János
gadták az országgyûlési határozatot, megfeledkeztek arról, hogy a
székelyek folyamatosan hatszor-nyolcszor nagyobb haderõt kellett
magyar király
kiállítsanak saját költségükön, mint a másik két nemzet.
A következõ évben a Gyulafehérváron tartott erdélyi országgyûlés kimondja, hogy a székelyek is fejüket és vagyonukat, valamint teljes örökségüket elveszíthetik felségsértés esetén.
Az erdélyi hitéletben egyre fontosabb változások állnak elõ, egyre jobban kezdnek terjedni a
protestáns eszmék, ekkor lesz Kolozsvár elsõ papja a lutheránus Dávid Ferenc (aki késõbb
megalakítja az unitárius vallást), az erdélyi országgyûlés pedig Tordán kimondja, hogy mindenki olyan hitben élhet, amilyenben akar, de az új felekezetek követõi ne háborgassák a régi római katolikus hiten lévõket, sõt elrendeli a katolikus kolostorok fenntartását.
Izabella és János Zsigmond visszatérésére Habsburg Ferdinánd király újabb háborúval
válaszolt, a háborúk sorozata kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen az 1570-es évek közepéig tartott. A Habsburgok által igazgatott Magyarország területe 1557-tõl újból csökkenni kezdett, ugyanis a Szapolyai-párthoz csatlakozott fõurak egyre-másra foglalták vissza a
legfontosabb királyi várakat, mint: Várad, Huszt, Tokaj, Kassa városát is beleértve. A Keleti Magyar Királyság helyzete ideiglenesen megerõsödött, Izabella királyné és János Zsigmond feltétlenül élvezte a török szultán támogatását, de ezen kívül jó viszonyt ápolt Lengyelország, Franciaország és Anglia tekintetében is.
Európa ebben az idõben a vallásújítás lázában égett, folyamatosan terjedtek a protestantizmus eszméi, az erdélyi országgyûlés 1557. június 1-jén Tordán kimondta, hogy mindenki
olyan hitben élhet, amilyenben akar, de azt is kimondta, hogy az új felekezetek követõi ne
háborgassák a régi egyház, mármint a római katolikus egyház követõit. A vallási toleranciára abban az idõben Erdélyen kívül azonban sem Európában, sem a világ egyéb táján nem
nagyon lehet más példát találni. A keresztény hitélet megreformálásáról érdemes azonban
külön is majd részletesebben beszélni, hiszen éppen Szapolyai János Zsigmond élete az,
amelynek folyamán meg lehet látni azt, hogy egy római katolikusnak született királyfi hogyan követi az egyházi hitélet megreformálását, hogy végül élénken figyelve a hitvitákat,
megértõ lesz a lutheránus, református s majd végül az unitárius eszmék iránt is. A Habsburg-párti történészek a mai napig nem mulasztják el kisebbíteni azt a korszakalkotó jelentõségû, a keresztény hitéletet megújító és a vallási tolerancia létrehozását, mely János Zsigmond személyiségéhez is köthetõ, õk még a XXI. században is a XVI. századi Erdély korlátozott vallásszabadságáról beszélnek. Ilyenkor az ember szívesen megkérdezi, hogy akkor
mondják meg, hogy Európában, más helyen hol érvényesült a lelkiismeret és a vallás szabadsága? Székely Mózes életútjának bemutatásakor ezért úgy találtam helyénvalónak, hogy késõbb külön kitérjek Erdély hitvilágának alakulására.
Székely Mózes szüleinek életére bizonyára nagy hatással lehetett, hogy a királyi város
cím elnyerése után Izabella királyné 1558. október 8-án újból kiváltságlevelet bocsát ki Udvarhely városának, melyben kikötötték, hogy a város lakóit vendégek tartásával, a szék által
a királyi udvarba küldött követek útiköltségének fedezésével, illetve a szék tisztjeinek fizetendõ bírságokkal és más törvénytelenségekkel ne terheljék. Ekkor kap Udvarhely városa
címeres pecsétet, melyen kék mezõjû pajzsban egy vívó tõrt tartó páncélos kéz és a karban,
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a tõrben fel van tûzve egy szív és medvefõ, a felsõ térben pedig négy csillag köré a következõ körirat van felírva: Sigillium Oppidi Siculicalis Udvarhely.62
Izabella királyné kiváltságlevelet ad ki szintén 1558-ban Csíkszereda városának is.
Ferdinánd király 1559. január 31-én békét kötött Szulejmán (Szülejmán) szultánnal,
aminek eredményeképpen az Erdélyért folytatott harcok hevessége csökkent.
A székely fõemberek (primorok) azonban igyekeztek kibújni az adófizetés alól, de a lófõk is megõrizték adómentességüket. Ezzel is nagyobb terhet kellett viseljenek a közszékelyek. A helyzetet még csak fokozta, hogy az állami adóterheken kívül a primorok is kezdték
szedni a dézsmát a közszékelyektõl. Sõt Izabella királyné ahelyett, hogy orvosolta volna a
közszékelyekkel szembeni méltánytalan eljárást, most már õ maga is igényt formált arra,
hogy a székelyektõl is kapja meg a dézsmát. E fordulat egyre nagyobb elégedetlenségbe és
forrongásba kezdett átcsapni, mert a székelyek tömegei nem akarták elfelejteni, hogy õsi
szabadságjogaik egyik alapvetõ sarokköve volt, hogy csak a magyar királynak fizetnek adót,
de azt is csak akkor, ha nõsül, vagy fia születik.
A forrongó székelyek 1559-ben a segesvári országgyûlésen elõterjesztették összegyûlt sérelmeiket, és kérték ezeknek orvoslását.
Izabella 1559. november 15-i korai halála után Erdély kormányzását a lassan nagykorúvá váló János Zsigmond, vagy ahogy hivatalosan címezték, II. János magyar király vette át.
Izabella királyné halála után a Habsburgok igyekeztek újból megszerezni a Keleti Magyar
Királyság területeit, de az erdélyi és a tiszántúli magyar rendek egyértelmûen a választott magyar király mellé álltak. János Zsigmond elsõ ténykedései között szerepelt az, hogy igyekezett
visszafoglalni a Ferdinánd hívei által megszerzett területeket, az ún. „Részeket”, Partiumot,
Magyarország Erdélyhez kapcsolt részeit. Az elvesztett részek visszaszerzése miatt vívott harcokban a székelyek derekasan kivették részüket, ugyanakkor a harcok enyhülésével maga János Zsigmond is szorgalmazni kezdte az adó befizetését.
Az a képtelen helyzet állt elõ, hogy a rendi felfogás szerint is nemesnek tekintett székelyeket tömegesen II. János király meg akarta adóztatni, másrészt pedig továbbra is számított arra, hogy a székelyek harcolni is fognak, ha úgy kívánja az ország érdeke. E két dolog
együttesen összeférhetetlen a rendi felfogás szerint is – egy idõben harcolni és adózni –,
ezért a székelyek forrongása lázadásba ment át. A székelyek forrongását a Habsburgok is
folyamatosan élesztgették, hiszen nekik elemi érdekük volt a magyar társadalom megosztottsága, mert e nélkül semmilyen reményük nem volt e területek megszerzésére.
A felnõtté vált János Zsigmond elérkezettnek látta az idõt arra, hogy atyai örökségét, a Magyar Királyságot vagy annak legalábbis legjelentõsebb részét visszaszerezze. Az állandóan növekvõ pénzügyi és katonai terhek miatt azonban a székelyek elégedetlensége olyan tényezõvé vált,
amire a kisebb és nagyobb hatalmak is szívesen számítottak. Habsburg Miksa – akire Ferdinánd
király rábízta seregei vezetését – elérkezettnek vélte a megfelelõ pillanatot arra, hogy Erdélyt
megszerezze, de mivel nem volt megfelelõ saját katonai ereje, a görög származású Heraklides
Jakab (a román történetírásban Despot voda) moldvai vajdát mozgósította az erdélyiek ellen.
Heraklides vajdához hamarosan társult Balassa Menyhárt fõúr is, akik közösen lázítgatták a székelyeket és a szászokat. Balassa Menyhárt, Izabella királyné magyarországi fõkapitányának pálfordulása miatt egyre több Felsõ-Tisza vidéki fõúr állt át a Habsburgok oldalára, úgyhogy rövid idõ alatt a Keleti Magyar Királyság ismét
Erdélybe szorult vissza. Balassa Menyhárt, aki korábban János Zsigmond és Izabella királyné híve volt, Erdély leggazdagabb földbirtokosa, 1561 év végén átpártol I. Ferdinánd oldalára, abban reménykedve, hogy hatalmas vagyonát ezzel a lépéssel még nagyobbra tudja növelni. Gyakorlatilag Erdélyen kívül már csak Bihar és Máramaros
megyék tartoztak II. János magyar királyhoz.
Izabella
Az erdélyi országgyûlés 1562. január 15-én Gyulafehérváron
szarkofágja
elhatározza, hogy hadat indít a Habsburg Ferdinánd császárhoz
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átpártolt Balassa Menyhért ellen, annak erdélyi birtokainak elfoglalása érdekében. Az erdélyi hadsereg azonban a Közép-Szolnok vármegyei Hadadnál vereséget szenved a Zay Ferenc kassai fõkapitány vezette császári hadaktól.
A Habsburgok ekkor is megkísérelték a magyart a magyarral szembeállítani úgy, hogy
saját birodalmi politikájukat a magyarság megosztásával vigyék gyõzelemre, biztatásukra
Balassa Menyhárt, Székely Antal, Walkay Miklós, Forró Miklós és mások közremûködésével igyekeztek a székelyeket fellázítani János Zsigmond ellen, sõt tervezték a fiatal magyar
király megölését is.
János Zsigmond amint értesült Báthory Istvántól a tervezett merényletrõl, gyorsan cselekedett, lefogatta a merénylõk közül Walkayt és Forrót, de végül is a jószívû király megbocsátott az életére törõ nemeseknek, mint ahogy a székelyeket is igyekezett lecsendesíteni a
királyi kegyelemmel. Ennek ellenére a II. János király elleni szervezkedés és lázadó mozgolódás tovább folytatódott.
János Zsigmond igyekezett mozgósítani a külsõ ellenség ellen, de az Erdély jelentõs haderejét kitevõ székelység csak ímmel-ámmal engedelmeskedett a törvényes magyar királynak
és csak a székely fõnépek álltak melléje. A székelyek nagy közössége megtagadta a hadi adó
fizetését, sõt a hadrakeltek közül is sokan azzal fenyegetõztek, hogy addig nem teszik le a
fegyvert, míg régi szabadságukat vissza nem szerzik. Balassa Menyhárt és Báthory András
betört ugyan a Partiumba, de a közszékelyek tömege nem csatlakozott a felkelõkhöz, sõt a
székely primorok (fõnépek) és primipilusok (lófõk) János Zsigmond oldalán harcoltak a betolakodók ellen, így a Habsburg-pártiak most sem tudták megszerezni Erdélyt. A Habsburgok által ösztönzött forrongás azonban csak nem akart lecsillapodni. Székely Antal vezetésével a székely közösséget nemzetgyûlésre hívták össze Udvarhelyre, ahol mintegy 40.000
fegyveres székely jelent meg. Itt a székelyek esküt tettek arra, hogy addig nem teszik le a
fegyvert, amíg régi szabadságukat nem vívják ki. A Habsburg-párti történetírók hajlamosak
folyamatosan minimalizálni mind a fegyveres szolgálatra alkalmas székelyek számát, mind
az erdélyi hadsereg létszámát. Az osztályharcos, kommunista ideológiától megfertõzött történészek viszont minden székely lázadásban a szegény elnyomott és kizsákmányolt parasztságot szeretnék láttatni ezekben a forrongásokban. Szerintem mindkét szemlélet sántít. A
Habsburg-párti történészek a 40.000 felkelt székely helyett újabban, minden alapot nélkülözve, már csak 8.000 lázadóról beszélnek, csak elfelejtik megjelölni azt a forrást, hogy mire alapozzák az adatokat. A kommunista ideológiával megfertõzött írók mindig megfeledkeznek arról, hogy a székely harmadik rend, a gyalogkatonák rendje 1562-ig jogállását tekintve ugyanolyan székely nemes, még ha bocskoros szegény ember is, mint az a székely, aki
esetleg kúriával vagy kastéllyal rendelkezett.
Az 1562. évi székely felkelést a szászok is támogatták, hiszen õket is lázították Miksa emberei a „választott magyar király”, János Zsigmond ellen. Segesvár és Beszterce szász közössége azonban csak elviekben csatlakozott a székely lázadáshoz, Szeben városa pedig figyelmeztette a székelyeket, hogy nem fognak csatlakozni a lázadáshoz. A szebeniek a székely
követeket János Zsigmondhoz kísérték, aki kihallgatta õket és azzal az üzenettel küldte õket
Udvarhelyre, hogy sérelmeiket orvosolni fogja, ha leteszik a fegyvert. Ezen kívül még két saját emberét is a székelyek közé küldte, hogy csendesítse le õket. A székely nemzetgyûlésen
jelen lévõ székelyek János Zsigmond követeit napokig visszatartották, majd azzal az üzenettel küldték vissza a követeket a magyar királyhoz, hogy régi szabadságuk védelmére mindig
készek fegyveresen ellenállni és addig nem teszik le a fegyvert, míg a II. János ezeket a szabadságjogokat nem garantálja.
János Zsigmond összevonta hadait és mintegy 20.000 embert mozgósított Segesvár alá,
majd kétfelé osztotta seregét. János Zsigmond 20.000 fegyveresbõl álló hadára még legújabban is a Habsburg-párti történészek azt próbálják bizonygatni, hogy az nem lehetett ilyen
nagy létszámú, hanem bizonyára törökökkel és a Kárpátokon túli csapatokkal együtt érhették el ezt a létszámot. A rosszindulaton túl adataik persze erre az állításokra sincsenek. A
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fejedelmi sereget Majláth Gábor vezette a lázadó székelyek ellen, de a lázadó székelyek
Udvarhelyszékrõl Marosszék felé való útjukban legyõzték a Majláth vezette fejedelmi sereget. Ezt a lázadó székely sereget Pálfalvi Nagy György vezette, vezértársai Gyepesi Ambrus
és Bán András voltak. A közszékelyeken kívül lófõk, sõt primorok is a lázadók között voltak, mint például Szentpáli Kornis Mihály, Lázár István és János, Szentmihályi Geréb Miklós és Benedek, Csuky Mihály, Székely Mihály, Farkas Pál, Bernáld Ferenc, Kátay Ferenc
és György, Andrássy Márton stb. A lázadó székelyek kisebb csapata elõször felperzselte
Szászrégent, Görgényt, majd Gernyeszeget, de ezzel a hadi szerencséjük kifúlt, mert a Radák László és Pekry Gábor vezette 2000 válogatott lovas rohamának nem tudott ellenállni
és Kisgörgény mellett vereséget szenvedtek.
Ez a vereség annyira lehangolta a székely lázadók fõseregét, hogy saját vezéreiket: Nagy
Györgyöt és Gyepesi Ambrust megfogták és a fejedelemhez küldték. A lázadók ezt követõen pedig szétszéledtek és hazamentek otthonaikba.
János Zsigmond maga is személyesen vett részt a harcokban, de a humanista beállítottságú, mûvészeteket szeretõ és nyolc nyelven beszélõ, egyébképpen igen türelmes ember tudott nagyon kemény is lenni. A székelyek lázadását követõen Segesvárra országgyûlést hívott össze, ahol a magyarok és szászok követei mellett meg kellett jelenjenek a primorok és
a primipilusok is fejenként, ezen kívül minden székely székbõl 16 választott követ. A megtorlás nagyon kemény volt, mert hiába volt a menlevél, a lázadó székelyek közül sokat kivégeztettek, Pálfalvi Nagy Györgyöt és Gyepesi Ambrust karóba húzatták, sok székelyt börtönbe zártak, míg a kisebb bûnöket elkövetõknek orrát és fülét levágatták, majd szabadon
bocsátották. A székelyek közössége oly nagy létszámban vett részt a magyar király elleni lázadásban, hogy jogosnak is látszott a kemény büntetés, hiszen a maradék magyar állam öszszetartó kötelékei és feltételei bomlottak volna fel e kemény intézkedés nélkül. A segesvári
országgyûlés elhatározta, hogy Aranyosszék székelyei – akik nem vettek részt a lázadásban
–, illetve a felkeléstõl távolmaradó székely fõnépek és lófõk kivételével, a teljes székely lakosságot fejedelmi jobbággyá nyilvánítottja. Ugyancsak a segesvári országgyûlésen döntöttek arról, hogy a székelység köztulajdonát képezõ sóbányát (sóbányákat), a kén- és vasbányákat, illetve a vashámorokat (vasöntödéket) kincstári tulajdonba veszik, a székely nemzet
sóbányájának (sóbányák) élére pedig kamaraispánt nevezett ki a fejedelem. Ekkor állították fel a székely sókamarát, melyre késõbb bõvebben ki fogunk térni.
A Székelyföldön 1562 elõtt székely ember jobbágy nem volt, most viszont tömegesen váltak fejedelmi jobbággyá, akiket el lehetett adományozni birtokaikkal együtt. A székely lázadást megelõzõen léteztek a Székelyföldön is a nem szabad ember kategóriájába tartozó személyek, amelyeket „földönlakóknak” neveztek, sõt jobbágyok is voltak, de eddig az idõpontig ezek a rétegek nem a székelyek közül kerültek ki. Az újabb székely lázadás elkerülése végett II. János magyar király elrendelte Udvarhelyen a „Székely támadt”, Háromszéken pedig a „székely bánja” várak felépítését. Az osztályharcos, „szocialistának” nevezett kor írói
szerint, a „székelység végleg elveszíti azt az õsi kiváltságát, melyet különben már rég megcsonkítottak, hogy a székely birtok, az [örökség] még fõbenjáró bûn esetekben sem száll a
királyra.”63
A Székelyföldön ekkor jelenik meg teljes mélységében a királyi jog, a jus regium, de nem
egy csapásra változik meg a székely társadalom berendezkedése, hiszen a lázadó székelyek
is csak a fejedelem jobbágyai lettek, nem pedig valamelyik fõúré, sõt a lázadás leverését követõen is sokáig nem tudunk arról, hogy nagyszámú jobbágyot adományozott volna a fejedelem. Már 1564-bõl ismerünk adományozásokat a Székelyföldön, de csak 1567-bõl, illetve
1568-ból van tudomásunk arról, hogy János Zsigmond nagyobb számú székelyt adományozott volna birtokaikkal együtt.
Ekkor jelenik meg a Székelyföldön az adományosok (donatariusok) osztálya. Az adományosok teljesen a fejedelemtõl függtek, adományukat a fejedelem bármikor visszavonhatta,
másnak is odaadhatta ezeket a birtokokat. Az adományosok száma olyan nagy volt, hogy Já40
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nos Zsigmond halála után, 1571-ben azt lehet olvasni, hogy sok idegen népet szállásolt a székelyek közé, fõleg Marosszéken lett nagy ezeknek a száma. A székelység egy részének jobbágysorba való kényszerítése azonban nem vált véglegessé, mert Erdély hadi potenciáljának
jelentõs részét õk alkották, ezért már 1595-ben Báthory Zsigmond fejedelem megígéri az õsi
székely szabadságjogok visszaállítását, melyet a havasalföldi Mihály vajda, illetve késõbb
(1601-ben) Báthory is törvényerõre emelt.
A segesvári országgyûlés a székelyföldi igazságszolgáltatás teljes felforgatását végezte el,
mert ekkor törülték el a székely igazságszolgáltatás egyes elemeit, mégpedig a legfontosabbat, a fellebbviteli fórumokat. A széki bíróságoktól már csak táblabírósághoz lehetett fellebbezni. A fellebbezéseket már csak írásban lehetett elõterjeszteni. Igaz, hogy ennek az intézkedésnek köszönhetõ, hogy 1567-tõl már egyre több bírósági ügyiratot lehet fellelni az
udvarhelyszéki bíróság iratai között, mely iratok a XVI. század igen becses nyelvtörténeti,
jogi, gazdasági, katonai, fontos kortörténeti dokumentumai.
Ekkor szüntetik meg részben a székelységre vonatkozó, addig létezõ sajátos katonai és
közigazgatási szervezetet is.64 A székelyek fõkapitányának Pekry Gábort nevezte ki a fejedelem, az egyes székely székek fölé pedig kapitányokat nevezett ki.
Sokan megemlítik azonban azt is, hogy ezek az intézkedések nem mind János Zsigmond
szüleményei, hiszen a neki hízelgõ emberek arra gondoltak, hogy azzal kedveskednek a fejedelemnek, ha minél jobban sanyargatja a székelyeket, másrészt pedig az önös, anyagias érdekeiket nem tudták volna kiélni.
Habsburg Miksa is kapva kapott az alkalmon, hogy a székelyek el vannak keseredve a
megszorító intézkedések miatt, és biztosította székelyeket arról, hogy ha elpártolnak János
Zsigmondtól, abban az esetben visszaállítja régi szabadságjogaikat. Annak ellenére, hogy a
közszékelyeken kívül a lófõket is megadóztatták a frissen kinevezett széki kapitányok, a székelyek mégis híven teljesítették választott királyuk felé hadi kötelezettségeiket. 1566-ban
több mint 10.000 székely volt Gyula ostrománál, a következõ évben pedig a szintén Habsburg-párti Nagybányát ostromolják a székelyek. Nagybánya várának ormára épp egy székely
katona tûzte ki a fejedelem zászlaját.
János Zsigmond hamar meggyõzõdött arról, hogy a székely haderõ nélkül Erdélyt megvédeni nem lehet, ezért újraszervezte a székely haderõt, a székely községekbõl kiválogatta a
katonai feladatokra legalkalmasabbakat, és új hadseregeket állított fel a székelyekbõl. Az új
hadsereg tagjainak adózási terheit lényegesen könnyítette. Az általa felállított új hadsereget
gyalogos puskásoknak (pedites pixidarii), vagy másképpen darabontoknak nevezték el. Csak
a fejedelmi udvarban 1000 székely darabont teljesített szolgálatot. Természetesen megmaradtak az addigi fegyvernemhez tartozó katonák, a könnyû- és nehézlovasság is.
Habsburg Ferdinánd is több alkalommal igyekezett megszerezni Erdély trónját, de próbálkozásai nem vezettek végsõ sikerre, míg végül 1564. július 23-án eltávozott az élõk sorai
ból, ami után Habsburg Miksa vette át a trónt, II. Miksa német-római császár néven, a magyar királyok sorában I. Miksa néven ismerték. I. Habsburg Miksát sem lehet legitim, törvényesen megválasztott királynak tekinteni a magyar jog szerint. Magyarországnak ekkor
ugyanis már volt törvényesen megválasztott királya, aki nem más, mint II. János magyar király. A Habsburgok folytatják Magyarország megszerzésének politikáját, 1565. februárjában
Lazarus Schwendi kassai fõkapitány vezetésével elfoglalják Tokaj várát, a szatmári fejedelmi õrség Schwendi csapatainak közeledésének hírére felgyújtja és kiüríti a várat. A császári
csapatok ezt követõen elfoglalják Erdõdöt és Nagybányát is. II. János magyar király küldöttsége 1565-ben sokáig tárgyal a Habsburgok küldöttségével Szatmáron, melynek lényege az,
hogy János Zsigmond mondjon le a magyar királyi címérõl, elégedjen meg a fejedelmi titulussal, és kössön házasságot I. Miksa húgával, Johannával. A szatmári megállapodást 1565.
március 13-án kötik meg, majd március 24-én János Zsigmond Bécsbe küldte Báthory Istvánt azzal a diplomáciai feladattal, hogy egyezkedjen a magyar királyi címrõl, de János Zsigmond a török Porta biztatására visszavonatta április 21-én Báthory Istvánnal a szatmári
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megállapodás érvényességét, másrészt a törökök azzal fenyegetõztek, hogy meg fogják támadni a Keleti Magyar Királyságot is, ha a Habsburgokkal egyezséget kötnek. II. Miksa is
felrúgta a diplomáciai érintkezés legelemibb szabályait, amikor 1565. június 5-én fogságba
vetette Báthory Istvánt, aki az erdélyi fejedelemség hivatalos diplomáciai küldöttségének
vezetõje volt, és csak két év múlva szabadult a fogságból. Báthory ezt a megaláztatást soha
nem felejtette el, mert amikor késõbb õ lett Erdély fejedelme, a hozzá forduló francia követeknek sem hajlandó németül beszélni, pedig ezen a nyelven nagyon jól tudott.
I. Miksa, felrúgva I. Ferdinánd és a török szultán között 1562-ben létrejött békeszerzõdést, I. Ferdinánd halála után (1564.07.23.) igyekezett minél nagyobb területeket megszerezni a Keleti Magyar Királyságból, amit a török porta egyenesen hadüzenetnek ítélt. A
Habsburg-pártiak a Keleti Magyar Királyság elleni támadásokban úgy viselkedtek, mint egy
közönséges ellenség, rabolva, fosztogatva és a magyar lakosság lemészárlásával foglaltak el
jelentõs területeket.
I. Szulejmán szultán 1566. májusában megindult Bécs ellen, János Zsigmond pedig június 29-én a három erdélyi nemzet küldöttségével közösen nagy külsõségek között megjelent
Zimonyban a szultán elõtt. János Zsigmond meg kellett jelenjen a török szultán elõtt, hiszen
tisztáznia kellett a Keleti Magyar Királyság helyzetét, ugyanis a Habsburgok beárulták a
szatmári egyezséget a törököknél. I. Szulejmán hadserege e találkozót követõen Bécs felé
akarta folytatni útját, azonban elakadt Szigetvárnál és maga a szultán is meghalt az ostrom
közben szeptember 6-án.
Ebben az idõben ad a török szultán János Zsigmond részére athnámét (királyi címét megerõsítõ szultáni okiratot), mely nagy jelentõségû, ugyanis ez Erdélynek a Portához való viszonyát szabályozta. Ebben a szerzõdésszerû okmányban Szulejmán megesküdött, hogy János
Zsigmondot és Erdélyt soha semminemû szükségben el nem hagyja, amit, ha nem teljesítene,
„az nagy Istennek és az õ igazságának haragja szálljon a fejére”. A szultán ígérte, hogy az országot és fejedelmet szabadságában örökre megtartja és oltalmazza; beleegyezett abba, hogy
János Zsigmond esetleges halála után az ország azt válassza fejedelmül, akit akar. Ezért cserébe a szultán azt kívánta, hogy János Zsigmond az adót (10 ezer arany) évenként pontosan szolgáltassa be.
A szultán egy fermánjában arra is figyelmeztetette János Zsigmondot, hogy a háborúra,
a német-római császár megtámadására õ is tegyen meg mindent és legyen kész a németek
megtámadására. A szultán gazdag ajándékot küldött János Zsigmondnak, nemes fajtájú lovakat, arany szálakkal átszõtt és gyöngyökkel ékesített kaftánt, csodás mívû arany övet, egy
pallost, melynek markolata és hüvelye aranyból volt, drágakövekkel ékesítve. Ennél is azonban sokkal többet ért az, hogy Szülejman athnáméja biztosította az Erdélyt esetlegesen
megtámadó hatalmakkal szemben, amire igen nagy szükség volt, mert az erdélyi külpolitika
ezt megelõzõen ingadozott a két nagyhatalom között. A Habsburg Birodalom azonban továbbra is be akarta kebelezni Erdélyt,
megszüntetve minden önállóságát az egykori erõs magyar államnak.
Az erdélyi külpolitika erõs alakja volt ebben az idõben Bekes
[Békés] Gáspár, õ irányította az erdélyi magyar külpolitikát, ami
lényegében a „magyar nemzeti királyság eszméjének szolgálata volt.
Politikai vezéreszméje az volt, hogy a nagyváradi békében
Szapolyai Jánosnak jutott területeket, Erdélyt és Magyarország
északkeleti részét János Zsigmond birtokában megtarthassa. Békés politikai célját a török segítséggel akarta megvalósitani. Ez a
politika az 1566-iki athnaméval diadalra jutott.”65
János Zsigmondnak 1566-ban kötött szövetsége Erdélyre és
I. Szulejmán szultán általában a magyar nemzet fennmaradására igen nagy jelentõségû volt és sokan alaptalanul ítélik el a törökökkel kapcsolatos po42
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litikáját, de látni kell azt, hogy „János Zsigmondnak a török szövetséggel nem az volt a célja, hogy a mohamedán világgal a XVI. század erõs keresztény szellemét elnyomja, hanem
politikai szükségszerûségbõl ezzel akarta megmenteni a magyar nemzetet, annak alkotmányát s a vallásszabadságot. Buda helyett Gyulafehérvár lett a magyar nemzeti politika középpontja s János Zsigmond ezzel véget vetett a bizonytalan kapkodásnak, mely hol a Habsburgokhoz, hol a portához vonta az ország sorsának intézõit. Ezzel biztos hitet és bizalmat öntött a lelkekbe a független választó fejedelemség, a szabad Erdély kialakulására, fejlõdésére. Ez János Zsigmondnak egyik elévülhetetlen nagy érdeme.”66
Ekkor létesül az elsõ erdélyi diplomáciai követség, melyet erdélyi háznak is neveznek,
ettõl kezdve intézményesül az erdélyi diplomáciai jelenlét a török fõvárosban, Konstantinápolyban (vagy ahogy a törökök nevezték, Isztanbulban).
Sokan természetesen a mai napig is felemlegetik, hogy az erdélyi magyarok a törökkel
cimboráltak, pedig csak annyi az igazság, hogy meg kellett találják azokat a túlélési lehetõségeket, amelyek biztosíthatták a magyar nemzet távlati megmaradását, mert ahogy késõbbi történelmünkben is számtalan példa van rá, hogy a magyarság gyors betagozódása a
Habsburg Birodalomba nemzetünk végleges megszûnéséhez vezetett volna.
Természetesen látni kell azt is, hogy a török szultán „barátsága” is egy olyan jól megalapozott politikai elképzelés, amelybe nem fért bele a teljes magyar független állam léte, a három rész újraegyesítése. A török kihasználta a három részre szakadt Magyarország helyzetét, és távlati érdekei is ezt kívánták, sõt igyekezett minél nagyobb darabot kihasítani hol
nyugaton, hol északon, de még az Erdéllyel szomszédos területekbõl is.
János Zsigmond a hit dolgában rendkívül türelmes volt, neki köszönhetõ az, hogy Erdély
földjét elkerülték a véres vallásháborúk. Az újra mindig fogékony fejedelem gyakran vett
részt a hitvitákban, ezeken a vitákon türelmesen hallgatott, nem akart erõszakosan egy kizárólagos felfogást kierõszakolni. Neki is köszönhetõ, hogy a protestantizmus egyre inkább
elterjedt a magyarság között. 1567-ben megjelentek Kolozsvárott Dávid Ferenc elsõ unitárius mûvei: a Rövid magyarázat és a Rövid útmutatás. A hitviták eredményeképpen maga
János Zsigmond is unitárius hitre tért, mint ahogy az akkori erdélyi magyar társadalom elég
jelentõs része is.
Érdekes epizód Erdély történelmében 1567. pünkösdje, amikor lehetséges, hogy egy kisebb összecsapás történt a csíki katolikus székelyek és János Zsigmond között (ha igaz a legenda). A monda szerint a Tolvajos-tetõn lezajlott csatában a gyergyói és csíki székelyek legyõzték János Zsigmond hadait. Annál is érdekesebb a csíksomlyói búcsúhoz köthetõ csata
története, hogy több mint egy évszázadon keresztül senki nem említi. Sokan vannak olyanok, akik szerint a sokat hivatkozott csata meg sem történt. Én azon a véleményen vagyok,
hogy ha megtörtént, akkor sem lehetett olyan jelentõs ütközet, hanem inkább egy csetepaté lehetett, ugyanis több mint egy évszázadon keresztül senki említést sem tett róla. Csak az
Erdélyi Fejedelemség leigázását követõ idõkben, amikor beindul az osztrák nyomásra a
rekatolizáció, akkor történik az elsõ írásos említés. Épp ezért az egész történetet meg is lehet kérdõjelezni. A csíksomlyói Babba Mária tisztelete, mely késõbb Szûz Mária tiszteletével azonosul, viszont sokkal, de sokkal korábbi, mint 1562, ugyanis a magyar mitológiában
emlegetett Babba Mária az évezredek ködébe vesz.
János Zsigmond nem valószínû, hogy résztvett a Tolvajos-hágónál lezajlott összecsapásnál (ha volt egyáltalán ilyen), mert ebben az idõben súlyos beteg volt, olyannyira, hogy még
a végrendeletét is elkészítette. Az erdélyi országgyûlés 1567. június 23-ra összehívott ülésén
éppen János Zsigmond súlyos betegsége miatt intézkedéseket tesz arra az esetre, ha a súlyos beteg fejedelem meghalna.
A híres csíksomlyói búcsú történetével kapcsolatosan Simén Domokos 1998. október 25-én
megtartott elõadásában nagyon érdekfeszítõ ismertetést tartott a Dávid Ferenc Egylet összejövetelén. Ebbõl tudhattunk meg olyan információkat, amelyek jogos kérdéseket vethetnek fel
minden elfogulatlanul gondolkodó emberben. A csíksomlyói búcsú János Zsigmondhoz köthe43
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tõ eseményét elõször csak 1727-ben említette Kolozsvári Pál jezsuita atya a pünkösdi búcsú alkalmával. A jezsuita atya szerint a kolozsvári jezsuiták Domus históriájában meg volt írva a történet és ezt a leírást Péterffi Domokos ferences szerzetes atya kimásolta a csíksomlyói szerzetesek számára. Ezt a történetet egyébképpen Cserei Farkas írta meg 1780-ben, de Cserei szavahihetõségével kapcsolatosan mindenképpen meg kell említenem, hogy éppen õ volt az a Habsburg
császári tanácsos, rovásírás eltüntetõ, aki 1768-ban a csíkszentmihályi deszkára rótt rovásírást elvitte Bécsbe, ahol örökre nyoma veszett. Endes Miklós szerint Henter Antal báró, a Habsburgok híve, már 1717-ben egy emlékoszlopot akart emelni a Lónyuggatói ún. csata színhelyére.
Ami a legkülönösebb, hogy 1567-tõl kezdõdõen egészen a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc befejezéséig, illetve Magyarország és Erdély Habsburgok általi végleges megszállásáig,
egyetlen történelmi feljegyzést nem lehet találni, amely megerõsítené a jezsuiták elméletét. Pedig ennél sokkal kisebb eseményekrõl elég részletesen szólnak pl. az Erdélyi Országgyûlési Emlékek, vagy más történelmi források. A csíksomlyói búcsú eredete azonban sokkal régebbi 1567nél vagy 1557, illetve 1562-nél, mely dátumokat még szokták emlegetni, minden történelmi forrásra való utalás nélkül. Az elsõ írásos említése a búcsúnak már 1444. január 27-én IV. Jenõ pápa által kibocsátott bullában van. A moldvai magyarok, akik éppen nem vehettek részt sem az
1557-es, sem az 1567-es ún. ütközetben, mégis évszázadok óta járnak a csíksomlyói búcsúra.
Minden valószínûség szerint a csíksomlyói búcsú összefügghet a magyarság õsi, régi hitével, amikor a Somlyó hegyén a Napistent tisztelve és a Napbaöltözött Asszonyt, vagy Napkirálynõt, másképpen a Babba Máriát imádták a tavaszvárás ünnepén, ahonnan nyírfaágakat felszentelve tértek haza lakóhelyükre. Babba Mária boldogasszony nevét késõbb Szûz Mária vette át a legutóbbi idõben, de a gyökerek a régi, õsi magyar mitológiában vannak. Éppen a Somlyó hegyén volt
látható az a két régi kõ, melyekre ugyanaz a Nap motívum volt rávésve, mint a székelyek kapuin szereplõ kapukon. A pünkösdi búcsú legnagyobb eseménye a pünkösdkor felkelõ Nap, ami
miatt a búcsúra járók sokszor le sem fekszenek és egész éjjel várják a pirkadatot. Éppen II. János magyar király volt a hit kérdésében Európában szinte egyedülálló módon türelmes, hiszen
éppen õ vallotta azt, hogy „az Isten igéje szabadon hírdettessék, mert a hit Isten ajándéka”. Nem
szabad elfeledni azt sem, hogy Magyarország és Erdély lakosságának 90%-a a XVI. század végén valamelyik protestáns felekezethez (református, unitárius és lutheránus) tartozott és hogy
milyen körülmények között lett újra a XVIII. század vallásüldözésének következtében újra katolikus többségû. Ehhez bizonyára az erõszakon, a gályarabságon, a börtönbüntetés különbözõ
válfajain kívül a propaganda is szerepet játszhatott. János Zsigmond idejében, 1568. január
6–13. napján tartották meg Tordán azt az országgyûlést, mely mérföldkõ az emberiség szabad vallásgyakorlása tekintetében, ugyanis itt fogadták el és hirdették ki a korabeli Európában elõször a lelkiismeret- és vallásszabadság törvényét. Ezzel a törvénnyel a református,
unitárius, katolikus és lutheránus vallás is közjogi elismerésben részesült. Ettõl fogva nevezhetjük a mai napig történelmi egyháznak ezeket az egyházakat
Magyarországon és Erdélyben.
Literáti Székely Jánost, Székely Mózes édesapját János Zsigmond 1568. február 13-án Brassóból arra utasította, hogy a „székely sók” kamaraispánja a hat székely szék lófõinek és fõembereinek a rendjük és birtokaik után járó sómennyiséget adja ki. Mivel
maga Székely Mózes is késõbb a sófalvi sókamara ispánja lett, ezért
a székely sóról és sókamaráról bõvebben fogok majd szólni.
A Habsburgok nagypolitikája 1568-ban oda jut (ismét!), hogy
megegyezik II. Szelim szultánnal (Szülejmán fiával), évi 30 ezer
arany fejében. II. Miksa megtarthatta Magyarország törökök által
el nem foglalt területeit. – Amíg a Habsburg-párti történészek folyamatosan igyekeznek az Erdélyi Fejedelemség államiságát mindig úgy megbélyegezni, hogy a Török Birodalom vazallusává váltak
János Zsigmond
az erdélyiek, a Habsburgok is a Magyar királyságért tulajdonképcímere
44
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pen adót fizettek a Török Birodalomnak. Ezt sem volna szabad elfeledni. A betegeskedõ János Zsigmond 1570 augusztusában egyzségre jutott Habsburg Miksa királlyal és lemondott magyar királyi címérõl, a továbbiakban csak Erdély fejedelme címet viselte. Az 1570. augusztus 16-i egyezség értelmében János Zsigmond elismerte Miksát az egész kereszténység fejének és Magyarország urának. A speyeri egyezményben rögzítették, hogy János Zsigmond csak Erdély és a
magyarországi részek fölött uralkodik, mint fejedelem, melynek címét utódai is örökölik, de fiú utódok nélkül Erdély a
Torda, fejedelmek háza,
magyar királyra száll. Az egyezményben rögzítették azt is,
országgyûlések színhelye
hogy török támadás esetén mindkét fél kölcsönösen segítséget nyújt egymásnak. János Zsigmond feleségül kapja I. Miksa magyar király unokahúgát, Albert bajor herceg Mária nevû leányát. A fiatal magyar uralkodóról a történelmi leírásokban fõleg a pozitívumokat emelték ki az utókor számára: termete közepes, testalkata sovány, haja szõke, bõre finom, arca hosszúkás, ajka vékony volt. Testalkata ellenére sokat vadászott, lándzsát vetett és jó célbalövõ volt, tehát mai szóval sportos
alkata volt. János Zsigmond szerette a táncot, a zenét, az éneket, õ maga is jó lantjátékos és
fuvolás volt. Megbecsülte a tudósokat, sokszor órákig hallgatta a tudósok vitáit. A magyar
nyelven kívül beszélt lengyelül, olaszul, németül, románul, latinul, görögül és törökül. (Vajon
a Habsburgok hány nyelven tudtak beszélni abban a korban?) Sajnos azonban az étkezésben
és az ivászatban nem ismerte a határt, ami a leírások szerint hozzájárulhatott bélperforációhoz és korai halálához. (Hacsak nem valami méregkeverés áll a hirtelen halál mögött, amit az
akkori orvostudomány még nem tudott felfedezni.) János Zsigmond halála elõtt beutazta Székelyföldet, ahol megígérte, hogy a székelység panaszait ki fogja vizsgálni és a segesvári végzéseket jóvá fogja tenni, de azt is tudta, hogy csak országgyûlési végzéssel lehet az országgyûlésen elfogadott határozatokon módosítani. Erre azonban nem volt ideje, mert 1571. március
14-én hajnali három órakor meghalt Gyulafehérvárott.
Az erdélyi országgyûlés 1571. április 1-jén ül össze, hogy intézkedjen II. János király temetésérõl. Az országgyûlési végzés többek között elõírta, hogy minden egyes székely székbõl 10 követ jelenjen meg a következõ, május 17-i országgyûlésre, hogy a temetési kérdések
mellett tartsák meg a fejedelemválasztó gyûlésüket.
János Zsigmondot 1571. május 23-án temették el, unitárius szertartás szerint, a Szent
István által alapított gyulafehérvári székesegyházban. Sírja most is ott van, édesanyja, Jagelló Izabella királyné és Hunyadi János sírhelye mellett. E díszes szarkofágok a magyar – temetkezéssel és az elhunytak örökre emlékezõ – képzõmûvészet jelentõs alkotásai. A szarkofágokat a viharos erdélyi történelem viszontagságai miatt sajnos több alkalommal feltörték.
Mihály havasalföldi vajda 1599-ben például. Valószínû akkor tûnhetett el a II. János király
mellére elhelyezett, arannyal bevont ezüsttábla, melyre a következõ szöveget vésték eredetileg:
„Felséges Második János Fejedelem, Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb., a néhai õfelsége, János király, a lengyel Zsigmond király és Bona királyné leányától származó Izabella királyné fia, Isten kegyelmébõl Magyarország, Dalmácia és Horvátország stb. választott
királya, isteni sugallatból felékesítve a nyelvek adományával, az élet tisztaságával, a lelkierõvel, hadi szerencsével, hadicsellel és az összes hõsi erénnyel, a harc és az igazi kegyesség kedvelõje, korának XXXI. évében, március XIV. napján hajnal elõtt három órakor az övéinek
legnagyobb veszteségére és gyászára, miután sokáig küszködött kólika-fájdalmakban és epileptikus betegségekben, a kíméletlen halál elragadta õt, akiben a magyar nemzetség királyi
magva, jaj, teljesen megszakadt, és fejünk koronája valóban lehullott, a hatalom pedig a külsõ nemzetekhez sodródott. Krisztus születésének MDLXXI. évében.” Szerencsére Bethlen
Farkas Erdély történetérõl írt munkájában ezt a feliratot is megörökítette.67
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Szapolyai János Zsigmond – aki mint választott magyar király II. János néven igazgatta
a Keleti Magyar Királyságot, melybõl lassan-lassan az Erdélyi Fejedelemség jött létre – halálával bezárult a magyar történelemnek egy nagyon fontos korszaka és megkezdõdött a
Magyar Királyság romjain felépült új államalakulat, amelyet már Erdélyi Fejedelemségnek
nevezünk. Erdély kiszakadása a Magyar Korona közvetlen uralma alól a magyar nemzet létfenntartási küzdelmének a bizonyítéka. Nem öncélú ez a kiszakadás a Magyar Korona közvetlen fennhatósága alól, hanem a kényszer szüleménye volt, a nemzet megmaradása a két
nagyhatalom, a Török Birodalom és Habsburg Birodalom között csak úgy valósulhatott
meg, ha a magyar nemzet szabadsága és alkotmányos berendezkedése csak egy állam keretében élhetett tovább. Európai népei nem nagyon törõdtek egyébképpen sem a magyarság
élet-halál harcával, ha nem lett volna erõs a magyarság, a Török Birodalom szorításában és
a Habsburgok elnémetesítõ politikájának közepette nem maradhatott volna fenn. Szapolyai
János Zsigmond biztosította a külsõ hatalmak felé Erdély szabad fejedelemválasztását, melyet végül a Habsburg Birodalom is elismert 1570-ben a speyeri szerzõdéssel, még ha kelletlenül is, és csak a vajdai címet írva elõ egy tõle független ország vezetõjének. A Török Birodalom és más hatalmak az Erdélyi Fejedelemség vezetõjét nem vajdának, hanem fejedelemnek, sõt királynak szólították.

János Zsigmond
szép erdély elsõ fejedelme
egyeseknek már második királ
miután székely fintort vágtál
törökülésben fogadott szolimán
mégiscsak sikerült jelölt dátum
addig fülelted a hitvitát
amíg az eszméletlen fátum
kicsikart egy respublikát
a hitben s néha legalább
feladunk többféle hibát
jöhet a feketeleves
harminckettõ lettem maholnap
s bár koszorúba sose fonnak
országol ok s ez hiteles 68

II. János magyar
király szarkofágja
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II. 1. Székely Mózes Báthory István
fejedelemsége alatt

J

ános Zsigmond korai halála befejezte a Magyar Királyság
agóniáját, hiszen halálával bezárul a magyar nemzet, magyar jog szerint választott királyainak sora – még akkor is,
ha késõbb Bocskay Istvánt és Bethlen Gábort is magyar királynak
választották – és megszületik a Habsburgok uralta Magyar Királysággal együtt, az ország keleti felébõl létrejövõ Erdélyi Fejedelemség. János Zsigmond halála elõtt sikerül elismertetni az önálló erdélyi fejedelemséget. Habsburg Miksa el kellett ismerje a
rendek szabad fejedelemválasztó jogát. János Zsigmond Erdély
fejedelmi trónjára a legalkalmasabbnak Bekes Gáspárt, a fejedelmi kancellária vezetõjét tartotta, aki egyébképpen székely származású volt. Bekes Gáspárnak már édesapja is vitéz székely volt,
Báthory István
aki szolgálataiért a lugosi vicebáni méltóságot szerezte meg.
erdélyi fejedelem
Az erdélyi rendek az 1571. május 17-re összehívott országgyûlésen nagy számban jelentek meg. Fõleg a székelyek remélték, hogy a János Zsigmond idejében elszenvedett sérelmeket orvosolni tudják, a tövisi táborban megjelent Báthory István
lecsendesítette a lázongó székelyeket és megígérte sérelmeik orvoslását. János Zsigmond
unitárius szertartás szerint celebrált 1571. május 23-i temetése után, a protestáns (református, unitárius és lutheránus) többségû erdélyi országgyûlés május 25-én megválasztotta fejedelemnek szilágysomlyói, vagy ahogy korában nevezték, somlyai Báthory Istvánt, a humanista mûveltségû, diplomáciában jártas, kemény katonaként ismert, több nyelven beszélõ római katolikus fõurat.
Báthory István 1533. szeptember 27-én született Szilágysomlyón. A Báthoryaknak két
nagy ága volt, az egyik az ecsedi ág, a másik a szilágysomlyói ág, vagy ahogy még rövidebben nevezték ez utóbbiakat, a somlyói vagy somlyai Báthoryak. Mindkét Báthory ág sok jelentõs személyt adott a magyar nemzetnek. Mégis a külföldiek többsége azonban nem a híres törökverõ Báthoryakat ismeri, hanem az ecsedi és somlyói közös ágból származó Báthory Erzsébetet. Báthory Erzsébet édesapja ecsedi ágból származó Báthory György, anyja pedig a somlyai ágból származó Báthory Anna volt. Báthory Erzsébet 1575. május 8-án férjhez
ment a híres törökverõ, fekete bégnek is nevezett Nádasdy Ferenchez, mely házasságból
négy gyermek maradt hátra, míg Nádasdy 1603 végén vagy 1604 elején eltávozott az élõk sorából. Nádasdy halála után Báthory Erzsébetet egyre gyakrabban kezdték vádolni azzal,
hogy szadizmusra hajlamos, és fiatal lányok vérében fürdik, akiket megkínoz, majd megöl.
Egészen nagy irodalom kerekedett Báthory Erzsébet legendájából, ám hogy ennek mennyi
lehet az alapja, azt nem lehet tudni, hiszen nagyon sok könyv született pro és kontra. Nem
célja ennek a könyvnek, hogy Báthory Erzsébet vélt vagy valós tetteit boncolgassa, csak meg
kell jegyeznem azt, hogy sajnálatos módon Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király tetteirõl közel sem született annyi írás, a magyar vagy a külföldi irodalomban.
Báthory István apja az idõs, somlyói Báthory István, I. János magyar király erdélyi vajdája volt, de apja korai halála miatt a fiatal István neveltetésérõl Várday Pál esztergomi érsek gondoskodott. Várday még gyerekként bemutatta az ifjú Báthoryt I. Ferdinánd királynak. Báthory István mûveltsége messze kiemelkedett kora fõnemeseihez viszonyítva, hiszen
fiatal korában, apródként elsajátította Európa korabeli tudományos újdonságait és megtanult több nyelvet. Késõbb beutazta Európát, majd 1549-ben az itáliai Paduában olyan egye47
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temi tanulmányokat végezhetett, amely nem sok magyar úrnak adatott meg. Padovai tanulmányainak is köszönhetõ, hogy Báthory István nemcsak kitûnõen megtanult latinul, hanem
olyan magas fokon sajátította el a szónoklás tudományát latinul, hogy amikor Lengyelország
királya lett, a lengyel szejm tagjai csak csodálni tudták ékesszólását.69 Egész fiatal még, csak
23 éves, amikor egy bandérium élén fogadja a hazatérõ Izabella királynét és fiát, János Zsigmondot. 1559-ben Báthory már erdélyi fõkapitány, és ilyen minõségében több alkalommal
járt Bécsben, a Keleti Magyar Királyság diplomatájaként. Diplomata életének soha nem feledhetõ epizódja, amikor 1565-ben II. János király küldötteként a magyar trónra áhítozó
Habsburg Miksa fogságra vetette Báthory Istvánt, semmibe véve a nemzetközi jog akkori
legelemibb szabályait. Báthory csak két év múlva szabadult ki a megalázó börtönbõl, ami
miatt késõbb soha nem volt hajlandó megszólalni sem németül, pedig nagyon jól elsajátította a német nyelvet. Késõbb, mint fejedelem sem beszélt németül, még saját alattvalóival, az
erdélyi szászokkal sem. Az erdélyi, 1571. május 17-i országgyûlés döntésében bizonyára nagy
szerepet játszott az a tény, hogy az egyébként unitárius (tehát az erdélyi protestáns többséghez tartozó), mûvelt, diplomáciában jártas és ugyancsak kemény katonaként ismert Bekes
Gáspárt a Habsburgok is támogatták. Miksa király, nem törõdve a rendek szabad választásával, Bekes Gáspárt még a fejedelemválasztó országgyûlés elõtt kinevezte Erdély vajdájává. Az erdélyi rendek épp a magyarságot bekebelezni akaró törekvésként értékelték Habsburg Miksa támogatását, és az erdélyi nemzetek közül csak a székelyek egy része kezdett lázongani Báthory ellen. A lázongáshoz az is hozzájárult, hogy a gyulafehérvári országgyûlésen Báthory István utasítást adott ki a székely nép összeírására, eleget téve az 1571. évi III.
Tc. utasításának, hogy minden székely székben írják össze a székelyeket, abból a célból,
hogy tudják megadóztatni.70 A székelyek egy részének lázongásától eltekintve az erdélyi rendek többsége szilárdan kiállt Báthory mellett, mert a Török Birodalom közvetlen közelében
lévõ Erdély felelõs vezetõi tudták, hogy Európa akkori keresztény hatalmai – beleértve a
Habsburgokat is – nem tudnák megakadályozni Erdély és a maradék Keleti Magyar Királyság beolvasztását a török birodalomba, ezért Báthory István is, igazi reálpolitikusként, elfogadta a török szultáni athnámét, melyet az országgyûlésen 1571. augusztus 18-án ki is hirdettek. Az erdélyi fejedelemség önállóságát, s ennek következtében az erdélyi rendek szabad fejedelemválasztó jogát mind Miksa király, mind a török szultán nemzetközi jogi erõvel
bíró szerzõdésben ismerték el, de mindketten azt szerették volna, hogy a rendek azt válaszszák meg, akit õk kívánnának saját hatalmi érdekeik szempontjából az erdélyi trónra.
Báthory amúgy titokban hûséget esküdött II. Miksának is, de a német-római császár,
folytatva elõdeinek több évszázados politikáját Magyarország bekebelezésére, nem elégedett meg a formális esküvel, hanem a sokkal lojálisabb Bekest támogatta. Már 1571. szeptember elején az uszításnak foganatja is lett, mert a csíki és a gyergyói székelyek szervezkedni kezdtek Báthory István ellen. A csíki és a gyergyói székelyek lázadását Báthory – a székely fõrendiek és a székely lófõk közremûködésével – 1571. október 6-án leveri, mely tényrõl tájékoztatja Miksa királyt is. A forrongás és a lázadás mögött minden bizonnyal a Habsburgok által biztatott Bekes Gáspár sértettsége és hatalmi ambíciói álltak.
Az unitárius vallású Bekes Gáspár azt a politikai irányt képviselte, amely a Habsburgok
hatalmi érdekkörébe szerette volna állítani Erdélyt, a római katolikus Báthory István pedig
igyekezett Erdélynek a török portához való viszonyát is fenntartani, hiszen látta azt, hogy a
Habsburgok nem tudják megvédeni a magyar nemzeti érdekeket a törökökkel szemben. Sõt
a Habsburgok Magyarországért adót is fizettek a török szultánnak, ezt több alkalommal is
hangsúlyozni kell, mert a Habsburg-párti magyar történészek elfogultságukban igyekeznek
errõl a tényrõl sorozatosan megfeledkezni. Az erdélyi rendek túlnyomó többsége is meg volt
gyõzõdve a Castaldo-féle kísérlet tapasztalatai után, hogy a Habsburgok nem képesek csatlakozás esetén Erdélyt a török veszedelemtõl megvédeni, másrészt pedig uralmuk nem is
volt kedvezõ Erdély nemzeti és vallásos szabadságára, hiszen a magyar nemzeti érdekeket a
Habsburgok ellenségesen kezelték, mivel ellentétes volt nagypolitikai elképzeléseikkel a
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magyar függetlenség. Másrészt vallási szempontból sem nézték jó szemmel a protestantizmus terjedésével, a katolicizmus visszaszorulását és a vallási tolerancia létrejövetelét Erdélyben. Erdély rendjei alig választották meg Báthory Istvánt fejedelmüknek – aki egyébképpen elismerte a törökök fennhatóságát, de biztosította Miksa királyt is arról, hogy vele
szemben a hûséget megtartja –, szembetalálkoztak a Báthory elleni szervezkedéssel. Bekes
Gáspár ugyanis nem nyugodott bele a fejedelemválasztó gyûlés döntésébe, hanem izgatni
kezdett Báthory uralma ellen, ehhez megkapta Miksa király kinevezését ahhoz, hogy Erdély
vajdája lehessen. Bekes eleinte nem mert nyíltan fellépni Báthory ellen, hanem egyelõre a
passzív ellenállást folytatta, és bezárkózott Fogaras várába, azt remélve, hogy az örök elégedetlenkedõ székelyek melléje állnak és a Habsburgokhoz húzó szászok tõszomszédságában
megvárja a kellõ pillanatot, amikor meg tudja buktatni Báthory uralmát.
Báthory fejedelem Bekes Gáspár ellen az 1571. október 31-re összehívott medgyesi országgyûlésen panaszt és vádat emelt. Ezen az országgyûlésen Bekes Gáspár hívei is megjelentek, aminek következtében a gyûlés lefolyása nagyon zajos volt. Az országgyûlés Bekest
elmarasztalta a lázadás szítása miatt, aminek az lett a következménye, hogy Bekes Gáspár
Erdélybõl kénytelen volt elmenekülni a Miksa király által igazgatott országba. Bekes azonban itt sem nyugodott meg, és továbbra is szervezkedett Báthory ellen.
A székelyek egy részének lázadása után 1571. november 19-vel az erdélyi országgyûlés
fontos döntéseket hozott Kolozsvárott. Az országgyûlés János Zsigmond és Izabella birtokadományait részben visszavonta, részben elrendelte felülvizsgálásukat és kimondta, hogy az
országgyûlésre szóló meghívó kötelezõ erejû. Döntöttek arról, hogy a közszékelyek támadásban részt vett vezetõit elfogják, és szigorúan megbüntetik, a lázadásban részes közszékelyeket pedig arra kötelezték, hogy a váradi vár építkezésén, több hónapon keresztül ingyen
dolgozzanak. Egy szász krónikás leírása szerint a lázadásban részt vett székelyeket Báthory
kegyetlenül megbüntette, a bûnösök orrát, fülét és ajkát levágatta.
Többszöri országgyûlési határozat ellenére Bekes Gáspár folyamatosan szervezkedett a fejedelmi hatalom megszerzése érdekében 1572–1574 folyamán is, de a Báthory István vezette
konszolidációt már nem tudta megakadályozni. Báthory tiszteletben tartotta Erdélyben a protestáns többségû lakosok vallási érzelmeit, de igyekezett megújítani a római katolikus egyházat
is azzal, hogy jól képzett jezsuita tanítókat kért, az oktatás színvonalának emeléséért. Az erdélyi országgyûlés 1573-ban törvényben fogadta el a protestáns hit mellett a katolikus hitet is. Báthory uralkodásának elsõ éveiben impozáns emléket állított Izabella királyné és János Zsigmond emlékének, amikor Magyarország egyetlen épen maradt, gyulafehérvári székesegyházában – melyet Szent István alapított – fehér márvány síremlékeket helyezett el. Izabella királyné
és János Zsigmond szarkofágjai a mai napig is láthatók, annak ellenére, hogy az erdélyi viszontagságos történelem folyamán többször megrongálták és feltörték. Ezek a szarkofágok ékes bizonyítékai a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség jogfolytonosságának. Báthory rövid erdélyi uralkodása és tartózkodása idején rendbehozta az ország gazdasági helyzetét, újjáépítette a bányákat, olyan kiváltságokat adott a kereskedõ rétegnek, hogy hamarosan felpezsdült a kereskedelmi élet, mivel egyre több külföldi kereskedõnek tette lehetõvé az Erdélyben való kereskedést. A békés építõmunkának köszönhetõen még az erdélyi szászok is kivétel nélkül
Báthory fejedelem hûségére tértek. A reneszánsz fejedelmi udvarba, a kereskedõkön kívül egyre több mûvész, orvos és írástudó jelent
meg, emelve ezzel az erdélyi fejedelmi udvar színvonalát.
Érdekes színfoltja a XVI. századi erdélyi történelemnek a francia Pierre Lescalopier, IX. Károly franciaországi követének utazása
1574-ben Erdélybe. Pierre Lescalopier 1574. június 24-én érkezett
Erdélybe azzal a céllal, hogy megbeszéléseket folytasson Báthory
IX. Károly
István erdélyi fejedelemmel, aki szeretetett volna megnõsülni.
francia király
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Franciaország királya konstantinápolyi nagykövetét, Pierre Lescalopiert küldte a házassági tárgyalások lebonyolítására, ugyanis Báthory fejedelem házasságra kívánt lépni a király unokahúgával, Chateauneuf kisasszonnyal. A francia követ útleírásából megtudhatjuk: 1574. „Július 3án tisztelegtem elõször a Somlyó örökös urainak nemes családjából eredõ Báthory István fejedelemnél. Igen szívélyesen fogadott, kezét nyújtotta, megszorította kezemet, ami nagy kitüntetés, és nem engedte, hogy megcsókoljam a kezét. Átnyújtottam neki a daxi püspök megbízólevelét. Hosszan tárgyalt velem latinul a benne foglaltakról, és kikérdezett mindenrõl, amit utazásom során láttam és megtudtam. Majd utasított, hogy keressem föl kancellárját, Berzeviczy
Márton urat, és tanácsosát, Blandrata urat, aki – a fejedelem szavai szerint – francia, akár jómagam.”71
A Török Porta egyébképpen nem nézte jó szemmel az Erdélyi Fejedelemség és Franciaország között egyre szorosabbá váló politikai együttmûködést, amelyet ráadásul házasságkötéssel is igyekeztek volna megpecsételni.
Pierre Lescalopier csak 1574. július 9-én tudja meg, hogy IX. Károly, Franciaország alig
24 éves uralkodója tragikus hirtelenséggel elhunyt, 1574. május 30-án, Valois Henrik pedig
lemondott Lengyelország trónjáról, azzal a céllal, hogy Franciaország királya lehessen. Ezzel a francia követ házassági szerzõdéssel kapcsolatos tevékenysége okafogyottá vált. Ettõl
függetlenül Lescalopier egy jó ideig még Báthory fejedelem kegyét élvezi. Az Erdélyi Fejedelemség fejlettségi szintjét jelzi Lescalopier tömör megjegyzése arról, hogy a Gyulafehérváron lévõ fejedelmi palotába Báthory István egy mérföld hosszúságú vízvezetéket készíttetett, hogy a fejedelmi palotát megfelelõ magas szinten lehessen mûködtetni.
Megtudjuk úti beszámolójából azt is, hogy milyen díszes sátra volt Báthory István fejedelemnek: „Megmutatták nekünk az utolsó királynak, János Zsigmondnak kastélyhoz hasonló hadisátrát, amelyet egy mezõn vertek fel; csipkés oromzatú vászonfalai – elõl-hátul
nagy kapuval – messzirõl kõfalnak látszottak. Belül négy nagy teremre oszlott, mellettük
négy kisebb a ruhák tárolására. A sátor közepén nagy terem, a falaknál istállók, valamint a
lovászok és szolgák szállásai. Minden kötél selyembõl készült.”72
A francia követ meglepetéssel veszi tudomásul, hogy a több nyelven beszélõ Báthory fejedelem „nem volt hajlandó németül tárgyalni Le Normand úrral, Franciaországnak e házassággal
kapcsolatban hozzáküldött követével, úgyhogy tolmács útján folytatták megbeszélésüket, mivel
Le Normand úr nem tudott latinul. Pedig a fejedelem egyébként nagyon jól beszélt németül.
Ugyanezért az uralma alatt levõ, mindenkor németek által õrzött és lakott hét város követeivel
és elöljáróival sem beszél soha más nyelven, csak latinul vagy magyarul. Nem szerette, ha olyan
ország nyelvén szólnak hozzá, amelyet a szultán gyûlölt.”73
Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy Báthory István sohasem felejthette el azt a
megalázást, amikor János Zsigmond fejedelem követeként két évig fogságban tartották a
Habsburgok, teljesen semmibe véve a kor akkor is érvényes diplomáciai szabályait, a nemzetközi jogot és a vendéglátás legelemibb szabályait. Báthory egyébképpen a latin nyelvrõl
az olasz nyelvre váltotta a szót a francia király követével, és ekkor ismerte fel Lescalopier
azt, hogy egyetemista kollégák voltak egykor Pádovában a jelenlegi fejedelemmel.

2. Székely Mózes a fejedelmi testõrség parancsnoka
A Habsburgok továbbra sem tudtak belenyugodni abba, hogy az erdélyi fejedelemséget
nem tudják érdekszférájukba vonni, ezért továbbra is támogatták Bekes Gáspárt. Bekesnek újból sikerült az elégedetlenkedõ székelyek és a fõurak egy részét pártjára vonni. Miksa segítségével pedig Bekes Gáspár tekintélyes haderõt gyûjtött és 1575 nyarán betört Erdélybe. Az erdélyi szászok Bekeshez való csatlakozását nem lehet véletlenszerûnek tekinteni, hiszen a szászok – a vérségi kötelékek miatt is – hagyományosan a Habsburgok oldalán álltak. Ismert a régi mondás, hogy a vér nem válik vízzé. A székelyek 1562-tõl kezdve mindig keresték annak a lehetõségét, hogy újból visszakapják szabadságjogaikat, hiszen nem tudták és akarták tudomásul
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venni, hogy a ius regium, a királyi jog érvényesült már János Zsigmond intézkedésével kezdve.
Fõleg a gyergyói lófõk, a csíki és a marosszéki közszékelyek csatlakoztak nagy számban a Báthory elleni felkeléshez. A csíki és gyergyói székelyek útjukban megtámadták és feldúlták a kincstári bányákat, a lövétei vashámort, a kénbányát és sófalvi sóbányát. Útjukban minden fegyverforgató székelyt arra kényszerítettek, hogy csatlakozzon a Báthory elleni felkeléshez. A csíki
székelyekhez az udvarhelyszéki székelyek egy része is csatlakozott, akik Báthory ellen akartak
indulni, de Báthorynak sikerül a székelyek egy részét lecsendesíteni, a többséget pedig elválasztani egymástól, úgyhogy végül a többség el sem jutott Bekes táborához.
Bekes Gáspár 1575. június 1-jén jelentõs sereggel támadást indított Báthory István fejedelem ellen. Bekes seregében számos magyarországi fõúr között ott találjuk a kor legnagyobb magyar költõjét, a felvidéki Zólyom várában született Balassi Bálintot is. Balassi János, Balassi Bálint édesapja a bécsi udvarnak engedelmeskedve 1575-ben csapatot küldött
Erdélybe, hogy segítse a Habsburg elképzeléseket megvalósítani. Balassi János az összegyûjtött csapat vezetését fiára, a 21 éves Bálintra bízta. A Balassi Bálint által vezetett csapat feladata az volt, hogy csatlakozzon a Báthory István erdélyi fejedelem ellen induló Bekes Gáspár seregéhez. Balassi Bálintot azonban már Erdély határában elfogták. Így került Balassi
az erdélyi udvarba, ahol rangjához illõen bántak vele. Báthoryt egy év múlva lengyel királylyá választják, s Balassi Bálint az új király kíséretének tagjaként ízleli meg a lengyel királyi
udvar életének gyönyörûségeit. Igazi udvari ember vált belõle. Balassi Bálint értett a kardforgatáshoz, de ezen kívül mûveltsége is kiemelkedett kortársai közül, hiszen nyolc nyelven
tudott a magyaron kívül: latinul, szlovákul, horvátul, lengyelül, románul, törökül, németül és
olaszul. Bécsben viszont nem nézték jó szemmel az ifjú Balassi felségárulását, és büntetésképpen újra el akarták fogatni az apját, Balassi Jánost. Balassi Bálint 1577-ben indul haza,
de mire Liptóújvárra ért, apját már nem találta az élõk sorában.
Báthory István seregében viszont ott találjuk Erdély egyik legvitézebb székely katonáját,
a fiatal Székely Mózest, Literáti Székely János, a sófalvi székely sókamarás fiát. Bekes seregét Székelyföld felé vezette, ugyanis abban reménykedett, hogy a lázongó székelyek melléállnak Báthory István ellenében és reményeiben nem is csalatkozott, ugyanis Andrássy Péter, Csík- és Gyergyószék királybírájának vezetésével mintegy 2000 csíki és gyergyói lovas
székely és még több gyalogos székely jelent meg a Habsburg-párti táborban. Andrássy Péter fellépésének késõbb meg is lett a jutalma, ugyanis 1580-tól a gyönyörû Krasznahorka vára kapitánya lett, öt évvel késõbb pedig Krasznahorka és környékének tulajdonosa lett, felemelkedve a fõnemesi ranglétráig, családja pedig egészen a XX. századig számottevõ helyet
szerzett a Habsburg-párti Magyarországon.
A székelység ebben a polgárháborús helyzetben is két részre oszlott, egyik részük Bekes
pártján, míg a többiek Báthory István pártján foglaltak állást, harmadik részük pedig várakozó álláspontra helyezkedett. Az erdélyi Radnót melletti összecsapásban „Báthory seregébõl sokan, részint úszva, részint gázlót találva, átkeltek és zavarni kezdték a Bekes-pártiakat,
akik között ott volt Székely Mózes, aki tehetségével késõbb a legmagasabb tisztségre is eljutott, és bátorságával nagy megbecsülést vívott ki, amikor társaival átkelt a folyón, és rávetette magát azokra, miután pedig közülük néhányat levágott, sértetlenül visszatért övéihez. A
Bekes-pártiak azonban bátorság helyett közönyt mutatva, a Mózes által elszenvedett sértést
még könnyû csatározással sem torolták meg.”74
Székely Mózes kiváló katonai képességei és rettenthetetlen bátorsága ekkor kap igazán
teret, hiszen Báthory István elsõ nagy gyõzelmét õ segíti elõ, amikor Radnótnál kardját a
szájába fogva átúszik a Maroson és a viadalban levág egy katonát és ezt követõen is oly rendkívüli módon harcolt, hogy Báthory hamarosan kinevezi dandárparancsnokká. E vakmerõ
fegyvertényéért a fejedelem testõrségének parancsnokává és egy székely dandár vezérévé
tette. Székely Mózest „elsõ cselekedete is rendkívüli embernek tünteti fel. Õ a székely nemzet legnagyobb fiai közé tartozik, mintha a görög félistenek sorából lépett volna közénk,
hogy tündököljön hõsi cselekedeteivel, hazaszeretõ lelke tisztaságával és példát mutasson az
51

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 52

eljövendõ szomorú megpróbáltatások idején a kortársaknak és az utódoknak!”75 Az 1575.
július 8-i radnóti csata után két nappal Bekes és Báthory seregei újból összecsapnak
Kerelõszentpál mellett. Székely Mózes ebben a csatában is meghatározó szerepet játszott,
ugyanis mint a fejedelmi testõrség parancsnoka, csapatával õ kezdi meg a Bekes-pártiak elleni harcot. „Ezek nyomába Báthory Székely Mózes vezetése alatt néhány lovas és gyalogos
testõrcsapatot – akiket ruházatuk színérõl kékeknek hívtak, és a többiek közül messze kiemelkedtek – elõreküldött, hogy megkezdjék a csatát.”76 A tíz óráig tartó öldöklõ harcban,
ahol fõleg megint csak a magyar harcolt a magyar ellen, a Bekes-pártiak teljes vereséget
szenvedtek Báthory István hadaitól, mely harcban a Székely Mózes és a fejedelmi testõrség
katonái végig keményen küzdöttek a törvényesen megválasztott erdélyi fejedelem oldalán.
Az Erdélyi Fejedelemség testõrségérõl – a kék darabontokról – tudni kell, hogy ezek székelyek voltak. A székely székek kötelezettsége volt, hogy a gyulafehérvári fejedelmi udvarba
jól felfegyverzett és alaposan kiképzett katonákat állítsanak az erdélyi fejedelem védelmében.
Bekes Gáspár vállalkozása ezzel teljes vereséggel zárult. Bekes maga is csak nehezen
menekülhetett el egynéhány hívével Bethlen várába, s onnan pedig Szatmárra.
A Bekes pártján küzdõ fõurak és a székelyek közül nagyon sokan estek el a csatában. A csata után Báthory keményen megbüntette a lázadókat, mindjárt a csatatéren felakasztatott hat
fõnemest, az erdélyi országgyûlés pedig még szigorúbb döntéseket hozott. Az országgyûlési
döntést követõen, a kolozsvári piacon pedig 1575. augusztus 8-án 9 erdélyi fõurat fejeztek le,
Szamosfalván 34 lázadó székelyt végeztetett ki és ugyanannyinak vágták le orrát, fülét és ajkát.
Maga az ítéletet kihirdetõ Wesselényi Ferenc ítélõmester is könnyezve olvasta fel a rendkívül
kemény és kegyetlen ítéletet. A Pókai testvérpár – Pókai János és Péter – édesanyjának volt a
legnehezebb a helyzete, ahol az anya könyörgésére, a fejedelem úgy ítélkezett, hogy választhat
a két fia közül, hogy melyik maradjon életben és melyik kerül a vesztõhelyre. A fejedelem késõbb még sok ellene harcoló magyarnak megkegyelmezett, többek között Balassi Bálintnak is.
A török porta nagyon sokáig kérte Báthory István fejedelmet, hogy Balassi Bálintot kaphassa
meg, de Báthory nagyságára jellemzõ, hogy nem tett eleget a törökök követelõzésének, hanem
egészen 1577-ig a fejedelmi udvarban tartotta, így Balassi végül – igaz, jóval késõbb – a török
elleni harcban halt hõsi halált Esztergomnál, ahol egy ágyúgolyó találta el.
A kerelõszentpáli csata után azonban Báthory már a székely fõemberek és lófõk szabadságát sem tartotta tiszteletben, és mindjárt uralkodásának elsõ két évében még õket is megadóztatta. Az 50 dénáros adó kivetése az utókor azonban bizonyos szempontból hasznosnak
bizonyult, mert ebbõl az összeírásból tudhatjuk meg az udvarhelyszéki, csíki, gyergyói és háromszéki fõemberek névsorát.
Az elsõ évek után Báthory végül is megenyhült a székelyek irányában, meghallgatta például az aranyosszéki székelyek panaszát, a fejedelmi tisztségviselõk és bírák zsarolásai ellen védelmébe vette a közösséget. Ezt az intézkedést végül kiterjesztette a
többi székely székre is.77
A Habsburgok folyamatos próbálkozása az Erdélyi Fejedelemség bekebelezésre azonban újból csak pénzügyi nehézséget
okozott az erdélyieknek, ugyanis III. Murád szultán Erdély adóját
az addigi éves szinten fizetendõ tízezer forintról tizenöt ezer forintra emelte. III. Murád török szultán a kerelõszentpáli csatát
követõen megállapodott egy tartós béke megkötésében, mely béke nyolc évre szólt és ezzel meghosszabbította a drinápolyi egyezséget.
Lengyelország királyi trónja ebben az idõben megüresedett,
ugyanis II. Zsigmond király halálával 1572. július 7-én kihalt a Jagelló család és a lengyel nemesség lázasan kereste, hogy ki kerülhetne
Lengyelország trónjára. Ezt megelõzõ idõben ugyanis a Rettenetes
Balassi Bálint
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Iván, vagy másképpen Rettegett Iván cár vezette Oroszország Litvánia jelentõs részét elfoglalta és joggal tartott attól a lengyel nemesség, hogy hamarosan Lengyelországot is meg fogják támadni az oroszok. A lengyel szejm (országgyûlés) elsõ választása Anjou Valois Henrikre, IX.
Károly francia király testvérére esett, de alig foglalta el a lengyel trónt Henrik király, hamarosan le is mondott – ugyanis idõközben meghalt testvére, IX. Károly, Franciaország királya –,
Lengyelország helyett Franciaországot választotta. A lengyel szejm végül 1575. december 14-én
Krakkóban úgy döntött, hogy Báthory Istvánt, Erdély fejedelmét választja meg lengyel királynak. Ezt megelõzõen a lengyel szejm egy része megválasztotta Habsburg Miksát lengyel királynak, de a lengyelek nagy részének felháborodása miatt a szejm visszavonta határozatát és azzal
a feltétellel választotta meg Báthory Istvánt, hogy feleségül veszi Jagelló Annát, a híres lengyel
Jagelló dinasztia utolsó tagját.
Báthory István az erdélyi országgyûlésen, 1576. január 16-án Medgyesen bejelentette,
hogy a lengyelek királyukká választották, ezért amellett, hogy most már hivatalosan is felveszi Erdély fejedelmi címét (mely fejedelmi címet a Habsburgok nem akarták elismerni, hanem csak Erdély vajdája címmel illették), és kérte az erdélyi rendeket, hogy ebben a minõségben is erõsítsék meg. Báthory kérte továbbá az erdélyi rendeket, hogy az erdélyi fejedelemség vezetését testvérbátyjára, Báthory Kristóf vajdára bízzák. Báthory István ezt követõen Lengyelország királya, Litvánia nagyhercege, Oroszország, Poroszország, Kijev,
Volhinia, Podlasie és Livónia ura, illetve Erdély fejedelme címet kezdte használni.
Az Erdélyi Fejedelemséget Báthory Kristóf vajdaként irányította egészen 1581-ben bekövetkezett haláláig. Báthory István azonban lengyel királyként továbbra is irányította az Erdélyi Fejedelemség ügyeit egészen 1586-ben bekövezett halálig. Báthory Kristóf 1572-ben született fiát, Báthory Zsigmondot 1581-ben megválasztatja Erdély fejedelmének, de a kiskorú
mellé egy tizenkét tagból álló kormányzótanácsot nevez ki, melynek vezetõje Csáky Dénes és
Bocskai István. Báthory István 1583-ban a kormányzótanácsot átalakította, melynek tagjai
Kendi Sándor, Kovacsóczy Farkas és Sombori László lettek. Bocskai István 1584-ig a fejedelmi udvar udvarmesteri tisztét töltötte be, majd ezt követõen egy kissé visszavonult, ugyanis
megnõsült. A háromtagú tanács tagjai, mindhárman a padovai egyetem hallgatói voltak, vagyis Báthory István egyetemista kollégái voltak. A hármastanács tagjai mindnyájan reformátusok voltak, Báthory Zsigmond viszont római katolikus, aki még kiskorában sok jezsuitával vette körül magát, ami miatt a hármastanács és a kiskorú fejedelem egymástól egyre jobban elhidegült. A hármastanács helyébe az erdélyi országgyûlés 1585-ben Giczy Jánost nevezte ki a
kiskorú fejedelem megsegítésére, de az ellentét a Báthory Zsigmond és az erdélyi rendek között egyre csak nõtt, részben a fejedelmi udvarban lévõ jezsuita papok miatt. Az erdélyi országgyûlés 1588. decemberi ülésén nagykorúsította Báthory Zsigmondot azzal a kikötéssel,
hogy a tanácsosai nélkül ne tegyen semmilyen fontos lépést az erdélyi politikában és a jezsuitákat környezetébõl távolítsa el.

3. Székely Mózes csapatparancsnok
Báthory István lengyel király seregében
Báthory István erdélyi fejedelem 1576. március 15-én elhagyta Erdélyt, azzal a céllal,
hogy foglalja el Lengyelország trónját. Báthory István lengyel királlyá választásában nagy
szerepet játszott az a körülmény, hogy Báthory hajlandó volt feleségül venni a lengyel királyi származású Jagelló Annát, aki félig-meddig a Piast dinasztia leszármazottja is volt, de aki
nem volt már fiatal, és szépnek sem mondta senki. Nem véletlen, hogy a Báthory István és
Jagelló Anna frigyét nem kísérte gyermekáldás.
A lengyelek, akik a népvándorlás korában telepedtek meg a Visztula és a Warthe folyók
vidékén, eleinte törzsekben éltek, de már a IX. században a paraszt származású Piast veze53
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tésével megkezdték államalapítási kísérleteiket. Piast leszármazottja Misiszláv, aki még Ottó német császár hûbérese volt, felvette a keresztény hitet és jelentõs lépéseket tett a lengyel államiság megteremtésben. Misiszláv utóda I. Boleszláv, akit mellékneveként Chrobry,
vagyis Hõs néven is tiszteltek, felvette a lengyel királyi címet, 992–1025 között uralkodott oly
módon, hogy önállóvá tette Lengyelországot, elfoglalva Pomerániát, Sziléziát, Krakkót és
Kijevet is. A Piast dinasztiából származó I. Kázmér lengyel király szerepe a magyarság szempontjából azért is fontos, mert az õ udvarába menekültek Vazul fiai, akik késõbb I. András
és I. Béla magyar király néven váltak ismerté a történelemben. Mind a ketten lengyel segítséggel jutottak a magyar trónra. A Piast dinasztia Nagy Kázmér király halálával kihalt. Nagy
Kázmér halála után Lengyelország trónjára Nagy Lajos magyar király került 1370-tõl, akinek uralkodása alatt Magyarország és Lengyelország perszonálunióban volt, sõt egy bizonyos ideig a nápolyi királyság is idetartozott. Erre az idõszakra mondják, hogy a Magyar Királyságot három tenger mosta. Nem mehetünk el szó nélkül a Felipe Fernández-Armesto
szerkesztette Európa népei címû könyve mellett (melyet a Corvina Kiadó Kft. adott ki 1995ben, a londoni 1994-es kiadás alapján) fõleg azért, mert még csak meg sem említi, hogy az
Anjou házi, de magyar Nagy Lajos király Lengyelország királya is volt. Nem említik azt,
hogy a lengyel Jagellók közül I. Ulászló és II. Ulászló Magyarország királyai voltak. (Az
Ulászló királyok számozása a lengyel és magyar történelemben más és más.) I. Jagelló
Ulászló litván herceg feleségül vette Nagy Lajos magyar király leányát, Hedviget, õt 1386ban Krakkóban II. Ulászló néven lengyel királynak megkoronáztak. Mint ahogy nem említik azt sem, hogy a Jagello-dinasztia (1385–1572) fiú ágon történõ kihalása után Báthory István Erdély fejedelme lett 1576-tól Lengyelország királya.78
A cári Oroszország 1558-ban háborút indított a Balti-tengeri Libau (ma Liepaja,
Lettországban) és Narva (ma Észtországban) közötti partszakasz megszerzéséért. A Baltitenger melléki városok szoros szövetséget hoztak létre az orosz invázió ellensúlyozására, de
szövetségkötésüknek nem lett eredménye, ugyanis IV. (Rettegett) Iván orosz cár csapataitól súlyos vereséget szenvedtek és Narva, Felin stb. városai és várai az oroszok kezébe került. A Balti-tenger környéki városok és várak, hogy elkerülhessék az orosz uralom alá való
kerülést, felajánlották Svédországnak, illetve Lengyelországnak, hogy szívesen lennének vazallusaik, amennyiben e két erõs hatalom meg tudja védeni õket attól, hogy az oroszok fennhatósága alá kerüljenek. A Balti-tenger melléki népek az 1561. november 28-i, vilnói (Vilnius) szerzõdés értelmében a Revel (ma Tallin) központú területek Svédország, a Riga központtal megjelölt területek pedig Lengyelország befolyása alá kerültek. A kezdeti orosz-balti háború ezzel elmérgesedett, mivel már nem a Livón Rend konföderációja állt szemben a
cári Oroszországgal, hanem egyrészt Oroszország–Svédország, másrészt pedig Oroszország– Lengyelország között kezdõdött el a Balti-tenger környékének birtoklásáért folytatott
harc. A Litván Nagyhercegség eleinte nem akart háborúba keveredni a cári Oroszországgal,
békéltetõ tárgyalásokat javasolt IV. Iván orosz cárnak, ezért fel is ajánlották, hogy hajlandóak területük egy részét átengedni az oroszoknak, de Rettenetes Iván határozattan visszautasította a litván delegáció kezdeményezését. A litvánoknak nem maradt más választásuk,
kénytelenek voltak közeledni az erõs Lengyelország felé, remélve, hogy ezzel sikerül megvédeni területeiket a terjeszkedõ oroszoktól. Ilyen elõzmények mellett kötötték meg Lublinban a lengyel-litván reáluniót.
Rettenetes Iván orosz cár azonban továbbra is folyamatosan támadta a Balti-tenger melléki várakat és városokat, elfoglalva a stratégiai fontosságú Nyugat-Dvina völgyében elhelyezkedõ Vityibeszk, Polock, Dünaburg, Weissenstein, Pernau városait 1573–1575 között. IV. Iván
nem elégedett meg azonban ezekkel a városokkal sem, hanem 1577-ben személyes vezetésével
kegyetlen ostromló harcban már Revel (ma Tallin) fontos városát is meg akarta hódítani.
Báthory István éppen ebben az idõben kénytelen engedelmességre kényszeríteni Danzig
(Gdanszk) városát, ugyanis IV. Iván kihasználva, hogy a lengyelek Danzig ostromával vannak elfoglalva, továbbra is keményen támadja Revel városát. Báthory mint lengyel király
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kénytelen legjobb erdélyi katonáit is meghívni az lengyel-orosz háború sikeres megvívása érdekében.
Báthory István mint erdélyi fejedelem a legjobb katonáit válogatta ki és vitte magával
Lengyelországba, hogy elfoglalja a lengyel királyi trónt Krakkóban.
„Az erdélyi katonákat az uralkodó egyik unokaöccse, Báthory Boldizsár, továbbá Wesselényi Ferenc, Székely Mózes, Károlyi István, Bornemissza János és Rácz Bálint és más csapatvezérek vitték Lengyelországba. Jelentõs pénztámogatást is küldtek Erdélybõl a hadakozáshoz. Mintegy 5 000 erdélyi harcos küzdött Lengyelországban, jelentõs részben székelyek,
akik közül sokan kaptak hadi tetteikért nemességet, birtokadományokat, különbözõ katonai
és politikai tisztségeket. Különösen kitûnt a harcokban az egyszerû származású, de késõbb
magát a fejedelemségig felküzdõ Székely Mózes.”79
Itt kezdett emelkedni a társadalmi ranglétrán egyébképpen Bethlen Farkas, a késõbbi
nagyhírû fejedelem, Bethlen Gábor édesapja is és még sokan mások. Az eddig felsoroltakon
kívül meg kell említeni a kor legvitézebb magyar katonáit, mint Bánffi György, Bánffi Kristóf, Borbély György, Gyulafi László, a Székelyföldrõl Székely Mózesen kívül ott volt Kornis
Farkas, Perneszi István, Mihályfi János, Lázár András, Becz Imre, Mikó Miklós, Daczó Péter, valamint nagyszámú székely darabont (gyalogos), akik szintén Báthory István seregében
harcoltak.
Báthory elsõ ténykedései közé tartozik, hogy megszervezi a lengyel királyi és az erdélyi
fejedelmi kancelláriát. Az erdélyi kancellária vezetõje Berzeviczy Márton kancellár volt.
Berzeviczy mellett ott találjuk a kor egyik kiemelkedõ magyar íróját és történészét, Gyulai
Pált. Az erdélyi kancellária megszervezésével Báthory István továbbra is tevõlegesen irányította Erdélyt, a fontosabb döntések nélküle nem születhettek meg. A kancellária megszervezése után alaposan átrendezi a lengyel-magyar sereget. Az addig csak túlnyomórészt lovasságból álló lengyel csapatok mellé megteremti az ütõképes gyalogságot, mely gyalogság
zöme erdélyi székelyekbõl és magyarokból tevõdött össze. Báthory tudatában volt annak,
hogy ütõképes gyalogság nélkül nem képes sikerrel megvívni a Balti-tenger melléki várakat.
Az 1576–1577-es ostrom végül azzal zárul, hogy Danzig városa elfogadja Báthory békefeltételeit és 1577. december 17-én leteszi a hûségesküt és elismeri a lengyel fennhatóságot.
Báthory, alighogy Lengyelország trónjára lépett, igyekezett megerõsíteni a lengyel nemzeti
érdekeket mind a németekkel, mind az oroszokkal szemben is. Sikeresen fejezte be a Visztula torkolatánál lévõ híres kereskedõváros, Danzig, vagy másképpen nevezve Gdansk ostromát, ugyanis a város német lakossága nem akarta elismerni a lengyel király hatalmát.
Székely Mózes, mint a magyar és székely gyalogság egy részének parancsnoka igen vitézül harcolt a Danzig megvívásáért folytatott ostrom folyamán, majd ezt követõen Lautern
várának megvívásában. Az erdélyi magyar történelem egyik nagy érdekessége, hogy 1577ben az addig halálos ellenség Báthory István és Bekes Gáspár kibékül. Báthory Bekes Gáspárt szolgálatába fogadja és õt tette meg a lengyelországi lovasság parancsnokának.
Báthory István komolyan vette a lengyel szejm elõtt letett királyi esküjét, amikor minden
tõle telhetõt megtett a Lengyel Királyság és a Litván Nagyfejedelemség jogainak, kiváltságainak és szabadságainak, területi szuverenitásának megõrzéséért. Báthory elhatározta,
hogy a IV. Iván orosz cár – akit Báthory csak moszkvai fejedelemnek, kneáznak (kenéznek)
nevezett – által meghódított lengyel és litván területeket visszaszerzi és visszaállítja az 1558.
év elõtti határokat.
Báthory István lengyel király és litván nagyfejedelem hozzáfogott a Baltikumban az
orosz hódítás megállításához, majd nekifogott komolyan elõkészülni a betolakodó oroszok
kiûzésére. Komoly hadsereget szervezett meg, melynek létszáma megközelítette az 50.000
fõt. Az 1579-1581-es, oroszok elleni hadjáratban az Erdélyi Fejedelemségbõl is verbuváltak,
toboroztak katonákat (igaz, ezt megelõzõen is voltak erdélyi magyar és székely katonák Báthory seregében), ugyanis IV. Iván legyõzése komolyabb erõösszpontosítást követelt. Az erdélyi magyar és székely katonák szolgálatáról, harci tevékenységérõl számtalan lengyel és
55

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 56

magyar dokumentum maradt fenn. Az okleveleket összegyûjtõk közül megemlíthetjük a
lengyel Pawinski A., Polkowski I. és Siemenski J. történészeket, valamint a magyar Veress
Endre történész-kutatót.
Báthory István oroszellenes hadjárata még jobban összekovácsolta a két nép, a magyar
és a lengyel nép barátságát, melynek már ezt megelõzõen is több évszázados elõzménye volt.
Erdélybõl több ezer lovas és gyalog katona ment Lengyelországba, harcolni a lengyel és a
litván függetlenségért. Az erdélyi magyar és székely katonák kiemelt fizetségért szegõdtek,
a fizetési listák nagy része a mai napig fellelhetõ a dokumentumokban. Báthory gyalogsági
parancsnokai közül Vadas Mihály, Török István, Rácz Mihály, Nagy Ambrus, Somodi Ferenc, Károlyi Mihály, Székely Mózes vezetésével több mint 530 magyar és székely gyalogos
harcolt Danzig falai alatt. Az erdélyi gyalogosok száma 1578-ban már 632-re emelkedett, járandóságuk csak január hónapban 3484 lengyel aranyat (zloty) tett ki.
Báthory hívására és a kiemelten magas zsold ígéretére az erdélyi magyarok és székelyek
1579-tõl még nagyobb számban jelentkeznek katonának.
Székely Mózes a lublini hadiszemlén 1579. február 12-én ott van a saját költségén tartott
hat lovassal, amikor Báthory István szemlét tart a csapatai felett. Késõbb Székely Mózes csapatparancsnokként szolgált Bornemissza János csapatában. Az elsõ 1579-es Moszkóvia elleni hadjáratba 1238 magyar huszár kísérte el az uralkodót, ez a Báthory-hadsereg mintegy
20%-át tette ki. Ugyancsak igen jelentõs a harcokban résztvett erdélyi gyalogos katonáknak
a száma, 1579. május 26-i zsoldjegyzék szerint már 1093 erdélyi katona kapott zsoldot. A vilnói (Vilnius) hadjáratban már két erdélyi gyalogezred szerepel, az elsõben, az udvari gyalogságban 1024 katona, a második ezredben, az ún. transzilvániai ezredben 993 katona vett
részt a zsoldjegyzék szerint. E két erdélyi ezred a Báthory-féle gyalogság mintegy 40%-át
tette ki. Tudni kell azt, hogy a fejedelmi katonák túlnyomó többsége székely volt, mint
ahogy az Erdélyi Fejedelemség testõrsége is.
Az erdélyi katonák a Báthory hadseregben azonban nem az erdélyi törvények alapján
harcoltak, hiszen nem Erdélyországért vagy Magyarországért küzdöttek, hanem Lengyelország és Litvánia függetlenségéért, tehát érthetõ, hogy magas zsoldért tették kockára életüket. Báthory 1579-ben Varsóban kiadott ediktumában (Edictum regium Svirense ad milites
Varsaviae, 1579), a polocki hadjárat elindítása elõtt latin, lengyel, magyar és német nyelven
közzétett kiáltványában hangsúlyozta, hogy minden katona, függetlenül nemzetiségétõl és
harcba való elindulásának motivációjától meg fogja találni a számítását. A lengyelek, litvánok, livóniaiak, kurladiak égtek a vágytól, hogy az utolsó Jagelló király alatt elveszített területeket minél hamarabb visszaszerezzék, a Lengyel Köztársaság, Respublica Polska – vagy
ahogy a lengyelek nevezik – Rzezspospolita nemesei (slachticsok) égtek a vágytól, hogy a
hadüzenet nélkül hazájukra támadt oroszokat minél hamarabb kikergessék az országukból.
Báthory István lengyel király ezzel szemben a becsület, a lovagi tisztesség és a nemzetközi
jog szabályainak megfelelõen megüzente a hadjárat megindítását. Báthory hadai 1579 augusztusában Polock alá érkeztek, mely város ellenõrizte Riga és a Balti-tenger felé vezetõ
kereskedelmi útvonalakat. Polock óriási faerõdjét több mint 6000 ezer ember védte, mely
kellõen felkészült az ostromra, ugyanis hatalmas élelmiszer- és hadianyagkészletet halmoztak fel. Polock tüzérségi tûzerejét szemlélteti az a tény, hogy az erõdben 107 ágyú volt, melybõl 60 löveg igen nagy kaliberû volt. Az ostrom kezdetén az ostromlók és a védõk váltakozó hevességgel lõtték egymás állásait mintegy három héten keresztül.
A polocki ostromban Székely Mózes is az 1579. augusztus hónapban a harc folyamán
megsebesült, térdét ugyanis eltalálta egy lövedék, de sebesülésébõl hamar felépül, és tovább
harcol Báthory oldalán.
Ezt követõen Rácz Péter vezetésével az erdélyi gyalogság vakmerõ támadással felgyújtotta az erõd gerendafalait, melyet követõen az ostrom nem tartott túl sok ideig. Polock védõi, Dorogosztojszkij vajdájukkal az élen, ezt követõen 1579. augusztus 30-án megadták magukat. Polock ostromának befejezése után a magyarok és a lengyelek között vita robbant ki,
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hogy kinek köszönhetõ a gyõzelem. A vitához az is hozzájárult, hogy Báthory régi egyetemi
társára, a padovás Jan Zamoyskira bízta a zsákmány szétosztását, aki a legnagyobb részt a
zsákmányból a Bekes Gáspár vezette erdélyi magyaroknak juttatta, mivel úgy látta, hogy õk
tettek legtöbbet az erõd bevételéért. Míg a magyarok 100, sõt 200 aranyakat is kaptak jutalmul, addig a lengyel és litván katonák csak 26-26 aranyat. Báthory maga csak egy hadi trófeára tartott igényt, mégpedig egy pravoszláv kolostor könyvtárára. Jellemzõ Báthory nagyságára, hogy nem az ún. „kincsek” keltették fel az érdeklõdését, hanem a könyvek. Báthory
könyvek iránti tiszteletérõl és szeretetérõl tudni kell azt, hogy értékes könyveit a fegyvertárban õriztette és nagyon sok pénzt költött új könyvek megvásárlására. Jan Zamoyski felesége egyébképpen Báthory Kristóf erdélyi vajda leánya, Báthory Grizeldisz volt. A Zamoyski
család és a Báthory család közötti rokonság meghatározta bizonyos fokig Erdély és Lengyelország igen szoros politikai és katonai együttmûködését. Báthory királyra, Zamoyski pénzosztási módszerén kívül egyébképpen azért is megorroltak a lengyel papok és nemesek,
mert Bekes Gáspárt – aki egyébképpen unitárius vallású székely volt, minden ellenkezõ híresztelés dacára – a lengyel nemesség soraiba felvette és megtette seregparancsnoknak.
Báthory elfogultsága a magyarok és a székelyek iránt más intézkedéseiben is kitûnt, hiszen
a hadjárat során kitûnt erdélyi katonákat adományokban részesítette, mint például Rácz Péter,
Fejérdi Balázs, Boldizsár Mihály, Székely Antal, Székely Balázs. Tulajdonképpen Székely Mózes is Báthory Istvánnak köszönheti, hogy a sófalvi sóbánya kamaraispánja és ezen kívül a
siménfalvi és a lövétei fejedelmi földek – beleértve a lövétei vashámort – birtokosa és még más
egyéb erdélyi birtokok tulajdonosa lehetett. Az adományleveleken igaz, hogy mindig Báthory
Zsigmond szerepel, de Zsigmond fejedelem az adományozások idejében még gyámság alatt volt,
akinek tevékenysége felett a Báthory István király által kinevezett gyámok õrködtek. Báthory István régi ellenségét, Bekes Gáspárt is saját udvari orvosával kezeltette, amikor az lebetegedett.
Bekes Gáspár egyébképpen nem gyógyult fel a betegségébõl és hamarosan meghalt. Báthory
Bekes Gáspárt, az unitárius vallású királyi tanácsosát és hadvezérét nagy pompával temettette
el Vilnóban (Vilniusban), Bekes özvegyérõl és két árván maradt fiúgyermekérõl pedig személyen gondoskodott.
A lengyel nemesi gyûlés (szejm) 1579. novemberében szóvá is tette, hogy Báthory király túlzottan kedvez a Lengyelországban szolgáló magyaroknak, és kikényszerítették a királyból azt az
ígéretet, hogy a magyarok a lengyelek és litvánok rovására nem élvezhetnek elõnyöket. A lengyel szejm kötelezni akarta Báthory királyt, hogy a külföldi katonák további toborzásától álljon
el, az idegen zsoldosok helyett lengyel és litván katonákkal töltse fel a seregét. Báthory a szejm
által állított feltételt nem fogadta el, ékesszólásával meggyõzte a szejm résztvevõit, hogy szükség van a jól képzett, az ostromhoz szokott székely és magyar katonákra, mert bármilyen vitéz
is a lengyel lovasság, ha nincs jól képzett gyalogsága, egy várat sem tud majd bevenni Báthory
serege, vagyis Lengyelország és Litvánia megszállását nem lehet felszámolni.
Báthory ezt a gyûlést követõen elküldte Bornemissza János kapitányt és Bekes Gábort –
Bekes Gáspár testvérét –, hogy toborozzon Erdélybõl és Magyarországból jó huszárokat, illetve gyalogosokat. Az erdélyi magyarok és székelyek mellett azonban Báthory németeket is szívesen szolgálatába fogadott, tudomásunk van arról, hogy Ernst Weier és Georg Farensbach toborzókat azzal a céllal küldte, hogy jó katonákat toborozzanak.
A lengyel fõnemesek azért is megorroltak Báthory Istvánra, mert amikor Mielicki koronahetman megsértõdött és lemondott, Báthory az egyszerû köznemesi származású, de rendkívül
értelmes és jó katona Jan Zamoyskit tette meg koronahetmannak. A lengyel és litván fõnemesek Mikolaj Sieniawski fõnemest szerették volna látni a koronahetmani pozícióban. Báthory
azonban hajthatatlan volt, a vallási meggyõzõdés és a társadalmi ranglétrán való elhelyezkedés
ekkor sem befolyásolta döntéseiben, mert tudta, hogy IV. Iván seregei fölött csak egy jól felkészült, rátermett katona által vezetett sereg gyõzhet.
Báthory továbbra is komolyan készülõdött az oroszok által elfoglalt területek felszabadításra, fõleg a lengyelekbõl, litvánokból és erdélyi magyarokból álló hadseregét Vilnóba ös57
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szevonta és 1580. június 16-án megindította az oroszok elleni második támadását. A támadás elõtt Báthory 1580. július 27-én haditanácsot tartott seregparancsnokaival, ahol eldöntötték a hadjárat útvonalát. A Báthory vezette hadsereg, melyben ott volt a vitéz Székely
Mózes is, elsõnek Veliki Luki várát ostromolta meg. A védõk, tanulva Polock példájából,
vastag földtakaróval födték be az erõd fagerendákból álló részét. Báthory lengyel, litván és
erdélyi magyar katonái nem rettentek vissza az erõd megostromlásától, hanem egymással
versenyezve hordák el az erõd mellé hordott földtöltést. A várvédõk látva, hogy nem tudják
megvédeni az erõdöt, feladták az ellenállást, de ezt követõen sem a lengyel, sem a magyar
katonák nem tettek tanúbizonyságot lovagiasságról, mert Báthory kimondott tiltása ellenére lekaszabolták a védõket.
Báthory 1580-as hadjáratában Veliki Luki elfoglalása után sorra vette be a környék várait: Nevel, Zavolcse, Toropec, ahová elszállásolta télire a lengyel, litván, skandináv és magyar katonáit. Ebben az idõben Báthory hadseregének létszáma megközelítette az 50.000
fõt, Szkrinnyikov orosz történész szerint a létszám 48.399 volt. Ebbõl a hadseregbõl több
mint 4000 magyar harcolt Báthory oldalán, csak Vilnóban, 1580. december 26-i zsoldnyilvántartás szerint 1032 magyar gyalogos szolgált, akik 8720 forintot kaptak két havi zsoldjukba, de ezen kívül ismerjük, hogy Grodnóban 348 magyar huszár, Nevelben 556 gyalogos, a
zavolcsei erõdben 387 magyar adatait. Báthory kedvenc városában, Grodnóban 1581. évi kimutatás szerint már 1018 magyar gyalogos és 348 magyar huszár tartott szolgálatot.
Báthory István 1581-ben még nagyobb erõbedobással összpontosított az oroszok elleni hadjárat sikeres végrehajtására. Ennek céljából nagymértékû toborzás indult el Erdélyben és Magyarországon. Lónyai Albert, Kis Demeter, Károlyi István és Zoltán Ferenc 2482 új katonát hozott Lengyelországba, de ezen kívül még Báthory király unokaöccse, Báthory Boldizsár is hozott 135 erdélyi magyar huszárt.
A harmadik oroszellenes hadjárat 1581. nyarán indult meg, rendkívül nehéz útviszonyok
között, ugyanis jóformán utak sem voltak Pszkov várának megközelítésére, a sûrû fenyõerdõkkel borított tájon Báthory hadserege csak nagyon lassan tudott elõrehaladni. Maga Báthory,
mint ahogy a lengyel kancellária diákja, Jan Piotrovszki írja naplójában, végig a katonái mellett
volt, velük aludt, velük étkezett, osztozott az út összes fáradalmaiban.
Báthory hadserege 1581. augusztus 22-én ért Pszkov rendkívül megerõsített, háromsoros
várfallal és 37 kõbástyával ellátott erõdjéhez, melyben a védõk szám megközelítette az 50.000
fõt. Báthory hadjáratának naplóírója, Piotrovszki a látvány kapcsán meg is jegyezte, hogy ez a
város olyan nagy, mintha egy második Párizs lenne. Pszkov ostromának elõkészületei 1581. augusztus 22-tõl szeptember 7-ig folytak, de közben az oroszok tüzérséggel folyamatosan lõtték
az ostromlókat, sõt éjszaka folyamán olyan lövedékeket lõttek ki a védõk, hogy egész éjszaka
jól lehetett látni.
Pszkov (Pleskovia) ostromának elsõ napjaiban sebesült meg nagyon súlyosan Székely Mózes egyik jó barátja és harcostársa, a kézdiszéki, esztelneki származású Székely András, akinek
az 1581. szeptember 9-én készült végrendeletét azért is érdemes szó szerint, teljes terjedelmében felidézni, mert a vitéz székely katona – megbékülve Isten akaratával – hét tanú jelenlétében, az oroszországi Pszkov alatti táborban oly alapossággal végrendelkezik, hogy egy ilyen
fajta végakarat a XXI. század emberének is becsületére válna. A 425 évvel ezelõtt készült magyar nyelvû végrendelet azért is nagy fontosságú, mert néhány szó kivételével – melyet manapság csak a kutatók ismernek – tökéletesen érthetõ. A haldokló Székely András végrendelkezésében legközelebbi szeretteinek – két öccsének és két húgának – hagyatéki rendelkezése rögzítése után az elsõ személy, akinek a javára hagyakozik, Székely Mózes.
„En Székely Andras, ki testemben igen sebes lévén, megismervén magamot, hogy az seb
miatt kellenék meghalnom, eszem nálam lévén, szabad akaratom szerént teszek ilyen testamentumot Becz Imreh elõtt, Sibrik György elõtt, Székel Moises elõtt, Nagy Imreh elõtt,
Csomortáni Tamás elõtt, Salamon Péter elõtt és Székel Bálint elõtt.
Mindeneknek elõtte ajánlom az úr istennek szent kezében az én lelkemet; annak utána
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ezen könyörgök az én kegyelmes uramnak, hogy õ felsége tekéntse meg, hogy én õ felségének halálommal szolgáltam, és õ felsége ez kevés jószágot, kit adott volt énnékem, mely vagyon Kízdi-székben Esztelneken, adja újolan meg az én két öcséimnek és két hugomnak;
mely jószágomból tíz ház jobbágyot hagyok az két hugomnak Barbarának és Katának, egyiknek is ötöt, másiknak is ötöt, és az tíz ház jobbágyon kivül valami jószágom vagyon, mindeneket az két öcsémnek hagyok, Tamásnak és Jánosnak; azon is könyörgök õ felségének,
hogy õ felsége confirmálja meg az én testamentum tételemet.
Továbbá töttem az én marhámból ilyen testamentumot. Egy ezüst aranyos szablyát azt hagyom az nagyobbik öcsémnek Tamásnak; egy ezüstös csákánt azt hagyom az küssebbik öcsémnek Jánosnak.
Az pej lovat fékestõl nyergestõl az öregbik nyakbavetõvel, boncsokkal [a ló nyakdísze] és az
aranyos palossal egyetembe hagyom Székel Moisesnek.
Nagy Imréhnek hagyok egy boncsokot, egy veres skárlát köpönyeget.
Az küssebbik nyakbavetõ Csomortáni Jánosé volt, azt az testamentumosok küldjék meg az
anyjának.
Tizedfél sing gránát posztót azt hagyom az két öcsémnek.
Becz Imréhnek hagyok tizenkét sing veres kamokát.
Csomortáni Tamásnak hagyok egy gránát mentét, veres báránybõrrel bérlettet.
Sibrik Györgynek hagyok egy ezüstös aranyas zomakot, egy párducz bõrt, az viselõ szablyámat, és egy veres lasnakot.
Sibrik Gáspárnak az öccsének hagyok egy párducz bõrt.
Három muszkva suba vagyon, egyik fejér priska bõrrel bérlett, másik veres mohar, harmadik csemelet, azokat hagyom az húgaimnak.
Salamon Péternek hagyok egy török pokrócot.
Székel Bálintnak hagyok egy farkas bõrt.
Egy fegyver derekat, egy kozák nyerget, egy magyar nyerget, ezeket adják el és az árrát
küldjék öcséimnek.
Egy kis ládát bezárva és pecsételve, egy zsákot, kibe egymás marha vagyon, három ezüst pohár is vagyon az ötvösnél, és váltsák ki, és küldjék az öcséimnek.
Vagyon itt velem négy szekeres lovam mind szekerestõl.
Makónak hagyom az kék lovat fékestõl, nyergestõl, hegyes tõröstõl, és egy párducz bõrt, az
én magam sisakomat, az fegyverderekat pánczélujastól, az kit viselt.
Az roh paripát fékestõl, nyergestõl, hegyes tõröstõl hagyom Tamásnak.
Az szekeres lovaknak ketteit adják el és küldjék húgaimnak.
Mátyásnak az szolgámnak hagyom az gyermek lovat, az kit Makó hozott, és öt tallért.
Az háttal bérlett gránát mentét hagyom Tamáskónak.
Szekeres Jánosnak egy fegyverderekat pánczélujastól.
Az fekete mentét és dolmánt, egy pánczélujat, egy sisakot, az kit viselt és két tallért Bálintnak hagyom.
Az farkas bõr bérlést Makónak hagyom.
Adják el mind az két sátort, az árrát adják ki az atyámfiainak.
Imreh Jánosnak hagyok egy fegyverderekat pánczélujastól.
Salamon Jánosnak hagyok egy keczét.
Az Máté deáknak az mi marháját elvöttem volt, mindeneket adják meg.
Lázárnak hattam tiz tallért, Makónak öt tallért, Tamáskónak hagyok négy tallért, az szásznak hagyok két tallért, Istvánnak hagyok négy tallért.
Az martonfalvi Székel Lászlónak hattam egy gyermek lovat, kit õ tartott.
Ez kívül valakinek én adós vagyok, az én marhámból mindeneket megelégítsenek elõszer,
annak utána azonkivül ha valami marad, mindeneket adjanak el és az árrát vigyék az öcséimnek.
Ezek az én testamentum tételim, melyeket én az én halálommal és pecsétemmel megpe59
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csétlettem. Ez levél költ Plescovia alatt való táborban Muszkaországban Szent Mihály havának
kilenczedik napján 1581.”80
Pszkov ostrománál a hosszas állóháború alatt Székely Mózes olyan vitézül viselkedett, hogy
Báthory István – aki folyamatosan felügyelte és irányította az Erdélyi Fejedelemség ügyeit – jóvoltából a jól jövedelmezõ sófalvi sóbánya kamaraispánja lett. Pszkov erõdjének ostroma egész
1581. évben végig elhúzódott, a kialakult állóháború miatt 1582. január 15-én Báthory István
lengyel király és IV. (Rettenetes) Iván moszkvai cár 10 évre fegyverszünetet kötött.
Báthory István lengyel király Székely Mózest a lengyel és litván szabadságért folytatott kiemelkedõ vitézségéért szentelt vitézzé avatta, ami azért is különleges, mert a szentelt vitézek általában a katolikus hit védelméért kapták a kitüntetõ elismerést, míg Székely Mózesrõl köztudott volt, hogy unitárius vallású. Báthory István, aki hithû katolikus volt, azonban nem egy esetben bizonyította, hogy mennyire toleráns a más hiten lévõ emberekkel kapcsolatosan, hiszen
minden esetben az embert magát nézte, és nem csak az embernek egy jellemzõjét, még ha az
akár a legfontosabb is volt, mint a hitbéli meggyõzõdés.81
Székely Mózes még 1582 folyamán nézeteltérésbe keveredik két magyar nemessel, mindkét
nemest egyenként legyõzi, az egyiknek a harc közben levágja a fülét. Szamosközy István történetíró szerint bizonyos Somogyi Bertalannal és Putnoky Jánossal összeveszett (azokat egyenként legyõzte), de közös támadásuk elõl kénytelen volt menekülnie.82 Ami miatt végül kénytelen volt hazamennie Erdélybe, ahol már várta a sófalvi sóbánya kamarási tisztsége.
A lengyel, litván és magyar seregek Báthory István vezetésével megállították, több esetben
tönkreverték Rettenetes Iván csapatait, ami miatt végül is az orosz cár kénytelen volt kiüríteni
az általa elfoglalt litván területeket. Az erdélyi katonák közül „Bekes Gáspár és öccse Gábor (aki
Pszkov város ostrománál elesett), Sibrik Gáspár, Székely Mózes, Veselényi Ferenc, Borbély
György, Kállai János, Balog Barnabás (ez is elesett az ostromnál), Bornemissza János (a magyarok között fõtûzmester volt), Vadász Mihály (sok csatában bátran harcolt, harc közben golyó találta el), Rácz Péter, Lázár István, Károlyi István, Király Albert, Kende Péter, egy kitûnõ ifjú (ez
is elesett az ostromnál), Dercsényi Tamás, Kerekes Mátyás és mások, akik vitéz tetteikkel
(Heidenstein Reinold lengyel történetíró tanúsága szerint) a magyar névnek nagy dicsõséget
szereztek.”83 A lengyelek és a litvánok Báthory István királyt ezek miatt a gyõzelmek miatt is az
egyik legnagyobb királyukként tartják számon. A Báthory által alapított egyetemhez és a krakkói Báthory-síremlékhez a lengyelek nagy tisztelettel zarándokolnak el a mai napig. Báthory István lengyel király 1579. április 1-jén megalapította Litvániában a Vilniusi Egyetemet. A jezsuita
tanárok Vilniusban – vagy ahogy a magyarok sokáig nevezték, Vilnóban – két egyetemi kart, a
filozófiai és a teológiai kart hozták létre elõször. A vilniusi egyetem napjainkban a Báthory Egyetem nevet viseli. „Báthory István király közel tizenegy esztendei uralkodása Lengyelország történek egyik legragyogóbb korszaka.”84 Báthory István életmûvéhez köthetõ az elsõ erdélyi magyar egyetem alapítása. Báthory már 1579-ben Antonio Possevino atya segítségével kezdi megszervezni a jezsuita rend Erdélybe való telepítését. A lengyelországi és a világ más tájairól érkezett jezsuiták 1579. október 1-jén érkeznek Kolozsvárra, ahol kezdik megszervezni az oktatást és
mûvelõdést, elõször létrehozva egy könyvtárat, majd 1581-tõl az elsõ erdélyi egyetemet. Báthory István 1581. május 12-én írta alá a Kolozsvári Jezsuita Akadémia alapítólevelét. Báthory tudatában volt, hogy Erdélyben a római katolikus hitet csak úgy lehet fenntartani és megerõsíteni,
ha a szinte teljesen protestáns országban egyetemet hoz létre. Báthory az erdélyi egyetem alapításának fontosságát az alábbiakkal indokolta: „Erdélyben való uralkodásunk kezdetétõl fogva: elsõsorban annak a módját kerestük, hogyan lehetne a vallási tévelygéseket megszüntetni. A kínálkozó
módok között egy kiválóbb sem volt, mint hogy más fejedelmek példáját követve tudós férfiakat hivatunk Erdélybe […] Ennek okáért létrehozzuk […] a Jézus Társaság kollégiumát.”
Báthory István 1586. december 22-én halt meg a lengyelországi Grodnóban nagy hirtelenséggel, hosszabb betegeskedés nélkül, ezért is nagyon sokan azt feltételezik, hogy halálát mérgezés okozta.85
Báthory István lengyel király uralkodásnak idején a buzgó jezsuita páter, Possevino Antal
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vezetésével 1579-ben a jezsuiták Erdély felé indultak, ugyanis olyan hírek szállingóztak, hogy
Európa ezen részén egyre több az újkeletû eretnekség, aminek terjedését csak úgy lehet megakadályozni, hogy ha létrejön Erdélyországban is egy olyan egyetem, ahol a jezsuita tanárok nevelése ellensúlyozni tudja az eretnekség terjedését és az igazinak tartott római katolikus vallás
terjesztését szolgálja. Suneri Ferenc lengyelországi tartományfõnök Vilnából tizenketted magával 1579. október 1-jén vonult be Kolozsvárra. Leleszi János jezsuita atya pedig Egerbõl jött át
Erdélybe. Szántó István további öt páterrel 1579. december 7-én kelt útra Rómából, s viszontagságos két és fél hónap múlva Lengyelországon keresztül 1580. február 2-án érkezett Kolozsvárra. Ilyen körülmények és személyi feltételek között nyitották meg a Kolozsvári Egyetem
elõdjét, a jezsuiták iskoláját elõször Kolozsmonostoron a volt bencés kolostor egyik épületében.
A következõ évben a várostól viszonylag messze levõ apátságból beköltöztek Kolozsvárra, a
Farkas utcába, ahol az egykori apácakolostort építették át iskolának, az atyák pedig az ugyanott levõ Ferenc-rendi barátok elhagyott monostorában helyezkedtek el.
A kolozsvári jezsuita iskolában a lengyel Wujek (Vangrovitius) Jakab rektor vezetése alatt
olyan kitûnõ tanárok tanítottak, mint: a magyar Szántó István, Thomány Mátyás és Ladó Bálint, a vitatkozásban erõs két német páter, Schreck Farkas és Pusch János, azonkívül Odescalchi
Alajos, a krakkói jezsuita missio fõnöke, ki elõbb Rómában retorikát, bölcseletet és matematikát tanított, továbbá a Párizsban tanult Justus Rabbus, ki a latin mellett járatos volt a héber, görög, német, francia és olasz nyelvekben. A lengyel nemzetiségû rektor, aki Rómában végezte
tanulmányait, szintén tudós férfiú volt, egyházi mûveit tömérdek kiadásban olvasták. A kolozsvári jezsuita iskola tovább fejlõdését, majd 1585 végén Báthory István és a Szentszék támogatásával az Akadémia megnyitását – bölcsészeti és teológiai fakultássa – hozták létre, tehát tulajdonképpen ettõl az idõponttól lehet akadémiai szintû, a mai fogalmaink szerint egyetemi oktatásról beszélni.
A Kolozsvári Egyetem megnyitását követõen még több tudós érkezett Erdélybe Európa
minden tájairól, akik 300 forint útiköltséget és további 50 forintot kaptak Báthory István lengyel királytól és erdélyi fejedelemtõl. Az 50 forintot azért kapták Báthory fejedelemtõl, hogy
ezen a pénzen tanításhoz szükséges könyveket vásároljanak Krakkóban. Ennek köszönhetõ,
hogy a Kolozsvári Egyetem a XVI. század egyik rangos európai egyeteme lehetett. A jezsuiták
azonban nemcsak a lengyelországi Krakkóban, hanem Németországból és Itáliából is szereztek
be könyveket.
Alig telepedtek meg a jezsuiták Kolozsváron, már 1580. január 2-án kéréssel járultak Báthory Kristóf erdélyi vajda elé, hogy adjon támogatást a könyvek beszerzésére. Maga a kezdeményezõ Antonio Possevino atya 1583-ban meglátogatta Kolozsvárt, és ezen alkalommal õ is
hozott könyveket, de ezen kívül elindított egy újabb szemináriumot is az oktatás színvonalának
emelésére. 1584-ben már 24 jezsuita atya mûködött Kolozsváron, a római, bécsi, vilnói, krakkói stb. egyetemekrõl összetoborzott legkiválóbb magiszterek. Kolozsvár központi részén ekkor
épült fel a kétemeletes díszes szeminárium, ahová 300 diák gyûlt össze. Az Erdélyi Fejedelemség lakossága ebben az idõben túlnyomórészt protestáns felekezetû emberekbõl állt, ugyanis a
magyarok többsége református vagy unitárius volt, míg a szászok lutheránusok, a katolikusok
azonban nagyon kevesen voltak. Báthory István halála után az 1588. december 8-23-i medgyesi országgyûlés azt a határozatot mondta ki, hogy „huszonöt nap alatt ezek az szerzetes jezsuiták mindenünnön ... mindenestõl kimenjenek, és soha ez az szerzet ... többé ez országba bé ne jöhessen”. Ugyanez az artikulus jószágaikat a fiskus számára lefoglalta, s a gubernátor szigorúan
megfenyegette õket, ha templomi felszereléseiket, könyveiket,
kelyheiket és alapítványleveleiket be nem szolgáltatják. Báthory
Zsigmond azonban, ki az országgyûlési vita nyomása alatt helyt
adott kiûzésüknek, szerette volna megmenteni õket, ezért megengedte, hogy egy jezsuita atya ott maradhasson továbbra is KolozsBáthory István király
váron, ahol taníthatott, sõt prédikálhatott is. A jezsuiták az 1589.
síremléke Krakkóban
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esztendõ januárjában vonultak ki Erdélybõl. Részint Magyarországra, részint Lengyelországba,
részint Bécsbe távoztak, öten pedig Ladó Bálinttal a moldvai csángó magyarok között húzódtak meg. A rektor nem adta át az alapítóleveleket, hanem magával vitte, s feltételezhetõ, hogy
könyveiket sem hagyták szabad prédára.
Amikor 1594 folyamán Báthory Zsigmond szembefordult a török Portával és a katolikus
Habsburg Rudolf császárral kötött szövetséget, a fejedelem rávette az erdélyi országgyûlést az
1595. április 16-tól május 8-ig tartot gyulafehérvári ülésén, hogy vonják vissza az 1588. évi határozatukat és a jezsuiták térhessenek vissza Erdélybe. Carillo Alfonz teológiai doktor, a bécsi jezsuita kollégium kiváló képességû tanára, a fejedelem rendeletébõl már 1595. május 10-én átvette a kollégiumot és a monostori apátságot a kolozsvári magisztrátustól, s megkezdte az újraszervezést. Év végén már újból 12 páter mûködött Kolozsvári Egyetemen a lengyel Wujek rektorral az élen. Új híresség volt Vernulio Claudius, a nevers-i kollégium bölcsészettan tanára
Franciaországból. 1596-ban 16-ra, 1599-ben pedig 28-ra szaporodott a jezsuita páterek száma,
köztük találjuk az erdélyi Vásárhelyi Gergely atyát, ki Pázmány Péter és Káldi György mellett
a legérdemdúsabb irodalmi mûködést fejtette ki a magyar jezsuiták sorában.
Az 1600-as évek legelején a politikai viszonyok megint kedvezõtlenre fordultak a katolikusok számára, a nagy bizonytalanság, ami állandóan az újabb kiûzés veszélyét rejtegette, megrendítette a kollégium életét, s a páterek számát 1602-ben 11-re csökkentette. Báthory Zsigmond ismételt lemondásai következtében a jezsuiták többször megzavart mûködését Giorgio
Basta császári tábornok, Erdély katonai kormányzója igyekezett biztosítani azzal, hogy megerõsítette õket az egyetem fenntartására szolgáló javakban. Giorgio Basta támogatása azonban
csak tovább fokozta az erdélyi magyarok többségének az ellenszenvét, úgyhogy amikor Székely
Mózes fejedelem Kolozsvárra bevonult, a több éves elnyomás, gyilkolás és a protestáns felekezetûek rendszeres üldözése miatt, a város és környékének többségében unitárius magyarjai
1603. június 9-én felgyújtották az idegen elnyomást jelképezõ Kolozsvári Egyetemet és könyvtárat, s a jezsuita atyákat elkergették. Sajnos ilyen tragikus véget ért egy jó kezdeményezés az
erdélyi magyar egyetemi oktatás történetében.86
Báthory István lengyel király Erdély egyik legnagyobb fejedelme is egyúttal, nem véletlenül
nevezik a Báthoryak korszakát Erdély aranykorának, mert a tizenöt éves háború kitöréséig az
általa igazgatott ország fejlõdött és megerõsödött. Mégis a hálátlan utókor nem kezeli méltó
helyen Báthory István uralkodását, pedig mi is példát vehetnénk a lengyelektõl, akik a mai napig hazájuk egyik legnagyobb királyának tartják, akinek sikerült megállítani a nyugat felé terjeszkedõ oroszokat. Bãlcescu Nicolae román történész érdekes módon több száz év távlatából
is olyan elismeréssel ír Erdély egyik legnagyobb fejedelmérõl, hogy okulásként érdemes felidézni: „A tüzérség a maga állásából égõ golyóbisokat lõtt ki abból a fajtából, amelyet Báthori István király talált fel.”87 Mi magyarok is többre kellene becsüljük az Erdélyi Fejedelemség egyik
legnagyobb fejedelmét, Báthory Istvánt, akinek az volt az álma, hogy újraegyesíti egy korona
alatt Erdélyt és Magyarországot, mégpedig magyar és nem idegen nemzetiségû király vezetésével. „Az egyik mindjárt uralkodása legelején, hogy Lengyel- és Erdélyországot egyesítse a törökök megbántása nélkül. Ezt a tervét akként vélte megvalósítani, hogy még a kiskorú Báthori
Zsigmondot magyar királlyá választatja, helyére pedig fejedelmükké az erdélyi rendek
Zamoyski Jánost.”88 Érthetetlen és elfogadhatatlan a magyar történészek többségének magatartása Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem személyiségével kapcsolatosan, nem
szentelnek elegendõ figyelmet a magyar történelem egyik legnagyobb alakjára, aki egy jogar
alatt újból egyesíteni akarta Magyarországot és Erdélyországot.
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III. Székely Mózes és a székelyföldi só kérdése
1. A Magyar Királyság és az erdélyi só

S

zékely Mózes életútja szorosan kötõdik a sóbányászathoz és a sókereskedelemhez,
hiszen már gyermekkorában olyan családban nõtt fel, ahol nap mint nap sokat hallhatott a sóval kapcsolatos problémákról, ugyanis édesapja, Literáti Székely János,
vagy más néven János deák egyike az elsõ székelyföldi sókamarásoknak. János Zsigmond
magyar király és erdélyi fejedelem 1562-ben olyan javaslattal élt az erdélyi országgyûlésen,
hogy a székelyföldi sóbányákat is fejedelmi tulajdonba kell venni. János Zsigmond 1568-ban
Székely Mózes édesapját, Literáti Székely Jánost, a székely sók kamarását bízta meg azzal,
hogy a székelyföldi székely fõnemesek és lófõk részére az ingyenes sót kiadja. Székely Mózes maga is fiatal korában sókereskedelemmel foglalkozott, majd Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem jóvoltából székely sókamarás lett 1583-ban, amikor kinevezték a
sófalvi sóbánya kamarásának, de errõl bõvebben késõbb fogok szólni.
A székelyföldi só vizsgálata elõtt mindenképpen szükségesnek tartom néhány szóban
vázlatosan megvizsgálni általában a magyarországi só helyzetét, ugyanis az altalajkincsek
közül az arany- és az ezüstbányák mellett az egyik legfontosabb kincse az országnak a só
volt, és már az egész korai középkori történelmünkben igen jelentõs – oklevelekkel alátámasztott – a Magyar Királysághoz tartozó Erdély sókincse. Az erdélyi só fontosságához hasonló sóbányászat Magyarország területén csak a máramarosi Aknaszlatinán, Rónaszéken
és környékén fordult elõ. Az sem véletlen, hogy a máramarosi Huszt mellett is találunk egy
Sófalvát, melyet a különbségtétel érdekében Husztsófalvának is neveznek, de ezen kívül Erdélyben ismerjük a Sajó menti Sófalvát, illetve az udvarhelyszéki Sófalvát, melybõl késõbb
Felsõ- (vagy Nagysófalva) és Alsó-(vagy Kissófalva) Sófalva lett.
A székelyföldi só kérdésének tisztázása érdekében áttanulmányoztam a magyar királyok
erdélyi vonatkozású okleveleit 1023-tól 1526-ig és igaz az, hogy elég sok olyan oklevélre leltem, melyben említik az erdélyi sót, a sóbányákat, sóvágókat, sókamarát, sószállítást és a
sóvámot – mintegy 33 oklevél –, melybõl megtudhatjuk azt, hogy már a XI. században említik az erdélyi sót.89 Az elsõ oklevél, amelyben egyáltalán említésre kerül az erdélyi só, I. Géza királyunk 1075-bõl származó oklevele, ahol név szerint említi az erdélyi Turda [Torda]
várához tartozó sóvámot, mely az Aranas [Aranyos] folyó mellett van. Az oklevél érdekessége, hogy Torda város és az Aranyos folyó is magyarul szerepel a latin nyelvû iratban. A
második oklevél 1138. szeptember 3-án kelt, amelyben II. Béla királyunk említi a sóadót, az
Álmos herceg által alapított dömösi egyházzal kapcsolatosan. Nincs szándékomban részletesen ismertetni az összes oklevelet, amelyben a sóval kapcsolatosan valamilyen említés történt, csak azokról szólok, amelyben a són kívül még egyéb történelmi érdekességet is fellelhetünk. Ezek közé tartozik II. András királyunk 1221. évi oklevele, melyben elrendeli, hogy
minden Aranyos Vincen áthaladó sószállító szekér a káptalannak vámként egy-egy kõsót –
2 kulust – adjon. Úgy tûnik, hogy a kulus régi magyar szóként bekerül az oklevélbe, mely
mára ugyan kiveszett nyelvünkbõl, de személynévként bizonyos formája jelen van továbbra
is, hiszen ismerünk Külüs vezetéknevû személyt. II. András királyunk 1222. évi oklevele
nemcsak azért érdekes, mert megengedi a Barcaságra (az oklevélben Burza) betelepedõ német lovagrendnek, hogy hat-hat sószállító hajót használhatnak vámmentesen az Olton és a
Maroson és az Aknának nevezett sóbányát is biztosította számukra, hanem a Székelyek
Földjén kívül említi a románokat is, tehát ezt az évet tekinthetjük az erdélyi románok elsõ
okleveles említésének. A székelyek azonban már ekkor is jól behatárolt területtel rendelkeznek, hiszen a „terra siculorum” azt is jelenti, hogy székely népünknek már ekkor jól körülhatárolt területe van, ami sajátos közigazgatási jogosultságokat is tartalmaz. III. András
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1291. évi oklevele azért érdekes, mert a tordai sóaknán kívül megemlíti, hogy Toroczkó szabad hospesei [betelepült, vendég, bevándorló] a felsõ-ausztriai Eisenwurzelbõl telepedtek
ide. Aprólékosabb elemzés nélkül megemlítem a magyar királyi oklevelek közül azokat is,
amelyek egyáltalán említik az erdélyi sót, ezek a következõk: 1165-ben III. István: a Meszes
kapun áthaladó sószállító szekerekrõl egy db. kõsót rendel; 1177-ben III. Béla oklevelében:
Torda melletti sóakna; 1185–1195 közti oklevélben: erdélyi só; 1215. évi oklevélben: Zala
megyei sókereskedõk; 1217. évi oklevélben: sószállítós szekér, három darab só a vám; 1222.
december 19-én, III. Honorius pápa megerõsíti II. András német lovagrendnek adott kiváltságait; 1224-ben II. András oklevelében: apró só; 1235-ben II. András oklevelében: Maroson sót szállító hajók; 1236-ban IV. Béla oklevelében: Désaknai só; 1247-ben IV. Béla idejébõl: sóakna; 1248-ban IV. Béla oklevelében: Désaknai sóakna; 1249-ben IV. Béla oklevelében: erdélyi sóaknák; 1262-ben ifj. István: vízaknai sóbánya; 1270-ben V. István idejében:
Oronos [Aranyos] melletti 20-20 kõsó vám; 1272-ben V. István: Tordai sóakna; 1275-ben
IV. László: erdélyrészi sókamara; 1276 és 1278-ban IV. László: Tordai sóakna; 1278-ban IV.
László: Tordai bányából termelt só; 1280-ban IV. László: Aranyos melletti sóvám; 1289-ben
IV. László: alvinci sóvám; 1290-ben IV. László: szabad sókereskedelem a Désváriaknak;
1291-ben III. András: sóvágók; 1291-bõl két oklevelében III. András: Tordai sóakna; 1292ben III. András oklevelében: Aranyos falunál só szállító hajó.
A felsorolt oklevelekbõl csak a sóra vonatkozó leglényegesebb adatokat gyûjtöttem ki, de
ezek is nyilvánvalóan bizonyítják – egyébként legnagyobb szomorúságunkra –, hogy még a székelyföldi sót sem említik e dokumentumok, nemhogy a Székelyföldön belül egy konkrét településre lenne utalás. A királyi oklevelek mély hallgatása a székelyföldi sóra vonatkozóan onnan
fakad, hogy a király monopóliuma a Székelyföldre nem terjedt ki. A késõbbi oklevelekbõl is
többször megállapítható, hogy a királyi joghatóság a Székelyföld altalajkincseire gyakorlatilag
1562-ig nem terjedt ki, ami azzal a következménnyel járt, hogy az oklevelek hallgatnak az itt fellelhetõ javakról, ezzel együtt a mellettük lévõ településekrõl is. Ennek is tudható be egyrészt,
hogy viszonylag késõn említik a székelyföldi sót vagy az udvarhelyszéki Sófalvát az oklevelek. A
magyar királyi szabályozás nem terjed ki ugyan a privilegizált Székelyföldre, de a só fontosságát jelzi, hogy a királyi oklevelekben milyen gyakran elõfordulnak, a sóügy pedig közvetlenül a
pénzverés ügyeit követi a szabályozásokban. Erre jó példa II. András király 1233. évi beregi
egyezménye, melybõl szemelvényeket közlünk: „mi, András, Magyarország királya, esküszünk
Isten szent evangéliumaira, hogy az alább írt összes és valamennyi fejezetet megtartjuk, elrendelve, hogy azokat fiaink és utódaink is örökké megtartsák, és hogy semmiben, semmiféle ürüggyel ellenkezõt nem teszünk, vagy csalást nem követünk el azokban, nehogy úgy legyenek,
miként az alábbiakban következnek. […]
1. A zsidók és izmaeliták tisztségviselése ellen
a.) Zsidókat és szaracénokat, vagyis izmaelitákat ezután nem állítunk kamaránk, a pénzverés, só[ügyek], adók vagy más közhivatalok élére; se nem rendeljük õket az ezek élén állók mellé, se valamely csalást nem követünk el, amely folytán ezek a keresztényeket elnyomhatnák.
b.) Úgyszintén egész országunkban nem fogjuk megengedni, hogy zsidókat és szaracénokat, vagyis izmaelitákat valamely állami tisztség élére állítsanak. […]
6. Az egyes egyházak sójárandóságának megállapítása, illetõleg a sómennyiségek beváltásának részletes szabályozása összesen tíz pontban
a.) Úgyszintén akarjuk és megengedjük, hogy az egyházak szabadon szállíthassák sójukat a maguk egyházához, és ott a mindenkori sókamarai tisztviselõk és ama egyház
azonidõbeli fõpapjának, ahol a sót elhelyezik, pecsét alatt helyezzék el, és így elhelyezve
õrizzék azt Szent István király nyolcadáig, és akkor ettõl a naptól a Boldogságos Szûz Mária születése napjáig fizessenek nekik pénzt ama sóért, amit az egyházak akkor maguknál
bírnak, az alább bejegyzett árszabás szerint.
b.) És ha eme sótisztek a sót ez idõ alatt nem veszik meg, vagy az egyházaknak a mon64
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dott becslés szerint a pénzt nem fizetik meg, akkor az egyházak mindezt a sót mindenkori
saját használatukra fordíthassák vagy eladhassák saját akaratuk és tetszésük szerint. És minden haszon, ami minket illetne, vagy más királyt, aki akkor lesz, vagy eme sótiszteket: teljes
egészében szálljon az egyházak használatára, és sem e sótisztek, sem újak vagy más személyek semmi módon ne zavarják õket, hogy azt tehessék a sóval, ami nekik bármikor tetszik,
amelyért nekik a megjelölt idõben nem fizették ki a pénzt.
c.) Ugyanezt rendeljük a második idõhatárról, hogy Boldog Miklós ünnepétõl Boldog
Tamás apostol ünnepéig azért a sóért, melyet az egyházak sótisztek pecsétje alatt maguknál
fognak tartani, fizessék ki nekik a pénzt a lejegyzett árszabás szerint. Ha ez nem történik
meg, ugyanaz legyen, amit az elõbbi esetben mondottunk a sóról.
d.) Az ezüst pedig, amit az említett egyházaknak fizetni fognak, jó frisachi dénárokban
lesz, vagy olyan ezüstben, melynek egytized része van hozzáolvasztva.
e.) A só árai pedig ezek: minden egyes rakás mosott sóért fizetni fognak az egyházaknak
nyolc márkát, kivéve a jeruzsálemi ispotályosok házát és a kalocsai és bácsi egyházakat,
amelyeknek minden rakásért tíz márkát fogunk adni, föltéve, ha az említett kalocsai és bácsi egyházaknak a sójukat le kell szállítani Szegedre vagy tovább: egyébként nyolc márkát
fognak kapni. A nagyobb rakás mosott sóért az egresi apátságnak huszonhat márkát fogunk
adni minden egyes rakásért, és az aradi egyháznak huszonöt [márkát], szintén minden egyes
rakásért. A bányászott sóért pedig egy márkát fogunk adni száz kõsókockáért [abban az
esetben], ha [az illetõ egyházak] sójukat a végeken kötelesek tartani: kivéve Szent Gotthárd
monostorát, amelynek nyolcvan sókockáért adunk egy márkát.
f.) Mi pedig, és bárki lesz király a jövõben, a sót tartozunk a végekre küldeni, az egyházaknak adott kiváltságlevelek értelmében, és azt el kell helyezni a kiváltsággal ellátott egyházak házaiban, ahol a sótisztek pecsétjével lezárva fog maradni a só a fennebb említett idõpontig, ahogy
mondottuk. [az oklevelet leközlõk sajnos itt kihagyják a 29 egyházat név szerint felsoroló részt].
g.) Az egyházaknak azokért a jövedelmekért, amelyeket idáig szoktak a sóból kapni, kivéve a tizedet, tízezer márkát fogunk fizetni öt egymás után következõ éven keresztül, amely
éveket az Úr feltámadásának legközelebbi húsvétjától kezdjük számítani, és a fizetést a következõ módon eszközöljük:
Az elsõ évben a Boldogságos Szûz születésének ünnepén fogunk fizetni ezer márkát,
Szent Tamás apostol ünnepén újabb ezer márkát, és ezt ezután így tesszük folytatólagosan
minden egyes évben mindaddig, amíg a mondott tízezer márka összeget meg nem fizettük.
És ezért az egész összeget [a következõknek] fogjuk fizetni a mondott határidõben: a csanádi püspöknek, pannoniai Szent Márton apátjának és az egresi apátnak vagy ezek megbízottainak – amennyiben ez utóbbiak uraiktól erre külön megbízóleveleket mutatnak fel, avagy
kettõnek az elõbb említettek közül vagy eme kettõ megbízottainak. S fizetni fogjuk ezt az
összeget a prédikátorbarátok pesti házában a káptalan vagy annak nagyobb része jelenlétében, hogy ez azután a mondott legátus akarata szerint legyen szétosztandó és felhasználható az esztergomi és kalocsai érsek tanácsával.
j.) És nem kevésbé akarjuk, és hozzájárulunk, hogy ha a mondott tízezer márka összeget
nem fizetnénk meg minden egyes idõpontban, amelyeket fentebb megjelöltünk, azok az
egyházak, amelyektõl a sót elvontuk, tekintet nélkül erre a megegyezésre, szabadon és változatlanul ugyanabban az állapotban és jogokban maradjanak, amelyben eme megegyezés
elõtt voltak.”90
Magyar királyaink oklevelei közül nagy fontossága van az 1291. évi oklevélnek, amelyben elsõ ízben lelhetünk fel részletes szabályozást a sóbányavárosok privilégiumaival kapcsolatosan.
A Magyar Királyság területén már a XIII. században az állami jövedelmek 6,6%-át teszi
ki a sókereskedelembõl fakadó részarány. Ezt az idõt követõen mindinkább királyi monopóliummá válik a só bányászata és kereskedelme. Éppen ezért a király ritkán adományoz el
sóbányákat, vagy egész ritkán ad az azzal való kereskedelem különleges kiváltságokat a sóbányászat vagy kereskedelem terén. Erdélyben a német lovagrendek egész rövid idõre meg65
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szerzik a só kereskedelme fölötti kiváltságokat, aminek értelmében a Maroson és az Olton
hat-hat hajóval az ország bármely részébe szállíthattak sót. A német lovagrendek azonban
visszaéltek a királyi kiváltsággal és elkezdték fosztogatni Erdély lakosságát, ami miatt a magyar király viszonylag gyorsan kiûzte õket.
Ugyancsak a só közösségi használatának királyi oklevélben rögzített biztosítékát lelhetjük fel az erdélyi szászok híres 1224-es Andreanumában, amelyben II. Endre magyar király
Erdélyben megtelepedõ német vendégeknek (telepeseknek, vagy latinul hospeseknek) megengedi, hogy Szent György, Szent István és Szent Márton ünnepek táján a szászok nyolc napig szabadon hordhassák a sót Vízaknáról. A szászok ezeket a kiváltságokat késõbb is megõrizték, de a só bányászatát és kereskedelmét soha nem tudták teljességgel megszerezni.
Az Andreanumon kívül megemlíthetjük a johannitáknak kiadott 1247-es adománylevelet, Károly Róbert, Nagy Lajos, illetve Zsigmond király 1397-es sóbánya rendeletét.
A kora középkorban, az Árpád-házi királyaink idejében már jelentõs sóbányászati és
sókereskedelmi tevékenység folyt Magyarországon, amikor a sókitermelési és értékesítési
feladatokat királyaink a „sókamarási szervezetbe tagolva” igyekeztek megszervezni.91

2. Az erdélyi sóbányászat
és kereskedelem a XVI. században
Az erdélyi sóbányászatról már a XI. századtól kezdõdõen beszélhetünk, ugyanis a máramarosi sóbányákon kívül a magyar királyok egyik fõ, állandó jövedelemforrása az erdélyi só
volt. Az erdélyi sóbányák közül a legfontosabbak abban a korban Torda, Vízakna, Dés,
Désakna, Kolozs és Szék települései, melyek városi rangot is szereznek a sókitermelésnek
és sókereskedelemnek köszönhetõen.
Székelyföld hatalmas sókincse az Árpád-házi királyaink korában, de még jóval késõbb is
jóformán nem is szerepel a megmaradt dokumentumokban. Egész késõn, 1453-ból van okleveles adatunk a székelyföldi só létezésérõl, ami nem jelenti azt, hogy e dátumot megelõzõen a székelyek ne használták volna fel a sóbányászat és sókereskedelem adta jövedelemszerzés lehetõségét. Ennek ékes bizonyítéka egy 1487-es oklevél. Másrészt igaz az is, hogy a
székelyek elsõsorban katonák voltak, akiknek elsõrendû feladata a Magyar Királyság védelme, de a székely sóról külön részben szándékozom szólni.
Az erdélyi sóbányászat elsõ alapos leírását Hans Dernschwam szepességi szász jóvoltából ismerhetjük meg, aki a Fuggerek felkérésére 1528-ban Erdélybe utazott és leírta a sóbányáknál folyó munkálatokat, a sóbányászás folyamatát, illetve a sóbányászok tevékenységét
és a munkájukért kapott fizetséget.92
Dernschwam tudósítását azért is érdemes közelebbrõl figyelembe venni, mert nála találhatjuk az elsõ részletes leírást az erdélyi sóbányászatról és sókereskedelemrõl, másrészt az
analógia módszerének felhasználásával alaposabb elképzelésünk lehet a székelyföldi sóbányászatról és ezen belül a Székely Mózes életéhez igen csak szorosan kapcsolódó udvarhelyszéki Sófalva sóbányászatáról.
Dernschwam 1528. augusztus 16-án érkezett Tordára, ahol azt tapasztalja, hogy a
sóvágók (sóbányászok) a kamaraispánnal tárgyalnak a sótermelés folyamatáról, mikéntjérõl, pl. arról, hogy a bányászok mekkora és milyen alakú sótömböket vágjanak, illetve, hogy
ezért a munkáért mekkora fizetséget kaptak. „A sóvágóknál az volt a szokás, hogy amikor
felfogadják õket munkára, ennek mintegy megerõsítéséül minden embernek egy új ruhához
elegendõ kilencrõfnyi trautenaui posztót adnak, illetve ajándékoznak.”93
A sóvágók keményen és kiabálva követelõztek abban az esetben, ha a megígért fizetség
valamilyen okból késett, és csak abban az esetben voltak hajlandók a tárgyalásokat folytatni, ha az ígért posztót megkapták. Megtudjuk azt is, hogy a sószállító fuvarosokkal és a ha66
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jósokkal is meg kellett egyezni, akik elsõsorban az aprósót szállították el. A sóvágók egyébképpen nem mindig dolgoztak folyamatosan, nyáron például, amikor kaszálni, aratni és betakarítani kell a termést, otthagyták a sókitermelést és szétszéledtek, hogy a mezõgazdasági munkálataikat elvégezzék. A tordai sókamara ispánja, Pemflinger Márk azon kívül elrendelte a sóraktár felállítását, pontosítva a raktár helyét, utasítást adott ki a szükséges faanyag
és posztó beszerzésére. Megtudjuk a leírásból azt, hogy a tordai sókamara ispán „a székelyek nemzeti gyûlésére sietett, melyet innen hat mérföldnyire, Vásárhelyt tartanak; itt a püspök is megjelenik. Ezután az innen kilenc mérföldre fekvõ Szebent keresi fel, ahol kilencedikén ül össze az [szász] egyetem gyûlése.”94 Tehát a tordai sókamara ispán olyan fontos személyiség, hogy meghívást kap a székely és szász nemzet gyûléseire.
Erdélyben Dernschwam látogatásának idejében Désett tárolták a legtöbb sót, az apró
hajósót, mely itt az országban nem is volt adásvétel tárgya, hanem vízen szállították a király
számára. Ezzel fizette korábban a király a bányaalkalmazottait, ebbõl száz darab öt forintot
ért. Ezzel a sóval rakták meg állítólag Désett a hajókat: ezt a sót a békétlenségek miatt nem
tudták elszállítani. Értesülése szerint tízezer darabonként negyvenhat forintért szállítják
Szolnokig, mintegy tizenhat mérföldnyire Budától. De jókora kár származik abból – még
mielõtt a hajók kifutnának –, hogy a sóból sok veszendõbe megy, a hajók is összetörnek, és
a só is befullad.
A sóbányászathoz szükséges állatokat és egyéb eszközöket, mint amilyen az emelõ-vontató lovak, kantárok, istrángok, vas, acél, faggyú, nagy vontatókötél, zab, széna, fa, szén,
ökörbõr stb. nemcsak a környékrõl szerezték be, hanem elmentek Kolozsvárra, ahol sokkal
nagyobb piac volt. A kolozsvári piacon a magyarországi Felvidékrõl, pontosabban Selmecbányáról származó árukat is lehetett kapni, többek között aknakötelet és felvonókötelet,
négy selmeci öl hosszúságú kötél például egy forintba került.
Dernschwam aggódott a termelést és a kereskedelmet akadályozó háborús helyzet miatt, mert a háborús helyzetet kihasználva egyes bûnözõk rablással és fosztogatással foglalkoztak. Tanácstalan abban a tekintetben, hogy milyen úton juttassák el a vásárlásokhoz
szükséges pénzt: „hogy melyik útvonalon hozzátok be ide a pénzt, erre nem tudok biztos választ adni. Az abrudbányai út, ahol pórul jártatok, nem mondható veszélytelennek. A kártevõ oláhok még elszántabbakká válnak, mivel büntetlenül maradtak. Ha ezt az utat kockáztatjátok meg, akkor fegyveres lovasfedezet mellett vasalt kerekû kocsit vegyetek igénybe.
Nagyvárad felé talán szabad az út, azonban már régóta nem használják, így ez is gondokat
okoz az errefelé tanyázó oláhok miatt. Hamarosan fegyverbe szólítják a népet, és el fogja
özönleni az utat. Amíg nincs elegendõ tõke, addig tovább növekednek a veszteségek. Még
leginkább az abrudbányai úton lehetne behozni; kísérõkként néhány – a várnagyok és más
urak védlevelével ellátott – kamarai tisztet vegyetek igénybe. De ha elõnyösebbnek látjátok,
hogy kocsival és néhány lóval Budáról tüstént és egyenesen ide jöttök, ez kisebb zajt ütne.
A bajt maguk a várurak idézték elõ; egy oláh – mielõtt felnyársalták volna – bevallotta, hogy
tettét Losonczy parancsára követte el.”95 Az útonálló bûnözõk között fõrangú magyar nemesek is állhatnak a háttérben, amint például Losonczy, aki minden bizonnyal a híres temesvári várparancsnok. Losonczy és az erdélyi románok minden bizonnyal csak a németek
szemszögébõl voltak bûnözõk, mert Magyarország törvényesen és szabadon választott királya Szapolyai János volt, akit épp a Habsburgok oldalán harcoló erõk ûztek el az országból.
Ferdinánd rövid uralma alatt azonban igyekezett megszerezni Magyarország legfõbb altalajkincseit, így a sót is. Dernschwam beszámolóját az erdélyi sóval kapcsolatosan ilyen szempontból is kell vizsgálni.
Dernschwam a romló közállapotok ismertetése után beszámol a tordai sóbányáról, a só
szállításához igénybe vehetõ útról, Tordán létezõ hivatalokról, a sóeladás és az elszámolás
lehetõségeirõl. Tervezi egyúttal azt, hogy részletesen beszámol Erdély más sóbányáiról is.
A tordai sóbányához tartozó házat igen rossz állapotban találta, a ház mellett a sóbányához azonban egy új és jó állapotban lévõ, száz férõhelyes lóistálló volt.
67

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 68

Tordán abban az idõben két bányában folyt a kitermelés. Erdélyben a legfinomabb és
legfehérebb sót a tordai bányákban lehetett kibányászni. A két tordai sóbánya egymáshoz
igen közel volt található, alig harminc lépés választotta el a két bányát. Mindkét sóbánya
alakja háromszög alakú, ahol felszíni kitermelés folyik. A nagyobbik bánya mélysége hetven,
a kisebbik bánya mélysége pedig harminc öl. A sófelhúzáshoz fedett szállítókast használtak,
melyet két ló vontatásával segítettek. A sóvágók (sóbányászok) a szabad levegõn dolgoztak,
ezért ha esett az esõ, akkor sem védte õket semmi az idõjárás viszontagságaitól. Sokszor öszszegyûlt a víz a sóaknákban, ami miatt a vizet naponta csöbrökkel és kötelekkel kellett felvontatniuk. A só kibányászása, mivel nem tárnákban folyt, úgy történt, hogy a sóvágók lefelé és oldalvást termelték ki a sót, mely felül boltozatként megmaradt.
A só szállítása az alábbiak szerint valósult meg: a Tordán kibányászott sót kocsikra rakták azzal a céllal, hogy szállítsák el a Maroshoz, Décse településig, hogy onnan majd hajóval szállítsák tovább. Ha azonban a víz állása olyan volt, akkor a kibányászott sót akár
Tordáról is közvetlenül elszállíthatták hajókkal (bárkákkal) az Aranyos folyón. A szállító
hajókat, vagy másképpen sóbárkákat Tordán készítették el, melyek lehettek nagy- és középméretûek, a legnagyobbak már dereglye méretûek. A hajók készítõi és tulajdonosai nagyobb
részben tordaiak voltak. A vízi szállítással foglalkozó bárkatulajdonosokat celeristáknak is
nevezték. A nagyobb bárkákon kívül egész kis bárkák is voltak, melyeket a pestiekhez hasonlóak kocsibárkáknak nevezték. Az ilyen kis bárkákon szállította mindenki a saját sóját
Décsérõl. A hajók Tordától az Aranyos vizén jutottak el a Marosig, ahol Décsénél felpakolták a szállításra váró sót. Décsétõl akkor lehetett a sót tovább szállítani, amikor a Maros vize duzzadni kezdett, legtöbbször tavasz folyamán.
A hajósgazdák amellett, hogy saját sójukat is fuvarozták, másoknak a sóját is elszállították, amiért fuvardíjat kaptak. A fuvardíj felét sóban, másik felét pénzben kapták meg.
A só szállítása közben gyakran szedtek vámot, mely alól
még a király sója sem mentes, Csanádon például ötven darab
sót leszedtek a vám fejében. Décsétõl Lippáig mintegy hét nap
alatt tették meg az utat a hajók. A Kolozson bányászott sót kocsikon szállították el, amennyiben helyben nem adták el.
A leírás szerint kétféle sóvágó volt: az egyik helybéli, a másik
idegen. A sóvágók a só bányászásáért posztót kaptak, amiért
posztósóvágóknak is nevezték. A sóvágók, amikor elszegõdtek a
munkára, éves munkaszerzõdés alapján dolgoztak. A munkaszerzõdésben rögzítették a posztóban fizetendõ bérüket. A
sóvágók a munkaszerzõdés megkötése után más munkát nem
vállalhattak, nem távozhattak el más munkára, aki mégis más
munkára adta a fejét, erõszakkal is kényszerítették, hogy visszamenjen a leszerzõdött munkára. Ezt a fajta munkaszerzõdést a
helybéliekkel kötötték meg. Idegen sóvágókra vonatkozóan nincsenek ilyen kötöttségek, õk bármikor elmehettek, akkor szállnak le a bányákba, amikor akarnak, annyi sót vágnak, amennyire kedvük van. Nem is lehetett állandó munkára fogni õket.
A sóbányászokat általában nem tartották jóravaló embereknek, még családalapítással sem nagyon foglalkoztak, amint
pénzhez jutottak, akár egy óra alatt is képesek voltak elinni
keresetüket. Legtöbbször a sóvágók meg sem várták a hét végi fizetést, hanem hétközben kikérték az azt megelõzõ bérüket
és elitták keresetüket.
A sókamara vezetõje a kamaragróf, más helyeken kamaErdélyi
raispánnak vagy egyszerûen ispánnak is nevezték.
A sóvágók vezetõje a bíró volt. A sóvágók bírója intézte a
magyar sóvágó
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sóvágókra vonatkozó ügyeket, õ volt a szószóló minden ügyben, õ továbbította a sókamarától
kapott utasításokat és õ végezte az utasítások végrehajtását. A sóvágók bírója tevékenységéért
éves szinten tizenkét forint fizetést kapott a sókamarától.
A sóvágók másik tisztségviselõje a bányamester volt. A bányamester kellett értse a bányászattal kapcsolatos összes munkát, õ kellett megjavítsa, ha valami elromlott a bányában,
õ javította és cserélte ki az aknában a korlátfákat – mely munkáért külön huszonöt dénárt
kapott –, ugyanis nem tartottak külön ácsokat az ácsmunka elvégzésére. A bányamester
éppúgy dolgozott, mint a sóvágók, de állandó fizetést kapott a sókamarától.
A sókamara kovácsot is tartott a sóvágók részére. A kovács edzette a vasat és õ készítette el a vasszerszámokat, mely munkáért heti ötven dénárt kapott. A kovácsoláshoz szükséges acélt a sókamara biztosította a kovácsnak.
A sóbányában káplánt is alkalmaztak, de ebben az esetben a káplánt nem a kamara fizette, hanem a sóvágók.
A sóbányában faggyúszolgát is alkalmazott a sókamara, mely munkáért a faggyúszolga
évi tizenkét forint fizetést kapott. A faggyúszolga munkaköri kötelezettsége az volt, hogy a
sóvágóknak, minden mûszak kezdete elõtt, a sóaknába való leszállás elõtt köteles volt kiosztani az akna megvilágításához szükséges faggyút.
A sóvágók saját szerszámaikkal voltak kötelesek dolgozni. A sóvágóknak a fizetésen kívül járt a Miasszonyunk sója, amely hasonlított a Besztercebányán rendszeresített Miasszonyunk érce járulékra.
A sóvágók egymás között határozták meg, hogy ki mennyi sót vág, és csak hét végén
szombaton hozták fel a vágott sót. A sóvágók fizetése száz tömbönként húsz dénár volt. A
Miasszonyunk sója jóval nagyobb volt a többi sótömbnél, ez a sóvágókat illette meg. A sókamaragrófok igyekeztek a Miasszonyunk sója fizetséget korlátozni.
Az idegen sóvágók nyár idején gyakran szétszéledtek, fõleg akkor, amikor kezdetét vette a mezei munka, a kaszálás, gereblyézés, aratás stb. Általában csak télen dolgoztak folyamatosan az idegen sóvágók, ami rendetlenséget okozott és hátráltatta a folyamatos sókitermelést. A sókamaragrófok sok esetben akár erõszakot is alkalmaztak, de ennek ellenére
gyakran elõfordult, hogy senki nem ment a munkára. Az idegen sóvágók létszáma a tordai
bányáknál elérte a száz fõt is.
A sóvágók általában nem értettek a kézmûvességhez, ezért ha valamit ki kell javítani az
aknában, azt más végezte el.
A sóvágók és a sókamara közötti esetleges viszályok elintézése végett egy írnokot is alkalmaznak. Az írnok megengedhette a sóvágóknak, hogy egy sódarabot naponta elvigyenek, de volt
olyan idõ is, amikor ezt betiltotta a sókamaragróf. A sóvágók ilyen esetben azonban tiltakoztak
járandóságaik megkurtítása miatt, igyekeztek ruhájuk alá rejtve is kilopni egy-egy darab sót. A
tordai sóbányától eltekintve, Erdély többi sóbányájánál ilyen intézkedésekrõl nem lehet tudni,
Vízaknán például minden sóbányász hetente kapott egy kalap törmeléksót, amit hazavihetett.
A kitermelt só milyenségérõl és mennyiségérõl tudni kell azt, hogy abban a korban öt
vagy hat sótömb tett ki egy mázsa sót. Létezett hajósó és kocsisó, mely a sódarabok nagyságának méretét jelentette. A hajósó apró volt és száz darab hajósóért kaptak a sóvágók tíz
dénárt. A kocsisó vágásáért száz darabonként húsz dénárt kaphattak.
A sóvágók juttatásai közé tartozott a fürdõpénz is, ami hetente egy pfeninget tett ki. Tehát ennek a lejegyzése azt is jelenti, hogy a sóbányászok hetente egy alkalommal fürdõbe
mehettek.
A tordai sóbányánál minden sóvágó köteles volt száz sótömbhöz további nyolc tömböt
kitermelni, de ezért nem kapott semmilyen juttatást, ezt a megszorítást egyébképpen elõször Tomori Pál kamaragróf vezette be. A nyolc sótömb pluszban való kitermelését azzal indokolták, hogy a sótömbök gyakran összetörtek, míg mások földesek voltak, tehát nem volt
jó a minõségük. A sóvágók azonban zúgolódtak és zajongtak, ha juttatásaikat vagy járandóságaikat megrövidítették.
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A sóvágók juttatásai közé tartozott, hogy az új sókamaragróf beiktatása idején egy csöbör bort és két forintot kaphattak.
A sóvágók nem dolgoztak rendezett mûszakok szerint, hanem mindegyik akkor szállt le,
amikor akart és addig dolgozott, ameddig neki tetszett. Volt, aki huszonöt, ötven sótömböt
vágott egy mûszakban. A sóvágók délben együtt jöttek ki a sóaknából mindnyájan az ebédre. Délután pedig nem szoktak újra leszállni az aknába, hanem másnap inkább korábban álltak munkába. Nagyon figyelemre méltó az a tény, hogy a sóvágóknak joguk volt a naponkénti fürdõre is.
A legnagyobb tordai aknából naponként felhúzták a sót, éspedig déltõl estig. A kisebb
aknákból pedig csak minden szombaton, egy alkalommal.
A sókamara ispán, vagy kamaragróf a bányászat vezetésére, a bírón kívül – melyet a bányászok választottak meg – mázsálómestert vagy másképpen magulást is kinevezett. Érdekességképpen megemlítem, hogy a sófalvi sóbánya mázsáló mesterének leszármazottjait
még a XX. században is „mázsa” melléknévvel illették, így nevezték apai nagyanyámat,
Krall Lídiát is, sõt még manapság is „mázsa” melléknévvel illetik a felsõsófalvi Krallokat.
A sóvágóktól naponta át kellett venni a megtermelt sómennyiséget megszámolás után a
mázsálómesternek, aki a sókamara alkalmazottja, akit másképpen magulásnak vagy magulátornak is neveztek. A mázsálómester szám szerint vette át a sót, és mindegyik sóvágó részére „rovást” végzett. A sót újból számba kellett venni, amikor eladták vagy el akarták szállítani. A mázsálómester mindig ott kellett tartózkodjon az akna közelében, még a lakása is
ott volt a sóakna közelében. A mázsálómester korábban hetipénzt vagy kosztpénzt kapott,
de Ferdinánd király ideiglenes uralma alatt már a kamaraudvar állományába helyezték.
Minden sóval rakott kocsi után négy dénárt kapott, melyet a vásárlónak kellett megfizetnie.
Éves szinten fizetése hatvan forint volt. Ezen kívül értékesíthette saját belátása szerint a
törmeléksót. A mázsálómester szolgákat és hat lovat is tarthatott, amiért külön illetményt
kapott.
A sókamara a mázsálómester mellett alkalmazott egy felvigyázót is, aki a mázsálómester beosztottja volt, s akit másképpen divisor pecuniarumnak hívtak, ami pénzkiosztót jelentett. A pénzkiosztó felügyelte a munkát és mindig a sóvágók mellett kellett tartózkodjon, hetenként kapott néhány forintot elszámolásra; fizetése pedig tizenkét forint volt.
A sókamara egy másik alkalmazottját judex vadinak hívták, ami magyarul révbírót jelent; õ is a mázsálómester felügyelete alá tartozott. A révbíró elnevezés onnan eredt, hogy
minden sófuvarnak az Aranyos vizén át kellett jutnia. Minden fuvaros írást, igazolást kapott
a könyvelõtõl, hogy hány sótömböt szállíthat. A révbíró ellenõrizte a sószállítmányt, és ha
többet talált a fuvarosoknál, mint amennyirõl az igazolás szolt, azt elkobozta.
A kamaragrófok mindent sóban fizettek meg, amire szükségük volt. A sószállításért a
kamaragróf tíz dénárt kért el a celeristák céhétõl. Fontos rögzíteni, hogy a celeristáktól, vagyis a sószállítással foglalkozó hajó-, illetve bárkatulajdonosokról tudjuk, már 1528-ben céhbe tömörültek. A kamaragróf a celeristák céhétõl is éves szinten kapott tíz dénár összegû
ajándékpénzt, amit sinkpénznek neveztek. Hasonló ajándékpénzt kapott a kamaragróf a
plébánosoktól és a kolostoroktól, mert ezek elvileg ingyenes juttatásként kapták a sóaknától a sót, de mégis száz darabonként tíz dénárt elkért. Lám, nem is olyan biztos, hogy a csúszópénz, vagy mai divatos szóval paraszolvencia balkáni, török találmány teljesen.
A kamaragrófok mellett alkamaragrófok is voltak, akik segítették a kamaragrófot a sókamara vezetésében. Az egyik alkamaragróf a számvevéssel és a szállítólevelek kitöltésével
foglakozott. Érdemes megjegyezni, hogy már az 1500-as években a sószállítmányokat csak
szállítólevéllel lehetett szállítani. A szállítólevél szövege a következõ volt: „Minden sókamaragrófnak üdvözletünk! Tudjátok meg, hogy N.-nek a király készletébõl száz sótömböt adtunk el. Engedjétek ezt mindenütt – kivéve a kamarahelységekben – szabadon eladni, a levelet pedig elolvasás után szolgáltassátok vissza. Dátum...”96
A sóbányáknál hat lovat dolgoztattak, melyeket arra használtak, hogy a kibányászott sót
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vontassák fel az aknákból. A lovak mellé a sókamara két lóhajcsárt alkalmazott, akiknek fizetése az ételen és italon kívül évi tizenkét forint volt.
A tordai sóbányáknál a sóvágók mellett négy napszámos is teljesített szolgálatot, akiknek megnevezése másképpen miliarista volt. A miliaristák feladata az volt, hogy hozzák fel
az aknákból a sót és a sótörmeléket, közülük kettõ mindig lent dolgozott az aknában, míg a
másik kettõ kint teljesített szolgálatot. A miliaristák járandósága napi tíz dénár volt, de
emellett hetente egy dénárt kaptak fürdõpénzre.
A tordai sókamaránál hajósót nem árusítottak, hanem minden hajósót a magyar király
részére szállították el. A nagy formátumú kocsisót a sókamara eladhatta a fuvarosoknak,
akik Magyarországról jöttek, de a fuvarosokon kívül az erdélyi celeristák is vásárolhattak a
sókamarától sót, amit saját bárkáikon szállították. Minden sókereskedõ száz darab sótömb
mellé 8 darab sótömböt kapott ráadásként, hogy a felmerülõ vámköltségeket legyen amibõl
kifizesse a szállítás folyamán. A 8 darab sótömböt is azonban ki kellett fizetni, ami 10 dénárt tett ki, mely összeget a mázsálómester vette át a sókereskedõktõl és számolta el a király részére. A magyar sóvágók ezt a fenti pénzt Lecz-nek, vagy másképpen „sinkpénznek”
nevezték, mely szó a német „Schenkpfennig” szóból származik.
A sinkpénzzel kapcsolatos rendelkezést csak Ferdinánd német adminisztrációja vezette
be, mely plusz megszorítás a magyar királyok által megszokott rendelkezésekkel szemben.
A sókereskedelem terén is azt lehet látni, hogy Ferdinánd csak a mind nagyobb haszon érdekében igyekezett Magyarországot megkaparintani, mert alig rendezkedik be a német adminisztráció, már újabb megszorításokat találtak ki, ami miatt a magyar sóvágók, sófuvarosok és sókereskedõk nagyon felháborodtak.
Itt mindenképpen érdemes megfigyelni Dernschwam leírásából azt, hogy „mind az öt
kamara teljesen magyar; német sóvágó sehol sincsen.”97
Erre a megjegyzésre késõbb majd érdemes bõvebben is kitérni, mert Dernschwam leírásából kitûnik az, hogy Erdélynek az a része, amelyet ismer, fõleg magyar lakosságú a XVI.
században. Dernschwam küldött egy latin nyelvû és egy német nyelvû másolatot a sókamaránál lévõ könyvelésrõl.
Az erdélyi sókamara könyvelésérõl azt is elmondja, hogy nagyon egyszerû és áttekinthetõ, ezért azt javasolta a királyi udvarnak, hogy ezt a fajta könyvelést kellene használni a jövõben.
A vízi sószállításra vonatkozóan két útvonalat ismerhetünk meg. Az egyik útvonal az erdélyi Tordánál kezdõdik. A másik útvonal Désnél kezdõdik, és elõször a Szamos melletti
Szatmár és Németi két mezõvárosát érinti, melyrõl megemlítette, hogy szembe helyezkedik
egymással, mint Buda és Pest. A Szamos folyó mérete a Maros folyóhoz hasonló. Szatmár
és Németi hét mérföldre található Nagybányától. Szatmártól a sószállítás útja a Tiszán folytatódott, ahol az elsõ jelentõsebb megálló Tokaj vára – ahol Szapolyai János hadai vereséget szenvedtek Ferdinánd hadaitól –, majd ezt követte Poroszló vára és végül Szolnok. Szolnoktól a sóút Buda felé már a sószállító szekereken történt. A szolnoki sóház a középkor folyamán nagyon fontos szerepet játszott a Magyar Királyság fõvárosának ellátásában, mert
ebbõl az elosztó központból kapták a sót a máramarosi Aknaszlatináról is. A sószállítási fuvar díja egy tömény mennyiségû só esetén Déstõl Szolnokig negyvenhat forint volt. Ferdinánd emberei felülvizsgálták a magyar királyok által kibocsátott, sóra vonatkozó kiváltságleveleket, a régi privilégiumokat már nem akarták elfogadni. Megkérdõjelezték a tordai plébánosnak Mátyás királytól kapott kiváltságlevelét is, aminek alapján a tordai plébános évente néhány száz sótömböt kaphatott. A tordai plébános ki is prédikálta a templomban, hogy
a németek megvonták a sóval kapcsolatos kiváltságait. A sóra vonatkozó kiváltságok kedvezményezettei legtöbb esetben papok és szerzetesek voltak. Dernschwam remélte, hogy a
kiváltságok megvonásánál, mint a sókitermelésnél fennálló nehézségeknél is „a magyarok
kisebb összeg ellenében felhagytak a békétlenkedéssel és elfogadták a kész helyzetet”.98 Vagyis a privilégiumok megvonása is egyértelmûen a magyarok rovására történt.
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Az erdélyi sóbányák állapotáról megtudhatjuk, hogy a régi bányák túl mélyek, mások
meg nem elég tágasak, másrészt sokszor ellepi õket a víz, ezért új bányákat kellene nyitni a
termelés fokozásáért. Új sóbányák nyitása sokkal gazdaságosabb, mint a régi sóbányák fenntartása.
Az erdélyi só exportjánál megtudhatjuk, hogy „az oláh vajdának is van sója a maga országában, hat mérföldnyire a Vöröstoronytól; ennek neve Retz. Ez azonban nem olyan jó,
mint az erdélyi. […] Az oláhok szívesen vásárolják az erdélyi sót, de az nem bocsátható szabadon áruba. Törökországba vinnék, de nem engedik át a határvámon.”99
A sókereskedelem mellett megtudhatjuk azt, hogy Törökországból bors és rebarbara is
érkezett Havasalföldön keresztül Erdélyországba.
Az erdélyi sókamarák egymástól az alábbi távolságokra voltak: „Vízakna Tordától tíz
nagy mérföld. Aztán a többi kamara, lentrõl felfelé. Tordától Kolozsig két mérföld,
Kolozstól Székig két mérföld, Széktõl Désig két mérföld. Szebentõl a következõképpen helyezkednek el: Vízakna egy mérföld, Szebentõl oldalra, Torda kilenc mérföld, Kolozs tizenegy mérföld és Dés tizenöt mérföld. Dés mintegy hét mérföldre fekszik Nagybányától.
Tordától Kolozsvárig két mérföld.”100
A magulátorok vagy mázsálómesterek vezették a bányákat (minden sókamaránál kétkét sóbánya van), megszervezik a sóvágók étellel való ellátását, fõzetnek a bányászoknak, és
kiadják a heti kosztpénzt. Minden sókamaránál volt egy mázsálómester, vagyis hat vagy hét
mázsálómester volt összesen Erdélyben. Ferdinánd uralma elõtt a mázsálómesterek az öszszetörött sódarabokat vagy a törmeléksót eladhatták, de ezt a juttatást Ferdinánd alatt megszüntették.
Ferdinánd uralmával igyekeztek a magyarországi és az erdélyi magyar adminisztrációt
kicserélni, és megbízható, de elsõsorban német nemzetiségû mázsálómestereket alkalmazni, igaz, hogy „az említett hat vagy hét alkalmazottnak jól kell tudni magyarul és általános
jártassággal kell rendelkeznie […] Egyik Bécsbõl került ide; Koberger Wolfgangnál szolgál
Nagyszebenben, õt Pemflinger István javasolta. Korábban a posztókereskedelemben dolgozott. A másiknak Karlowitz Stentzel a neve, apja a krakkói Karlowitz Henrik volt, felesége
Szebenben lakik, ahol apja halálos betegen fekszik. Spor Antal ismeri, tõle négy év elõtt lovat és kocsit vett. A harmadikat Kayser Simonnak hívják, szebeni fiú, anyja él és házacskája van, melyben egyszer megszálltam. Budán Mátyás könyvelõ mellett szolgált. Ennek testvére Kristóf, aki szintén vállalná a szolgálatot. Ezzel még nem beszéltem; felesége Oláh
Miklósnak, Mária királyné titkárának a testvére és szegénységben él; Pesten és Szebenben
szolgált. Ilyen alkalmazottak bizonnyal megállják a helyüket a kereskedelemben; nemcsak
az íráshoz-olvasáshoz értenek, de jól ismerik az országot is. Erre a szolgálatra más alkalmazottak nem használhatók, csak az ilyenek.”101
A só szállítása két vízi úton: a Maroson és a Szamoson történt, a sószállítás biztosítása
érdekében pedig sószállítási kamarák léteztek. A szállítás útja a következõ volt: Lippa, Szeged, Pécs, majd Zágráb. A só szállításának állomásainál még megemlíthetõ Mikelaka,
Szerbcsanád, Baja, Báta, Zákány és a szlavóniai Varasd. A másik vízi út Szamoson kezdõdött Szolnokig, majd innen kocsikon kellett elszállítani a sót Pest, Veszprém és Kismarton
irányába.
Abban az idõben még minden egyes kamara külön gyakorlatot követett. Désett, Széken
és Kolozson a százat tizenhat dénárért vágták, Vízaknán tizennyolcért, itt pedig húsz dénárért. Kolozson volt a legrendetlenebb kamara, míg Vízakna a legrendesebb. A hajósó valamivel apróbb volt, ezt mind tíz dénárért kellett vágniuk. Akik régóta dolgoztak a kamaránál, azt mondták, hogy ha csupán hajósót vágnának, mindent hamarabb rendbe lehetne hozni. A sóbányákhoz szükséges faggyút a felvidéki Szepességbõl, Csetnekrõl szerezték be, ebbõl is látszik, hogy mennyire jól kialakult kereskedelmi hálózat volt a Magyar Királyság területén.
Erdély nemzetiségi összetételét jól jelzi Dernschwam leírása, amikor megtudjuk tõle azt,
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hogy „a többieket Nagyszebenbe küldtem, hogy magyar ruházatot szerezzenek, mert tisztára magyarok között vagyunk”.102 Erdély lakosságának túlnyomó része abban az idõben magyar volt, ami miatt Dernschwam panaszkodik, hiszen „béres akad, amennyi csak kell, de
számunkra nem érnek semmit; egytõl egyig magyarok. Besztercebányán van egy Kár Mihály
nevû magyar fiú, ez Ploss János ajánlására került ide. Aki viszont most a maga erejébõl akarna bejutni, annak három nyelven – németül, magyarul és oláhul – kell beszélnie.”103 A magyarokon kívül szászok és románok is éltek Erdélyben, ezért aki közhivatalt akart ellátni Erdélyben, abban az idõben elsõsorban magyarul kellett tudjon, hiszen õk voltak a legtöbben,
de ezen kívül kellett tudjon németül és románul is.
Az Erdélyi fejedelemség egyik legfontosabb bevételi forrása az adóbevételek mellett, az
arany-, és ezüstbányákon, a pénzverésen kívül a sóbányákban megtermelt jövedelem volt.
I. Habsburg Ferdinánd magyar királyként 1551-ben újból megszerzi ideiglenesen Erdély
felett az uralmat és elsõ legfontosabb ténykedései közé tartozik az, hogy már 1552 tavaszán
biztosokat küld Erdély fontosabb bevételi forrásainak feltérképezése érdekében. I. Ferdinánd biztosai, Werner György királyi tanácsos és Bornemissza Pál veszprémi püspök bejárták Erdélyt annak érdekében, hogy térképezzék fel a királyt illetõ jövedelemforrásokat,
mérjék fel a bányák, a kamarák és pénzverdék állapotát. Az általuk készített jelentés – mely
megtalálható a bécsi Udvari Kamara levéltárában, illetve több másolat is fellelhetõ a Magyar Országos Levéltárban, az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában, a nagyszebeni
Bruckenthal Könyvtárban stb. – nagyon fontos kordokumentum, mely minden hiányossága
mellett – pl. a székelyföldi sóbányák nincsenek pontosan behatárolva –, bemutatja az Erdélyi fejedelemség XVI. századi pénzjövedelmeit és költségvetési lehetõségeit.
A biztosok azt írják Ferdinánd királynak, hogy Erdély igen bõvelkedik aranyban, ahol az
aranybányák mellett nagyon sokan a hegyekben aranyat mosnak. Az erdélyi aranybányák közül
meg lehet említeni Offenbánya, Abrugybánya, Zalakna, Kõresbánya, Vasbánya, Kisbánya,
Bernardbánya és Toroszkóbánya (Heltai Gáspár szerint említett megnevezés szerint) településeket. A legnagyobb aranybánya Abrudbányán volt, melyet a gyulafehérvári káptalan igazgatott.
Az aranybányáknál sokkal nagyobb hasznot hoztak az aranymosó helyek, melyek fõleg a
szegény, hegyekben élõ lakosság számára biztosítják a megélhetést, ugyanis a patakokból kinyert aranyat összegyûjtés után beadják a kamarának, ahonnan pénzt kapnak. Az erdélyi
arany jelentõségérõl Georg Reichesdorffer is írt 1550-ben Chorográfia címû mûvében, ahol
kiemeli azt, hogy Erdélyben olyan sok az arany, hogy az egyik folyót úgy hívják, aranyat hozó folyó, „fluvius aurifer,” melyet mi erdélyiek nem véletlenül nevezünk Aranyos folyónak.
Az erdélyi ezüstbányákat a biztosok jelentése szerint abban az idõben nem mûvelték, mert
a Beszterce városától nem messze található ezüstbányák mind elhanyagolt állapotban voltak,
bennük nem folyt ezüstkitermelés. A Beszterce városának tulajdonában lévõ bányákról és a
Radnán található ezüstfinomítóról úgy tudják, hogy nem mûködnek. A biztosok értesülése
szerint az Erdélyben eddig már említett arany- és ezüstbányákon kívül sok arany és ezüst található a Székelyföldön. A biztosok nem egy esetben tévesen ítélik meg Székelyföld altalajkincseit, hiszen sem arany, sem ezüst nincs jelentõs mennyiségben a székelyek földjén.
Az aranybeváltást a szebeni polgárok bérelték a magyar királytól. I. János királyunk egyszer igen megharagudott a szebeni szászokra, amikor a háború alatt nem álltak a pártjára,
ezért 1527-ben a pénzverõkamarát áthelyezte Kolozsvárra. Fráter György azonban 1542ben a pénzverõkamarát visszahelyezte Szeben városába. A pénzverõ kamara az arany és
ezüst beváltásán kívül természetesen pénzveréssel is foglalkozott. A pénzverés jelentõs jövedelmet biztosított az adott városnak, de természetesen a királynak és a kincstartónak is.
Haller Péter kincstartó saját elszámolása szerint csak neki 2039 forint tiszta jövedelme származott az aranybeváltásból.
Királyi kamaraház azonban Szebenben nem volt, hanem magánházaknál folyt az arany
beváltása és az arany-, illetve az ezüstpénz verése.
A biztosok beszámoltak a nagybányai kamara helyzetérõl is. Jelentésükbõl lehet tudni
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azt, hogy Szatmár vármegyében akkor két, aranybányászatáról híres bányahelyet lehetett találni, Nagybányát (Asszonypataka) és Felsõbányát. A biztosok információikat Szentgyörgyi
Péter deáktól szerezték, aki Fráter György alatt vezette a nagybányai kamarát. Szentgyörgyi
szerint a nagybányai aranybányászat Mátyás király idejében élte virágkorát, azt követõen
csak a fokozatos hanyatlásról lehet beszélni, aminek a legfõbb oka a bányák elvizesedése
volt. I. János király megpróbált a bányák elvizesedése ellen hatékonyan fellépni, ennek érdekében Poznanból behívta Erdélybe Schmalcz Frederiket, akit kinevezett a nagybányai bányászat élére. Schmalcz irányításával eltávolították a vizet a bányaüregekbõl, megkezdték a
nemesfém bányászatát, és új érclelõhelyeket is igyekeztek feltárni. A biztosok idejében
pénzhiány miatt azonban nem mûvelték a bányákat, és a nagybányai kamarának is alig volt
valami kevés jövedelme. Régebb igen tekintélyes jövedelemre tett szert a királyi kincstár a
nagybányai kamara mûködésébõl, hiszen évente meghaladta a bevétel a 40.000 forintot. A
kamara székhelye, a kamarások háza ott a város falain belül volt, ebben laktak a kamarások
és folyt az érc beváltása. A város falain belül volt az égetõmû, ahol az ércet kiolvasztották.
Nagybánya városától nem messze található Felsõbánya, melynek lakosai szintén bányászattal foglalkoztak. Nagybánya és Felsõbánya lakossága ebben az idõben magyar és német
volt. Mindkét várost egyik évben magyar, másik évben német bíró vezette, mint ahogy a választott száztagú tanács fele magyar, másik fele pedig német. Fráter György azonban megváltoztatta ezt a demokratikus hagyományt, és úgy rendelkezett, hogy csak magyarok lehetnek a szenátusban, és a bíró is csak magyar lehet.
Werner és Bornemissza biztosok véleménye szerint a kamarák jobb mûködéséhez nem
csak pénz kellene, hanem szigorú rendszabályokat kellene hozni s azokat betartani, valamint a érctermelést is fokozni kellene. A biztosok szerint a kamara Szebenbe való helyezése biztonságosabbá tenné a királyi jövedelmet (látszik, hogy a Habsburgokhoz etnikai szempontból is közelebb álló szebeni szászokban jobban megbíztak, mint a magyarokban). Az ellenõrzésre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni, hogy a csalókat szigorúan megbüntetve a kincstár minél nagyobb jövedelemre tudjon szert tenni. Szükségesnek ítélték a biztosok azt, hogy az aranyfinomítást csak a királyhoz hû, megbízható emberek végezzék. Még
a magántulajdonban lévõ birtokokon fellelhetõ arany- és ezüstércek hasznosítása is csak kimondottan a kincstár, a király javára történjen, mert pl. a Báthory András birtokain lévõ
Világosvár környéki aranybányáknál a királynak semmilyen jövedelme nincs, mint ahogy
Déva vára környéki aranybányáknál és aranymosó helyeknél a bányászok és az aranymosók
nem szolgáltatják be az aranyat a kincstárnak. A Habsburgok tehát alig rendezkednek be újból Erdélyben, mindjárt arra összpontosítanak, hogy miképpen lehetne az altalajkincseket
még fokozottak mértékben kihasználni az erdélyiek rovására.
Ferdinánd király meg is fogadta biztosai tanácsát, és szigorú utasításokat adott ki az
arany- és ezüstkitermelés, illetve a pénzverés tekintetében.
Ferdinánd király biztosai az arany és ezüst kitermelése, illetve a pénzverés mellett nagy
hangsúlyt fektettek Erdély sóbányászatának felmérésére, hiszen abban az idõben a só rendkívüli fontosságú és nagy hasznot hozó altalajkincs volt. Annak ellenére, hogy már a XVI.
századtól kezdõdõen Dél-Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában egyre több
sót nyertek ki a tengerbõl, az erdélyi és máramarosi sóbányák még mindig igen jelentõs
hasznot hoztak a kincstárnak. Az erdélyi sótermelés egész közép- és délkelet-európai mércével mérve is igen jelentõsnek számított.
A magyar királyok a középkortól kezdõdõen az egyik legfontosabb bevételi forrásuknak
tekintették a sóbányászatot. Már a XI. századtól a magyar királyok okleveleiben megjelenik
a só bányászatára vonatkozó hivatkozás és ezzel párhuzamosan megjelenik a sóra vonatkozó királyi szabályozás, vagy más néven a sóregálé. A legtöbb magyarországi és erdélyi sóbánya a magyar király tulajdonában volt, elenyészõ számban található csak a fõurak birtokában. Külön érdekes színvolt a székelyek köztulajdonában lévõ székelyföldi sóbányák helyzete, melyrõl más helyen sokkal bõvebben fogok szólni.
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A sóbányák élén sókamara-ispánok (comes camerarum salium) álltak, akiket a magyar
király, illetve késõbb az erdélyi fejedelmek neveztek ki. Egy 1453-ból származó becslés szerint a sókamarákból a király akár évi 125.000 forint bevételre is szert tehetett, de még az ország török miatti hanyatlása idején is, a XVI. században a kincstár éves szinten átlagosan
100.000 forint bevételre számíthatott. E hatalmas bevételi forrás miatt a sókamarák vezetésére a király a legmegbízhatóbb embereit nevezte ki.
Mátyás király megreformálta a sókamarák szervezetét, amikor a sókamarásokat a királyi kincstartó alá rendelte. Erdélyben gyakran elõfordult az, hogy a sókamara-ispánoknak
nem csak a sóval kapcsolatos jövedelmeket kellett beszedniük, hanem más királyi regálékat
is õk kellett behajtsanak. Magyarországon és Erdélyben a sókamarák a középkor folyamán
nemcsak bányahelyek voltak, hanem felelniük kellett a sóelosztó helyek egész hálózatáért.
Már a XV. század közepén az erdélyi sókamarák közül a tordai sókamara vezetõ szerepre
tett szert, igaz, hogy a szászad végére a dési sókamara szerezte meg a vezetõ szerepet, mely
valószínûleg annak tulajdonítható, hogy Désen bányászták a legtisztább, legfehérebb, legjobb minõségû sót. A XV. század közepére azonban újból visszaszerzi Torda az erdélyi sóbányák közötti elsõ helyét, mert itt volt a legnagyobb sóbánya és itt termelték ki a legtöbb
sót, és ez lett a sószállítás központja is. A magyar királyokat követõ erdélyi fejedelmek idején sem veszített jelentõségébõl a sóbányászat és sókereskedelem, ugyanis jelentõs bevételi
forrást jelentett a mindenkori kincstárnak. Ezért is a sóbányászat és az ehhez kapcsolódó
sószállítás, sófuvarozás, illetve sókereskedelem továbbra is kincstári monopólium volt. A só,
mint önálló fizetési eszköz szerepelt a 16-18. században, a magyar király, majd az erdélyi fejedelem gyakran fizette ki fõtisztjeit, tisztviselõit, udvari szolgáit, katonáit, de tanítókat és a
tanárokat ezzel a fontos altalajkinccsel. A sóval segítették az egyházak fenntartását, de ezen
kívül az erdélyi fejedelem a török követeknek vagy más fõembereknek is sót ajándékozott.
Bornemissza Pál és Werner György királyi biztosok 1552 márciusában indultak az erdélyi sóbányák bejárására és feltérképezésére. Útjukban legelõször a tordai sókamarát keresték fel, ugyanis abban az idõben a tordai sókamara volt a legfõbb sókamara. A biztosok leírása szerint Erdélyben öt királyi sókamarát találtak: Torda; Dés és Désakna; Kolozs; Szék
és Vízakna.
A tordai fõ-sókamaráról a biztosok megállapították, hogy itt volt a székhelye az összes
erdélyi kamarás fölött álló kamaraispánnak. A tordai kamaraispán székhelye tágas kúria
volt, de a biztosok látogatásának idején már nagyon romos állapotban állott, ugyanis túl
gyakran váltogatták a kamaraispánokat, és senki nem törõdött az épület karbantartásával.
Igaz, hogy a Fráter György által kinevezett Gömör megyei nemesember, Hamvay György tíz
évig állt a kamara élén, de õ sem törõdött kellõképpen a kamarai épület megóvásával.
A tordai sóbányákról megtudjuk, hogy kettõ is volt belõle, az egyik nagyobb, a másik kisebb. A só kitermelése felszíni aknákban történt. A nagyobbik sóbánya túl mély és sok költséggel jár a mûveltetése, de a só minõsége nagyon jó volt. A sóbányák közelében található
a mázsálómester. A két mázsálómester, Thury Kristóf deák és Lippai János deák irányították a sóvágókat, akik lovat is tarthattak feladatuk segítése érdekében. A mázsálómester házában lakott a három kepelista, vagy másképpen gépelyes, akik a só lovakkal való felhúzását végezték. A lovakat külön istállóban tartották, a kamara költségén. A bánya közelében
négy raktárépület volt, amelyben a kivágott sót tárolták s ezen kívül itt volt a kovácsmûhely
is, ahol készítették, javították vagy élesítették a vasszerszámokat.
A helybéli sóvágókat másképpen posztósoknak is hívták, ugyanis évente kilenc rõf posztót kaptak a fizetésükön kívül, ezért azonban egész évben kötelesek voltak dolgozni. Amikor felfogadták a sóvágókat, a posztón kívül egy hordó bort és egy forintot kaptak. A helyi
sóvágók mellett voltak az ún. jövevények vagy vándorok, akik tulajdonképpen napszámosok
voltak, de õk nem kaptak ajándékposztót. A sóvágók minden száz darab só kivágása után
húsz dénár fizetést kaptak. A biztosok leírásából kiderül, hogy a tordai sóaknánál hasonló a
munkások a fizetése, mint ahogy Dernschwam már leírta. Torda városát egyébképpen igen
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nagynak és népesnek találták a biztosok, a porták száma meghaladta a 750-et. A lakosság
többsége a sókamara és a sóakna szolgálatában állt, sóvágók, celeristák és sófuvarozók családjaiból állt tulajdonképpen a város. A sófuvarozók bárkákon, szekereken, kocsikon szállították a sót Décséig, ahol a sót hajóra rakják és onnan szállították Magyarország távolabbi
vidékeire.
A kolozsi sókamara a biztosok leírása szerint csak egy sóbányával rendelkezett, Kolozs
lakossága is jóval kisebb, mint Tordáé, mert míg I. János király idejében a porták száma 63
volt, addig Ferdinánd idejére az adózó porták száma lecsökkent 22-re. A Kolozson bányászott só sokkal szürkébb és földesebb volt, mint a tordai só, de ennek ellenére ezt a sót szállítják Törökországba, mert sokkal sósabb. Kolozson is a földfelszínen bányászták a sót. A
kolozsi sókamaránál is megtalálható az alkamarási ház, amelyben az alkamarás lakik, de õ
legtöbbször nem tartózkodik a faluban, hanem helyette a számvevõ, Dési Máté deák gondoskodott a házról és a sókitermelésrõl. A számvevõ mellett alkalmaztak egy kulcsárt, egy
szakácsot, egy mázsálómestert, egy kepelistát, egy faggyú- vagy gyertyakiosztót és négy milliaristát. A kolozsi sóvágók a fizetés mellett évente posztót kaptak, továbbá egy ökröt és egy
hordó bort. Vasárnaponként ezek mellett, ha a sókamarás elégedett volt velük, kaphattak
ennivalót és innivalót. Az állandó sóvágók mellett itt is voltak jövevények vagy idegenek,
akiknek a javadalmazása kisebb volt, mint az állandó sóvágóké. A kolozsi sóvágóknak is volt
egy bírójuk, aki éves szinte három forint fizetést kapott. A kolozsi sót részben szekereken,
részben hajón szállították el. A kolozsi sókamara a tordai sókamarához tartozott.
Bornemissza és Werner biztosok szerint a dési és désaknai sót jó áron lehet eladni.
Désen a királyi ház nagyon jó állapotban volt, ugyanis Fráter György megjavíttatta a sókamarás házát. Dés azért is fontos volt, mert közel volt a Szamoshoz, ezért könnyen lehetett
elszállítani a sót hajókon egészen Szolnokig, ahol Magyarország egyik legfontosabb sóelosztó központja volt. Másrészt azért is fontos volt a dési sókamara, mert Désen lehett bányászni a legfehérebb sót. Désen két sóbánya volt, az egyik a mezõváros területén, melynek
neve Cserakna volt, míg a másik Désakna volt. Mindkét bányában felszíni kitermelés folyt.
A dési Cserakna nevû bányánál a tisztviselõk külön házban laktak. Az aknánál egy mázsálómester és két gépelyes dolgozott, akik kilenc lovat gondoztak. E házon kívül egy istálló,
egy sóraktár és egy kovácsmûhely volt. Az alkalmazottak közül még megemlíthetõ négy milliarista. Cseraknánál 30, Désaknán pedig 31 sóvágó dolgozott. A dési sóvágók szintén kaptak ajándék posztót és évente egy-egy hordó bort. A sóvágók itt is szerettek volna egy marhát is kapni, de itt nem kapták meg. A sót Désrõl szekéren vagy hajón szállították el. A hajókat helyben készítették el, de a dési hajók jóval nagyobbak, mint a tordaiak és tízezer
sókockát is fel lehet rakni rájuk. A dési sószállító hajók fém orral voltak ellátva. A Désrõl
származó sót elõször Szatmárig szállították, ahol sóraktár volt, majd innen Szolnokig szállították tovább a sót. Dés városában I. János király idején 332 porta volt, de Ferdinánd idejére a porták száma felére esett vissza. A dési sókamarához tartozott Újvár és a széki sókamara is.
A biztosok részletesen foglalkoztak jelentésükben Vízakna sókamarájával is. Vízakna
Szeben városától egy mérföldre feküdt, lakosai magyarok és szászok voltak. Vízaknán két királyi ház volt a királyi sókamara tulajdonában. Izabella királyné alatt a vízaknai sókamarát Pataki Ferenc erdélyi nemes vezette. A biztosok látogatása idején Vízaknán egyáltalán nem folyt
sókitermelés, mert a szászok és a magyarok nem tudtak megegyezni a plébános személyében.
Vízaknán két aknát lehetett találni, ahol felszíni kitermelés folyt, az aknákban azonban minden
nap sok víz folyt be, ami miatt naponta kellett a vizet kimerni, ha dolgozni akartak. A bányák
mellett laktak a mázsálómesterek és a kepelisták. Vízaknán két mázsálómester szokott lenni,
de emellett nincsenek milliaristák és faggyúkiosztók sem. A sóvágókat itt nem a sókamarás, hanem a városi bíró fogadta fel. A vízaknai só egy részét szekereken szokták Karánsebesre és Temesvárra szállítani, másik részét viszont, a nagyobb részét elõször szekereken elszállították
Alvincre, a Marosig, onnan pedig hajóval Lippára vagy még távolabbi vidékekre.
76

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 77

A vízaknai sókamarának két filiája volt: Alvinc és Borbereg, ahol a só raktározása és
szállítása történt. Mindkét település a Maros partján terült el, de e két mezõváros lakossága az utóbbi idõben nagyon lecsökkent, mert a szászok elkezdték õket sanyargatni, ami miatt sokan elmenekültek. Érdekes, hogy alig kezdõdik el a német uralom Erdélyben, a szászok igyekeztek Alvinc és Borbereg régi szabadságjogait korlátozni.
A biztosok az erdélyi sókitermelés és sókereskedelem visszaesésérõl is tájékoztatták
Ferdinánd királyt. Megnehezedett a sókereskedelem és a sószállítás, ugyanis Szeged török
kézre került, másrészt pedig Erdélyben nagyon sokan rendelkeztek különbözõ kiváltságokkal, ami csökkentette a királyi bevételeket. A szászok, akik a vízaknai sókamarához szoktak
menni sóért, semmit nem fizettek a királynak, hanem a sókamara tisztségviselõinek juttattak valamennyi zabot, csirkét, sajtot vagy egyéb terményeket. A szászok annyi sót vihettek
el a vízaknai sóbányából, négy dénár ellenében, amennyit csak akartak.
A biztosok tudósításából értesülhetünk a székelyföldi só helyzetérõl is. Véleményem
szerint Bornemissza és Werner biztosok nem sok idõt tölthettek el Székelyföldön, mert igaz,
hogy azt írják, hogy a székelyeknek nagyon sok sójuk van, de tudósításukban csak a Görgény
várához tartozó Szentmártonról és más helyekrõl beszélnek (anélkül, hogy pontosítanák a
más helyeket), ahol sót vágnak. Ha az említett Szentmártonon Homoródszentmártont kell
érteni, akkor érthetetlen, hogy miért hallgatnak a jóval nagyobb és szembetûnõbb, felszínen
is látható hatalmas sósziklákról, amelyek az udvarhelyszéki Sófalván és környékén találhatók. A görgényi vár az erdélyi vajdának és a székelyek ispánjának tulajdonában volt. Valószínû, hogy a biztosok a görgényi várnál távolabbra nem mertek bemenni a Székelyföldre,
ugyanis a székelyek nem örültek annak, hogy a választott magyar király helyett egy német
került Magyarország trónjára. Görgény várához közel volt ugyan Görgénysóakna, de errõl
is hallgatnak a biztosok. Görgény várában székelt egyébképpen a székelyek ispánja.
A székelyek közül bárki szabadon élhetett a székely sóval, kitermelhették, hazavihették,
de kereskedni nem volt szabad nekik. Mégis elõfordult, hogy a székelyek Székelyföld határai túl is árusították a sót, a szászok földjén, a Barcaságban, Segesvárszékben, de
Fogarasföldjén is. I. Ferdinánd király Bécsben 1553. június 25-én kelt, Haller Péter erdélyi
kincstartó számára címzett utasításában többek között az alábbiakat olvashatjuk:
„[28.] Mivel a Székelyföldön bõségben lévõ sót a székelyek nemcsak saját szükségletükre veszik igénybe, hanem azzal kereskednek is, azért a kincstartó ügyeljen arra, hogy a sót a Székelyföldön túlra ne vigyék, aki mégis ezt tenné, attól vegyék el a sót, ökreit és személyében is büntessék meg. Az ilyen kereskedõk kilétét nyomozza ki, és azt jelentse a vajdáknak, mint székely ispánoknak.
[29.] A Görgény várához tartozó sólelõhelyeken a vajdák tiltsák meg alattvalóiknak a só bányászását és eladását.
[30.] Amirõl a só ügyekkel kapcsolatban jelen utasításban nem esik szó, arról a kincstartó a
késõbbiekben levélben kérje ki a király véleményét. Kisebb jelentõségû ügyekben társaival tanácskozva dönthet.[…].” 104
Alig vette át Haller Péter kincstartó az erdélyi jövedelmek fölött az igazgatást, másfél
hónap múlva már értesíti I. Ferdinánd királyt arról, hogy a sóbányák kérdését megvizsgálta
és jelentést is küldött Castaldo generálisnak, azzal a kiegészítéssel, hogy Castaldo juttassa el
a jelentést a magyar királynak. Haller Péter kincstartó levelet írt I. Ferdinándhoz Kolozsvár, 1553. február 2.).
Haller ötletei közül, melyeket papírra vetett, kivonatosan néhány fontosabb részletet érdemes közölni:
„A sókamarákat megvizsgáltatta, és eléggé elhagyatottnak találta. A kamarások szerint ennek oka az, hogy azok a helyek és révek, ahol a sót elhelyezni szokták, a mostani zavaros idõkben ellenséges kézben vannak. Az erdélyi só nagysága és ára korábban egységes volt, ahogyan a
máramarosi kamaránál, de Fráter György bizonyos okból a vízaknai, kolozsi és tordai sókamaránál a sókocka nagyságát és az árát is megnövelte, Désen ez nem történt meg. A régebbi méret
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és árak visszaállítása õfelségének hasznára volna a jövõben; kéri a királyt, ne engedje, hogy a
máramarosi sót a szokásos határon túl szállítsák ki, mert az az erdélyi só terjesztésének kárára
van. A nagybányai bányászatra az elmúlt idõszakban semmi pénzt nem fordítottak, ezért ott sok
minden tönkrement. Kéri a királyt, hogy ha jelenleg a bányászatot saját költségén nem akarja
folytatni, akkor járuljon hozzá ahhoz, hogy az aranybeváltásból és pénzverésbõl származó haszon azt illesse, akinek költségén a bányahelyet üzemeltetik. Egy márka tiszta ezüstön ötven magyar dénár haszon várható, a költségek levonása után. Kéri továbbá, hogy a király küldjön egy
alkalmas embert, aki ért a mértékekhez és a pénzveréshez egyaránt. Õ maga igyekezni fog, hogy
minden arany és ezüst a kamarához kerüljön, mert most szétválasztás nélkül viszik ki az országból. Ha a saját költségén akarja üzemeltetni a kamarát, akkor küldje oda saját, jól megfizetett
emberét, aki majd felügyeljen a beváltásra és a pénzverésre is. Amíg a király erre nézve elhatározza magát, addig is a saját költségén vagy a barátaitól felvett kölcsönbõl fog mindent rendben
tartani. Biztosítékot kér arra vonatkozóan, hogy ezeket a költségeket a kamara hasznából a király minden más kifizetés elõtt visszafizeti. A jelenlegi kamarás, Péter deák számára a kamaraház (castellum) átadására felszólító utasítást kér, amire azért van szükség, mert minden, az
aranyfinomításhoz és a pénzveréshez szükséges eszköz ott van elhelyezve.”105
Végül meállapíthatjuk azt, hogy Hans Dernschwam 1528-ból származó leírása és
Werner György meg Bornemissza Pál császári biztosok 1552-es leírásai között ha van is hasonlóság, de sok apró eltérést találhattunk. Ezért úgy láttam jónak, hogy mindkét leírást
részletesen ismertessem, hogy ezáltal is ismerhessük meg Erdély altalajkincseinek bányászatát és kereskedelmét. Mivel a székelyföldi Sófalva bányaszatáról az Erdélyi Fejedelemség
idejébõl nem sikerült alaposabb ismertetõt találni, ezért az analógia módszerét használva,
következtethetünk arra, hogy a Székely Mózes vezette sófalvi sóbányánál is hasonló lehetett
a kitermelés, a kereskedelem stb.

3. A székelyföldi só, a sófalvi sóbánya
és sókamara kérdése
A székelyföldi só legnagyobb mennyiségben Udvarhelyszék és Marosszék határárán fekszik, ami miatt nem véletlenül nevezték el a vidéket Sóvidéknek. A székely sók kamarása
cím minden bizonnyal a Sóvidék környékén fellelhetõ só miatt kaphatta elnevezését is. A
középkorban a Sóvidéken Sóváradról, Sófalváról és Korondról tudunk. Késõbb azonban
újabb települések jöttek létre a Sóvidéken, mint amilyen Atyha, Parajd, Szováta,
Alsósófalva, Ilyésmezõ, Pálpataka, Fenyõkút és a Sófalvi hegy (más néven Békástanya).
A Sóvidék meghatározó eleme a sófalvi-parajdi Sóhegy, melyrõl az egész vidék kapta a
nevét. A só rendkívüli fontossága miatt a székelység már elsõ megtelepedésekor birtokába
vehette ezt a vidéket. A Sóhegy rendkívüli szépsége a természetnek, hiszen a déli részét kettõbe szeli a Korond pataka, ezért egy gyönyörû sószoros keletkezett. A sószorosban a
Korond patakának mindkét oldalánál 30-40 m magas meredek sószikla oldal emelkedik,
melynek színe szürkésfehér, hiszen szinte teljesen tiszta, étkezésre is alkalmas tömör
sótömbbõl áll. A sószorosban lévõ mikroklima sajátos növényvilágnak ad otthont, mely csak
az ilyen sós talajon létezik. Már Orbán Balázs is megcsodálta a sófalvi Sóhegyet, amikor ezt
a vidéket is összejárta és a következõképpen ír róla: „Az itteni sótelep vagy 800 öl hosszú,
600 öl széles, mélysége ismeretlen, alig hatoltak 50–60 ölnyire még be. Roppant, kimeríthetetlen kincse van itt a jótékony természetnek, mely nemcsak e haza szükségleteit tudná fedezni, hanem nagy kereskedésre nyujtana kifogyhatatlan anyagot, s most még e hon fiai se
tudják onnan nyert sóval sózni kenyerüket, pedig a nemzeti fejedelmek alatt a székely nemzet sajátjai voltak, honnan mindenki nemesi sót kapott (mert mint tudjuk a Székelyföldön
nem volt királyi jog).”106
78

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 79

Lábjegyzet: „A székelyeknek régen szabad sójuk járt, de a segesvári országgyülésen
1562-ben a sóaknákat is a kamara javára lefoglalták, s szabad sót ettõl fogva csak a nemesség kapott, de ugy látszik, hogy ez sem szolgáltatott ki pontosan, mert a székely székek nemessége 1568-ban jan. 6.-án a tordai országgyülésen panaszt emelt, hogy a nemesi sót tölük
elvonják; azért János Zsigmond ezen év február 13.-án Brassóból rendeletet ád ki a parajdi
kamaraispán Literati Jánoshoz, hogy a székely székek primorjai és primipillusainak a házuk
szükségeire való sót ingyen szolgáltassa ki, csak a gyrapénz és kamara-ispáni illetõség megadása mellett, mely egy köböl zab és egypénz darabjától (az egy pénz a gyra-pénz, a zab a
munus camerarium lévén) (Erd. Tört. Adat I. k. 271. Lap.) Sõt még a Bethlen Gábort beiktató 1613-ki országgyülés végzései közt is ott találjuk ezen szabad sót biztosító czikket: „A
székely uraink, atyánkfiainak az aknáról házok szükségére elegendõ só adassék.” (Erdélyország Történettára II. k. 288 lap.)”107
Az elõbbi jegyzethez az a hozzáfûzni valónk, hogy sajnálatos módon Literáti Jánost már
többen is parajdi kamaraispánnak írták, amikor az eredeti oklevélben, vagy legalábbis,
ahogy azt nyomtatásban kiadták, nem parajdi kamaraispánról van szó, hanem a székely sók
kamaraispánjáról. A székely són pedig, ahogy a régi oklevelekbõl többször is kitûnik, mindig a sófalvi sót értették, annál is inkább, mert Parajdot 1564 elõtt tudomásom szerint soha
nem említik az oklevelek és ezt követõen is nagyon csekély lakossággal. Parajd lakosai pedig részben Sófalváról odatelepedett emberek, mely tisztán kitûnik a két település elválását
szentesítõ 1669. évi presbiteri jegyzõkönyvbõl, továbbá a lustrák alapján leírt családfõnevekbõl is. Megegyeztek abban, hogy a vagyonszétosztást követõen ha a Sófalvából kivált Parajd
nem tud önállóan fennmaradni, akkor Sófalva köteles visszafogadni, tehát ez a tény önmagában jelzi azt, hogy miképpen és honnan jött létre Parajd. Parajddal kapcsolatosan egyébként Kõvári László híres erdélyi történész is tévedésben volt, hiszen a XIX. században látottakat vetítette vissza a XVI. századra. Kõvári László Parajd sóaknája címû írásában a következõket állítja: „Parajd egyetlen sóaknája a Székelyföldnek. Udvarhely és Vásárhely közé
esik, Parajd és Alsósófalva határán, mint amely két falu felette már a nemzeti fejedelmek
alatt vetélkedék, míg róla az Aprobata utolsó edictuma nem kele.”108 Kõváry sajnálatos módon téved, hiszen Parajd elválása Sófalvától csak az 1650-es években kezdõdik, ezzel még az
Erdélyi Országgyûlés is foglalkozik, az Approbaták utolsó ediktuma 1653-ból pedig szó szerint ezt foglalja törvénybe: „Parajd és Sófalva nevû faluk között lévén fenn régtõl fogva határ végett controverzia [ellentét], hogy az erõtlenebb az erõsebbtõl praeter jus et aequm [jog
és méltányosság mellõzésével] el ne nyomattassék, végeztetett, hogy egy bizonyos napon az
egyik ítélõmester Lázár György, udvarhelyszéki tisztekkel kimenjen és mindkét félnek igazságát elõkívánván, a két falunak határát egymástól separálja [elválassza], hogy így a
controverzia is köztök végképpen sapiáltassék [megszûnjék, orvosoltassék].”109
Az erõsebb, régebbi és nagyobb Sófalvából az országgyûlési határozat ellenére
megállapíthatjuk, hogy Parajd kiválása azonban elég
sokáig tartott, mert csak
1669-ben történik meg az
egyházi és gazdasági szétválasztás, a presbiteri jegyzõkönyv tanúsága szerint. TeSófalva, a késõbbi
hát a Kõvári által idézett orFelsõsófalva 1942-ben
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szággyûlési határozat nem Alsósófalváról szól, hanem egyszerûen Sófalváról. Alsósófalva
megnevezés egyébképpen is anakronizmus volna 1653-ban, hiszen e kifejezés csak az 1760es években jelenik meg, amikor Sófalva alszegi, vagy alsószeri része megszaporodván, megkezdi elválását Sófalvától, de ami csak 1802-ban történik meg hivatalosan, ekkor fognak
templomépítésbe is. A templomépítõ mester történetesen az egyik anyai ági õsöm, a sófalvi
(ma Felsõsófalva) Fülöp Pál ácsmester volt. Ha valaki elolvassa az alábbiakban közölt dokumentumokat, egyértelmûen meg tudja állapítani, hogy kinek az állítását támasztják alá
történelmi adatok.
A sokat idézett parajdi sóbányáról kiderült Benkõ József Transsilvania címû mûvében is,
hogy az eddig emlegetett idézetek nem úgy szólnak, hiszen egy szó sincs arról, hogy 1585ben Parajd képviselte volna az erdélyi országgyûlésen a sóbányát, abból az egyszerû prózai
okból kifolyólag, hogy ilyent nem írt le Benkõ József (1740–1814)! Viszont nagyon érdekes
és értékes adatokat lehet fellelni a Sóvidékkel és Sófalvával kapcsolatosan is. A legfontosabbról mindenképpen kell szólnom: arról, hogy 1766-ban Sófalva Udvarhelyszék legnagyobb református települése.
Benkõ József a Kis-Küküllõrõl az alábbiakat írja: „Némely régi iratokban Kikerülõ, vagyis latinul Cum circuitu emans a neve, s õ választja el ettõl a széktõl Marosszéket. Eredete
a Parajdi hegyen van, ahol érinti a sófalvi és a gyergyói erdõket, ezután Parajd községbe folyik alá, és a Sófalva fölött eredõ s a Korond faluról elnevezett patakot fogadja be az említett Sófalva község és a sóbányák alatt. Parajd alatt pedig, a folyó keleti partján sorakoznak
fel: Szolokma, Bözödújfalu, Bordos [stb.]... a küsmõdi szikla töve mellett... Ezt a sziklát négy
falu területe érinti: Sófalva, Atyha, Küsmõd és Siklód.”110
Ebbõl az idézetbõl legalább két figyelemreméltó adatot kell megjegyeznünk. Az egyik
legfontosabb az, hogy a sóbánya Sófalva községhez van kötve és nem Parajd községhez. A
másik igen figyelemreméltó adat pedig az, hogy amikor a küsmõdi sziklát körbevevõ falvakat sorolja fel, akkor ebben a felsorolásban nem a kelet-nyugati vagy észak-dél irányú a falvak felsorolása, hanem Sófalva fontossága miatt az elsõ helyen van említve.
„Bardóc vagy Barduc se nem mezõváros, se nem bõvelkedik sóban, ahogy Szaszky (515.)
vélte, aki – úgy tûnik – Bardócot összetévesztette Parajddal (197§59.); nem is hívják Párducnak, azaz latinul panterának, ahogy ugyanõ és mások gondolják, vasbányája sincs, ahogy
Fassching hiszi [Nov. I. 45], bár a salak tanusítja, hogy hajdan az Egres patakocska melletti
szálas tölgyerdõben mûvelték. Látható itt egy barlang, amelyet Ravaszliknak neveznek.
Ebben a faluban születtem én 1740. december 20-án, amikor itt apám papi tisztséget viselt.”111 Hát nagyjából így lesz a Herz-féle szalámiból valami egyéb, hiszen itt csak azt példázza Benkõ József, hogy egy település nem kellõ ismerete, illetve a félinformációk kritikátlan átadása miatt olyan szarvashibák is elõfordulnak, hogy ezek teljesen nevetségessé válhatnak a figyelmes olvasóban. Ehhez közelít lassan a parajdi sóbánya 1700-es évek elõtti léte is, hiszen eddig az idõkig a sóbánya Sófalvához tartozott, de még a szakirodalomban makacsul tartja magát az a nem megalapozott vélemény, hogy az 1500-as és 1600-as idõkben is
mindenki a parajdi sóbányát emlegeti, amikor ezekben a dokumentumokban, a székelyföldi sóbányával kapcsolatosan mindig csak Sófalvát emlegetik.
„65) Sófalva, amelyet Timon [Nov. XI:68] a só után latinul Vicus salinarisnak nevezett
a Kis-Küküllõ partján van, és nem ismeretlen falu.(59)” Sófalva további leírása Benkõ József szerint is szoros összefüggésben van a sóval és Parajddal is. Az igaz, hogy ebben az idézetben (59) szó van egy olyan kifejezésrõl, hogy parajdi sóval kereskedtek, de még itt sem ír
le konkrétan olyant, hogy a sóbánya Parajdnál lett volna. Mielõtt azonban bõvebben elemezném Benkõ J. Parajdról szóló leírását, meg kell említenem Korondot is.
„41) Korond Sófalva fölött, az erdõs Kalonda hegy (193§1.a) mellett fekszik. Híres a vörös vagy skarlátszínû cserépedényeirõl és fõleg hólyagos csuprairól, amelyekbõl ürmöst és
mézzel fûszerezett bort isznak.”112 „Parajd a Kis-Küküllõ mellett fekszik, és Sófalva községgel szomszédos. Az elõzõ századokban sokáig húzódó per volt közöttük határaik kiterjedé80
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se és jelzéseik miatt, ami látható az Appr. utolsó edictumából. Mindkét falu nevezetes a só
bõsége miatt, amirõl Fridvaldszky [169] így ír: >> Az udvarhelyieknek a sóban soha el nem
fogyó gazdagsága köztudomás szerint Parajdra alapozik, de széles körben az egész vidék
gazdag a sóban: tiszta sóból álló hatalmas sziklák meredeznek a magas hegyekrõl. Sóbányát
itt egyet sem látni, hanem a bányászást négyszögletes gödrökben végzik, s ezeket csak anynyira ássák mélyre, hogy vállukon könnyen kihozzák a kitermelt sót; mégis 500.000 mázsával gazdagítják az egész Székelyföldet.<<”113
Nem mehetek el szó nélkül Kõvári Lászlómak, Székely Mózessel és a kamaraispánságával kapcsolatos tévedése mellett sem. Kõvári az alábbiakat írja: „…csaknem mind uj emberek, kik között Székely Mózes, ki ez idõben parajdi kamaraispán, s kit Békes és a muszkák
elleni csatázásért Zsigmond jun. 10-én Siménfalván udvarházához jobbágyokkal ajándékozott meg…”114 Pedig ha megnézzük az oklevelet közelrõl, akkor megállapíthatjuk, hogy Báthory Zsigmond 1583. június 10-én kelt oklevele azonban valójában sófalvi Sókamarást emleget. Sajnálatos, hogy a nagy tudású és általam igen nagyra becsült történész az 1863-as évi
helyzetet visszavetíti 1583-ra, amikor egyértelmûen csak sófalvi sókamaráról beszélnek az
oklevelek.
Valószínûleg a Kõvári adatait kritikátlanul átvevõk fogalmaznak sorozatosan alap nélkül. Tévedésük érthetõ, hiszen Kõvári nagy tekintélynek örvendõ történész volt, én magam
is csodálom tevékenységét. Ugyanakkor annak vagyok híve, hogy igyekezzünk azt leírni,
amit eredeti dokumentum is alátámaszt. Egyébképpen a falu öregjeinek nagy része is élõ hagyományként emlegette azt a tényt, hogy Parajd, mint Alsósófalva is Sófalvából vált ki.
Azért hangsúlyozom annyira a fentieket, mert egyik szerzõ a másiktól átvéve egymásra
hivatkozik, anélkül, hogy állításuknak lenne valami történelmi alapja. A helytörténet felületes ismertetésének ékes példájaként említhetem Váradi Péter Pált és Gaál Anikót, akik a
Székelyföld sorozatukban Korond és környéke címû – egyébként szép színes képekkel illusztrált – könyvükben Alsósófalva ismertetése keretében tulajdonképpen Sófalváról – a késõbbi Felsõsófalváról – összeollózott történelmi adatokat sorolnak fel, fejére állítva a történelmi valóságot és nem ismerve azt a tényt, hogy Alsósófalva és Parajd is Sófalvából jött létre. A történelmi tények elferdítésének, elhallgatásának és saját szájíz szerint való értelmezésének legékesebb példája azonban Horváth István, aki Parajdon 1998-ban kiadott „A székely sóbányászat rövid története” címû kis könyvében teljesen önkényesen beszél a parajdi
sófejtésrõl az erdélyi fejedelmek ideje alatt, amikor egy oklevél sem támasztja alá állítását,
hiszen minden oklevél, ha nevén nevezi a székelyek sóbányáját vagy sókamaráját, akkor
Sófalvát emlegeti ebben a korban. Horváth István egyéb székely sóra vonatkozó állítása is nagyon megkérdõjelezhetõ,
csak az a nagy kár, hogy a parajdi sóbánya jelenlegi látogatói (hiszen napjainkban tényleg parajdi a sóbánya) épp egy ilyen könyvbõl ismerkedhetnek meg a
székely sóbányászat múltjával. Parajd dokumentálható létezésérõl még csak adalékként jegyzem
meg, hogy az elsõ írásos említése 1564.115 Két székely lustráról van ismeretünk ebbõl a korból, mely
nem említi e települést.
Nem Horváth Istvánnal akarok perlekedni,
csak csekély lehetõségeim szerint igyekszem történelmünk egy kis mozaikdarabjáról megtudni
mindent, amit csak lehet, hiszen nem tartom helyesnek az olyan ex katedra kijelentéseket, hogy a
magyar királyi oklevelek már 1291-ben említik a
parajdi sót. Igaz, hogy az általa hivatkozott dr.
Smidt Elegius Robert: Az erdélyi sótelepek tanulSófalva régi címere
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mányozása címû könyvét nem leltem fel, de sikerült elolvasnom a szintén általa említett
Magyary Mihály: Az erdélyi sóbányászat címû, mindössze 49 oldalas kis könyvét, ahol semmilyen olyan meggyõzõ adatra nem leltem, mely Horváth állításait a legcsekélyebb mértékben is alátámasztanák.
A sófalvi bányászattal kapcsolatosan álláspontom nagyon közelít a Sófalvi Andráséhoz,
hiszen én is csak meg tudom erõsíteni, hogy az eddigi kutatásaim során a Sóvidék XI–XII.
századi bizonyított jelenlétérõl semmilyen adattal nem rendelkezünk, éppen ezért anakronizmusnak vélem a „Só útját” is emlegetni. Légbõl kapottnak vélem én is azokat a vélekedéseket, hogy a magyar királyság ilyen korai szakaszában beszélni lehetne a sóvidéki sóbányászatról, hiszen, amint azt részletesen is bemutattam, ebben az idõben még a székely só
kifejezésrõl sincs bizonyított említés. Nem azt akarom bizonyossággal kijelenteni, hogy a
XI–XII. században nem lehetett egyáltalán sóbányászat a Sóvidéken, csak éppen annyit szerettem volna hangsúlyozni, hogy bizonyítékok nélkül ezeket állítani nem lehet. Parajd etimológiájával kapcsolatosan is szintén hasonló a véleményem. A Prokuj kifejezés olyan
messze esik a magyar szószerkesztéstõl, mint Makó Jeruzsálemtõl, hiszen ezt a szlávos kifejezést ha a magyar nyelv szabályainak megfelelõen lehetett volna továbbfejleszteni, akkor
sem kapta volna a Parajd kifejezést. Én úgy érzem, hogy Parajd keletkezéséhez az áll közelebb, hogy a paraj szóból származik. A székely lustrák alapján is feltûnik egy Pareti István,
mely bizonyítékul szolgálhat arra, hogy Parajd helységnév hogyan alakulhatott ki. Másrészt
nem gyõzöm elégszer hangsúlyozni, hogy alaptalannak tartom egyáltalán emlegetni a parajdi sóbányászatot a XVII. századig, hiszen 1492-tõl, Sooffalva írásban való megjelenésétõl,
hosszú évszázadok alatt, csak az 1700-as évek közepétõl lehet a parajdi sóbányászatról beszélni, addig pedig helyesen csak a sófalvi sóbányászatról lehetne említést tenni.116
Tekintettel arra, hogy Sófalva története szorosan összefügg a székelyföldi só történetével, a székely sót pedig már 1492 elõtt is említik, ez a tény erõsíti Sófalva ennél régebbi keletkezését.
Jakab Elek, Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb idõktõl 1849-ig
(Pallas-Akadémia kiadó, Csíkszereda, 1994 – az elsõ kiadás 1901) címû könyvében igen
részletesen és alaposan dokumentálva írta meg az anyaszék történetét és ebben a leírásban
is nagyon sok fontos adatot és okiratra való hivatkozást találunk, mely érthetõbbé teszi
Sófalva szerepét és jelentõségét Székelyföldön belül.
Nagyon fontos megállapítása Jakab Eleknek és Szádeczky Lajosnak az, hogy „a Székelyföldet nem foglalták el a magyarok, az a területen lévõ összes várakkal együtt egészen s kizárólag a székelyeké volt; ott a királynak föld és birtok nem szakíttatott, sem törvénynél fogva ki nem jelöltetett; tehát a királynak sem adományozási joga, sem adományozási tárgya
nem volt, a törzsrendszer s minden székely egyéni birtoklása volt benne az akadály.”117 A
székelyek, mint a magyarság testvérnépe a honfoglalást együtt végzik el a magyarokkal és e
közös honfoglalás sajátos szabadságjogokat és privilégiumokat biztosított évszázadokon keresztül. A privilégiumok egyik része épp az altalajkincsek szabad használata volt, hiszen a
Magyar Királyság egész területén a sóbányák a király monopóliumát képezték, ám a székelyek sója fölött a király sem rendelkezhetett. A sófalvi és az egyéb székelyföldi területeken
lévõ só is a székelység közvagyonát képezte, melyet az 1562-es felkelés leveréséig minden
székely szabadon használhatott. „A székely nép és föld meg volt alakulva, s földjük a törzsek
közt fel volt osztva a magyar honfoglaláskor, kivéve a sófalvi és parajdi sóbányát, melyet
1562.-ig közösen birt az egész székelység.”118 Jakab Elek és Szádeczky Lajos is emlegeti
Parajdot 1562 elõtt, habár jelenlegi tudásunk szerint a település ekkor még nem is létezett,
egyébként megállapításuk a sófalvi sóra vonatkozóan helytálló, hiszen több forrásból is megerõsítést nyert az, hogy a székelység minden tagja jogosult volt a só közös használatára. A
székely só nem tartozott a király monopóliumainak körébe, hanem a székely szabadságjogok egyik elemeként 1562-ig teljesen külön kezelték a királyi, illetve késõbb a fejedelmi sótól. Tekintettel arra, hogy a Székelyföldön legnagyobb mennyiségben és a legfeltûnõbben
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látható módon a só
Sóvidéken fordult elõ,
majd ismerve azt is, hogy
a késõbbi korokban a székely só alatt általában a
sóvidéki sót, szûkebben
pedig a sófalvi sót értették, ezért a székelyföldi
só említési dátumát,
1453-at is tekinthetnénk,
de a falu keletkezése
valószínõ, hogy még ennék a dátumnál is jóval
korábbi.
A Székely Oklevéltár
III. kötetének 63. oldaHuszka József: Mátyus Ferenc
lán nagyon fontos királyi
székelykapuja Sófalván 1814
rendelkezés olvasható a
székelyföldi sóra vonatkozóan. A király, amikor megparancsolja saját beosztottjának, a széki és dézsi sókamarák ispánjának, elismeri közvetetten azt, hogy a székelyek sójuk fölött már
nagyon rég szabadon rendelkeznek, a rendelkezési jogukat a régi királyok is biztosították,
sõt a székelyföldi só szabad árusítását a segesváriaknak is biztosították. A másik fontos következtetés, hogy a király különbséget tesz a székelyföldi só és a többi magyar területen lévõ só között: „V. László magyar király megparancsolja a széki és dézsi sókamarák ispánjainak, hogy Segesvár város és szék lakosait a régi királyoktól nyert szabadságukban, mely szerint a székelyföldi sóval élhettek s azt területükön szabadon árulhatták, háborgatni ne merjék. (Kelt Pozsony, 1453 február 2.)
„sales terre Siculorum nostrum in dictos Civitatem et sedem Segeswariensis ac in ipsorum medium apportare et conducere ibidemque vender ac eisdem Salibus et non alys uti et
frui consuerint.”119
A székely só kivételes jelentõségét említik a Székely Oklevéltár III. kötet 112. oldalán,
amikor Tarczai Márton, az erdélyi sókamarák ispánja a király parancsa értelmében felszólítja Brassó városát, hogy tiltsa meg
a város lakosainak a székely só
(„Salibus siculorum”) bevitelét és
árulását; mert jövõre elég királyi sót
fog a városba küldetni és árultatni (
Fülpös, 1487. július 12.). A székely
só használata, azonban csak nagyon
jól behatárolt területen volt teljesen szabad, hiszen a kereskedelem
kiterjesztése Magyarország más területeire is veszélyeztette volna az
állami bevételeket, márpedig tudni
való, hogy egy állam sem mûködhet
bevételek nélkül. Az állami bevételek folyamatos biztosításának szándéka áll Tarczai Márton erdélyi sókamara ispán rendelkezése mögött
Huszka József: Korondi
is. Amíg tehát a székelyek szabadon
székelykapu és ház 1888-ból
kereskedhettek sójukkal Segesvá83

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 84

ron vagy Segesvárszékben, illetve Kõhalomszékben, addig azt is látni kell, hogy más területeken õk is tiszteletben kellett tartsák a király monopóliumát. A székelyek sóval való szabad
kereskedését azonban nem nézték jó szemmel sokan, hiszen a kínálat-kereslet törvénye akkor is mûködött, s ahol több volt a só, ott olcsóbb is lett, tehát egyesek elestek remélt nyereségüktõl. Ezért próbálják egyesek gátolni a székely só szabad árusítását még azokon a helyeken is, ahol királyi oklevelek biztosítják e privilégiumot, így lelhetünk fel olyan dokumentumokat, melyek emlegetik a székely sót, illetve a hozzá kapcsolódó jogosultságokat.„E korszakból Maylát István vajdának és székely ispánnak egy, a székelységet általában érdeklõ
rendeletét említem még meg, 1536. május 30-ról, melyet fõleg az udvarhelyszékiek szabad
sókereskedésérõl adott ki, meghagyva az ország közhatóságainak, hogy az udvarhelyszéki
székelyeket Segesvár és Kõhalom szász székekben a székely sóval való kereskedésökben –
melyet régi bevett szokás szerint szabadon üzhettek – ne háborgassák.” (Szék. Okl. II. k. 4041. 11.).120
A kísértés azonban nagy volt, hiszen a só, mint a kor nagyon fontos gazdasági tényezõje, az üres államkincstár feltöltésének egyik potenciális eleme volt. A királyi monopólium kiterjesztése a székelyek sójára annál inkább kísértett, minél inkább távolodunk a nemzeti királyoktól, hiszen a Habsburgok még jóformán be sem rendezkednek Magyarországon, amikor már rá akarják tenni kezüket a székelyek közvagyonára, a székely sóra is. Aki viszont
korlátozni akarta a székelység évszázadokon át szabadsó-használatát, az óhatatlanul szembekerült a székelységgel is, hiszen abban az idõben még nagyon keményen védték jussukat.
„Másik oka a székelység békétlenségének sójuk szabad használatában önérzetöket sértõ
módon korlátoztatásuk. Ez az õ tulajdonuk volt, mint a föld mely termette. De a királynak
e nagy szabadság nem tetszett, s megszüntetésére okot kerestek, a többi nemzetek irigykedése segélyére ment a hatalomnak. Már fennebb volt
szó e szabadság korlátozásáról. Ferdinánd a székely só
állapotát is meg akarta tudni, hogy kincstárát ezzel is
gyarapítsa. 1552-ben Erdélyben mûködött biztosai a
székelyekrõl azt jelentették, hogy nekik saját földjükön
annyi sójuk van, hogy ha nem is ingyen, de igen csekély
árért vehetõ. Van Gõrgény vár határán, mely a vajda
(helyesebben a székely ispán) tisztségéhez tartozik,
Homoród-Szent-Márton mellett és több más helyeken.
S bárha a székelyeknek sójukat használni csak otthonjukban lehet, kivinni a megszabott helyek határain túl
nem, mely helyek: Segesvár, Brassó, Barcaság és
Fogaras: és még is Erdély más vidékein árulják; de ezeket kinyomozni, s ha a tettest rajta érik, szekerét, lovát,
a sót, sõt személyét is letartóztatni, s még ha házuknál
találják is meg, letartóztatni a kamara tiszteinek joga
van. (Szék. Okl. II. k, 95–96). A biztosok megjegyezték,
hogy a székelyek földén sok becses érczanyag is van, de
õk konokabbak, hogysem földjükön idegenek kutatását
engednék. Ajánlják a királynak, hogy a székely só használatának oly módját állapítsa meg, hogy ez az erdélyi
királyi kamarai sónak ártalmára ne legyen. Görgényre
nézve szintén ily irányú intézkedés lenne szükséges.
(Szék. Okl. II. k. 98.) Ferdinánd király e jelentés következtében Haller Péter kincstárnokának 1553. jun. 25.Huszka József: Parajdi
én meghagyta, hogy mivel a székelyeknek a földjükön
székelykapu-részlet
lévõ só csak magán használatra és házuk szükségére
1872-bõl
van megengedve, de nem kereskedésre és üzérkedés
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végett: a kincstárnok szorgalmatosan vigyáztasson a kamarai tisztek által azokra, a kik a Székelyföldrõl eladásra sót visznek ki hátukon vagy szekeren, s nemcsak sót, de barmaikat is
vegyék el tõlük, személyeiket tartóztassák le és keményen büntessék meg, sõt tõlük más vétkes társaikat is tudakozzák ki s vitessék a vajda és székely ispán elé, a hol a dolog megbizonyosodván, a vétkesek kellõ idõben megbüntessenek. S minthogy a vajda (helyesebben a
székely ispán) hatósága alá tartozó Gõrgény vára területén is bõv só van, a király meg fogja
rendelni, hogy a vajda, illetõleg a székely ispán tisztei vigyázzanak s ne engedjék meg, hogy
õk vagy mások tiltott úton sót vigyenek és elárusítsanak onnan, s hogy a kamarai tiszteknek
abban a vajda és székely ispán s tiszteik segítségére legyenek. (Szék. Okl. II. k. 105. l.).121
„Mikor egy néptõl bárminõ okból elvétetik õsi földe kincseket érõ nagy darabja, melyet
vérével szerzett, ezer éven át tulajdonul bírt; vagy a legszigorubb korlátok közé szoríttatik
azon joga, mellyel õsei, sõt õ maga is mindig szabadon rendelkeztek, nem csoda ha felháborodik, és haragos bosszú támad lelkében azok iránt, a kiktõl sérelme származott? A székelyeknél ez annál inkább érthetõ és természetes, mert a rideg égalju sziklás földén majdnem
emberfeletti fáradsággal keresi meg övéinek a kenyeret, vérével védi a hazát, melynek termékenyebb vidékein a testvérnépek kevesebb munkával, hasonlíthatatlanul könnyebb és
nyúgodtabb életet élnek. Méltán bántotta a gyalogrendû székelységet az is, hogy ámbár joguk eredetileg mind egy volt, az elsõk és lófõk az ökörsütési adó alól is kivonták magukat s
az ugynevezett nemesi sónak birtokában is megmaradtak, õk ellenben fizetik ökrökbõl az
adót, s nekik a sóval, életök fenntartása végett ûzött kereskedés joga is megszoríttatott.”122
A sóval való kereskedés, a sóval való rendelkezés, egyáltalán a sóval kapcsolatos munka
a helyrajzi megnevezésekben is megõrizte emlékét, hiszen Sófalvától a Gyergyói-medence
felé vezetõ régi utat, mely a felsõsófalvi fennsíkon, a Nagy mezõn vezet keresztül Sóúttyának
(Só útjának) nevezték. Ugyanitt van egy Sórakó nevû hely (ahol az elmondások szerint a
Gyergyó felé szállított sót lerakták a szekerekrõl, majd visszatértek a rakomány másik feléért, hiszen a meredek hegyoldalon vezetõ úton a teljes rakományt nem bírták volna kihúzni
a lovak. Ettõl a helytõl azonban, mivel fennsíkon vezet az út, a lovak jobban bírták vontatni a rakományt). Parajdtól Felsõsófalva felé vezetõ régi út melletti határrészt Sótaljának (Só
út aljának), nevezik, Korondon pedig van Só ré híggya (Só rév hídja), Só ré ucca (Só rév utca) és Só ucca (Só utca). Ezek a megnevezések élénken õrzik a sóval való kereskedelem, a
só szekérrel való szállításának emlékeit.
Az Erdélyi Fejedelemség megszületésétõl, tehát 1541-tõl, amikor az ország fõvárosát,
Budát, és az ország közepét elfoglalják a törökök, a magyar állam jogfolytonossága a maradék országban, Erdélyben folytatódik, hiszen ide menekül II. János Zsigmond kisgyerek
magyar király, a magyar királyi udvar és Izabella királynõ is. Az Erdélyi Fejedelemség felértékelõdõk és ezzel együtt felértékelõdik az ország altalaj kincseinek helyzete is. Ebbe a sorba tartozik bele a sóvidéki só kincstári, fejedelmi tulajdonba való vétele.
A székely só 1562-tõl kerül az erdélyi fejedelem (ekkor még tulajdonképpen magyar király) tulajdonába, mert a székely felkelést leverõ János Zsigmond ezzel is korlátozni akarta
a székelyek szabadságát. Ettõl a kortól a sófalvi sót csak a sóvidékiek használhatják szabadon, a többi székely nem, csak a fõrendiek és a lófõk. Ekkor kezdik õrizni a sófalvi sót és jelenik meg a sókamaraház is, mely a sóval való kereskedelmet irányította.
1562. június 20-i segesvári országgyûlés után fejedelmi tulajdonba vették az addig az
egész székely nemzet köztulajdonába tartozó sóaknákat is.
„A sókamarás székhelyét, a kamaraházat Sófalvára helyezték, a bányászat irányítása, felügyelete a sókamara ispán hatáskörébe tartozott. Ezek a tisztségviselõk ezután már a mindenkori központi hatalom érdekeit képviselték.”123 Nem sokkal az elõbbi mondat után hamarosan
még mindig fel van tüntetve egy figyelemre méltó kijelentés, félig idézetben, de a forrás sajnos
nincsen feltüntetve: ... „kit Udvarhelyben, kit penig az Sófalvi sóhoz foglalának az Marosszéki
falvakban.”124 „A sóaknák közelében Korond, Sófalva és Sóvárad falvak helyezkedtek el, valamint az elsõ ízben 1564-ben említett Parajd. A fejedelmi sóbányák mûvelése szükségessé tette a
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hivatásos sóvágók, õrök, hivatalnokok letelepedését a közelben. Így keletkezhetett Parajdon a bányához kapcsolódó település, amely egyre nagyobb
szerepet kapott a bányászatban. Parajdon sóvágó mesterek telepedhettek
le, akik irányították a bányászatot. Ezt a munkát még a felszíni fejtés esetén sem lehetett csak a mesterségeket nem ismerõ, robotra kirendelt jobbágyokkal végeztetni, annál is inkább, hogy egyszerû gépeket is alkalmaztak. >>A régi feljegyzések azonban<< ... már a XVI. században emlegetnek
régi usus szerinti zabjárandóságot a gépelyes (emelõ szerkezetet mûködtetõ) lovak számára.”125
Ha végigtekintünk az 1500-1600-as évek katonai lustráin, megállapíthatjuk, hogy Parajdon viszonylag kevés lakos telepedett le. A XVI.
században semmiképpen nem lehet beszélni parajdi sóbányászatról és
sókereskedelemrõl, hiszen még az 1700-as évek végén is Parajd háromszor kisebb, mint Felsõsófalva.
Érdemes alaposabban odafigyelni 1562. június 20. János Zsigmond
válaszára a székelyek beadványával kapcsolatosan, a segesvári gyûlésen,
amikor a fejedelem nem tud konkrétan hivatkozni még legalább csak
egy magyar királyi okiratra sem, hanem kijelenti, hogy azért foglalja el a
székelyek közös kincsét, a sót, mert más országokban is így szokás:
„Nyílván van mindeneknél, hogy Balási Menyhárt árultatása miatt
Magyarországban való birodalmunknak és jövedelmünknek nagy része
tõlünk elszakada és a tehernek viselése országunknak megmaradására
és oltalmazására való fizetésünk nem kevesedik, sõt inkább naponként
öregbül. Emellett ez is nyilván van a közszékelyek ellenünk való sok
feltámadásak mely nagy romlast, s sok vérontást, kárvallást, és nekünk
országunkbéli híveinkkel együtt költséget, gondot és fáradságat szerze,
ezért feljül megmondott okokból, és hogy minden országokban a sókamarák császároknak, királyoknak és fejedelmeknek tárházokra néznek, azért a székelyföldön való sót a mû tárházunkhoz végeztük foglaltatni, de a fõnépeknek házok szükségére való sót adatunk, mint a nemességnek régi szokás szerint is adatik.”126
Huszka József:
János Zsigmond rendelkezését követõen megjelenik a gazdaság szemParajdi szépontjából oly fontos sókamara intézménye Sófalván. A székelyek nagy rékelykapu-zábé sze azonban még sokáig nem nézte jó szemmel a fejedelmi hatalom kiterjesztését az addig köztulajdonban lévõ javakra, és ezért elég gyakran szem1879-bõl
befordultak azzal a fejedelemmel, aki a régi szabadságjogaikat nem biztosította. Így volt ez Báthory István esetében is, amikor a székelyek egy része nem õt, hanem ellenfelét, Bekes Gáspárt támogatta.
„A mint a fölkelés leveretett, a fejedelem 1562. Jun. 26.-án Segesvárt országgyûlést tartott, meghívta az aranyosszékieken kívül – a kik abban részt nem vettek – az összes székekbõl a fõnépeket és lófõket fejenként, a gyalog- vagy közrendekbõl székenként 16 válogatott
férfiakat, hogy lázadásuk okát bizonyosan megtudja… Ezután az országgyûlés a következõ
törvényeket hozta: …5. Nyílván van, míly nagy vérontást, károkat, gondot és költséget okozott a gyalog rendnek a király ellen fellázadása mind a királynak, mind a hazának; ezért, és
mivel minden országban a sókamarák a királyok, császárok, fejedelmek tárházaié, a Székelyföldön való sót a király tárházához végezték foglaltatni; de a fõnépeknek házuk szükségére való sót adni fognak, mint a vármegyei nemességnek is régi szokás szerint só adatik.”
(Sz. Okl. II. k. 161-167. 11)127 „A székelység nemzeti közvagyona – a só – az állam részére elfoglaltatott s áldásából az egyik egyenjogú, de gyöngébb rend kirekesztetett. A székelység
valódi jogegyenlõségen alapuló egységét e törvények megszüntették s az addig testvérekként élt három rendet örökös versengõ felekké, egyiket a máskettõnek alárendeltjévé tet86
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ték.”128 „1568 febr. 13-án megint új kedvezményben részesítette a király a fõnépeket. János
deákkal, a székely sók kamarásával a jan. 6-iki thordai országgyûlés határozata értelmében
Udvarhelyszék fõnépének és a lófõ székelyeknek – azon határozata értelmében, mint a vármegyei nemeseknek is, régi szokás szerint, azt ki kell szolgáltatni – sorsuk és vagyoni állapotuk szerint, személyenként házuk és családjok számára sót adatott, úgy, hogy a régi szokás szerint a vágatási és gyrapénzt s a kamarásnak járó ajándékot fizessék meg, ami az
Approb. Const. III. része XV. Czime 2. Czikke szerint egy köböl zab és minden kõ sótól egy
pénz volt.”129
Jakab és Szádeczky itt pontosan idézi János Zsigmond rendelkezését, hiszen a király a
székely sók kamarását utasítja, ez van szó szerint az oklevélben, és mégis egyesek itt is a
parajdi sóbányák kamarásáról beszélnek. Mindenképpen szükségesnek tartom alaposabban
ellenõrizni, hogy van-e olyan oklevél, mely János deákot parajdiként emlegeti, hiszen már
több helyen olvashattam errõl, de ezek az írások, melyekhez hozzáférhettem, nem a XVI.
század termékei.
A félreértések elkerülése végett az eredeti szöveget pontosan szeretném idézni, mert ebbõl kiderül, hogy 1568. február 13-án Székely Mózes édesapját, Literáti Jánost II. János király Brassóban kelt levelével arról értesítette, hogy a közelebbi tordai országgyûlésen a székely sóbányából származó sóból Udvarhely, Maros, Csík, Gyergyó, valamint Sepsi, Kézdi és
Orbai székely székek székely fõnépeinek és lófõinek ingyen sót fog adni:
„Joannes secundus dei gracia electus rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Fideli nostro
Egregio Joanni Literato camerario salium nostrorum Siculicalium moderno ac futuris presentium notitiam habitures salutem et gratiam. Quoniam nos in comitiis proximis
Thordensibus ad festum Epiphaniarum domini celebratis ad supplicationem fidelium nostrorum egregiorum agilium vniversorum primorum et primipilorum Siculorum in sex sedibus nostris siculicalibus Udwarhely, Maros, Chijk, Gyrgio, item Sepsij, Kijzdij et Orbaij
commoratium ex consensu fidelim nostrorum dominorum regnicolarum tunc in comitijs
nobiscom existetium publice in articuli decreuimus: vt quemadmodum ceteris fidelibus nostris vniuersis dominis nobilibus harum partium Trnssiluaneniensium e fodina salium nostrorum in medio eorum existetium, sales pro conditione et facultate cuiusque persone ad vsum
et necesitatem domus et famelie eorum, solitis tamen cisionibus, pecumia giráli, ac muneribus canerariorum pro antiqua consuetudine pendentis datur, ita etiam eisdem preatis primoribus et primipilis dictarum sex sedium nostrarum Siculicalium, sales pro cuiusque
eorum conditione, et facultate, ad sustentationem domus et familie eorum necesarij, per
camerarios et officiales dicte nostre camere, quetannis sine pecuniaria solutione, solutis
tamen cisionibus, pecunia giráli, ac muneribus camerariorum pro antiqua consutudine pendelis (de)ntur, prout decernimus per presentes. Quare fideltati vestre harum serie committimus et mandamus firmiter quantinus a modo deinceps meoritatis primoribus et primipilis
prescriptarum sex sedium Siculicalium ex illa fodina nostra Siculicali, sales in sustentatiuonem domus et familie ipsorum, pro persone qualitate et ratione quotannis sine pecuniaria solutiune, exactis tamen cisionibus pecunia giráli, ac muneribus vobis pro veteri consuetudine pendentis dare modis omnibus debeatis et teneamini. Secus nullo modo facturus.
Presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in civitate nostra Brassoviensi decimo tertio die mensis Februarij anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo octano.
Joannes Electus rex. m. p. (P.H.)”130
Tehát akárhányszor el lehet olvasni a fenti latin nyelvû oklevelet, abból egy szó sem szerepel Parajdról, de semmilyen más településrõl vagy valamelyik székely sóbányáról, hanem
csak egyszerûen Literáti János székely sóbánya kamarás nevét lehet rögzíteni.
A székely sóval kacsolatos az Erdélyi Fejedelmek Királyi Könyveinek 109. számú oklevele, mely egyúttal Szováta településének születési bizonyítványa is: „1578. szeptember 13.
(Albae Iuliae, XIII. Septembris) Somlio-i Bathory Kristóf vajda, minthogy az ország különbözö szükségeit részben a sóvágók és földmûvesek munkája fedezi, ezért részint a sóbányák
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érdekében, részint a lakosok szorgalmának viszonzásaként mindazokat, akik a lakosaitól elhagyott Zowatha nevû (Maros sz) prédiumban letelepednek, jelen oklevél keltétöl számított
hat évre minden adó és szolgálat terhe alól mentesíti. Ezenfelül öket és utódaikat csak a vajdai székely [só]kamara szükségeire rendeli, illetve örökre szólóan ahhoz csatolja és biztosítja, hogy öket sem ö, sem utódai senkinek nem engedik át, és a székely kamarától nem idegenítik el. Egyidejûleg érvényteleníti mindazokat az okleveleket, amelyeket e tekintetben ö
vagy utódai kiadnának. (III, f. 21 V-22f)” „Báthory Zsigmond 1583. április 25-í oklevelében
(205. sz.), amely szerint kettõs ivpapirra írt, pátens alakú eredetijét a vajda pecsétje erõsítette meg. Regeszta: Fekete 27-28.”131
„Szováta elsõ telepesei ezek a sóõr családok lehettek. Elsõ említésük 1578. szeptember
13.-én történik, amikor Báthori Kristóf erdélyi vajda kiváltságlevelet ad a szovátai sóbánya
õreinek.”132
Székely sóbányák kamarása: 1568-ban Literáti Székely János, 1574-tõl homoródszentpáli Kornis Mihály (aki 1582 március 31-én meghalt), mely címet Báthori Kristóf vett el,
1578-ban. Ezt követõen a székely sóbányák kamara ispánja Váradi Kis Pál deák.
„Gr. Lázár Miklós felolvassa Kornis Mihálynak Báthory Istvánhoz Gyulafehérvárról
1581-ben kelt érdekes magyar folyamodványát, melyben magát a parajdi fejedelmi sóakna
kezelõje által a Szováta mezeje nevû havasokban telepített s az õ jobbágyainak és a vidéki
községeknek sérelmes új falu széthányásáért rá mért fogság alól felmenteni kéri.” Az oklevél kiadása a Gr. Rhédey-család levéltárában, az Erdélyi Múzeum Egylet másolatban közölte. Századok 1869. 194.133
Az oklevél egyébképpen egy szót sem ír a parajdi fejedelmi sóaknáról, hiszen a kiadvány
teljes terjedelemmel közli az oklevelet, ahol az udvarhelyi sóaknát lehet olvasni: >>A mikor
õ ngának az lõn kegyelmes akaratja, hogy Udvarheli Báthori István uram kezébe adja az sóaknát is, én kezembõl elvévén rendelte és adatta vala István uram õ nga kezében.<< Tehát itt
is tulajdonképpen a sófalvi sóaknáról lehet szó valójában.
Kissé bizanytalanná teszi a születési bizonyítvány kérdését – már ami Szováta elsõ említését illeti –, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemnek 1583. március 28-i oklevele, amelyben
hivatkozik az általunk nem ismert,
János Zsigmond által kiadott oklevélre. „1583. március 28. (XXVIII.
Martii) A Marosszéki székely sóbányához tartozó 50 sóvágót (salicidas, cisores salium) a néhai II. János választott magyar királytól
nyert mentességükhöz hasonlóan
õket minden adó és szolgálat alól
felmenti, kivéve a sóbányában teljesitendõ szolgálatot, melyet a kamarás úgy fizessen meg, hogy minden 100 darab kõsóért 20 dénárt
adjon nekik. (III, f. 7V)”134
Igaz, hogy ebben az oklevélben
nincsen szó Szovátától, csak annyit
tudunk meg, hogy János Zsigmond
idejében létezett Marosszéknek sóbányája, ahol a sóvágók mentesek
voltak minden adó és más szolgálat
teljesítése alól, annak a fejében,
Huszka József: Szovátai
hogy a sóbányában bányászati
székelykapu 1884-bõl
munkát teljesítettek. Másra azon88
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ban semmiképpen nem tudunk gondolni, fõleg ha ismerjük Báthory Zsigmond oklevelét, aki
megerõsítette apjának, Báthory Kristófnak a rendelkezését, miszerint a marosszéki Szováta
birtok valamennyi lakosa további két évi adómentességet kap: „1583. április 25. (Albae
Iuliae, XXV. Aprilis) A vajda székely sóbányájához tartozó Zowatha nevû (Maros sz) birtok valamennyi lakosának kérésére megerõsítve átírja néhai Somlio-i Bathory Kristóf vajda
1578. szeptember 13-án kelt oklevelét (109. sz.) hat évre szóló bizonyos mentességeikrõl, s
ezenfelül a kérelmezõ ket a maga részérõl további két esztendõre õ is minden adó és szolgálat terhe alól mentesíti. (III, f. 21 V -22V), (Regeszta: Fekete 27-28.)”135
A székelyek sóbányájának igazgatására kinevezett kamarások a fejedelmi hatalom helyi
letéteményesei, ezért is elég gyakran emlegetik õket az oklevelekben. Az egyik legfiatalabb
sóvidéki település, Szováta létrejötte és megalakulása körüli viharos események is az egyik
sókamaráshoz kötõdnek. Kornis Mihály székely sókamarás frissen – Nyárádmentérõl – odatelepített lakosok házait leromboltatta, a lakókat pedig el is kergette. A fejedelem azonban
tettét nem nézte jó szemmel, sõt Kornist be is börtönözte, ahonnan bocsánatért esedezett.
A fennmaradt levél azért is érdekes, mert Szováta keletkezésének körülményeit is leírta.
„Gr. Lázár Miklós azt írja ez oklevélrõl a Századok 1868. évi II. évfolyamában, hogy több
becses irattal együtt homoród-szentpáli Kornis Ferencz leánya, Margit Rhédey Jánosné útján a Kornisok h.szentpáli levéltárából került a gr. Rhédey levéltárba. Ezek a következõk:
… 2. Szentpáli Kornis Mihálynak 1581-ben kelt panaszló és kérõ levele a fejedelemhez
Szováta mezeje nevû hely iránt.”136 „Megemlítem még, hogy Báthori Kristóf fejedelem egy
1579. Jun. 12-iki adománylevelében Váradi Pált mondja a székely sóbányák kamarásának.”137 Orbán Balázs Marosszék leírásánál említi (14.old.) Szovátha településsel kapcsolatosan Kornis Mihály levelét, melyet 1581. Szent Jakabhó 13-án fehérvári börtönébõl küldött
Báthori Istvánhoz. „Kornis felemlíti, hogy a Békéssel való trónfeletti harcz alkalmával ugy
õ, mint többi rokonaik hûk és áldozatkész támogatói voltak a Báthori ügynek, miért jutalomképpen a sókamaraispánságot nyerte, de midõn utódja (Báthori Kristóf) Udvarhelyt
Báthori Istvánnak adományozta, akkor a kamaraispánságot visszavéve, fejedelem kezére
adta, ki arra Váradi Kis Pál deákot nevezte ki.”138 A fenti oklevélbõl kitûnik, hogy székely
sók kamaraispánja Kornis Mihály volt, majd õt követõen Váradi Kis Pál deák is, de ezekben az oklevelekben még nem szerepel a sófalvi sóbánya vagy a sófalvi kamara sem, de csak
erre lehet következtetni a késõbb keletkezett forrásokból.
Lényegre törõen állapítja meg Józsa András: Reformáció a Sóvidéken címû cikkében,
hogy „a sóvidéki reformátusok legelsõ fellegvára az 1571-tól anyamegyeként, késõbb esperesi
székhelyként ismert Sófalva volt. Sófalva reformátussá válásában nagy szerepe volt a falu határában lévõ fejedelmi sóbányának, az itt tevékenykedõ református vallású sókamaraispánoknak. Nem hanyagolható el az akkor erõs református központként ismert Udvarhely és az
itt székelõ fõkapitányok, fõkirálybírók szerepe sem. Reformátusok voltak: Bánffi Pál (15661568), Petki Mihály (1577-1580), Bánffi Farkas (1580-1583).”139 Ugyancsak õ is állítja, hogy „a
református többségû Sófalva határában, az 1562-es székely felkelés leverése után fejedelmi tulajdonba vett sóbánya közvetlen szomszédságában, kialakult Parajd. Oklevélben elõször 1564ben említik. Az udvarhelyi generális zsinat 1669. július 1-én elválasztja Parajdot Sófalvától.”140
Dr. Szádeczky Kardoss Lajos ugyancsak megemlíti a fentieket. Arról is ír, hogy a Báthory István ellen lázadó csíki székelyek Andrássy Péter vezetése alatt felgyújtották az udvarhelyszéki sóaknát és ezt követõen csatlakoztak Békés hadaihoz, melyek 1575 júl. 9.-én Kerelõszentpálnál vereséget szenvedtek.141
Az udvarhelyszéki sófalvi sóakna felgyújtása a fejedelmi hatalommal való szembeszegülést
is jelentette, hiszen a kamara épületei emlékeztették a csíki székelyeket arra, hogy a több évszázadon keresztül biztosított ingyenes sóhasználati joguk korlátozva van. A sóaknán természetesen nem önmagában a sóbányát kell érteni, mert a XVI. században a só kitermelése nem
a föld alatti tárnákban történt, hanem a felszíni sóakna gödrökben. A sót nem lehet felgyújtani, mert nem ég el. A sófalvi sóakna felgyújtása mögött azt is kell látni, hogy a sóakna közelé89
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ben lévõ, a fejedelmi székely sókamarához tartozó épületeket gyújtották fel a Habsburgok biztatására Báthory István erdélyi fejedelem ellen fellázadt csíki székelyek. A sófalvi sóakna épületei egyébképpen minden valószínûség szerint hasonlíthattak a Hans Derschwam leírásából,
illetve a Bornemissza Pál és Werner György által leírt más erdélyi sóaknák épületeihez.
„Udvarhely várát is a fejedelem birván: felügyelõ tiszttartói, ispánjai és szabadosai ahhoz, a sókamarához és a /csíki/ hámorhoz foglalták el a közrendével együtt a fõnépek és lófõk közel lakó jobbágyait, erdõit, mezõit, a jobb-jobb birtokokat, a mi nekik tetszett;”142
A sókamara természetesen hasznot is jelentett a sóvidékieknek, hiszen az õ sóhasználati
joguk továbbra sem volt korlátozva olyan mértékben, mint a székelység többi részének. A
sókamara megélhetési forrást is jelentett, hiszen az ott dolgozók fizetést kaptak. A kamarások pedig a fejedelmi udvarral való közvetlen kapcsolattartást is biztosították, tehát ez által
a sóvidékiek közelebb kerültek a fejedelmi hatalomhoz is. A sófalvi sókamara is hozzájárult
ahhoz, hogy Sófalva (késõbbi Felsõsófalva 1803-tól) a Sóvidék egyik legynagyobb települése volt nemcsak az erdélyi fejedelmek idején, hanem sokkal késõbb is. Orbán Balázs A Székelyföld leírásában rögzítette többek között a székely települések lakosságszámát is, melyek
közül a lakosság számának csökkenõ sorrendjében szeretném felidézni Sóvidék településeit: Korond, 2.386; Felsõsófalva, 1.740; Alsósófalva, 1.563; Atyha, 1.529; Szováta, 1.508; Sóvárad, 1.505; Parajd, 1.375; Ilyésmezõ, 175 lakos.143

IV. 1. Székely Mózes a sófalvi
székely sókamara kamarása

S

zékely Mózes életútjának egyik nagyon fontos állomása az, amikor Báthory István
lengyel király és erdélyi fejedelem befejezte 1582-tõl Lengyelország és a Litván
Nagyfejedelemség függetlenségi háborúját, melyet Oroszországgal vívott, és hazamegy Erdélybe, ugyanis minden valószínûség szerint Báthory István jóvoltából megkapta az
igen jól jövedelmezõ sófalvi sókamara ispáni megbízatást.
A sófalvi székely sókamara létrejötte, amint már említettem, a székelyek felkelésének 1562es évi eseményéhez köthetõ, amikor az addig közös tulajdonában lévõ és minden székely által
szabadon használható székely sóbányákat a II. János magyar király vezette erdélyi országgyûlés fejedelmi tulajdonba vette. Valószínû nem egy csapásra, de néhány év elteltével, pl. a már
hivatkozott 1564-ben, amikor a feljegyzések szerint a só õrzésére õröket rendeltek ki, a sóõrök
odatelepedésével jött létre Parajd települése. Valószínû, hogy az elsõ székely sókamara ispán
Literáti Székely János, vagy másképpen János deák (Johannes Literatus), Székely Mózes édesapja, akirõl a már idézett 1568-as oklevél is szól. A következõ székely sókamarás Kornis Mihály
(1574-1578), akit Báthory Kristóf erdélyi fejedelem nevez ki, majd ment fel, majd õt követi
Váradi Kis Pál (1578-tól valószínûleg 1582-ig). A következõ székely sókamara ispánról, Székely
Mózesrõl pedig már egyértelmûen lehet tudni, hogy õ sófalvi székely sókamarás, aki 1583–1591
között (de lehet, hogy még késõbb is) irányította Székelyföldön a sófalvi só bányászatát és a kereskedelmét, illetve a sókereskedelembõl befolyt jövedelmet évente több alkalommal elvitte az
Erdélyi Fejedelemség központjába, Gyulafehérvárra. Nincs tudomásunk arról, hogy Székely
Mózes sófalvi sókamarásra vonatkozó feljegyzések az erdélyi számadókönyvekben megtalálhatók lennének, de ismerjük például I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem idejében készített kimutatást, amelybõl kitûnik, hogy milyen rendszeresen jegyezték fel, többek között, a sófalvi sóbánya
90
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sóbányászatából fakadó jövedelmeket. Báthory István, mint Erdély fejedelme a lengyelországi
erdélyi kancellárián keresztül Erdély legfontosabb ügyeiben továbbra is tevékenyen beleszólt,
sõt bátyának, Báthory Kristófnak halála után még jobban odafigyelt Erdélyre. Amint már említettem, Báthory István a kiskorú Báthory Zsigmond mellé gyámokat állított, hogy rendben
mehessenek az ország dolgai. Báthory Kristóf halála után azonban az oklevelek természetesen
Báthory Zsigmond erdélyi vajdáról vagy fejedelemrõl szólnak, még akkor is, ha lehet tudni,
hogy épp a Székely Mózessel kapcsolatos elsõ oklevelek is Báthory István király akaratából születtek meg.
A Székely Oklevéltárban összegyûjtött oklevelek ékes bizonyítékai egyrészt Székely Mózes sófalvi sókamarás hadi tetteinek és az ebbõl fakadó megbecsülésnek, mely Erdély fõembereinek sorába juttatta, másrészt megfellebbezhetetlen bizonyítéka annak, hogy milyen jelentõs szerepet töltött be a sófalvi só Erdély gazdasági életében:
„Báthori Zsigmond erdélyi vajda Székely Mózes sófalvi Sókamarásnak hadi érdemeiért,
melyeket Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király szolgálatában elõször Erdélyben
a Békes Gáspár és pártütõi ellen vívott csatában, azután Danzig városa és Lautern vára vívásában és végül az orosz fejedelem elleni hadjárat alkalmával több vár ostromában szerzett
Udvarhelyszéken Lövétén 10, Siménfalván pedig 6 jobbágytelket adományoz neki és atyjának, nemes Literati Jánosnak és testvéreinek – Istvánnak, Jánosnak és Péternek. (Kelt. Gyulafehérváron 1583 június 10.)”144 Székely Mózes katonai vitézségének köszönhetõen 1583ban nemcsak a székelyföldi Sófalván található sóbánya kamaraispánja lett, hanem ezzel
egyidõben bekerült az Erdélyi Fejedelemség legbefolyásosabb emberei közé is, amint errõl
egyik elsõ életrajzírója, Vass Milós röviden és tömören megjegyzi: „1583. június 10-én már
mint sófalvi sókamarást s ugyanazon év november 7-én mint udvari embert említik.”145
A Székely Oklevéltárban közölt rövid magyar fordításnál egy kissé részletesebb az Erdélyi
Fejedelmek Királyi Könyvei 2005-ben megjelent változata, amely a következõképpen szól:
„1583. június 10. (Albae Iuliae, X. Iunii) Zekely Mózes (e) Sofalu-i sókamarás hûséges szolgálataiért, melyeket István lengyel király, Erdély fejedelme különbözõ hadakozásai során tanúsított elõbb Erdélyben, a Bekes Gáspár által indított háborúban, késõbb pedig István lengyel királysága idején – amikor is Gedan város és Lauterna vár ostrománál harcolt, majd a moszkvai
nagyfejedelem (magnum Moschorum ducem) ellen indított hadjáratban Polocia és Plescovia városok ostromakor súlyosan megsebesült, de Velicoluca, Zavoloc és Torpec várak bevételekor is
vitézkedett –, ezért neki, általa apjának: János deáknak (n), illetve testvéreinek (fr. c natu
minoribus): Istvánnak, Jánosnak és Péternek, valamint utódaiknak és örököseiknek adományozza örökjogon haszonvételeikkel és
tartozékaikkal együtt Leowethefalwa-n a Kowacz Pál, Egyed András, Zeokeo Orbán, Antal András,
Balas György, Sile Ambrus, Sile
István, Mathe Mihály, Gergely Péter, Leorincz Jakab által lakott tíz
jobbágytelket, valamint Semienffalwa- (Udwarhely sz) a Veress Péter, Zaz Péter, Molnar Zsigmond,
Nagy Barabás, Simon Péter, Chyki
Bálint által lakott hat jobbágy telket, illetve ugyanezen birtokban a
kedvezményezett által jobbágyai
földjére épített nemesi udvarházát.
(III, f. 61V-62V)” (Közlés: SzOkl.
Székely Mózes sófalvi sókamarás, részlet a
IV. 86-88. Regeszta: Udvarhely vm
kinevezési oklevélbõl
291. )”146
91

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 92

A sófalvi kamarási kinevezésérõl szóló kinevezési okmány azonban nem az 1583. június 10i oklevél, sõt teljességgel egyelõre nem is tudjuk bizonyossággal megállapítani azt, hogy mikortól lehet teljes pontossággal Székely Mózest a sófalvi sóbánya kamarásának tekinteni, ugyanis
már az ezt megelõzõ idõbõl is van egy oklevél, amelyik említi Székely Mózest, mint a székely
sókamara ispánját, melyben Báthory Zsigmond lófõsíti az Énlakáról származó Patakfalvi Benedeket: „1583. június 6. (Albae Iuliae, VI. Iunii) Hûséges szolgálatai jutalmául Ienlaka-i
Patakfalwy Benedeket (n, a) utódaival együtt lófõsíti a jó lóval, szablyával, sisakkal, páncéllal,
pajzzsal, kopjával és egyéb harci eszközzel illõen felszerelve teljesítendõ katonai szolgálat feltétele mellett, s egyidejûleg lenlaka-n (Wdwarhely sz) levõ házát minden adó és szolgálat terhe
alól örökre szólóan mentesíti. Ezek foganatosítására utasítja Losonczy Bamffy Farkas (m) tanácsurat, Wdwarhely vára kapitányát, Zekely Mózest (e, n), a székely sókamara praefectusát,
valamint a többi illetékest. (III, f. 42f-43f)”147
Minden bizonnyal valamikor 1582 folyamán kaphatta meg Székely Mózes a sófalvi székely sókamara ispáni állását. Annyit azért biztosan állathatunk, hogy 1583-tól kezdve a fennmaradt oklevelekben is egyre gyakrabban kezd elõfordulni neve, hiszen egyre többször emlegetik az okleveles források.
„Báthori Zsigmond erdélyi vajda Székely Mózesnek hû szolgálatát figyelembe véve,
Csíkszékben, Csíkcsatószegen pénzzel szerzett jószágáért cserébe a siménfalvi fejedelmi tulajdonban lévõ részjószágot ad neki, apjának és testvéreinek. (Kelt Kolozsvár - Colosvar -,
1583 november 3.)”148
Ugyancsak megtaláljuk a fenti oklevelet a 2005-ben kiadott Erdélyi Fejedelmek Királyi
Könyveiben, de most már a magyar nyelvû kivonatos fordítás egy kicsit részletesebb. „1583.
november 7. (in Coloswar, VII. Novembris) Részint fejedelmi elõdeinek, majd neki teljesített szolgálatai jutalmaként, részint cserébe a Chatozegh másként Zenthimri (Chik sz) birtokbeli vásárolt részjószágáért udvara familiárisának: Zekely Mózesnek (e), általa apjának:
János deáknak, öccseinek (fr. c natu minoribus): Zekely Jánosnak és Péternek, valamint
utódaiknak és örököseiknek adományozza örökjogon haszonvételeivel és tartozékaival
együtt az Wdwarhely-i várhoz tartozó Semienfalwa-i (Wdwarhely sz) vajdai részbirtokot, kivéve az ország szolgálatára rendelt ottani primorokat, lófõket és gyalogpuskásokat, illetve
ezek örökségeit. (III, f. 127V)”149
Az erdélyi fejedelmi kancellária íródeákja ugyancsak dolgozhatott 1583. november 7-én,
hiszen egy újabb oklevelet kellett szerkesszen Székely Mózes részére Báthory István lengyel
király és erdélyi fejedelem parancsára. A nagy sietségben azonban a deák Segesvár szász
szék helyett Segesvár székely széket írt, amikor pontosítja az adomány tárgyát képezõ Keöreös nevû birtokot: „1583. november 7. (Coloswarii, VII. Novembris) István lengyel királynak teljesített szolgálatai jutalmául Zekely Mózes (e) udvari familiárisnak adományom, végéig a Keöreös nevû (Segeswar székely[!]
sz) birtok bor- és gabonatizedének quartáját. Ennek
foganatosítására utasít minden illetékest. (III, f.
128V)”150
Valamikor 1583-1585 között épülhetett fel minden bizonnyal Siménfalván Székely Mózes udvarháza,
ugyanis Orbán Balázs A Székelyföld leírásában említi, hogy a siménfalviak szájhagyománya szerint a
siménfalvi, illetve a református templom építéséhez
ennek az udvarháznak a köveit használták fel.
Orbán Balázs A Székelyföld leírásában említi,
Huszka József: Sófalvi
hogy a „kastélyon kivül még egy más igen becses emszékelykapu
léke is volt Székely Mózesnek Siménfalván, az unitári-

és ház 1848-ból
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usok nagyobbik harangja, e körirattal: „ZEKEL MOSES UDVARHELE J. S. (Isten segedelméböl) 1585.”
„Nevezetes volt e harang, mint a nagy férfi emléke, nevezetes volt régészeti tekintetben
is, amennyiben egyedüli harang volt e korból, melyen magyar köriratot találunk, s daczára
e kétszeres érdeknek mégis a szent ereklyét méltányolni nem tudók azt 1848-ban ágyunak
beadván, megsemmisülni engedek s most csak a megye anyakönyvében maradt fenn annak
emléke, hová egy 1848 elõtti gen. visitatió alkalmával, a megye javainak inventálásakor e harang köriratát is bejegyezték, honnan én is lemásoltam.
A siménfalvi Unitáriusok tornyában van egy másik régi harang is, melyen ferde latin betûkkel e körirat olvasható: ANDR. DEMETER. CK. 1576. P. S. A templom, hol e harang
van, egészen uj, de tornya régi, mint az ajtó szemöldén lévõ 1586 év szám bizonyitja, mi arra enged következtetni, hogy e tornyot is Székely Mózes épitette az az elött egy évvel öntött
harang számára.”151 Az 1585-ben öntettett siménfalvi harangról tesz említést Vass Miklós
is: „A harangot 1585-ben öntette Székely Mózes és ettõl kezdve 263 éven át szóltak az Úr
tiszteletére. 1848-ban ágyúnak öntötték.”152
Székely Mózes halála után a siménfalvi udvarházat ifj. Székely Mózes, a fejedelem fia
használta egészen 1633-ig, amíg I. Rákóczi György kezdeményezésére, az ifjú Székely Mózest az erdélyi országgyûléssel megnótáztatta (teljes jószágvesztésre ítélte), ugyanis I. Rákóczi féltékeny lett az egyre nagyobb befolyásra szert tevõ fiatalemberre. A siménfalvi Székely
Mózes-féle udvarház 1633 után Szalánczi Istváné lett. Az udvarház egészen 1805-ig létezett,
amikor a romossá vált épületet a Kis kúria és a református templom építéséhez használták
fel. Az udvarház lebontása után Székely Mózes esetleg még meglévõ oklevelei és más iratai
is az enyészetté váltak.
Székely Mózes siménfalvi udvarházáról egy nagyon érdekes kis cikket közölt Kristó Tibor újságíró a Hargita népe napilap 2006. december 21-i számában, amikor dr. Benkõ Elek
régész kisdoktori disszertációját felhasználva rendkívül fontos részleteket említ a székely fejedelem udvarházáról, illetve a ház körüli épületekrõl és a telket övezõ kerítésrõl, illetve a
kapuról. Sajnálatos módon dr. Benkõ Elek régész kisdoktori disszertációját a magyarországi könyvtárakban nem leltem fel, de az erdélyi könyvesboltokban sem, ezért Kristó úr cikkére tudok csak hivatkozni a továbbiakban. A szenzációs értékû híradásból mindjárt elsõ
helyen ki kell emelnem azt, hogy Székely Mózes udvarháza elõtt még az 1632-ot követõ évben is – amikor I. Rákóczi György erdélyi fejedelem ifj. Székely Mózes által örökölt siménfalvi udvarházat az országgyûléssel elkoboztatta – egy festett-faragott galambdúcos nagykapu mellett kiskapu állott. Dr. Benkõ Elek kutatásaiból kiderül, hogy amikor Gliukovszki János testõrkapitány I. Rákóczi György fejedelemtõl megkapja a
siménfalvi udvarházat, leltár is készült. Gliukovszki
Jánostól a siménfalvi udvarház és a hozzá kapcsolódó
fejedelmi birtok hamarosan Szalánczi Istvánhoz került, majd leányágon a Kiss családé lett, akiknek a mai
napig vannak leszármazottai. A leltár alapján fogalmunk lehet, hogy miképpen nézett ki a Székely Mózes által építetett udvarház. Az említett cikk szerint
zsindellyel fedett, emeletes, mindkét szintjén tornácos kõház mellett számos gazdasági épület állt. Ezek
közül megemlíthetjük a káposzta tárolására használt
kõpincét, a gabonásházat – melyben búzát és kölest
tároltak –, lóistállót, tyúk-, liba-, és disznóólat, a malmot, ványolót, kásatörõt és olajütõt. A kétköves maKós Károly: Székely
lom szintén az udvarháztól nem messze helyezkedett
nemesi kúria
el, a malmot pedig a malomárok vize mûködtette,
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mely vizet a Fehér- vagy Szõke-Nyikónak nevezett folyóvíz szolgáltatta. A Nyikó vize egyébképpen a Nagy-Küküllõbe csatlakozik be. Rendkívül örvendek Kristó úr cikkének, hiszen
ebbõl kiderül, hogy a székely fejedelem kúriája elõtt festett-faragott galambdúcos székelykapu állt. A székelykapu helyére késobb egy kõbõl épült kapu került, melynek formája
egyébképpen hasonlít a székelykapuk alakjára és a mai napig ott áll a siménfalvi református
templom mellett. A felirat tanúsága szerint ez a kapu 1860-ban épült.
Orbán Balázs a siménfalvi udvarház leírása kapcsán megjegyzi, hogy Székely Mózes „korának legnagyobb hõse, a haza függetlenségének magasztos leventéje, rövid ideig Erdélynek
fejedelme, siménfalvi volt”. Ezzel a kijelentéssel azonban egy kicsit vitatkoznom kell, ugyanis Szamosközy István, aki Erdély XVI. századának legjelentõsebb történésze és Székely Mózes kortársa volt, egyértelmûen leírja azt, hogy Székely Mózes Udvarhelyszék Udvarhely nevû városában született. Az is igaz, hogy a nemesi elõnevek használatakor általános szokás
volt, hogy a nemesi elõneveket részben a nemesítéskor kapott legnagyobb birtokról kapták.
Nemesi rangra valószínûleg Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem emelhette
Székely Mózest, de errõl nem maradt hátra az utókornak oklevél, de szentelt lovag is csak
úgy lehetett, ha már nemesnek számított. Székely Mózes a siménfalvi elõnevét az 1591. február 5-én Báthory Zsigmond által kiadott oklevélbõl ismerjük, ahol siménfalvi Székely Mózes néven van megnevezve.
Székely Mózes katonai vitézségéért kapta Báthory István lengyel királytól birtokai közül
a legfontosabbat, a siménfalvit, illetve a Siménfalva közvetlen közelében lévõ székelyszentmiklósi birtokát. A siménfalvi birtok azért is kedvezõnek tûnhetett Székely Mózesnek, mert
Siménfalva viszonylag elég közel van a Székely Sóvidékhez, ahol a sófalvi sóbánya kamarásaként tevékenykedett. Minden valószínûség szerint Székely Mózes azért nem kapott jelentõsebb birtokot a Székely Sóvidéken, mert akkor adományozható szabad birtok ott nem
volt.
Székely Mózes sókamarási tevékenységét említik 1584-ben, amikor Báthory István fejedelem (de még valószínûbb, hogy Báthory István lengyel király és erdélyi fejdelem) az
udvarhelyszéki Sófalva írástudó deákját, Illésy Bálintot megnemesíti és elrendeli, hogy minden adó és más teher alól mentesítsék. A nemesi oklevélben foglalt mentesítés végrehajtásáért Bodony Balázs, udvarhely várának ispánján kívül a másik felelõs személy Székely Mózes, a székely sókamara ispánja: „1584. március 6. (in Alba Iulia, VI. Martii) Szolgálatai jutalmául Sofalwa-i Illyesy Bálint deákot (n) (Valentinum litteratum alias Illyesy) utódaival
együtt megnemesíti és címert adományoz neki. Ezenfelül Sofalwa-n (Udwarhely sz) –
Fabian János, illetve Mester Péter és Ambrus (a) házai szomszédságában – levõ házát haszonvételeivel, tartozékaival együtt minden adó, tized és szolgálat terhe alól örökre mentesíti. Elrendeli Bodony Balázsnak Udwarhely vára praefectusának, Zekely Mózesnek, a székely sókamara praefectusának, valamint a többi illetékesnek a felmentés érvényesítését. –
Címerleírás: Scutum videlicel triangulare coelestini coloris, in cuius ima parte corona sive
diadema regium genunis unionibusque omatum est positum, ex quo ursus naturalibus et
vivis depictus coloribus, umbilicotenus eminens, ens em bicipitem anterioribus pedibus forti
ter strictum vibrare cemitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, scuti denique
oras taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes pulcherrime ambiunt et
exomant. – Az oklevelet függõpecsétjével erõsítette meg. (III, f. 186V-188’) Regeszta:
Siebmacher 187 (címerképpel).”153
Ugyancsak Székely Mózes sókamarási tevékenységét említi Jakab Elek és Szádeczky Lajos is, amikor idézik Báthory Zsigmond oklevelét, melyet Sófalvi Literáti, vagy másképpen
Illésy Bálint nemesek közé való besorolásról szól. „Ugyanazon évi [1584] márcz. 6-án tanácsosai ajánlatára, s megtekintvén sófalvi Literáti, máskép Illyési Bálint hívének hasznos szolgálatatait, miket az országnak és fejedelemnek tett, õt a közrendbõl kivéve, Magyarország
és Erdély igaz nemesei közé sorozta, czímerül a következõ jelvényt adva neki: Háromszögü
égszinkék paizs, melynek alsó részében gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott királyi ko94
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rona van, melybõl természetes és
élõ szinekkel lefestett medve
emelkedik köldökén feljüli állásban, s két elsõ lábával egy, két elü
fegyvert keményen rázni látszik;
a paizs felett bezárt katonai sisak
van, csucsából színes foszlányok
omlanak le a paizs oldalaira;
meghagyta Bodoni Balázs udvarhelyi várispánnak, a fõ- és alkirálybiráknak, adókirovóknak és
adószedõknek, valamint Székely
Mózesnek, a székely sókamara
ispánjának [praefectus], hogy
Sófalvi Illyésy Literáti Bálint
Ilyésyt nyert jogaiban és mentesnemesi oklevele, részlet
ségeiben tartsák meg és védelmezzék. [Ugyanazon kir. Könyv
216–17. 11.- Lib. R. Sig. Báthori I.– […]
1585. január 23-án a fejedelem sófalvi Illyésy Máté, János és Bálint híveinek hív szolgálataik tekintetébõl, Sófalván nemesi házukat és udvarokat, Pálfalván egy elhagyott jobbágyházukat s más örökségeiket az irt Sófalván és Pálfalván, úgy Parajdon és Korondon, melyeket elõdeik bírtak, õk is birnak, csak irásuk nem volt róla, mindezeket a fejedelem új adomány czímén nekik és örököseiknek adta és ajándékozta örök jogon, s róla kiváltságlevet ad,
mihelyt e levelét bemutatják. [Ugyanott. I. 274-75. 11.]”154
Sófalvi Literáti emlegetése azért is érdekes, mert közvetett bizonyítéka annak, hogy
Sófalván ekkor, de még korábban is, tehát Illyésy Bálint gyermekkorában is iskola létezhetett, hiszen így lehetett tanult ember, betûismerõ, ahogy a neve mellé tett literáti jelzõ is mutatja. A sófalvi Bálint deák még más okiratokban is fellelhetõ, éppen ezért arra kell gondolnunk, hogy a harcban tanúsított vitézsége mellett, szerepe lehetett a nemesi oklevél kibocsátásában annak is, hogy okos, tanult ember volt. Mint Sóvidék egyik legnagyobb településének, Sófalvának minden bizonnyal 1585 elõtt már iskolája kellett legyen.
Ami a Székely Mózes sófalvi sókamarás és késõbbi fejedelem adományait illeti, ezekkel
kapcsolatban egy nagyon érdekes dolog figyelhetõ meg, mégpedig az, hogy hiába volt sókamarás Sófalván, de sem itt, de még csak a Sóvidéken sem kapott fejedelmi adományt sem õ,
sem a fia. Ez a tény azt is jelzi, hogy a fiskus, a fejedelem hatalma nem volt korlátlan a
Sóvidéken, mivel Sóvidék földjének zöme megmaradt az õsi székely jog szerint.
A sóval kapcsolatosan az oklevelek nagyon gyakran emlegetik Sófalvát, ezek teljes körû
ismertetésétõl most eltekintünk, de annyit tudni kell, hogy a székely só egészen az osztrák
uralom berendezkedéséig, de még ezt követõen is néhány évig Sófalvához kötõdik, itt volt a
sóbánya és a sókamara is.
Székely Mózes életérõl 1584-ben még tudjuk azt, hogy 1584. decemberében megnõsült,
mert feljegyzik róla, hogy mennyegzõje „lõn két karácsony között”. Ennél többet sajnos nem
tudunk meg a leírásokból, tehát azt sem tudjuk meg, hogy kit vett el feleségül, vagyis, hogy hívták a menyasszonyt, ezen kívül azt tudjuk még Székely Mózes elsõ feleségérõl, hogy valamikor az 1585. év folyamán meghalt.155 Vass Miklós szerint is „Székely Mózes kétszer nõsült. Elõször 1584-ben házasodott meg, ki volt elsõ felesége nem tudjuk.”[…] „1585. Székely Mózes eltemette feleségét, Barabás Samu által kiadott Székely Krónika, Tört. Tár. 1880., 646. old.” […]
„Másodszori nõsülése tehát 1585-1591. között történt.”156 Második felesége a neves homoródszentpáli Kornis Farkas leánya, Kornis Anna, de errõl majd a késõbbiekben fogok írni.
Székely Mózes sókamarási tevékenységét említi Jakab Elek és Szádeczky Lajos is, amikor
idézik Báthory Zsigmond lófõsítõ oklevelét az atyhai Szakálas Bertalanra vonatkozóan. A szé95
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kely-sóvidéki Atyhában élõ Szakálas Bertalan azért kerül a lófõ székelyek közé, mert tevékenységével híven szolgálta Székely Mózest, az erdélyi fejedelmi székely sókamara ispánját.
Ebbõl az oklevélbõl kitûnik az is, hogy milyen nagy befolyással rendelkezett Székely Mózes a
Báthoryak között: „A fejedelem [Báthory Zsigmond] sok érdemes hívét tüntette ki. Nemes és
vitézlõ [nobilis et agilis] atyhai Szakálos Bertalant, ki a fejedelem sófalvi sókamarája tartozandóságaiban mint felszabadított [libertinus] élt, megtekintve azon sókamara mellett annak kezdete óta tett hív szolgálatait, különös kegyelmébõl Erdélyország lófõszékelyei közé emelte, sorozta és írta be, elhatározva, hogy õ és örökösei s utódai mostantól kezdve igaz és kétségtelenlófõknek tekintessenek és tartassanak s minden tisztséggel, fejedelmi keggyel, kiváltságokkal
és szabadságokkal élhessenek, melyekkel a többi igaz lófõk törvénynél és szokásnál fogva élnek,
de úgy, hogy örökösei s utódai jó lovakkal, hegyes tõrrel, paizszsal, pánczéllal, sisakkal, kopjával és
más hadi szerekkel felkészülve, a szükség és körülmények szerint minden hadviselésben részt vegyenek; e felett Sófalván levõ házát minden átalány díj [taxa], kamaranyereség, rendes és rendkivüli adó és tized fizetésétõl, paraszt terhek viselésétõl mentté és szabaddá tette, s meghagyta Székely Mózes sófalvi kamaraispánnak, a királybiráknak, adókirovóknak és adószedõknek,
hogy igaz és valóságos lófõnek tekintsék s az elsorolt rovatalok és adók fizetésére és paraszt
munkák teljesítésére ne kényszerítsék. Késõbb a fejedelem ugyanezen hívének, mint lófõnek
[primipilius] és mindkét nemen való örököseinek, az országnak és fejedelmeknek tett hív szolgálataiért, 1591. aug. 25-én kelt levelében, Atyha faluban [posessio] Udvarhelyszéken, két
egész és ép lófõi házat és udvart, Sófalván pedig egy épület nélküli puszta és üres jobbágytelket adott új adomány czímen, melyeket szülõi és õsei azelõtt is békében bírtak, birt, de elegendõ írása róluk nem volt, minden hozzá tartozandó külsõikkel együtt, régi határaik között; s
ugyanezen évben és napon nemes és vitézlõ Illyés Bálint deákot, a fejedelem sófalvi sóbányája számtartóját öt társával az adományozottnak a megnevezett birtokba beiktatására kiküldötte, azon meghagyással, hogy ha ellentmondó lesz, az ellentmondástól tizenötöd napra a fejedelem udvarába hívják meg s eljárásukról tegyenek jelentést.”157
Ezt követõen felhívom a figyelmet arra, hogy a lófõsített Székely Bertalanra és Székely
Mózes sófalvi fejedelmi sókamarásra vonatkozó oklevelet a 2005-ben kiadott Erdélyi Fejedelmek Királyi Könyve megjelenttette: „1585. május 6. (Albae Iuliae, VI. Maii) Atthya-i
Zakalos Bertalant (n, a), a Sofalw-i vajdai sóbánya (Udwarhely sz) tartozékaiban lakó szabadost lófõsíti, ezenfelül Attya-n (Udwarhely sz) – Kowaczy Bálint háza szomszédságában
– lévõ sarokházát (dornum ... angularem) minden adó, paraszti szolgálat és tized terhe alól
örökre szólóan mentesíti. (III, f. 315V) Kivonatos bejegyzés.”158
Ugyancsak a sófalvi sóaknát emlegetik 1585. július 13.-i udvarhelyi bírósági jegyzõkönyvben, amikor Kõrösi Mihály deákot kérik a firtosváraljai és székelypálfalvi lófõk, hogy az õ
földjeiket is jegyeztesse be az udvarhelyszéki nyilvántartóba: „Váraljai Kelemen Pál, lófõ,
megesküvén, ezt felelte: Mikor Kõrösi Mihály: deák iktatta Pálfalvát, akkor az pálfalvi lófejek kérdék Mihály deákot, ha iktatja-e az õ biradalmukat vagy nem. Akkor Mihály deák az
úját felemelé és ezt mondá: csak ennyit sem iktatok én az kegyelmetekbe mint egy vesszõ
szál, mert urunk énnekem csak az õ birodalmát adta, melyet az só aknához bírtak; […] Váraljai Kelemen István, lófõ, megesküvén. Mikor Mihály deák azt mondá, hogy õ az lófejek
nem semmiben, hanem csak azokat és azoknak birodalmát, kik az só aknára szolgáltak. Mikor az pálfalvi tetõn adiudivatawal felete is, abban is az lófejek mellette voltak, sõt ugyan
szájából hallottam Mihály deáknak, hogy mondá: az egy hordó sert, úgymond, az pálfalvi lófejek hoztak, sajtot is vittek vala.”159 Az udvarhelyi bíróság 1585-ös jegyzõkönyve igaz, hogy
nem említi név szerint, hogy melyik sóaknáról van szó, de tekintettel arra, hogy a közelben
csak a sófalvi sókamara volt, más sókamarára és sóaknára nem vonatkozhatott. Egyébként
ebben az idõben annyira köztudott volt, hogy a székelység sókamarája Sófalván van, hogy
ezért sem tartották szükségesnek a jegyzõkönyvben külön kitérni erre. A jegyzõkönyvnek
egy érdekessége, hogy a székelypálfalvi tetõn lévõ fogadónál egy hordó sört emlegetnek a
lófõk. Amúgy a perben részt vevõ lófõk mind a sóvidéki Sófalva közvetlen közelében talál96
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ható településekrõl – Firtosváraljáról és Székelypálfalváról – voltak. Az erdélyi fejedelmi udvarban nagy befolyással bíró Székely Mózes az atyhai Szakálas Bertalanon kívül 1588-ban egy
másik hû emberét, az Udvarhelyszékben lakó Agyagfalvi Jánost is javasolja lófõsítésre Báthory Zsigmond fejedelemnek: „1588. július 12. (in Alba Iulia, XII. Iulii) Szolgálatai jutalmául a
székely sókamara kamarásának (camerarii salium nostrorum Siculicalium): Zekely Mózesnek
(e) servitorát: az Udvarhely székben lakó Agyagfalwy/Agiaghfalwy Jánost (n, a) utódaival
együtt lófõsíti a jó lóval, szablyával, sisakkal, páncéllal, pajzzsal, kopjával és egyéb hadi eszközzel illõen felszerelve teljesítendõ katonai szolgálat feltétele mellett. Ezek foganatosítására utasítja Oztopan-i Pernezzy Istvánt, Udvarhely várának kapitányát és minden más illetékest. – Az
oklevelet titkos pecsétjével erõsíti meg. (IV, p. 40-41)”160
Érdemes fellapozni az udvarhelyszék bíróság jegyzõkönyveit is, mert jónéhány említi ebbõl az idõbõl Székely Mózest. Az udavarhelyszéki bírósági jegyzõkönyvek magyarul vannak
rögzítve, ami jelzi, hogy az erdélyi magyarság és ezen belül a székelység mennyire ragaszkodott az anyanyelven való íráshoz. Tekintettel arra, hogy a XVI. század alatt a latin betûs magyar írás nyelvtana nem felelt meg a mai szabályok szerint könnyen értelmezhetõ mondanivalónak, ezért úgy láttam jónak, ha az okleveleket úgy adom vissza, hogy azt könnyen megértsék, vagyis a mai nyelvtani szabályoknak megfelelõen, de lehetõleg õrizve az archaikus
udvarhelyszéki magyar nyelv ízét. Ezek között az elsõ oklevélben 1589-bõl arról értesülhetünk, hogy amikor „Crassay János deák éltéig megh nemesitette vala házát, de hogy meg hala, az város az feleségen úgy kezde az adót kérni, mivelhogy nemessége csak ura éltéig volt;
ezek után meg vötte az város az 80 pénzt rajta. Annak utána Thordai Jánoshoz mene az aszszony, Zekel Moyses ismét ugy szerzette megh az asszonnynak az levelet [okiratot], éltéig
ugy hallom, az hijával [?] ugyan el veszik az adót.”161
A fenti bírósági peres iratnál azonban sokkal érdekesebb az, amelyik Székely Mózes
édesapjának, Literáti Székely Jánosnak rágalmazási és becsületsértési pikáns ügye, ugyanis
1589. augusztus 15-én, az udvarhelyszéki bíróságon Tarcsafalvi Márton deák ügyvéd által
képviselt Joannes litteratus de Zekel felperes és a szintén udvarhelyi Barrabás György elleni perében Székely Mózes udvarhelyi házát emlegetik: „Ezért híttam kegyelmetek eleybe az
alperest ugyan jelen való 1589 esztendõbe […] mikor az Szék végzése szerént és ki bocsátása szerént az várost meg feleltették volna az király bírák és az Szék emberei, az alperest is
hítták volt oda feleni. Ott õ én reám ilyen feleletet tett, hogy én szebeni Szûcs Györgynét,
mikor az Zekely Moses házában lakik volt, Katalina, itt Udvarhelyt, az asztal megé az padra le nyomtam volna, és engemet at te hit szerént való feleteddel így gyaláztál. Mely gyalázatos feletedet holt dyomért[?] fel nem vettem volna, mert én abban teljességgel ártatlan vagyok; valamivel szokta jámbor az tisztességet meg oltazmazni, mindennel kész vagyok meg
oltazmaznom. Jóllehet, hogy úgy felelted, hogy más mondotta volna neked: Lõrinc Andrásné Sofia, de valakin az szó meg áll, vagy te rajtad, vagy az ki szavával felelted, de az feljül
meg mondott penat [büntetést] várom az törvénytõl felõletek. Továbbá azt is felelted, hogy
õneki Lõrincz Andrásnénak egy forintot adtam volna, hogy senkinek ne mongya. Arról is azt
mondom, hogy én hozzám azt is méltatlan mondottad, mert én soha egy pénzt sem adtam
az számára. Ha az törvény engedi, azért is nyelvedhez szólunk, hogy én hozzám ártatlan
ilyen dolgot feleltél és így akartál el veszteni, mert én abban is ártatlan vagyok, mert én soha egy pénzt sem adtam. Protestálok, hogy ne legyen késõ dolgaimat minden rendihez bõvebben szólnom, mind itt és mind az apellációk helyén.”162
A per pikáns részein túl azért is érdekes, mert Székely Mózes apja, Literáti János a felperes, aki még idõs korában is más asszonyát kívánta, vagy legalább is ezt terjesztették róla,
hiszen a fia házában történtekért, becsületének csorbítása miatt pert indított. Másrészt a per
részleteibõl következik az is, hogy minden valószínûség szerint Székely Mózes a szülõi ház
helyett egy más házat is vásárolhatott vagy építtetett a per idõpontját megelõzõ idõben Udvarhelyen.
Az udvarhelyszéki bíróság 1590. évi, szabadítások címszóval kezdõdõ végzései között ta97
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láljuk azt, amely szerint „Kopa András, lõvétei ellen tött volt tilalmat Zekelj Moses, valami
széna fûben. Meg szabadítja a Szék Kupa Andrást.”163 A rövid bírósági végzésbõl kiderül,
hogy Székely Mózes, még ha viszonylag gazdag embernek is számított, nem tûrte büntetés
nélkül azt az embert, aki az õ szénaföldjében kárt okozott. Másrészt azt is láthatjuk, hogy a
bírósági jegyzõkönyvben a kedvezményezett vezetékneve kétféleképpen van leírva. Ebbõl
minden bizonnyal a Kupa vezetéknév az, amelyik fedi a valóságot, hiszen magyarul is van
értelme. A harmadik dolog, ami e rövid bírósági jegyzõkönyvbõl kiderül, hogy az udvarhelyszéki székely bíróság bizony nem volt tekintettel Székely Mózes „nagyságos és gazdag”
voltára, mert az egyszerû lövetei székely embernek, Kupa Andrásnak adott igazat. Bizony a
késõbbi korok bíróságai is meríthetnének tapasztalatot a bírói függetlenség ilyen jellegû
megnyilvánulásából.
Az udvarhelyszéki bíróság 1591. szeptember 22-i végzései között találjuk azt a rövid információt, hogy Székely Mózes székelyszentmiklósi írástudatlan 50 éves jobbágya, Vitális
György tanúként jelent meg a bíróság elõtt: „Vitalis György, szent-miklósi, Zekel Moises
jobbágya, annorum 50, j. etc. Se nihil scrire.”164 Majd nemsokára, az 1591. november 15-i bírósági jegyzõkönyv szerint újból megláthatjuk tanúként Székely Mózes székelyszentmiklósi
jobbágyát, Vitális Györgyöt: „Vitalius Georgj, szentmiklósi, Zekel Moises jobágya, annorum
50, j. etc. Se nihil scrire.”165
A székelyszentmiklósi Vitális György jobbágy bírósági jelenléte a tárgyaláson azért is érdekes, mert a bírósági iratokból áttételes módon kiderül, hogy a vitézlõ siménfalvi Székely Mózesnek kiterjedt birtokai voltak nemcsak Siménfalván, hanem a Siménfalva melletti, közvetlenül szomszédos településen, Székelyszentmiklóson. A következõ peres iratból viszont az is kiderül, hogy a Siménfalvával szomszédos másik településen, Kadácson is voltak birtokai Székely
Mózesnek. Az 1592. május 15-i peres iratban Székely Mózes két kadácsi jobbágya, Antal Miklóst és Tordátfalvi Imre tanúskodik: „Nicolaus [Miklós] Antal de Kadács job. Egregii Moysi
Zekel annorum 70, j. etc. Tudom, hogy az ûlés hely helyébe az kapu elõtt való szántóföldet adta Antalfi Máttyás Antalfi Pállal egyetembe Antalfi Tamásnak. Az kötés [költség] felõl semmit
nem tud. Emericus [Imre] Tordátfalvi de Kadács job. Egregii Moisi Zekel annorum 50, j. etc,
Tudom, hogy az Antalfi Tamás atyja holta után Antalfi Tamásnak az kapu elõtt való szántóföldet adta Antalfi Mátyás az ûlés hely helyébe; az kõltés [költségek] helyébe.”166
A kadácsi Tordátfalvi Imre, Székely Mózes jobbágya még egyszer szerepel az udvarhelyszéki bírósági iratokban késõbb, 1597. június 2-án: „Emericus Thotdátffalvi de Kadácsi,
job. Egregii Moise Zekel, j. etc. Tudom, hogy az szék adták az Sófalvi Jánost és Antalfi Mátyást ez kobátfalvi és kadácsi határ közbe
hívtak vala. Engem is oda hívtak volt, hogy
benne valék. Onnan felhívának engem is
velek és Demjén Ferenc házánál való
köpüre. Megkérdék az szék adta; ki csinálta, s Demjén Ferenc mondá, hogy õ csinálta, az atyja is csinálta s hozzá álla, s meghagyók hogy jól megcsinálta.”167
Az udvarhelyi Németh Mihályné Barbara asszony felperesnek egy szablya és egy
aranygyûrû ügyében folytatott bírósági
perre 1592. július 31-i irataiból és a pert követõ ítélethozatalból kiderül, hogy a néhai
Németh Mihály által vásárolt szablyát Székely Mózes is letiltotta valamilyen pénzügyi
tartozás fejében: „Ahol mondja, hogy Zekel
Moises uram megh tiltotta vala az szabOrbán Balázs: Lövétei székelyek
lyát”.”168
98

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 99

Székely Mózes a sófalvi sóbánya kamaraispáni címe, valamint a Siménfalván és környékén lévõ jelentõs birtok mellé még egy kimondottan fontos adományt kap Báthory Zsigmond fejedelemtõl 1591-ben, mégpedig az udvarhelyszéki Lövétén lévõ további fejedelmi
részjószágokat. Az oklevélbõl az is kiderül, hogy az eddig is birtokolt részjószágok közül a
lövétei vasbányát Báthory István lengyel király és Báthory Kristóf erdélyi fejedelem idejében tanúsított magatartásáért kapta Székely Mózes. Ezzel az adománnyal Székely Mózesnek most már Lövétén is egyre jelentõsebb birtoka lett: „1591. február 5. (in Alba Iulia, V.
Februarii) Néhai István lengyel királynak, Erdély fejedelmének hadjárataiban, majd néhai
Somlio-i Bathori Kristóf vajdának és neki teljesített szolgálataiért a székely sóbánya praefectusának: Semienfalva-i Zekely Mózesnek (e), valamint utódainak és örököseinek, ezek
hiányában pedig testvéreinek (fr. c): Jánosnak és Péternek, illetve ezek utódainak és örököseinek adományozza örökjogon haszonvételeikkel, tartozékaikkal és a bennük levõ királyi
joggal együtt azokat a Leovethe-i (Udvarhely sz) részjószágokat, kivéve az ország szolgálatára rendelt ottani primorokat, lófõket, gyalogpuskásokat és örökségeiket, amelyek közül
egyiket a birtok területén levõ vasbányával együtt István lengyel király és Kristóf vajda adománya alapján a kedvezményezett már eddig is birtokolta, a másik pedig azelõtt Udvarhely
várához tartozott. (V, f. 144-145)”169
A fenti oklevélbõl kiderül az, hogy Székely Mózes a lövétei birtokokat és a lövétei vasbányát, illetve a vasöntödét (hámort) már Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem, illetve Báthory Kristóf vajda idejében is birtokolta. A sófalvi sóbánya és a lövétei vasbánya mûködtetésével, illetve ez utóbbihoz tartozó és más birtokokkal Székely Mózes Udvarhelyszék
legjelentõsebb fejedelmi tulajdonnal rendelkezõ birtokosává lépett elõ, ami hozzájárult ahhoz, hogy egyúttal Erdély tehetõsebb birtokosai közé kezdték számítani. A siménfalvi és mellette elterülõ fejedelmi birtokok lehetõvé tették Székely Mózesnek azt, hogy a siménfalvi udvarházon kívül Lövétén is emeljen egy udvarházat. Orbán Balázs A Székelyföld leírásában
említi, hogy a hagyomány szerint Lövétén: „A falu derekán (jobb parton) egy kiszökellõ van,
melyet Udvarhelynek hívnak, hol nem rég még jelentékeny rommaradványok voltak. Itt állott a hagyomány szerint Székely Mózes udvarháza. […] Ennek nyomán Székely Mózesnek
nagy birtoka volt itt; Rókavároson alól volt hámorjának fekhelyét ma is Hámorkertnek nevezik. […] Székely Mózesné a hagyomány szerint jobbágyaival kimélytelenül bánó kegyetlen
asszony volt; elannyira, hogy eke elé fogatva szántatott azokkal; azért midõn Ráduly vajda
elõl el kelle gyalog menekülnie, mikor az udvarával szemben lévõ Csúf hegyen, (mely nevét
onnan kapta, hogy Székely Mózesné ott lelkendezve kifutván, mondá: jaj be csúf hegy) kifutna, a nép gunyhahota közt kiáltá utána: Handa Banda, Veres szoknya!”170
Székely Mózes életének nagyon fontos államása, hogy másodszor is megnõsül, 1585–1591
között feleségül veszi Kornis Annát, a homoródszentpáli Kornis Farkas leányát. A második nõsülésének pontos idejét nem ismerjük. Kornis Farkas a kor híres székely katonája, aki együtt
harcolt Báthory István lengyel királlyal és erdélyi fejedelemmel, majd a király halála után híven
szolgálta a Báthoryakat. Kornis Farkas elsõ felesége, Petki Kata a szintén híres székely Petkiek
közül került ki. Ebbõl a házasságból származott Székely Mózes felesége és további testvérei:
Kornis György, Miklós, Mihály, Ferenc és Judit. Székely Mózes apósa, Kornis Farkas az elsõ
feleségének halála után újra megnõsült és feleségül vette Bethlen Krisztinát, mely utóbbi házasságból születetett Kornis Zsigmond és Kornis Ilona. Ezzel a házassággal Székely Mózes kora ítéletének szemszögébõl nézve, nagyon nagy lépést tett a felemelkedés útján, hiszen bekerült
a székelyföldi fõnemesek viszonylag szûk rétegébe. Kornis Annával kötött házasságból születnek meg késõbb gyermekeik, Székely István és ifj. Székely Mózes. Székely Mózes erdélyi fejedelem életrajzírói eddig egyöntetûen azt állították, hogy csak egyetlen fia volt, az ifj. Székely
Mózes, aki felnõtté válva szintén az erdélyi történelem fontos személyiségei közé tartozott, de
az õ szemelyét késõbb fogom érinteni. Az elsõ fiúról, Székely Istvánról is most csak annyit jegyzek meg, hogy 1599-ben már bizonyosan élt, de errõl bõvebben majd akkor fogok beszélni, amikor Székely Mózes élettörténetének ehhez a szakaszához érek.
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1591. október 16-án halt meg Székely Mózes édesapja, Literáti Székely János.
Ennek az évnek folyamán Székely Mózest azonban már a harc mezején találjuk, részt
vesz a moldvai Áron vajda megsegítésére szervezett hadjáratban. Az erdélyi hadak Moldvába menõ seregének fõvezére Sibrik Gáspár, alvezére Toldy István, mindkettõ jó barátjai
Székely Mózesnek, hiszen még Báthory István király hadjáratai alatt együtt harcoltak az ellenség ellen.171
Székely Mózes felperesként szerepel a lövétei birtokával, illetve a birtokhoz tartozó kék
színû ménlóval kapcsolatos, az udvarhelyszéki bíróságon 1593. évben lefolytatott perben,
melyet teljes egészében közlök, azzal a megjegyzéssel, hogy mint fennebb is, a jobb érthetõség kedvéért, a több mint 410 éves protokollumból részben a mai magyar helyesírás szerint
fogom a szöveget rögzíteni:
„A. Semjénffalvy Székely [Zekely] Moyses urat prókátora [ügyvédje] Tarcsaffalvy Márton deák. Alperes az túlsó oláhfalvi Szeles Lõrinc. Mindenik peres lakik az meg nevezett falukban, Udvarhely székben.
A.cum protestatione preponit. Ezért indultattam törvényben ez alperessel, hogy ez elmúlt
1592 esztendõben Szent Mihály nap [szeptember 29.] táját [táján] az lövétei határrúl, ki Udvarhely székben vagyon, veszett volt el egy kék szõrû ménes lovam, melyet igen kerestettem
mind az két Oláhfaluban, az falus bírótól is tudakozódtam, ha láttak-e, vagy tött-e neki valaki
tudományt [tudomást] ha ki ménese között volna. Sõt nem csak az két faluban tudakoztattam,
hanem a két Homoród mellett is, Zetelakán is. Semmit hozzá nem hallottam, hanem az cirkáláskor más ember adta ki, hogy az I. ménes között vagyon egy bújdosó ménes ló. Mikor ezt
megértettem volna, hogy az I. ménese között vagyon, úgy küldöttem látni, kit megismertek,
hogy enyém. Miért penigh az idõtõl ott tartotta, sem falusbírájának, sem királybírónak, sem
Székben tudománt nem tött, si iuris cum protestatione azt mondom: ennek poenaia [bûntetése] vagyon. Protestálok, ne legyen késõ ennekutánna is nyílvábban megmagyaráznom. Az
ménes lovat az maior potentianak terhével kévánom restituáltatni. Ha megkövetem kegyelmeteket fejenként, ha ez ideig megvemhezett, azt is megkévánom tõlle. Protestálok.
Sabbato pr.p.fe. B. Catharinae v. [november 27.] 1593. Az A. proclamáltatá az I-t, non
comparuit, ergo per omnes acquisitionem A-is conviacitur. Executores.
Sabbato pr.p.fe.be Catherinae v. [november 27.]. Proponit I. medio György Szentkirály.
Keres engemet ilyen dologért: egy ménes lova jött volna az enyéim közé senkinek töttem
volna tudománt. Mostan mind vemhével egyetemben kívánja, egyéb terehre is keres, de arra azt felelem: úgy vagyon, hogy abban az idõben, mellyen mondja, jött volna az enyim közé, a mi kevés ménes lovam énnekem vagyon, jöttek volt alá az Homoródból, én hon [otthon] sem voltam. Szokott volt oda, az ki[t] övének mond, az enyim közé, látták sokan az falubeliek, kit én enyimnek nem mondottam, hon [otthon] nem voltam. Kérdeztek gazdám
azontúl: ha vagyon afféle marha ménesem között, mondotta hogy, vagyon, de nem tudja kié.
Azon hamarjában mingyárt, hogy az királybírók feltettek, én tudománt [tudomást] töttem
Hodgyai Györgynek, hogy az én ménesem között afféle marha vagyon. Annakutána azt is
mondották vala énnekem Hodgyai György szavával: akár törvényre külgyem, s akár ide Udvarhelyre hozzam.”172
Székely Mózes udvarhelyszéki sófalvi kamarási tisztséget 1591. február 5-i oklevél említi utoljára. Tehát végeredményben az oklevelekre alapozva megállapíthatjuk, hogy ezt a
fontos gazdasági tisztséget Székely Mózes 1582–1591 között töltötte be. Ezen túl azonban
azt sem lehet kizárni, hogy Székely Mózes a sófalvi sóbánya kamarási tisztségét 1591 után is
betöltötte, annál is inkább, mivel egyrészt semmilyen oklevelet nem lelünk fel ennek a cáfolására, másrészt még nem kezdõdött el a törökellenes háború 1594-ben. Valószínûsíthetõ
az, hogy a Báthory Zsigmond kegyeltjei közé tartozó Székely Mózes a sófalvi sóbánya kamaraispáni tisztjét is betöltötte egészen 1594-1595-ig, amikor elkezdõdött az erdélyiek törökellenes háborúja. A sófalvi sókamarási tevékenységével párhuzamosan, vagy éppen ezt
követõen, ha nagyon röviden is, de találunk említést katonai szereplésérõl, Báthory Zsig100
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mond erdélyi fejedelem ugyanis beleszól a moldvai vajdaság irányításába és a Báthorynak
ellentmondó vajdát elmozdítja. A moldvai trónváltoztatáskor „Székely Mózes e hadjáratban
való szereplésérõl csak egy rövid feljegyzés emlékezik meg, melyet Nagyfalusi Gergely írt
Baronyai Decsi János munkájában a moldvai hadjárat leírásakor.”173
Udvarhelyszék bírósági jegyzõkönyveibõl még jónéhány említi ebbõl az idõbõl Székely
Mózes nevét az 1595-1597. évek között is. Igaz, hogy az 1595. évi bírósági perben a felperes
Péterfy Lõrinc, az alperesek pedig Benedek Péter, Varga István és Varga Péter, de Székely
Mózes jobbágybírója, Varga István is szerepel a perben, ezért a per szövegének egy részét
közreadom: „A. et I. Nicolaus Botos de Medesér primp. [lófõ], annorum qasi 40. j. etc. Mikor az hadba mentek vala és onnét Péterfy Lõrinc s egy néhányan többen is megjövének, akkor az éjen kiáltást hallék, ki menék. A puska lövést hallottam, láttam is a tüzit, a zajt hallám. A Benedek Péter szavát hallám. Vége egykor az Székely [Zekel] Moises uram jobbágybírója az Varga István négy ökret elhoza, be téríte [terelte] az önnen kapuján az bíró, az õ
maga házához. Azon mindgyárt jovába [javában] oda jutának Varga Miklós, Varga István és
Varga Péter; egy-egy szablya vala a nyakokban, nekem is szólnak vala, szólnak a bírónak,
adná meg az ökröt, de én nem szóltam akkor, hanem az után szóllék osztán, hogy béjött vala
hozzám az bíró. Az tolvaj kiáltást eléggé hallám az Gojna Antal házánál.[…]”174
Az 1596. október 2-i udvarhelyszéki bírósági jegyzõkönyv nagyon rövid, viszont aki ismeri Székelyföld történelmének egy részét, akkor ebbõl a rövid szövegbõl is többet tud kihámozni: „Bikafalva szabadítatta kapitán urammal két határ két erdejeket, makkos helyeket Székely [Zekel] Moses uram tilalma ellen. Hoggyai György uram, az vise királybíró jegyezte be
az Szék könyvébe.”175 Székely Mózes valamilyen okból kifolyólag letilthatta a Bikafalva határában lévõ két erdõben található makkoltató helyeket. A székelyföldi erdõk nagy része akkor
közbirtok, közösségi erdõ vagy másképpen nevezve falu erdeje volt. A falu erdejének is megvolt az a rendszabályozása, hogy csak bizonyos helyeken lehetett makkoltatásra használni. A
makkoltatás abból állt, hogy a bükkmakk érése idején a falu lakosainak disznóállományát felhajtották az erdõre és a disznók a rendkívül tápláló bükkmakkot felszedték és megették. A
makkoltatás hagyománya a Székelyföldön még a XX. század közepén is elõfordult.
Hoggyai György alkirálybíró bejegyzése a Szék könyvébe rendkívüli fontosságú megjegyzést takar. Mégpedig azt, hogy a Székelyföldön a Székeknek nyilvántartási könyve volt, mely
nyilvántartóba a lényegesebb vagyoni jellegû rendelkezéseket bejegyezték.
Az 1597. január 20-i udvarhelyszéki bírósági jegyzõkönyv szerint ebben a perben közvetlenül is megint szerepel tevékenységével Székely Mózes, ezért ha nem is felperes vagy az alperes ebben az ügyben személye, ettõl függetlenül érdemes röviden leközölni:
„Thiboldi Benes András absens, szentkirályi Berze Mihály ellen, az acquisition marad.
Az acquisitio pedigh fl. 5/50. a felett az pénz után való keresetnek nyereségének fele.
F.II. pr. P. Purificationem b, Mariae v. [február 3.]
Thiboldi György, ugyan tiboldi, ugymint oltalma lenne az ilkei [Ülke] Benedek Bálint árvájának; az oltalmasságot le akarná tenni, hívta törvénnyel az árvát in facie Sedis letenni az
oltalmasságot. Az árva Ferencné is consential, mind az által kéri, hogy segítséggel legyen,
kire ajánlja magát jó akartja szerént, de kételenséggel való tehetségre nem ígéri magát.
F. II. pr. P. dom. Sexagesimae [febr. 10.]
Az megholt Lõrinc deáknak attyjafiai. Az vitézlõ Székely [Zekel] Moses uram az keservesekkel egyetemben az jövendõ Szék napján az Benedekfi János és Kósa István gratiaioknak párját ez Széken praesentálják, protestálnak, melynek vigorát meglátván protestálnak,
hogy szavok lészen felõle.
Az pap felõl pedig, ahogy kezes volt Ábránfalvi Baltazár és most az kezes betegségére
tartja az papnak dolgát, ez jövendõ Széken sistálja az kezes az papot, ha akkor meg nem hiszik, hogy beteg volt, az szék módja szerint hitesse meg az keservesekkel, hogy õ oly beteg
volt, hogy nem jöhetett elõ.
1597. F. II. pr. A. st. Benedicti abb. [márc. 17.]
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Az mely papot, Mihaj Pál papot megfogadott Székely Mózes uram, kit az törvény úgy
ítélt volt, hogy három nemes ember adjon kezesre. Protestálnak itt, in facie Sedis, hogy kézen vannak a kezesek: 1. Ábránfalvi Baltazár, 2. Nagy Emreh, 3. Fábián János kézdiszázfalvi.
Deliberatio Sedis. Miért az kezes, ki elsõ bizonyság megvallja [… innen sajnos hiányzik…] második, hogy teljességgel úgy maradott az dolog, hogy István Balázs mondja meg az
kezesnek, mikor legyen törvények, azt nem mondta az I., hanem õ napzatta[?] az kezessel,
kire nem tartozott az A. törvény, de hogy ahogy elõ jött és obuialt indebitat követ, hogy felszólítja az õ napzasa[?] nélkül iure in onore indebita, id est fl. 12/50 convicitur I.
I. appellat sedem iudiciariam supremam.”176
Székely Mózes sófalvi sókamarási tevékenységérõl az oklevelek segítségével igyekeztem
egy vázlatos elképzelést bemutatni. A sófalvi sóbánya kamarási tevékenységérõl vagy a sófalvi
sóbánya mûködésérõl azonban részletesebb leírás tudomásom szerint nincs, ezért is igyekeztem részletesebben kifejteni a Hans Derschwam, illetve Bornemissza János és Werner György
által megfogalmazottakat. Minden valószínûség szerint az említett leírásokban részletesen kifejtett módon járhatott el Székely Mózes is, mint sófalvi sókamarás. A sófalvi sóbányában is
valószínûleg a már említett leírás szerint bányászhatták a sót, a bányászati tevékenység tárgyi
és személyi feltételei megegyezhettek a tordai és a többi erdélyi sóbányánál leírtakkal. Apafi
Mihály erdélyi fejedelem idejébõl sokkal részletesebb ismereteink vannak a sófalvi sóbánya jövedelmeit illetõen, az õ idejébõl fennmaradt számadási könyvekbõl kitûnik, hogy a sófalvi sókamarás évente két, három alkalommal, de ritkán akár négy alkalommal is megjelent az erdélyi fejedelmi udvarban, ahová befizette a sófalvi sóbányából származó pénzt. Az analógia módszerével megállapíthatjuk, hogy Székely Mózes sófalvi sókamarás évente több alkalommal
megjelenhetett Báthory Zsigmond fejedelem udvarában, ahová befizette az õ idejében befolyt, sóbányászatból és sókereskedelembõl származó jövedelmet. A sófalvi sóbányában dolgozó sóbányászok száma ebben az idõben minden valószínûség szerint ötven körül lehetett,
hiszen ezt a létszámot adja meg éppen Báthory Zsigmond fejedelem, amikor 1595-ben,
Feketehalom mellett összegyûlt székelyek részére kibocsátja a szabadságlevelet. A szabadságlevél 8. pontja rögzíti, hogy „a sóaknákat és vasbányákat a fejedelem kinevezte kapitány kezeli és mûvelte ti. a székelyek 50 sóvágót és vashámor-mestert adnak. Sót és vasat minden székelynek a fejedelmi kapitány pénzért árul.” A sóbányászok mellett valószínûleg más beosztású emberek is dolgozhattak a sófalvi sóbányánál, de ezekrõl nem maradtak fenn okleveles adatok. Egyedül Illyési Bálint deákról tudjuk, hogy a sófalvi sóbánya számtartója volt. Négy évtizeddel késõbb, 1635-ben az udvarhelyszéki katonai lustrán, ami szerencsére fennmaradt az
utókornak, a sófalvi székelyeknél találunk számadót, sõt a sóvágókon kívül feljegyezték Károly
Kovácsot, aki az Aknára való kovács volt, az oklevél tanúsága szerint. Az ötven sóbányász
(sóvágó) mellett minden bizonnyal kellett legyen mázsamester (nagyanyám családját
Felsõsófalván a mai napig „mázsa” névvel illetik), de kellett legyenek más mesteremberek is.
Nem lehet véletlen az sem, hogy a sófalvi sóbányához szükséges legjobb fajta bõrt, a bivalybõrt ott helyben szerezték be, mégpedig nagy számú bivalyt tartottak a Sóvidéken. A mai napig Felsõsófalván még mindig elég sok bivalyat tartanak, pedig a bivaly sokkal kevesebb tejet
ad, mint a tehén. A sófalvi sóbányában Székely Mózes idejében sem kimondottan csak sófalvaiak dolgoztak, hanem korondiak, atyhaiak és parajdiak is.
Székely Mózes sófalvi sóbánya kamaraispáni tevékenysége lényegesen hozzájárulhatott
ahhoz, hogy a katonai vitézsége mellett és a folyamatos anyagi gyarapodással együtt úgy
kezdték emlegetni már kortársai is, mint erdély egyik tehetõs „nagyságos” urát.
Székely Mózes azonban nem elégedett meg azzal, hogy csak saját anyagi lehetõségeit
gyarapítsa, hanem igyekezett szívvel-lélekkel résztvenni a Báthory Zsigmond fejedelem
melletti harcokban, addig, amíg reményt látott arra, hogy Báthory vezetésével meg lehet tartani Erdélyországot, majd amikor bebizonyosodott, hogy az ingadozó idegbeteg fejedelemben nem lehet bízni, õ maga igyekezett kezébe venni a kátyúba került ország vezetését.
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2. A sófalvi sóbánya helyzete
Székely Mózes kamaraispánsága után
Amint már említettem, Székely Mózes sófalvi sókamarásról csak 1591-ben találjuk az utolsó okleveles említést, ahol nevével úgy tudunk találkozni, mint sókamarás, de ez a tény önmagában nem azt jelenti, hogy Székely Mózes 1591 után már nem a sófalvi sóbánya kamarása.
Zivataros történelmünk miatt rengeteg okirat megsemmisült, amikor a Erdélyi Fejedelemség
fõvárosát, Gyulafehérvárt a randalírozó, gyülevész rablócsordák több alkalommal is kifosztották, a fejedelmi levéltár (mely a Magyar Királyság Budáról odamenekített levéltára is volt) iratait tûzgyújtónak használták vagy éppen szórakozásból karddal összevagdosták (pl. a magyar
hajdúk vagy az idegbeteg Báthory Zsigmond), így nem csoda, hogy elég kevés iratunk maradt
fenn az utókorra.
A megmaradt okiratokból azonban egyértelmûen kiderül, hogy az Erdélyi Fejedelemség
székelyföldi sóbányája Székely Mózes kamaraispánságát követõen is az udvarhelyszéki
Sófalván volt. A fenti okok miatt is megpróbálom vázlatosan ismertetni a sófalvi sóbánya
helyzetét, illetve egyáltalán az okleveles említését.
Az Erdélyi Fejedelemség idején és gyakorlatilag a teljes XVII. század folyamán a székelyföldi sóbányászat, sókereskedelem és a sóbánya, valamint a sókamara szorosan kapcsolódik Sófalvához. Egyetlen okiratot sem lehet találni ebbõl az idõbõl, mely ezt az állítást eddig meg tudta volna cáfolni. Nem gyõzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a XVI-XVII. század folyamán a sóvidéki Székelyföldön csak Sófalvát emlegetik egyedül, mint egy olyan helyet,
ahol sóbánya, sókamara és sókereskedelem van.
A sófalvi sóbánya kamaraispánjai közül, Székely Mózes kamaraispánsága után, az alábbiakat sikerült név szerint azonosítani: Koncz Boldizsár (1642), Bencser Pál (1667-1676),
Dályai Ferenc (1676–1691), ezek az adatok szerintem még nem lehetnek közel a valósághoz, de egyelõre csak ezeket sikerült összegyûjteni Egy dolgot azonban bizonyítanak, hogy
az Erdélyi Fejedelemség idején a székelyek sóbányája az udvarhelyszéki Sófalván volt. A
székely só kamaraispánjai pedig a sófalvi kamarások.
Bár Bocskai István fejedelemnél még nem találunk ugyan olyan oklevelet, amely a székelyföldi só helyzetével foglakozna, abból az érthetõ emberi magatartásból következõen is,
mert épp Bocskay volt az, aki a székelyek 1595. szeptember 15-én kelt szabadságlevelének
jogszerûségét megkérdõjelezte, amikor 1596 farsangján a szabadságjogaikhoz ragaszkodó
székelyek ellen kemény megtorló lépéseket tett.
Bocskai István 1605. december 18-án Petky János udvarhelyszéki fõkapitánynak levelében a következõket írja: „XI. pontjában azt kivánta, hogy a székelyek között is szép alkuvással – az õ kegyelmek szabadsága helyben maradván – ha mi jövedelmek és helyek találtatnának, az országgyülés nézzen utána és rendelje el, ilyenek az aranyváltás, vashámorok s. a.
t. [a fejedelem óvatosságát mutatja az, hogy sem a sót, sem az ökörsütést nem említi].”177
Nem tekinthetõ egyáltalán véletlennek, hogy éppen Erdély abban a korban egyik legfontosabb altalajkincsérõl, a sóról mélyen hallgat Bocskai István.
Báthory Gábor erdélyi fejedelemnél találkozunk elõször, több év szünet után az
udvarhelyszéki székelyek sóaknájával, de ebben az oklevélben szintén nincs konkretizálva a
település neve. Ezért csak valószínûsíthetõ, hogy a sófalvi sóbányáról van szó, de teljes bizonyossággal állítani nem lehet, ugyanis Homoródszentpálnál is volt sóbánya, s ez a település is Udvarhelyszéken van.
„E fejedelem [Báthori Gábor] uralkodása korából maradt fenn a székelyeknek néhány
közérdekü végzése. Ilyen az 1608 oct. 30-iki. >> Hozák urunk õ Nagyságának – igy szól az elsõ
– Assecuratoria levelét a Sóakna felõl, hogy semmit el nem foglaltak azon kivül, a mit azelõtt
foglaltak volt el az aknához; a sót pedig pénzen vágatja, s az Assecuratoriát a közjegyzõnek
rendelték adatni, hogy a szék kérésére közre tegye, hogy a mikor kelletik, ott találják meg, s a
103

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 104

kinek kivántatik, belöle párt irjon. Aláirva: Sichaeus Urbán János szék jegyzõje m. k.<<”178 Az
udvarhelyszéki sóakna ebben az idõben egyértelmûen a sófalvi sóaknát jelentette, még ha nem
is nevezték ebben az oklevélben kimondottan sófalvi aknának, hiszen éppen ezt az érvelést támasztja alá az ezt követõ oklevél, amelyre Jakab Elek és Szádeczky Lajos jóvoltából ráakadtam, amelyik már teljesen egyértelmûen pontosítja, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem a
sófalvi sóbánya jövedelmébõl származó 50 forint pénzadományt ad az udvarhelyszéki Bolgárfalvi Lippai Andrásnak. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (akit 1613. október 21-én választották meg) oklevelében, aki uralkodásának mindjárt a legelején megerõsíti Báthory Gábor oklevelét – amelyben életjáradékot biztosított bogárfalvi Lippai Andrásnak – egyértelmûen a
sófalvi sókamara megnevezés áll : „Végül 1613. Nov. 28-án Bolgárfalvi Lippai Andrásnak élete végéig Báthori Gábor fejedelem által a sófalvi bányából adott 50 magyar forintról kelt adománylevelét megerõsitette. [ Orsz. Levélt. Lib. R. VII. k. 76-77. 11.]”179 A következõ évben pedig újból találkozhatunk a sófalvi sókamarára vonatkozó okleveles említéssel és ebben az oklevélben is egy igen komoly összeget kitevõ életjáradék megállapítását rendelte el Bethlen Gábor fejedelem. Jakab Elek és Szádeczky Lajos Udvarhely vármegye története címû könyvében,
a két oklevelet egymás után említi: „1614. Jan. 17-én Buzaházi Dersi Jánosnak a sófalvi sókamara jövedelmébõl 100 m. frtot adományozott életéig. [Ugyanott. 78.]”180
Bethlen Gábor fejedelem uralkodása alatt Erdély gazdasági helyzete megszilárdult és elindult egy olyan fejlõdés útján, amit az utódok csak úgy emlegetnek, hogy Tündérország,
Tündérkert stb. Erdély Európa ismét meghatározó tényezõje lett, Erdély uralkodója szoros
kapcsolatot tartott olyan távoli országokkal is, mint Svédország. Erdély erejével mind háborúban, mind békében számolni kellett. Bethlen Gábor halálát követõen ismét találkozhatunk a leghíresebb sófalvi sókamarás emlékével, ugyanis Brandenburgi Katalin fejedelemasszony ifj. Székely Mózesnek adományoz birtokot Udvarhelyszéken, de magára a sófalvi
sókamarára vagy a sóbányára egészen az 1641-es évig említést nem találtam, ami nem azt
jelenti, hogy ne lett volna sókamarása, csak éppen nem maradt fenn neve az oklevelekben.
Ha sófalvi sókamaráról nem is találunk konkrét említést 1614 után egy darabig, de a
sófalvi sóbányáról és a sóbányászokról annál inkább. Az 1635-ös katonai összeírásban, a Só
Aknánál a 76 sófalvi katonaköteles személy közül 60 mellé az van feljegyezve, hogy sóbányász [Souago]. Érdekes azt is megállapítani, hogy még a lófõk között is találni egy személyt,
aki a sóbányához tartozik, hiszen Kovács Károly [Karoly Kouacz Aknahoz valo Kouacz] a
sófalvi sóakna kovácsa. Valószínû nem akármilyen kovácsról lehet szó, hiszen az összeírók
fontosnak tartották, hogy megjegyezzék, hogy a sóaknához tartozó kovács volt. A sóakna
kovácsa azt is kellett jelentse, hogy már a Sóvidéken is beindult a sóbányászat szakosodása,
tehát olyan szerszámokat kellett készíteni, melyek elkészítése egyébként meghaladhatták az
egyszerû kovácsok szakmai tudását. Az 1635-ös bejegyzés azonban nem azt jelenti, hogy a
sófalvi sóbányának csak ettõl az idõtõl van alkalmazott kovácsa. Minden sóbányához hozzátartozott ugyanis már korábban is, hogy a sóbányászok mellett más szakembereket is foglalkoztattak, így kovácsokat is.
A sófalvi lustra több alkalommal is tartalmaz olyan bejegyzést, hogy „az Só Aknahoz valo
ember maga”, „Souago”, „Sauagok”, „Ezek mind ezeken az fecieseken Aknahoz valo emberek” vagy „Ezek is mind az So Aknahoz valo emberek”. Egyedül ez a lustra is egyértelmû bizonyítéka kellene legyen, hogy hol is helyezkedett el a sóvidéki sóbánya, hiszen a 60 sófalvi
családfõ elegendõ, de ezen kívül a sófalvi fejedelmi sókamarásokat is felemlíthetjük. Természetesen a só fontossága, illetve a sóbányászat és sókereskedelem nemcsak a sófalvi székelyeket vonzotta, hanem találunk a lustrán parajdi, korondi és atyhai székelyeket. Az atyhai székelyek olyan sokan jártak a sófalvi sóbányába dolgozni, hogy létszámban mindjárt a sófalviak
után következtek, majd õket követik a parajdi és korondi sóvágók. Külön figyelmet érdemel
az is, hogy a lustrán összeírt személyek közül öt számadó sófalvi [Zam ado] van feltüntetve,
ugyanakkor Parajdon egy sincs. Az elemzéshez hozzátartozik az is, hogy az igen kis létszámú
marosszéki Szovátán viszont szintén öt számadó [Szamado] szerepelt ebben az idõben.
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A sófalvi sóbánya igencsak rossz állapotban lehetett 1641-ben, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem idejében, mert maga az erdélyi fejedelem kellett írjon Tholdalagi Mihály fejedelmi tanácsosnak, aki egyben Udvarhelyszék és Marosszék közös fõkapitánya volt, hogy intézkedjen a sóbánya kitakarításáról és rendbetételérõl. Érthetetlen, hogy Koncz Boldizsár
sófalvi sókamarás miért nem intézkedett kinevezésének megfelelõen, mert éppen az õ feladata lett volna a sóbánya akadálytalan mûködtetése. „A fejedelem gondja a székelység
sófalvi bányájára is kiterjedett. 1641. május 14-én, írja Tholdalagi Mihály tanácsosának, a
törvényszékek elnökének s Udvarhely- és Marosszék fõkapitányának, hogy úgy értesült,
hogy a sófalvi akna igen meg kezdett bomlani és ki kellene tisztitni, küldött tehát a székelyekhez Tholdalagi által levelet, intve õket az aknáért kegyelmesen, a mi neki is hasznukra
van, hogy mind a faluból, ha egy héten tiz emberrel azon akna tisztitását megsegitené, nekik az hasznukra lenne, a fejedelem is kegyelmesen venné. [ A vármegye régi levéltárában
levõ eredetibõl.]”181
Éppen ezért érthetetlen I. Rákóczi György erdélyi fejedelem következõ rendelkezése,
amikor alig egy év múlva a sófalvi sóbánya kamarásának a tevékenységérõl oly nagy elismeréssel nyilatkozik, hogy nemesi címet adományoz az udvarhelyszéki Nagysolymosról származó Koncz Boldizsár, sófalvi sókamarásnak, mivel hosszú ideig és hûen szolgálta a fejedelmet. „1642. Julius 16-án a fejedelem nagy-solymosi Koncz Boldizsár sófalvi sóbánya kamarásának hívségéért és hosszas hasznos szolgálataiért, valamint Incze Erzsébet hitvesének s
János, András, István, Pál, Boldizsár és Tamás fiainak, mint székely lófõknek nemességet
adott s jelvényül e czímert: Égszinkék katonai paizs, mezejét zöld pázsint boritja, mellyen
természetes színében lefestett ágaskodó oroszlán látszik, nyitott szájjal, kinyujtott vörös
nyelvvel, farka fölfelé görbülve, hátulsó testrészén nyugszik, s elsõ jobb lábával kardot markol át, a balban ért szõlõgerezdet tart; a paizson zárt sisak, koronától fedve, s a sisak csucsából színes foszlányok folynak alá. [ Lib. R. XX. K. 121-22. 11.]”182
Az Erdélyi Királyi Könyvekre hivatkozott tudósításból az is kiderül, hogy Koncz Boldizsár 1642-õt megelõzõen is már régóta a sófalvi sóbánya kamarása volt, de mint ahogy a
sófalvi sókamarások jó része nem telepedett meg Sófalván, így Koncz Boldizsár sem, ugyanis Koncz vezetéknevû személy tudomásom szerint nincs és nem is volt Sófalván. A nagysolymosi Koncz családról azonban még a XX. században is lehet tudni. Az egyik Koncz nevû éppen édesapámmal volt katonakolléga, aki elmesélte, hogy szüleinek jelentõs birtokaik voltak Nagysolymoson. A kommunista kollektivizálással természetesen a nagysolymosi
Konczoktól is elvették a földeket és egyéb termelõeszközöket.
Ugyancsak I. Rákóczi György fejedelem idejébõl származik az erdélyi fejedelemség országgyûlésének az a törvénycikkelye, mely szó szerint említi a sófalvi sóbányát. Az erdélyi
fejedelemség országgyûlésének 1648. évi 13. artikulusa szó szerint az alábbi: „Articulus
XLVI. Az kamora ispánok, hámori praefectus és harmincadosok ellen agitálandó processusa.
Nem kevés difficultások vagyon kegyelmes urunk Udvarhely, Csík és Gyírgyó székbeli atyánkfiaihoz, kiknek vagy az sófalvi aknához, vagy csíki hámorhoz tartozó emberekkel, vagy az harmincados elõtt történik causájok… Végeztük azért, Nagyságod kegyelmes tetszése is acceptálván,
hogy ha örökség dolga pereltetik, menjen appelatioba az felsõ székre az causa.”183
II. Rákóczi György idejébõl Koncz Boldizsár sófalvi sókamaráson kívül más személyt
nem sikerült egyelõre megtudni, ezért csak következtethetni lehet arra, hogy Koncz Boldizsár lehetett egy jó darabig a sókamarás. A sófalvi sóbányáról szól áttételesen az 1648. évi
törvénycikk, mely kimondottan meghatározza és minden tévedést eloszlatva pontosítja a székelyföldi sóbányát. Egykor köztulajdonban lévõ és a székelyek közössége által szabadon használható székelyföldi sóbányán a székely történészek mindig a sófalvi sóbányára gondoltak.
„II. Rákóczi György székelyek iránti igazságosságát több tette mutatja… A székely darabontrendnek az 1651. XXIII. T.czikkben a fejedelem sót igért adatni, úgy mindazáltal, hogy õk is
teljesítsék azt, a mit mások, t.i. egy kõsótól az 1 pénzt fizessék. [U.o. 130. 1.] E rend alatt a
régi gyalog székelység értendõ. S ha visszaemlékezünk, mily keserüséget idézett elõ ezeknél,
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midõn a fõemberek [primor] és lófõk a nemzet köztulajdonát tevõ sóbányából ingyen sót
kaptak, õk pedig e javadalomtól megfosztattak, képzelhetõ, hogy e majdnem száz év mulva
bekövetkezett elégtétel s joguknak elismertetése a székelység e nagy osztályának örömet és
hálás elismerést keltett. [ Erd. Országgy. Eml. XI. k. 143. 1.]”184 Csak a Székelyföldet nem ismerõ, illetve az erdélyi történelemnek ezt a részletét felületesen ismerõ történészek hivatkoznak még a XX-XXI. században is az Erdélyi Fejedelemség idejét tárgyalva a parajdi sóbányára.
II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjárata alatt, amikor szinte az egész
erdélyi hadsereg tatár fogságba került, e zûrzavaros idõben az erdélyi országgyûlésben gazdasági jellegû döntéseket is hoztak. Ezalatt II. Rákóczi György Barcsay Ákossal küszködik
a fejedelmi trón elnyeréséért, de ilyen körülmények között is az erdélyi országgyûlés számba veszi az erdélyi sóbányákból származó bevételeket. Így tudjuk meg, hogy mekkora jövedelmet jelentett az erdélyi fejedelemségnek a sófalvi sóbánya. 1660. július 5-én a segesvári
országgyûlés törvényében az alábbiakat lehet olvasni: „Art. 14.” „Az dési, széki, kolosi, tordai, vízaknai és máramarosi kamara-ispánok adjanak kétszáz-kétszáz tall. Azoknak számtartói húsz-20 tall., az maglások (sic!) 10-10 tall. Az sófalvi kamarispán 25 tall.”185
Érdekes adatra hívta fel a figyelmet Tófalvi Zoltán, amikor a sóvidéki népoktatás történetérõl írt, hiszen felhívta a figyelmet arra, hogy a sófalvi sókamara nagyon fontos szerepet
töltött be az iskolák finanszírozása terén is, ugyanis a kamara biztosította a tanítók fizetését.
Amennyiben a sókamara nem küldte meg a tanítónak járó pénzt, akkor akár a fejedelem segítségét is kérhették a mulasztás orvoslása miatt. A sófalvi sóbánya az 1700-as évekig 78 forintot adott a székelyudvarhelyi iskolának, 10 forintot a székelykeresztúrinak és 20 forintot
az erdõszentgyörgyinek, a rektorok fizetésének kiegészítéseképpen. „Az említett összegek átadása nem ment döccenõk nélkül. Erre utal Veresmarti Gáspár 1661-ben keltezett és Kemény János fejedelemhez intézett levele: >>Az mostani ot (öt T. Z.) esztendejét el töltött
Atyánkfia jelenti, hogy az elmult esztendei majustol fogva egj pénzt sem fizetett az Camara
Ispan, ez dolgot értvén a töbi Atyánkfia igy nem örömest mehetnek ollyan helyre a holot fizetéseket eltartják, mert abbol kellene õ kegjelmeknek is elniek. Mostan rendöltünk oda egy
becsületes Atyafiat, Igaz Kálmannak hiják, ezt halván féló, megh ne idegeegiek. Kerem ezert
Nagodat mint Kegielmes Uramat, tudvan azt, hogy a Fejedelmek Kegielmessegebõl lakhattak ot a nyomorék helyen eddigis a Tanitok, meltoztassek parantsolni az Sofalvi Camara
Ispannak, mind az elöbbi Tanitonak salariomanak megh fizetése felöl, mind a jövendõnek
onét daputaltatott salariomanak idejében illendõ képpen valo administratiojarol.<<”186 Jó lett
volna azonban, ha Tófalvi az idézett forrást fel is tüntette volna és pontosította volna.
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem idejébõl számos adat van a sófalvi sóbányáról. Mindjárt uralkodásának elején az 1664. évi január 31. és február 24. között tartott nagysinki országgyûlésen az alábbi törvényt fogadják el többek között: „Artikulus XXVIII.” „…A székelységen levõ jószágos nemes ember adjon capitatim [fejenként] ember tall.1… Az székelységen levõ jobbágy, kik marhások, három ember tall.1. Marhátlan öt egy tall.1. Az várasokan
lakó személyek, kik kapuszám után nem contribualnak [adóznak], az mesterlegenyekkel
együtt capitatim flor. 1. Ide értvén az aknás helyeken lévõ minden rendeket, nem excipialvan az vendég sóvágókat is, az kik ez hazán kívül nemzetek.”… „Az sófalvi kamaraispán tall.
25.”… „A két oláhfalviak és zetelakiak capitatim adózzanak mint az egyházhelyû székely
atyánkfiai az solymárokkal együtt.”187
Az Erdélyi Fejedelemség idejében 1664-1665 közötti a sóaknák mûvelési utasításairól
törvénycikket fogalmaztak meg, sajnos, hogy a háromkötetes Erdély kiadásában hivatkozott
utasításokat sem a Székely Oklevéltárban, sem az EOE.-ben nem leltem fel (pedig Köpeczi
Béla és társai hivatkoznak rá az Erdély története címû könyvben, i. m. 819. old.; közölnek
egy térképet is Erdély gazdaságáról a 17. században és a sóbányánál „természetesen” Parajd
van feltüntetve, sajnos a magyar történészek nagy részének fogalma sincs arról, hogy a parajdi sóbányát 1711 elõtt emlegetni anakronizmus. Az Erdélyi Fejedelemség teljes ideje alatt
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Sófalvához kötõdik a székelység sóbányája. Ezt kénytelen vagyok gyakran ismételgetni, hátha egyszer csak megtanulják Erdély gazdaságtörténetét).
Az országgyûlés 1667. évi erdélyi törvénycikke – Compilatae Constitutiones – rendelkezése szerint a sófalvi sókamara 2 tallér adót kellett fizessen. Gyulafehérváron 1670-ben egyébképpen törvényt alkottak a sókereskedelemrõl. Az 1674. évi erdélyi diéta 7. törvénycikkelye
említi az udvarhelyszéki sóvágókat, de itt már megint nem pontosítják, hogy melyik sóbánya
sóbányászairól van szó, de ha beleolvasunk Apafiné Bornemissza Anna számadáskönyvébe,
akkor egyúttal minden megvilágosodik, hogy hol is volt a székelyföldi sóbánya pontosan.
Ebben a korban egyértelmûen Sófalvát emlegetik, amikor a sóvidéki sóbányáról vagy a
kamaraispánról van szó. I. Apafi Mihály idejébõl nagyon részletes dokumentáció maradt
fenn, hiszen Bornemissza Anna fejedelemasszony következetesen könyvelte a fejedelemség
bevételeit és kiadásait. Ennek köszönhetõ, hogy elég részletes adatokat ismerhetünk meg a
sófalvi sóbánya, illetve a sófalvi sókamarás adatairól.188
Bornemissza Anna fejedelemasszony számadáskönyvébõl érdemes megnézni az alábbi
adatokat, melyek egyértelmûen bizonyítják a sófalvi sóbánya és sókamara létét az erdélyi fejedelemség utolsó szakaszában is:
„1671. 19. Novembris Batizi administrált háromszáz forintokat ~fl.300
( Die eodem az sófalvi kamaraispán is administrált odavaló proventust kétszáz forintot,
~fl.200.)”189
„Anno 1667. Sóaknákról való proventus.
Die 6. Februari sófalvi kamaraispán Bencer (=Bencser) Pál administrált közünkben
az esztendõben kétszázkilencven forintot, no. 290 forintot, Ebesfalván.
Anno 1667. die 14. Septembris sófalvi kamaraispán Bencser Pál administrált oda való
proventust, fl.100 […]
Sófalvi kamaraispán Fejérvárra die 17. Octobris administrált az õ kamara jövedelmébõl
kétszáz forintot, fl.200
1669.19. Februarii sófalvi kamaraispán Bencser Pál Fejérvárra administrált fl.340. […]
1669. 21. Octobris Bencser Pál adott be fl.400.
Sófalvi kamaraispán Bencser Pál azon kamara sóakna proventust administrált 400 forintot. Fogaras die 15 Januarii 1670. fl.400
1670. 2. Julii Bencser Pál sófalvi kamaraispán administrált só árát, fl.168. […]
1670. 19. Octobris küldött Bencser Pál sófalvi pénzt, fl. 199.43. […]
1671. 4. Maji. Bencser Pál küldött sófalvi proventus pénzt, fl.100 […]
1671. 19. Novembris administrált Bencser Pál kétszáz forintokat, fl. 200
1672. 20. mensis Februarii administrált Bencser Pél kétszáz forintot, ~fl.200
(Quientáltuk)
1672. 20. Octobris Bencser Pál hozott fl. 200.”190
„Sókamarákról való proventus [Só ára]
Anno 1673. 8. Januarii. Administrált Bencser Pál az sófalvi kamaraispán száz forintot,
proventus pénzt fl. 100 Quitáltuk.
Anno 1673. 16. Martii második úttal administrált az sófalvi kamaraispán, Bencser Pál
proventus pénzt százkilencven forintot ötven pénzt, fl.199.50 (Quintáltuk)
1673. 17. Junii sófalvi kamaraispán administrált, Bencser Pál só árát százkilencvenkilenc forintot és negyvenöt pénzt, fl.199.45. […]
1673 die prima Novembris sófalvi kamaraispán Bencsér Pál hívünk administrált odavaló proventust tárházunkban, háromszáz forintot, arról adott quitantiánk szerint, három sacskóban, fl. 300
1674. 14. Martii. Administrált sófalvi kamaraispán Bencsér Gergely (Pál?) fl. 399,47.
1674. die 21. Martii. Administrált sófalvi kamaraispán Bencsér Pál 1672. esztendõbeli
ratiójához való restantia proventus három forint hatvan pénzt, fl.3.60. […]
1674. 15. Octobris. Administrált sófalvi kamaraispán odavaló proventust, fl. 200. […]
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1675. 22. Januarii. Bencsér Pál administrált odavaló proventust fl. 300.
1676. 15. Januarii. Sófalvi kamaraispán, Bencsér Pál administrált odavaló proventust, fl.
100.
1676. 10. Julii sófalvi kamaraispán, Dályai Ferencz administrált odavaló proventus
pénzt, fl.94. \u. […]
Anno 1676. 2. Novembris Dályai Ferencz sófalvi kamaraispánunk administrált odavaló
proventus pénzt fl.200. Qu.
Anno 1677. 23 mensis Januarii. Vitézlõ Dályai Ferencz sófalvi kamaraispánunk administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt, kétszáz forintot, fl. 200. Qu.
Anno 1677. 5. Julii sófalvi kamaraispánunk administrált tárházunkban sófalvi proventus
pénzt nyolcvankét forintokat és ötvenegy pénzt. Fl. 82.51. Qu. […]
Anno 1678. 5. Julii. Dályai Ferencz sófalvi kamaraispánunk administrált fl. 50..[…]
1678. 1. Octobris. Dályai Ferencz sófalvi kamaraispánunk administrált tárházunkban
százkilencvennyolc forintot, fl. 198.42. Qu. […]
1679. 15. Januarii sófalvi kamaraispánunk, Dályai Ferencz administrált tárházunkban
odavaló proventus pénzt, fl. 99.86.”
348. old. „1684. 28. Novembris adtunk arany- és kénesõváltásra Batizi kezében udvarhelyi proventust, fl. 479.55. Sófalvi pénzt, fl. 100. Summa 579.55. Qu. adott be.”191
„Sófalva.
1680. 12. Januarii Sófalvi kamarispán, Dályai Ferencz administrált tárházunkban fl. 65.
Qu.
1680. 23. Februarii. Sófalvi kamarispán Dályai Ferencz administrált tárházunkban fl.
100. Qu.
1680. 1.Junii. Dályai Ferencz administrált fl. 70. Qu.
1680. 23. Septembris Dályai Ferencz administrált fl. 114. Qu.
1681. 9. Januarii, Dályai Ferencz administrált száz forintot, fl. 100. Qu.
1681. 24. Octobris. Sófalvi kamaraispán administrált fl. 100. Qu.
1681. 14. Decembris. Sófalvi kamaraispán Dályai Ferencz administrált proventuspénzt
fl.59.78. Qu.
1682. 25. Januarii. Dályai Ferencz administrált tárházunkban fl. 100. Qu.
1682. 25. Februarii. Sófalvárúl Dályai Ferencz küldött száz forintot, fl. 100. Qu.
1682. 14. Julii. Dályai Fernecz administrált fl. 110; quitantiát praefectus uram adott róla. Qu.
1682. 28. Septembris. Dályai Ferencz administrált sófalvi proventust, százhúsz forintot,
fl. 120. Qu.
1682. 5. Novembris. Dályai Ferencz sófalvi kamaraispán administrált sófalvi proventust
száz forintot, fl. 100.
1683. 9. Januarii. Dályai Ferencz küldött száztíz forintot, fl. 110. Qu.
1683. 18. Junii. Dályai Ferencz sófalvi kamaraispánunk administrált tárházunkban odavaló proventus pénzt, fl.129.64, melyrül quietáltunk.
1684. 12. Maii. Administrált Dályai Ferencz sófalvi kamaraispán hívünk odavaló proventuspénzt. Fl. 99.76. kilenczvenkilencz forintot 76 pénzt.
Anno 1684. 27. Novembris. Administrált Dályai Ferencz fl. 100.
Anno 1685. 14. Januarii. Administrált sófalvi kamaraispán Dályai Ferencz, fl. 98.45.
Anno 1685. prima Novembris. Administrált sófalvi kamaraispán fl. 200.”192
„Sófalva.
Anno 1687. 2. Decembris. Dállyai Ferencz sófalvi kamoraispánunk(!) administrált tárházunkban ottvaló proventuspénzt ~százhárom forintokat.
Anno 1688. die 28 Januarii. Dályai Ferencz sófalvi kamoraispánunk administrált hetvenöt kõsót, nr. 75, melynek harminczötödét az Salamon pinczéjében, harminczötödét az
Zöldi boltjában rakottuk le.
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Anno 1690. die 2 Julii administrált sófalvi kamaraispán, Dályai Ferencz sófalvi proventust, só árát, fl. 100.
Anno 1691. Januarii administrált sófalvi kamaraispán, Dályai Ferencz uram sóára
proventuspénzt, fl. 192, Keszei uram kezében.”193
Apafi fejedelem idejében keletkezett számadókönyv a sófalvi sóbánya és sókamara intézményének feltüntetésén kívül nagyon érdekes adatokat tartalmaz. Azon kívül, hogy archaikus magyar nyelven vannak bejegyezve az adatok, találunk ugyan nagyon sok latin kifejezést is, de ezeket a bejegyzéseket is különösebb nehézség nélkül meg lehet érteni. Bornemissza Anna fejedelemasszonyról eddig a szélesebb közvélemény azt ismerte meg, hogy
nagyon jó recepteket írt (ami meg is jelent évekkel ezelõtt a Kriterion Könyvkiadó jóvoltából), ugyanakkor nagyon jó gazdaasszony lehetett, mivel gazdasági bejegyzései egy valóságos közgazdász személyiség alaposságát idézik fel. Ezek között a gazdasági jellegû feljegyzések között lelhetjük fel a sófalvi sóbányáról, illetve sókamaráról szóló értékes adatokat.
Amikor az õsi székely sófejtés módozatairól, a bányászmesterségekrõl, a szerszámokról, a
munkafázisokról, a só szállításáról, õrzésérõl és lopásáról nagyon érdekes adatokat sorol fel
Horváth István (i. m. 37-46. old.) székely sóbányászatról írt mûvében, adatokat közöl a sóbányában dolgozó sóbányászok származási helyérõl. Itt kell megjegyeznem, hogy parajdi (sófalvi)
sóbánya termelésérõl és foglalkoztatottjainak számáról közölt táblázatában 1705-ben 12 parajdi lakos van a 102 fõs sóbányászból, tehát a sóbányászok zöme sófalvi; 1787-1790-rõl szóló adatában is az van megjegyezve, hogy a sóbányászok száma 150, többnyire sófalvi. Horváth mûvében is inkább a parajdi sóbányászatról közöl adatokat, tehát az 1750-es évek utáni idõrõl. Ez
érthetõ is, hiszen az osztrák államhatalom is igyekezett eltüntetni az erdélyi magyar államiság
emlékeit, a maga kezdetleges módján. Ezért is az idõ homályába kezd veszni a sófalvi sóbánya,
a sófalvi sókamara léte is. Az 1710-es évektõl, ahogy az osztrák államhatalom kezd berendezkedni a Sóvidéken is, már nemcsak a bánya „költözik” át Parajdra, hanem a só termelése és a
vele való kereskedelem lassan az osztrákok vagy a Habsburgok lojális embereinek kezébe kerül. A sófalvi Sódomb vagy Sóhegy egyébképpen mind a mai napig túlnyomórészt a felsõsófalviak és az alsósófalviak tulajdonában van, és egészen elenyészõ hányad tartozik a parajdiakhoz.
Az Osztrák birodalomból, az egészen legtávolabbi részekrõl is emberek érkeznek a sóvidéki sóbányákhoz.
Ezek a Sóhegyen felszíni kitermeléssel bányászták a
sót egészen az 1750-es évekig. Én magam is több alkalommal kapáltam a kukoricát a sófalvi Sóhegy termékeny területén, amit soha nem tudok elfeledni. A só
fölött ugyanis 50-80 cm vastagságú termékeny talaj
van. A telekkönyben is meg lehet nézni, hogy a Sóhegy
tulajdonosainak túlnyomó többsége még most is alsóvagy felsõsófalvi. A családunk hagyománya szerint
Krall nevû felmenõm (apai nagyanyám) õse az 1710-es
évek körül került oda Sófalvára mázsálónak, tehát mázsamesternek, sóbánya vezetõnek, aki német nemzetiségû volt és a sóbánya melletti mázsálás mellett értett
a kovács és a borbély (orvos) mesterséghez is. A Krallok többsége még mindig Sófalván (jelenlegi Felsõsófalva) él a mai napig, és még mindenki úgy szólítja
õket, hogy „mázsa”, de már senki nem tudja megmondani azt, hogy 300 évvel ezelõtt a sófalvi sóbánya mázsamestere volt az elsõ Krall, akinek „mázsa” ragadványneve megmaradt.
Az sem véletlen, hogy az I. részletes katonai felSófalvi Krall András,
mérés térképein a Sóvidék legnagyobb települése,

„mázsa”, a szerzõ nagybátyja
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amellett, hogy jellegzetes halmazfalu, 1786-ban a
térség legszámosabb települése; a középkori Sófalvának nevezett, de késõbb Felsõsófalva néven ismert
településnek 1565 lakosa volt. Felsõsófalva 1786-ban
még mindig jóval nagyobb, mint Szováta, Korond,
Parajd vagy Alsósófalva, mely települések lakossága
napjainkra jóval nagyobb lett, mint a sófalvi sókamarásnak helyet adó település.
Jakab Elek és Szádeczky Lajos Udvarhely vármegye története címû könyvében a sófalvi sókamaráról
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem idejében ezeket olvashatjuk: „Gyergyószék elzáratása 1709. telén
is tartott, úgy hogy a szék teljesen kifogyván a sóból,
a fõkormányszék Udvarhelyszék által szállíttat a
sófalvi kamaraháztól sót >>a vágásig<<, hogy ott lerakják s onnan Gyergyószék szállítsa tovább.”194
Még a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc
leverését követõen is, 1716. február 12-én a nagyszeSófalvi mázsamester
beni fõkormányszék utasításában az alábbi szerepel:
leszármazottja: Krall Lídia,
„A mikóvári praesidium számára Sófalváról 500 só
a szerzõ nagyanyja
szállítását elrendeli.” Vagyis az osztrák államhatalom kezdetén is még mindig a sófalvi sókamara megnevezés szerepel a hivatalos okmányokban.
Tudomásom szerint az elsõ dátum, amikor egyértelmûen nem sófalvi sóbányát és sókamarát emlegetnek a dokumentumokban az 1711. december 21., amikor Csíkszék folyamodványában parajdi sóbányát és parajdi sót emlegetnek.
Az osztrák államhatalomnak amint sikerült bekebeleznie a teljes Magyarországot, beleértve a Erdélyi Fejedelemséget is, igyekezett a Habsburg-hatalomhoz hû és fõleg nem magyar emberekre lecserélni az állami tisztviselõket. Ilyen körülmények között kerül Parajdra
Gruber Ferenc, akit kineveztek a parajdi sóbánya felelõs vezetõjének. Hiába kerül azonban
az átszervezést követõen a sófalvi sóbánya és a sókamara közigazgatásilag Parajdra, még
1727. február 3-i levélben is Gruber Ferenc a sóbánya parajdi sótárnoka a sóvidéki falvak
sorrendjét az alábbiak szerint sorolta fel: Soofalva, Parajd, Atyha, Korond, Pálfalva és Siklód.
I. Apafi Mihály fejedelemsége után is a sófalvi sóbánya, illetve a sófalvi sókamara intézményét még sokáig emlegetik, csak a II.
Rákóczi Ferenc fejedelem által vezetett
szabadságharc bukása után kezdik emlegetni a parajdi sóbányát, hogy az
1750-es évektõl egyre inkább csak
Parajd neve jelenjen meg a tudósításokban, és Sófalva sóbányászati szerepe
egyre inkább elhalványul. Sajnos már
Kõvári Lászlótól [általam egyébképpen
igen nagyra becsült történész] kezdve,
tévesen a sóvidéki sóbányával kapcsolatosan mindig Parajdot kezdik emlegetni, pedig a történelmi dokumentumok a
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát
megelõzõen mindig Sófalvához kapcsolOrbán Balázs: Parajdi sóbánya
ták a sóbánya létét. Ez a téves szemlélet
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sajnos a mai napig tart. Még a legújabb történelmi térképeken is Parajdot tüntetik fel, mint
sóbányával rendelkezõ települést még a XV–XVI. századra vonatkozóan is, holott Parajd
csak 1564-ben jött létre és még az 1800-as évek közepén is Parajd települése jóval kisebb,
mint Sófalva. Nem áll szándékomban Parajd jelentõségét elvitatni, de a történelmi tények
makacs dolgok, ezért véleményem szerint a sófalvi sóbánya és kamara kérdését is idõvel a
„hivatalos” történettudomány is el fogja fogadni. Remélem ezekkel az adatokkal (melyek
egyébként nagyon sok forrásban szabadon fellelhetõk) lassan tisztázásra kerül a sóvidéki sóbányászat történetének egy fontos részlete.
Székely Mózes sófalvi sókamarás életérõl és a sófalvi sóbánya utóéletérõl mindenképpen meg kellett emlékeznem, mert köt a rög, hiszen ebbõl a faluból származom, ennek a településnek a székely katonai összeírásaiban szerepelnek felmenõim, másrészt Székely Mózes fejedelem neve 2000. májusától ott díszeleg a felsõsófalvi Általános Iskola homlokzatán,
mivel ez az iskola neve hivatalosan: Székely Mózes Általános Iskola.

V. 1. Székely Mózes a Báthory Zsigmond
vezette törökellenes háborúban

A

z Oszmán Birodalom fénykora az 1590-es évekre véget ért, ugyanis a perzsákkal
folytatott hosszú háború (1578–1590) kimerítette a hatalmas török birodalom
pénzügyi, katonai, személyi és más jellegû erõforrásait, de ennek ellenére még volt
elég ereje arra, hogy Európa felé, Bécs irányába megpróbálja terjeszkedési politikáját folytatni. A Bécs irányába folytatott török terjeszkedési politika azonban óhatatlanul a Magyar
Királyság és az Erdélyi Fejedelemség érdekeit veszélyeztette. Székely Mózes életére és
sókamarási pályájára is nagy hatással lehetett az egyre zaklatottabb katonai helyzet, mert
1591 után az oklevelekben már nem emlegetik a nevét úgy, mint a sófalvi sóbánya kamarása, hanem ehelyett valószínû, hogy õ is vissza kellett térjen a katonai pályára.
Hasszán boszniai pasa már 1591-ben mindent megtett azért, hogy egy új háborút robbantson ki, ennek következtében folyamatosan zaklatta a Magyar Királyság déli részén található horvát és magyar városokat. Ennek következtében ebben az idõben a törökök elfoglalták a kanizsai végek kulcsfontosságú várát, Kiskomáromot 1591-ben, a következõ évben
pedig Bihácsot. Hasszán pasa 1591 és 1593 között háromszor támadta meg Sziszek várát, de
a magyar és német seregektõl minden alkalommal vereséget szenvedett., sõt legutoljára,
amikor már menekülnie kellett a hadszíntérrõl, a Kupa folyóba fulladt. A Török Birodalom
szultánja, III. Murád 1593 augusztus elején eldöntötte, hogy hadat üzen II. Habsburg Rudolfnak, mely döntéssel elkezdõdik a hosszas, ún. tizenöt éves háború, mely kisebb-nagyobb
megszakításokkal 1606-ig tartott. III. Murád szultán 1593-ban hatalmas sereggel elindult
Sziszek várának bevételére, melyet rövid ostrom után el is foglalt. Ezt követõen a törökök
sorozatosan vették be a magyar várakat. Elsõnek elesik Veszprém, majd Palota is. A magyarok ellentámadásba lendülnek és elfoglalják a török kézen lévõ Rimaszombat melletti
Szabatkát, majd utána Fülek várát. A magyar sikerek hírére az európai közvélemény fellelkesül, de a lelkesedést valóságosan csak a Szentszék támogatja komoly pénzekkel. A római
pápa 1594-tõl kezdve havonta 30.000 forint támogatást küldött a törökök ellen harcoló
Habsburg Rudolfnak. Szinán nagyvezér 1593-ben engedelmeskedve III. Murád szultánnak,
elõkészületeket tett Bécs elfoglalására, de ezt megelõzõen a Bécs útjába esõ magyarországi
várakat igyekezett elfoglalni. Ennek a hadjáratnak az elõkészítése érdekében megpróbálta
meggyõzni különbözõ ígéretekkel és rávenni a legjelentõsebb magyarországi urakat, példá111
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ul Nádasdy Ferencet vagy Báthory István országbírót, hogy álljanak át a törökök oldalára,
és abban az esetben hatalmas birtokokat kaphatnak, sõt akár királyok is lehetnek.
A német-magyar haditerv szerint a támadás során legelõször a Buda körüli várakat szerették volna elfoglalni a törököktõl. Ennek érdekében a Mátyás fõherceg vezette német és
magyar csapatok 1594-ben Esztergom várát szerették volna elfoglalni. Esztergom vára ellen
a keresztény csapatok több véres rohamot is indítottak, de az óriási vérveszteség a török védõket nem gyengítette meg. Ebben az ostromban halt hõsi halált a XVI. század legnagyobb
magyar költõje, Balassi Bálint. A törökök azonban Szinán pasa vezetésével egyik gyõzelmet
a másik után aratták. A törökök elõször elfoglalták Tatát, majd Pannonhalmát (akkori nevén Szentmárton), majd végül Gyõr várát is el tudták foglalni, s ezzel a Bécs eléréséhez vezetõ úton nagyon közel kerültek ahhoz, hogy meg is tudják valósítani céljukat, hogy egész
Európa közepét is el tudják foglalni.
A Báthory Zsigmond vezette Erdélyi Fejedelemség két tûz közé került azzal, hogy az Erdély rovására is folyamatosan terjeszkedõ Habsburg Birodalom és a maradék Magyar Királyság irányába terjeszkedõ Török Birodalom is egyre jobban veszélyeztette a magyar érdekeket. Az Erdélyi Fejedelemség vezetõrétege azonban szeretett volna kimaradni a két nagy birodalom marakodásából, mert a tapasztalatok szerint a Habsburg Birodalom eddig sem tudta megvédeni az erdélyi érdekeket, sõt a Habsburgok politikája nyomán komoly anyagi és
emberi veszteségek érték eddig is az erdélyieket. A Bécset és ezzel egyúttal Nyugat-Európát
fenyegetõ török támadásokra Rudolf német-római császár nem tudott másképpen válaszolni, mint egy törökellenes háborúval. A törökellenes háború elindítása érdekében II. Habsburg Rudolf 1593 õszén segélykérõ követeteket küldött Erdélybe és az erdélyi fejedelemnek
is alárendelt moldvai és havasalföldi vajdáknak, sõt kiállított Báthory Zsigmond részére egy
aranypecsétes diplomát már 1593. január 28-án, hogy ha elismeri Erdély alávetettségét, Rudolfot Magyarország királyának és a két román vajdasággal együtt a török szövetséget felmondja, akkor Báthorynak birodalmi hercegséget és császári hercegnõt ad.
Báthory Zsigmond, akit katolikus szellemben neveltek, a fejedelmi udvarban tartózkodó jezsuiták hatására egyre inkább szembeszállt az erdélyi fõnemesek semlegességre törekvõ politikájával. Báthory Zsigmond azonban elérkezettnek látta az idõt arra, hogy leszámoljon a személyét és törekvéseit veszélyeztetõ személyekkel, még azokkal is, akik amúgy rokonságban álltak vele, mint Báthory István, Boldizsár és András unokatestvéreivel. Attilo
Amalteo, VIII. Kelemen római pápa követének és Carillo jezsuita szerzetes hatására 1592
augusztusában Báthory kibékült unokatestvéreivel. Az erdélyi fejedelem tanácsosai azonban nem nézték jó szemmel a törökökkel való szakítást, mely véleményüknek hangot is adtak és folyamatosan tanácskoztak, szervezkedtek azért, hogy a közelgõ katasztrófát tudják
megelõzni. Báthory Boldizsár pedig ráveszi a fejedelmet arra, hogy
az összesküvés gyanújába keveredett Gyulai Pál tanácsos urat, aki
egyébképpen Báthory Zsigmond gyerekkori nevelõje is volt, ölesse
meg. Báthory Zsigmond Gyulai Pált és a szintén gyanúba keveredett Gálfi János tanácsosokat kivégeztette. Báthory Zsigmond
ugyan megbánta, hogy saját nevelõjét is kivégezteti, ezért újabb futárt küldött Huszt várában, hogy Gálfi Jánosnak az életét kíméljék
meg, de mire a második levél megérkezett, Gálfi már nem élt.195
A török portai parancs 1593. augusztus 26-án érkezett Gyulafehérvárra, egy erdélyi magyarból törökké vált Mehemet csausz személyében, akit Szinán basa, a Török Birodalom fõvezére azzal a paranccsal küldött Erdélybe Báthory Zsigmondhoz, hogy készüljön fel
a Bécs elleni háborúra. A renegát erdélyi származású Mehemet csaBáthory
usz elõadta a törökök követeléseit, melyek közül említésre méltó,
Zsigmond
hogy Báthory Zsigmond gondoskodjon ötvenezer hosszú lándzsáfejedelem
nak a török táborba való szállításáról, tartson készenlétben nagy
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számú munkást kapákkal, szekercékkel, lapátokkal és hasonlókkal felszerelve, illetve külön
gondoskodjék a hidak verésére alkalmas munkásokról és felszerelésükrõl. A János magyar
király által Tokaj elfoglalásakor használt hadieszközöket Báthory készítse elõ, hogy kellõ
mennyiségû puskaporral és golyókkal legyen ellátva az ostromló sereg. Erdélyországban az
asztagban álló búzát csépeltessék ki, és senki ne merjen elmenni az országból vagy a németek zsoldjába szegõdni.196
Báthory nem akart a törökök követelésének engedni, ugyanis az erdélyi fejedelmi udvarban nagy befolyással bíró jezsuiták olyan szellemben nevelték, hogy ne engedjen a törökök
befolyásának. Báthory Zsigmond udvara azonban nemcsak jezsuitákból állt, hanem az erdélyi fejedelmi udvart igazi késõ reneszánsz fejedelmi udvarrá tette, ahol fõleg olasz származású énekesek, lantosok, citerások, fuvolások muzsikáltak, jó hangú énekesek énekeltek, jó
lábú táncosok udvari táncot lejtettek. A fejedelem nagy létszámú zöldség- és virágkertészt
fogadott fel, ezen kívül szakácsok, édességkészítõk, hurkatöltõk, sajtkészítõk, szabók, tréfacsinálók, színészek és orvosok is voltak az erdélyi fejedelmi udvarban. A kardvíváson és más
harci játékokon kívül igazi sportjátékokkal is szórakoztak, például az öklözõ labda püfölésével. Ez utóbbi minden bizonnyal a röplabdajáték õse lehetett. Az erdélyi fejedelmi udvarban tartózkodó olaszok Báthory Zsigmond személyérõl csak elismerõ és dicsõítõ szavakat
mondtak. A kor egyik híres olasz zenésze, Fra Girolamo Diruta 1593. április 10-én Velencében Báthory Zsigmondról és Erdélyrõl „Il Transilvano” címmel zenét írt és jelentetett
meg, mely zenemû azért is érdekes, mert Báthory dicséretén kívül magyar zenei elemeket is
fel lehet lelni benne. Az erdélyi fejedelmi udvarba járó magyarok jó része azonban nem különösen örvendezett Báthory olaszos szokásain, de el kellett tûrjék rigolyáit, mert mint abszolút uralkodó, a Machiavelli-féle eszméket annyira elsajátította, hogy a vele ellenkezõket
hóhérpallossal vagy számûzetéssel büntette.
Báthory Zsigmond 1593. szeptember 1-jére országgyûlést hívott össze Gyulafehérvárra
a török követelések megtárgyalására, de az erdélyi országgyûlés nem hozott semmilyen döntést a háborúhoz való csatlakozás ügyében. Báthory ugyanakkor még 1593 szeptemberében
elküldte Bécsbe Alfonzó Carillo jezsuita, gyóntató papját II. Rudolf császárhoz és XIII. Kelemen pápához a törökellenes szövetség megbeszélése érdekében. A törökellenes harcban
azt remélte, hogy még Erzsébet angol királynõ is segítséget tud majd nyújtani, ezért a részletek megbeszélése érdekében elküldte Angliába Kakas Istvánt.
Báthory Zsigmond ugyanakkor el is bizonytalanodik, hogy lesz-e ereje végigvinni a törökellenes harcot, ugyanis az erdélyi országgyûlés nem hajlandó kimondani azt, hogy szembeszáll
a Török Birodalommal, ami miatt Báthory 1594. július végén lemond unokatestvére, Báthory
Boldizsár javára. A fejedelemségrõl elsõ ízben lemondott Báthory Zsigmond Kõvár várába
húzódik vissza, de nagyon gyorsan meggondolja magát, fõleg nagybátyja, Bocskai István rábeszélésére, és 1594. augusztus 8-án visszaveszi a fejedelemséget. Báthory ezt követõen késõbb
még többször lemond, amivel óriási károkat okozott az Erdélyi Fejedelemség stabilitásának.
Báthory Zsigmond 1594 folyamán, a jezsuiták tanácsára – akik azt állították, hogy a fejedelmet meg akarják ölni – igyekszik letörni az elégedetlenkedõ erdélyi tanácsosokat és elhatározza, hogy letartóztatja az elégedetlenkedõket. A fejedelmi testõrség tisztjei, és katonái 1594. augusztus végén egy tanácskozáson ismertetik a letartóztatásra váró személyek
nevét: Báthory Boldizsár országos fõkapitány (aki Báthory Zsigmond fejedelem nagybátyja), Kovacsóczy Farkas fejedelmi kancellár, Kendi Sándor elsõ tanácsos, Kendi Gábor és
Kendi Ferenc tanácsosok, Iffjú János fõispán (a fejedelem unokatestvéreinek mostohaapja), Forró János fõispán, a sok katonai érdemet szerzett Bornemissza János (Báthory Isván
lengyel király vitéz kapitánya), Gerendi János fõispán, Szentegyedi Somlyai Gergely tiszttartó, Lónyai Albert, Szilvássy Boldizsár, Czegei Vass György és Szalánczi György erdélyi fõurak. A letartóztatott fõurak a kínzások hatására „beismerték” bûnösségüket és a fejedelem
1594. augusztus 28-án a „török párt” embereit Kolozsváron kivégeztette, illetve megfojtatta. Sajnálatos módon Erdély kancellárját, a humanista, nagy mûveltségû Kovacsóczy Farkast
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is meggyilkoltatta 1594. szeptember 12-én. Báthory Zsigmond kegyetlensége azonban nem
volt egyedülálló a kor Európájában, hiszen egyre-másra találunk ennél sokkal szörnyûbb tetteket Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, a Német-Római Birodalomban, nem
beszélve Franciaországról, ahol a Szent Bertalan éjszakáján tömegmészárlást végeztek a más
hiten lévõk között. A sort lehetne folytatni Oroszországtól a Török Birodalomig. Az „újvilágot” felfedezõ spanyolok, portugálok, angolok, franciák, stb. ebben a korban országnyi területekrõl irtották ki az õslakosokat. Ezekhez viszonyítva, mi magyarok, székelyek semmiképpen nem vagyunk vérengzõbb népesség, sõt inkább elsõáldozó gyerekekhez vagyunk hasonlatosak.
Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy Székely Mózes sófalvi sókamarás bármilyen szinten belekeveredett volna Báthory Zsigmond kegyetlen retorziós lépéseibe, viszont minden
bizonnyal tudhatott ezekrõl a tettekrõl, ugyanis mint a fejedelmi udvarban járatos személy,
a kor minden nagyobb rezdülését érzékelhette. Ebben az idõszakban Székely Mózes minden bizonnyal várakozó álláspontra helyezkedhetett, hiszen mint a Báthoryak régi, megbízható embere, az ún. „törökpárti” szervezkedéseket is csak távolságból figyelhette, viszont
azt is tudjuk, hogy Báthory Zsigmond törökellenes harcát tevékenyen támogatta.
Báthory Zsigmond 1594 folyamán már nyíltan a törökellenes eszmék szolgálatába szegõdött, és végül sorozatos rábeszélésére az erdélyi országgyûlés is kimondta 1594. augusztus 27-én a Török Portától való elszakadást. Ezt követõen Báthory elküldte az erdélyi fejedelemség nevében követeit Rudolf császárhoz. A követség vezetõje Bocskai István, tagjai
pedig Csáky István, Sügér János, Frátai János és Sennyei Albert volt.
Báthory 1594. október 5-én Mihály havasalföldi és Áron moldvai vajdával együtt csatlakozik a pápa által létrehozott törökellenes szövetséghez, a Szent Ligához, vagy másképpen
nevezve Keresztény Ligához, melynek tagja a pápai államon kívül a Habsburg Birodalom és
Velence. Baranyai Decsi János, a kor egyik krónikása feljegyezett egy érdekességet Mihály
vajda fõvárosával, a havaselvi Bukarest megnevezésével kapcsolatosan. Szerinte a Bukarest
név azért született, mert azon a helyen jó legelõk voltak és a legelõk jó volta miatt a görögül ökörszarvat jelentõ város így kapta a nevét. Maga Mihály vajda, akit a román történetírók Vitéz Mihálynak (Mihai Viteazul) neveznek, 1593-ban jutott Havasalföld trónjára,
egyébképpen a szokásos módon, mivel a török szultán kinevezte Havasalföld vajdájának.
Havasalföld és Moldva vajdáit a török szultán egyszerûen csak kinevezte, ezzel ellentétben
az Erdélyi Fejedelemség vezetõit csak úgy lehetett kinevezni, ha az erdélyi országgyûlés
megválasztotta. Kénytelen vagyok több alkalommal is emlékeztetni az olvasót arra, hogy e
három állam törökhöz való viszonya nem volt azonos, ugyanis egyesek gyakran tesznek
egyenlõségjelet a három ország között ilyen szempontból. Mihály vajda is úgy került Havasalföld élére 1593-ban, hogy jelentõs összegû pénzzel, 80.000 arannyal egyszerûen megvásárolta a török szultántól a kinevezési okiratot. Ezt megelõzõen ugyanis kereskedõ volt, és ennek köszönhetõen jelentõs vagyonra is szert tett. Pénzének segítségével Mihály Craiova
bánja lett, majd a korrupt isztanbuli udvarban lefizette, a nagyvezírtõl kezdve a jelentõsebb
török vezetõket, úgyhogy végül megvette Havasalföld trónját. Havasalföldön vagy Moldovában ugyanis az országgyûlésnek semmilyen hatalma nem volt (nem is volt országgyûlés), e
két törököknek vazallus országban a vezetõt a török szultán egyszerûen csak kinevezte. Ettõl a ténytõl függetlenül azonban, Mihály vajda valóban igyekezett függetleníteni Havasalföldet a törökök befolyásától és már 1594-ben kezdte alaposabban megszervezni a törökellenes harcot. Mihály vajda azt is tudta, hogy Havasalföld hadserege önmagában nem tud ellenállni a hatalmas Török Birodalom seregeinek, ezért ahogy a Cantacuzino-krónika írja,
segítségért fordult Erdély fejedelméhez. Báthory Zsigmond nagyszámú, fõleg székelyekbõl
és magyar hajdúkból álló hadat küldött a havasalföldiek megsegítésére, és ennek köszönhetõen Mihály vajda már nyíltan is a törökök ellen fordult, lefejeztetve a törökök embereit
és megtagadta a török szultánnak az éves adó befizetését. Mihály vajda e bátor lépést úgy
tudta megtenni, hogy már ott voltak Havasalföldön a Horváth Mihály és Békés István vezet114

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 115

te székelyek és hajdúk, akik Bukarest várában megtámadták a törököket és lekaszabolták
õket. Mihály vajda seregei nemcsak Havasalföldet tisztították meg a törököktõl, hanem hadainak egy része átkelt a Dunán és ott is megtámadta a törököket.
Báthory már 1594. januárjában értesül arról, hogy a török uralommal elégedetlen szerbek
fel akarnak lázadni, és követei útján biztatja a szerbeket a törökökkel való szembeszállásra, sõt
Mihály havasalföldi vajdát a szerbekhez küldte azzal a céllal, hogy lelket öntsön a szerbek törökellenes felkelésébe.197 Amint Várfalvi Nagy János is írja, a szerbek nagy örömmel fogadták
Báthory Zsigmond küldöttét, és meg is támadták a temesvári basa seregét. A szerbek a Temesvár közelében lévõ Becskerek városát megtámadták, felégették és a várat kifosztották,
majd felbuzdulva az elért sikeren, részben úszva, részben pedig csónakokon átkeltek a Béga
folyón és heves támadást intéztek a törökök által felállított vasrácsos kapu ellen Temesvár
elõtt, majd Pancsovát is elfoglalták. A temesvári török basa megrémülve a szerbek heves támadásától Temesvár várába húzódott vissza. A gyõzelmet remélõ szerbek a törököktõl elszedett fegyvereket és zászlókat Gyulafehérvárra küldték, kérve Báthory Zsigmondot, hogy legyen Rácország (Szerbia) királya is. Báthory Zsigmond a szerbek felkérését elfogadta és a
hozzá fordult követeknek megígérte, hogy hamarosan hadjáratot indít Temesvár ellen, majd
„megígérte, nehogy valamilyen késedelem akadályozza a rácok vitézségét és bátorságát, hogy
elküldi hozzájuk Székely Mózest, ezt a nagyszerû és kiváló harci erényekkel (melyekrõl István,
lengyel király idején a moszkvai hadjáratában fényesen tanúbizonyságot tett) rendelkezõ katonát. Zsigmond vajda Székelyt, az említett veterán harcost a határok védelmének ürügyén késedelem nélkül a rácokhoz küldte válogatott katonákból álló csapattal, hogy az õ rátermett parancsnoksága elszántságukkal együtt a rácok hadiszerencséjét is erõsítse, de mederben is tartsa.”198
A magyar nemesség nagyobbik része azonban nem akarta elindítani a törökellenes háborút, mert nem bízott abban, hogy a törököket le lehet gyõzni, ami miatt Báthory csak egy
viszonylag kisebb csapattal küldte el Székely Mózest a szerbek megsegítésére. Az egész hadjárat vezetésére azonban leghûbb emberét, Geszty Ferencet tette meg.
A Székely Mózes vezette erdélyi hadsereg megindult Erdély dél-nyugati határai felé,
hogy a Báthory Zsigmond ígéretének megfelelõen segítse a szerbek törökellenes harcát. Az
erdélyi határhoz közeledve kapta kézhez Székely Mózes a felkelõ szerbek vezetõinek magyar nyelvû levelét:
„Ez levél adassék az Felséges király hadnagyának, Zekely Mojsesnek kezébe.
Száva Bán Veli Mironit és Vladika Thodor.
Ezt az levelet irjuk mindnyájan, mind zpahiák, kenézek, és az egész Ráczság és keresztyénség, mindnyájan, kik az egy Istentöl meg keresztelkedtek. Szolgálatunk és köszönetünk
után, kévánunk hosszu életet és jó egészséget az Felséges Erdélyi király és vajdától küldetett hadnagynak, és hû szolgájának, mi urunknak, Zekely Mojsesnek.
Ezt akarók Kegyelmednek tudtára adni, hogy jöve közinkbe Vayda Mihály [Mihály havasalföldi vajda] és együtt talála bennünket táborba, ugy mint ezeren. Azért mindenüvé el
küldezénk ez földre és két vagy három napig egybe gyülhetnek öt vagy hat ezeren. Az kenézek penig és az keresztyének mindnyájan ide gyûlének, és meg eskûnek Veli Mironit Száva
és Vladika és Vayda Mihály elõtt, hogy mindnyájan híven és igazán szolgálnak az Felséges
királynak, és egy akarattal. Mindnyájan Istené vagyunk és az Felséges királyé, és kévánunk
segitséget ö Felségétûl. Ezen penig igen örültünk, hogy látjuk az mi Felséges és kegyelmes
urunk segitsegét. Kegyelmedet is kérjük, küldj segitséget, hogy mi es örülhessünk és
könyöreghessünk Istennek az király egészségeért. Tartsa meg Isten Kegyelmedet sok esztendeig jó egészségben.
Költ Verseoczen, 13. Iunii 1594.”199
A Török Birodalom ellen felkelõ szerbek Székely Mózesnek címzett magyar nyelvû levelénél mindenképpen meg kell állnunk néhány gondolatra. Elõször is tudatosítani kell a mai
olvasókban is azt, hogy az erdélyi magyarság és általában a magyarság akkora nagy tisztelet115
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nek örvendett, illetve akkora nimbusz övezte Székely Mózes korában, hogy nagyon sok alkalommal találkozunk különbözõ nemzetek fiainak leveleinél magyar nyelven írt levéllel. Lengyelek, törökök, moldovaiak, havasalföldiek vagy szerbek magyar nyelvû leveleket küldenek
nemcsak a magyaroknak, hanem olyan érdekességet is találhatunk, hogy a moldvai vajda ír
magyar nyelvû levelet a török szultánnak. Másodsorban, de nem utolsósorban mindenképpen elismeréssel kell szóljunk Veress Endre kolozsvári történész áldozatos tevékenységérõl.
Veress Endre már az 1800-as évek végén több tanulmányt is megjelentetett az erdélyi fejedelemséggel kapcsolatosan Kolozsváron és Budapesten. Magyarország elsõ világháború utáni összeomlását követõen is folytatta Erdély történelme iránt folytatott elkötelezett kutatómunkáját, melynek eredményeképpen nagyon sok XVI–XVII. századból származó oklevelet feldolgozott és kiadott. Veress Endre tevékenysége nélkül Székely Mózes életét sem lehetne megfelelõ alapossággal feltárni, mert e magyar, német, latin, lengyel, olasz, román stb.
nyelvû okiratok nélkül Erdély történelmét sem lehetne alaposan megismerni.
A Székely Mózesnek címzett magyar nyelvû levélre visszatérve, az elsõ és szembetûnõ
megállapítás, hogy a Magyarország hódoltsági részein élõ szerbek milyen jól elsajátították a
magyar nyelvet, hiszen még a XXI. század emberének sem okoz különösebb nehézséget a
levél megértése. Minden valószínûség szerint a XVI. században Dél-Magyarországon a magyarság még mindig túlnyomó többségben lehetett és csak késõbb gyérülhetett meg – a folyamatos harcok, háborúk hatására – a magyarul beszélõ lakosság. A levélbõl az is kiderül,
hogy a szerbek milyen nagy tisztelettel illették Báthory Zsigmondot, Székely Mózest és általában a magyarokat. A lázadó szerbek 1594. június 13-án Versecen írt levele azonban hiába került Székely Mózes kezébe, mert amire a Székely Mózes csapatai Erdély határára értek, megérkezett a lesújtó hír, hogy a temesvári basa csapatai a szerbeket leverték. A vereséget szenvedett szerbeknek egy részét Báthory Erdélyben telepítette le Tövisen és Szászvárosban. „Báthory Zsigmond ugyan segítségükre küldte a tapasztalt Székely Mózest, de csekély erõvel, s így nem tudta megakadályozni a szerbek vereségét.”200
Közben a törökök és a tatárok Erdély dél-nyugati részét kezdték zaklatni, ezért Báthory
azzal a feladattal bízta meg Geszty Ferencet, hogy foglalják el Lippát és Temesvárt is a törököktõl. Az erdélyi hadsereg egyik részét Székely Mózes vezette ekkor, aki a Lugos irányába esõ Facsád (vagy Facsát) várát igyekezett elfoglalni. „A mieink, elhagyván Erdély területét, miután Facsádot, ezt a török várat, amerre Lugosra tartva letértek, megközelítették, néhány válogatott lovassal elõre küldték a serénykezû Székely Mózest, s az olyan támadással
rohanta meg az ellenséget s magát a vár kapuit, hogy – ha az erre a célra kiválogatott gyalogosok hasonló gyorsasággal haladva a kijelölt idõben követni tudták volna, minden kétség
nélkül azzal a támadással azonnal benyomulhattak volna a várba. De mivel ezek késõbb érkeztek meg, mint alkalmas lett volna, semmi hasznosat nem tudtak tenni, s [Székely] Mózes
[is] golyótól találva alig menekült meg. A többi kisérõi õt magukkal vive kis veszteséggel sértetlenül visszatértek a táborba. A gyalogosok pedig, amint megérkeztek, oly nagy buzgalommal kezdtek ostromkasokat és sáncokat emelni, s földalatti aknákat ásni, hogy nem volt kétséges: a vár pár nap alatt hatalmukba kerül.”201
Székely Mózes 1594. november 30-án a facsádi vár elfoglalásáért vívott csatában súlyosan megsebesült, olyannyira, hogy lábsérülése miatt – jobb lábán térdébe sebet kapott –,
egész életében kissé sántítva tudott csak menni. Az erdélyi csapatok azonban Székely Mózes sebesülése után is folytatták a törökellenes harcot.
Bocskai István váradi kapitány vezetésével 1595. januárjában az erdélyi fejedelem küldöttsége tárgyalásokat folytat Rudolf császár embereivel a törökellenes szövetség részleteinek megbeszélése érdekében. Bocskai a tárgyalások befejezésekor 1595. január 28-án aláírja Prágában a Habsburg-birodalom és az Erdélyi Fejedelemség közötti szövetségi szerzõdést. E szerzõdés alapján mindkét fél fogadja, hogy folytatni fogja a háborút a törökök ellen és különbékét nem kötnek. A szövetségbe bevonták Moldovát és Havasalföldet. Báthory Zsigmond Erdélyben és a magyarországi Részekben (Partiumban) mint királyi hûbéres
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uralkodik, és esetleges férfiági kihalása után az erdélyi fejedelemség visszaszáll a magyar királyi koronára [a Habsburgok folyamatosan legitimnek tekintik saját magukat a Magyar Királyság vezetésére és ismételten, minden adandó alkalommal igyekeznek bekebelezni Erdélyt és a Magyarországból megmaradt, ún. részeket]. Báthory Zsigmond a szerzõdés szerint fejedelmi rangot és fenséges címet, továbbá Habsburg-házból származó feleséget kap.
Ezt követõen 1595. március 5-én Grazban aláírják a Báthory Zsigmond és Habsburg Károly
fõherceg leánya, Mária Krisztierna fõhercegnõ között a házassági szerzõdést.
A török Porta nem nézhette tétlenül, hogy az eddig vazallus havasalföldi vajdaság szembeszálljon érdekeivel és csatlakozzon az Erdélyi Fejedelemséggel együtt a törökellenes ligához, ezért büntetõ hadjáratra készült. Báthory Zsigmond sem maradhatott tétlen ebben a
helyzetben, ezért mindent megtett azért, hogy az erdélyiek is szálljanak szembe a törökökkel. Az erdélyi országgyûlésen 1595. április 16-án rá tudta venni a rendeket a török Portával való szakításra. Gyulafehérváron törvényben rögzítették az erdélyi országgyûlésen a Rudolffal kötött szerzõdést, mely kimondta a töröktõl való elszakadás tényét. Ezt követõen Báthory Zsigmond 4000 székelybõl álló hadat küldött Moldvába Kornis Gáspár, Daczó Ferenc
és Keresztúri Kristóf vezetésével, ugyanis rájött arra, hogy Áron moldvai vajda a törökökkel
is titokban lepaktált. A székelyek Áron vajdát Jászvárosban elfogták, és helyébe ªtefan
Rãzvant ültették Moldva trónjára. Bãlcescu szerint ªtefan Rãzvant – akit azért is lenézett,
mert Rãzvan apja cigány, anyja pedig egy egyszerû moldvai asszony volt – ültették Moldva
trónjára, mert Rãzvan agaként a magyar hajdúk egy részét vezette Báthory Zsigmond idejében, sõt már Báthory István király seregében is az oroszok elleni hadjáratban annyira kitûnt, hogy magas katonai fokozatot ért el. Rãzvan 1593. május 5-én Báthory Zsigmond követeként ment Moldvába, ahol Áron vajda rábízta az erdélyi magyarokból álló testõrségének parancsnokságát. Áron vajda azonban a törökökkel is titokban lepaktált, ezért Báthory
Zsigmond attól tartva, hogy Erdélyt kelet felõl is támadás érheti, 1595. április 23-án letartóztatta és feleségével, illetve fiaival együtt Erdélybe, Alvinc várában lévõ börtönbe vitték,
ahol 1597. május 19-én fejezte be az életét.
Báthory Zsigmond igyekezett ezt követõen még szorosabbra vonni a kapcsolatokat Havasalföld vajdájával is, és ennek érdekében Mihály vajdával 1595. május 20-án szerzõdést
kötött. Mihály vajda a szerzõdésben Báthory Zsigmondot elismeri hûbérurának, Báthory
pedig vállalja, hogy török támadás esetén megvédi Havasalföldet. Mihály vajda a fenti szerzõdés elõkészítéséhez Erdélybe küldte Havasalföld legfõbb méltóságait, akik 1595. május 2án érkeztek Gyulafehérvárra. A küldöttek közül megemlíthetjük a következõket: Eftimie,
Târgoviºte metropolitája; Teofil, Rimnic (Râmnic) püspöke; Luca, Buzãu püspöke; Mitrea
fõudvarbíró; Cristea udvarbíró; Dimitrie, Preda és Borcea kancellárok, Dan és Teodosie
tárnokmesterek, Radu Buzescu és Stamate udvarnagyok; Radu és Vintila kamarások. Mihály vajda küldöttsége megállapodott abban, hogy Báthory Zsigmondot és utódait választják fejedelmükké és ennek érdekében letették a hûségesküt. Báthory, mint Havasalföld fejedelme (is) kormányozza az országot, de mivel nem tartózkodik állandóan Havasalföldön,
ezért az ország által elismert alvajda (Mihály) kormányozhatja Báthory hiányában a vajdaságot. Mihály alvajda, akinek ismernie kell Havasalföld nyelvét és szokásait, Báthory Zsigmondtól felségjelvényeket, zászlót, jogart és kardot kap. Mihály alvajda egy tizenkét tagú tanácsot választhat az idõsebb bojárok közül, de ezek közül egy sem lehet görög. Báthory állapíthatja meg ezután Mihály vajda jövedelmeit és ezt követõen nem címezheti magát úgy,
hogy Isten kegyelmébõl van megválasztva. Báthory Zsigmondnak van joga bíráskodni ezt
követõen a havasalföldi bojárok felett, õ adhat birtokot nekik és õ tárgyalhat csak az idegen
hatalmakkal. A havasalföldieknek jogukban van, hogy résztvegyenek az erdélyi országgyûlésen, ugyanakkor biztosítani kell a vallásszabadságot Havasalföldön is. Az eskütétel és a
szerzõdés aláírása utána havasalföldi küldöttek visszatértek Palatics György erdélyi követtel
együtt, akit Báthory Zsigmond azért küldött, hogy az õ jelenlétében tegye le Mihály a vazallusi esküt.202
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A román történetírás a mai napig nem tud napirendre térni a történtek fölött, hogy az õ
vitéz Mihály vajdája ilyen megalázó feltételekkel kötött szerzõdést és tette le a hûségesküt
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemnek. Pedig tudomásul kellene venni azt a történelmi
tényt, hogy Magyarország és Erdély még az 1541-es események – Buda törökök általi elfoglalása – után is nagyon erõs gazdasági, politikai és katonai hatalom volt. A XVI. század magyarsága még olyan hatalmi tényezõ volt, melyben volt erõ arra is, hogy ha kellett, a Török
Birodalommal, máskor pedig a Habsburgokkal is szembe tudott szállni. Természetesen a
XX. és XXI. századi magyar történetírás vagy éppen a magyar politika sem mentes ezektõl
a téves sztereotípiáktól, amikor egyesek folyamatosan lekicsinylik Magyarország és Erdély
XVI. századi szerepét Európában.
Amúgy ªtefan Rãzvan moldvai vajda is elismerte Báthory Zsigmondot 1595. június 3-án
kötött szerzõdéssel hûbérurának. Ezt követõen kezdte használni Báthory Zsigmond Erdély,
Moldva és Havasalföld fejedelme, a Szent Római Birodalom Hercege, a Székelyek ispánja
és a Magyar Királyság Részeinek ura címet. Ezek a címek nem elõzmény nélküliek, hiszen
Magyarország királyai a moldvai és a havasalföldi vajdaságok létrejöttétõl fogva hûbérurai
voltak ezeknek a területeknek. (Ezt megelõzõen ugyanis ezeken a területeken a kunok országa létezett.) Tehát nagyon tévúton járnak azok a román történészek, akik a három román
vajdaságról, Daciáról, dáko-román elméletrõl stb. beszélnek, pedig a régi dokumentumokat
fellapozva õk maguk is tudják, hogy ezek mind légbõl kapottak. Moldova és Havasalföld
születési bizonyítványait a magyar királyok adták ki.
Báthory Zsigmond a nagy törökellenes készülõdések közepette is sort kerített arra, hogy
megülje házasságát Mária Krisztierna Habsburg fõhercegnõvel. Az esküvõt 1595. augusztus
6-án tartották meg Gyulafehérváron. Az esküvõ után Báthory Zsigmond azonban mint férfi csütörtököt mondott, pedig ekkor csak huszonkét éves volt. A nászéjszakán elszenvedett
kudarc mély nyomot hagyott a fiatal fejedelem életében, mert az eddig is sokszor ideges és
kiszámíthatatlan fejedelem még ingerlékenyebb lett. A házasélet kudarcát a török elleni
fegyveres harc útján igyekezett kiküszöbölni. Báthory Zsigmond férfiéletének kudarcáról,
egész „könyvtárnyi” irodalom született, de mi mindenképpen jezsuita gyóntatójának szavait kell meghallgassuk, aki 1599-ben azt írta, hogy „oly gyalázatos életet élt, hogy annak szennye még nejére is visszaesik”, vagyis valószínû, hogy fiatalabb korában már nagyon kicsapongó életet élhetett, ami miatt Carillo atya azt is leírta, hogy „egy lényeges természeti hibát fedezett meg magában: a tehetetlenséget.” Vagyis az impotenciát, mai idegen szóval
pontosítva, a férfiúi nemi elégtelenséget.
Báthory Zsigmond a nászéjszaka kudarcának feledtetésére belevetetette magát a katonai készülõdésbe, mely készülõdést annál is inkább komolyabban kellett venni, mert a török
szultán megindította hadait a Báthory Zsigmonddal szövetséges két román vajdaság megbüntetésére.
A Ferhád pasa vezette török hadsereg közeledésének hírére Mihály vajda pedig megpróbálta a lehetetlent, szembeszállt a legyõzhetetlennek hitt török sereggel, a havasalföldiek
mellett, a Király Albert és Födösi Gáspár vezette erdélyi magyar lovasokat, bolgárokat és
kozákokat toborzott Havasalföld megvédésére, sõt ellentámadásba ment át. A Mihály vajda vezette hadsereg átkelt a Dunán és Nikápoly mellett 1595. június 10-én legyõzte a
Ferhád vezír vezette török sereget, sok fegyvert, ágyút, lõszert és zászlót zsákmányolva. Mihály vajda a csata után 16 ágyút, sok pallost, handzsárt és egyéb, a töröktõl elrabolt fegyvereket Báthory Zsigmondnak küldte Gyulafehérvárra. Ferhád pasa pedig kegyvesztett lett, a
török szultán ezt követõen a havasalföldi hadjárat fõvezérévé Szinán pasát tette.
Szinán nagyvezér 1595 augusztus második felében a Duna fölött Ruszcsuknál hidat veretett, majd 40.000 fõnyi török hadsereggel átkelt a Dunán, hogy büntesse meg a török szultánnak ellenálló Mihály havasalföldi vajdát. Baranyai Decsi János viszont százezer fõt számláló török hadseregrõl beszél. Mihály vajda visszavonta csapatait egészen a Cãlugãreni gázlóig és ezen a mocsaras helyen próbálta megállítani a törököket. A Cãlugãreni-i csata a ro118
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mán történelemnek egyik legfényesebb csatájaként emlegetett eseménye, amikor 1595. augusztus 12-én a Mihály vajda vezette havasalföldi, magyar, székely és kozák katonák hõsies
harcban, egy egész napig tartó öldöklõ csatában rengeteg veszteséget okoztak a törököknek,
egy sor török katonai vezetõ elesett, maga Szinán pasa is alig szabadult meg élve a heves
harcból. Demény Lajos kutatásai szerint ebben a csatában mintegy 2000 székely fegyveres
harcolt. (Egyes történészek leírásai szerint Székely Mózes is részt vett a Cãlugãreni-i ütközetben, míg mások szerint Ferhád pasa ellen küzdött, a júniusi hadjáratban. A logika azt
mondatja az emberrel, hogy minden bizonyal a Ferhád pasa elleni küzdelemben vehetett
részt Székely Mózes, mert nem sokkal késõbb Borbély György mellett küzd Erdély nyugati
felén.) A török hadsereg azonban számban és fegyvertechnikai fölényben volt. A gyõztes
csata után Mihály vajda vissza kellett vonja csapatait, mert nem bírt a török túlerõvel. A
Szinán pasa vezette török hadsereg 1595. augusztus 23-án elfoglalta Bukarestet, sõt késõbb
Tirgovistet is, Mihály vajdának pedig nem volt más választása, vissza kellett vonuljon a Kárpátok hegycsúcsai felé, mert az õ serege nem tudott volna ellenállni a törökök támadásainak.
Természetesen Báthory Zsigmond fejedelem sem ült tétlen, míg a törökök készülõdtek
Magyarország, Erdély és a román vajdaságok megtámadására, hanem a déli fronton harcoló
magyarokon kívül délnyugat irányban is elindította az erdélyi magyar csapatokat és egyúttal
kérte a keresztény Európa segítségét. Báthory mint a római pápa egyetlen igazán harcoló katolikus uralkodója, ekkor nagyon komolyan vette a kereszténység védelmét, hiszen a törökök
Erdélyt délnyugati irányból is megtámadták, erre az erdélyi fejedelem e hadszíntérre is a legjobb katonáit küldte: az öreg Borbély Györgyöt és Székely Mózest. Erdély délnyugati kapujának megerõsítése végett Báthory Zsigmond 1595. május 17-én kinevezte Borbély Györgyöt
karánsebesi bánná. A már nem fiatal Borbély György még Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem egyik legjobb katonái közé tartozott. Borbély Györgyrõl lehetett tudni, hogy
a Báthoryak elkötelezett híve, s ezenkívül nagyon sok vitéz katona barátja van, akikkel még
Báthory István oroszellenes hadjáratában együtt harcolt. Ezek között találhattuk Székely
Mózest is. Báthory Zsigmond tehát mindenképpen a már jól kipróbált és Báthory-házhoz hû
katonáit igyekezett a legfontosabb és a legveszélyeztetettebb helyekre tenni. A törökök ellen
folytatott dicsõséges hadjáratban, „midõn Hasszán, Ferráf, Csikalá és Oghli, négy nevezetes
török vitézek Báthory Zsigmond ellen indultanak, Zsigmond, Borbély György és Székely
Mózes commendírozó generálisságok alatt ezen törökök közül is 15 fõbasákat, és 12.000 törököt levágatott, hasonlóképpen a pártos oláhok közül is 8.000 vitézeket.”203 A Várfalvi Nagy
János által idézett rövid és tömör híradás szerint Székely Mózes 1595 nyarán részt vett az idõs
Borbély György vezette hadjáratban. Az ún. pártos oláhokról annyit lehet tudni, hogy a török Porta Mihály vajdával szemben Mihnye (Mihnea) nevû vajdát szerette volna Havasalföld
vajdájának kinevezni. Mihnye vezetése alatt sok havasalföldi harcolt a törökök oldalán, sokszor saját havasalföldi testvérei ellen, akik Mihály vajda oldalán álltak. A hadjárat elején az
erdélyi csapatoknak sikerült elfoglalniuk Facsádot, mely várat az elõzõ évben még nem sikerült Székely Mózesnek bevennie, sõt akkor a vár vívásakor súlyosan meg is sebesült a lábán.
A törökök ekkor sem hitték, hogy az erdélyi magyarok próbálkozása sikerrel járhat „sõt a
tömösvári basa, összegyüjtve körülbelül nyolcezer embert, nyiltan és fennhéjjázóan hirül adta Borbély Györgynek, a lugosi tartomány kapitányának, hogy a fejedelem házasságának
megünneplésére a szomszédság jogán õ is el fog menni. György, a nevébõl alkalmat kapva a
gúnyolódásra, hiszen Borbélynak nevezték, hasonlóképpen bizonyos paraszt hírvivõket küldve azt válaszolta, hogy meg fogja várni a basa eljövetelét, s mivel õ Borbély, hogy mennél tisztábban és csínosabban mehessen a szent esküvõre, elõbb leborotválja a basa haját. Most aztán Borbély György, intve a fejedelemtõl, hogy szerencsét próbáljon, Facsádot megszállja, s
szokás szerint békeköveteket küldve inti az õrséget, hogy adják meg magokat. Ezek, mivel
biztak a basa eljövetelében, aki esküvel igérte meg, hogy idejében segítséget fog nekik vinni,
elõször a vár megadását visszaútasították, s a mieinknek felhánytorgatták, hogy elõzõ õsszel
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visszaverték õket; de végre megborzadva a tüzvésztõl, ami a mieink részérõl a várost fenyegette, a megadás jeléül kidobálva a falakon kivülre süvegeiket, azzal a feltétellel adták meg a
várat, hogy bántódás nélkül elmehetnek.”204
Facsád bevétele után érkezett a hír, hogy a temesvári basa vezette török sereg közeledik
az erdélyiek táborához, s a hír után nemsokára a törökök nagy serege is, de a Borbély
György vezette erdélyi sereg úgy látta, hogy már nincs lehetõség az elmenekülésre, ezért inkább szembeszálltak az ellenséggel. A többszörös túlerõben lévõ „törökök bátran támadtak
a mieinkre, s mikor a szászok, s mások, akik az elsõ csatasorban állottak, mindjárt az elsõ
rohamra vereséget szenvedtek, körül akarták zárni a többi magyar részt, de mikor a lovasság visszaverte [a támadást], nem sokáig bírva a harcot, rövidesen megfutamodtak. A mieink nekiláttak az üldözésnek, s mikor futni látták õket, a szétszóródottakat egyre jobban kergetik. Igy a törököket szétverték, s a mieink nem is tulságosan véres gyõzelmet arattak.”205
Az erdélyi sereg ezt követõen folytatta gyõzedelmes hadjáratát, és sorra foglalták vissza
a törökök által korábban elfoglalt magyar várakat. Elõször a rendkívül jól megerõsített
Lippa várát ostromolták meg és foglalták vissza 1595. augusztus 18-án, majd ezt követõen a
Borbély György és Székely Mózes vezette erdélyi csapatok 1595. október 22-én a Zaránd
megyei Jenõ várát. A Borbély György és Székely Mózes vezette erdélyi csapatok egészen késõ õszig folytatták a régi magyar várak visszafoglalását, melyeket a török harminc-negyven
éve foglalt el. November végéig sikerült visszafoglalni Aradot, Világosvárát, Pankotát,
Sirint, Csanádot és a temesvári vilajethez tartozó egykori magyar településeket. Ezek közül
a települések közül jónéhányat meg sem kellett ostromolni, mert a törökök annyira megrettentek az erdélyi hadsereg sikereitõl, hogy hanyatt-homlok menekültek a biztonságosabbnak gondolt temesvári várba vagy még távolabbra.
Visszatérve az erdélyi események másik fontos törökellenes vonalához – hiszen a Szinán
fõvezér által vezetett török sereg támadási fõvonala Havasalföld volt, ugyanis Mihály vajda
seregei több alkalommal is olyan súlyosan megsértették a török Porta érdekeit, hogy a törökellenes háború 1595-ben ott dõlt el – Báthory 1595. augusztus 27-én kiindul Gyulafehérvárról a barcasági Feketehalomhoz, ahol kellett gyülekezzenek az erdélyi csapatok a törökellenes hadjáratra. A komoly humanista mûveltségû és hatalmas tudással rendelkezõ
Istvánffy Miklós, aki Habsburg-pártiságáért az alnádori címet is megszerezte, Feketehalom
helyett Feketehegyet ír. Minden bizonnyal ez elírás lehet, hiszen maga Istvánffy is egyéb helyen Feketehalomról beszél. Istvánfynak egyébképpen nem ez az egyetlen tévedése.206
Báthory Zsigmond megtudva, hogy a törökök fõ serege Szinán vezetésével már Havasalföldön van, tovább sürgette a római pápától Habsburg Rudolfig a keresztény segítséget,
de az eredmény lehangoló volt. A moldvai vajda kis létszámú és a még csekélyebb számú,
florenci herceg által küldött csapaton, illetve a Rudolf által küldött 1500 fekete lovagon és
fegyvereken kívül a Feketehalom melletti táborban nagyon gyéren érkeztek a csapatok, az
erdélyieken kívül. Az erdélyiekkel együtt az elõbb felsorolt harcosok azonban még mindig
nagyon kevesen voltak ahhoz, hogy sikeresen szembe tudjanak szállni a törökökkel. A feketehalmi táborban 1595. augusztusában még mindig csak 16.000 katonát tett ki Báthory Zsigmond serege.
Báthory az elsõ döbbenetes eredmény után, hogy milyen kevés katonája van, nagy elhatározás mellett döntött. Az õsi magyar és székely hagyományok szellemében végighordoztatta Erdélyben a véres kardot és elküldte Székelyföldre a környezetében található legmegbízhatóbb embereit: Bogáthy Balázst, Mindszenti Benedeket, Kornis Farkast és Toldy Istvánt – akik jól ismerték a székelyeket, és a székelyek is megbíztak bennük –, és biztatta a
székelyeket, hogy jöjjenek a feketehalmi táborba azok a székelyek is, akik valamilyen okból
kifolyólag jobbágyságba kerültek, mert ha az õ oldalán jól harcolnak a törökök ellen, akkor
visszakapják régi szabadságukat.
A jobbágysorba taszított székelyek nagyon megörvendtek Báthory Zsigmond fejedelem
hívó szavának, mert János Zsigmond 1562. évi döntésétõl kezdve, de ténylegesen az 1564–
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1567 között idõszakban egyre többen kerültek fejedelmi jobbágyi sorba, ami azért is nagyon
megalázó volt a székelyeknek, mert bármilyen szegények is voltak egyesek közülük, jól tudták, hogy õk valójában nemesek, akiknek régi jó magyar királyaink több alkalommal is oklevélben biztosították szabadságjogaikat. A János Zsigmond intézkedéseitõl eltelt mintegy 30
év nem volt elég ahhoz, hogy elfeledkezzenek arról, hogy õk ugyanolyan nemesek, mint a magyar nemesek.
Báthory hívó szavára 1595 szeptember elsõ napjaira már 15.000 székely szállt Feketehalmon a törökellenes táborba, ezt követõen még több székely özönlött a zászlók alá, úgyhogy a
mértékadó történészek szerint is 25–28.000 székely fegyveres gyûlt össze a véres nyárs szétküldése után. Báthory Zsigmond Bocskai István és az ifjú Kornis Gáspár jelenlétében megmustrálta a székely katonákat, és a katonai szemle lebonyolítása után Rudolf császártól kapott nyolcezer kétszáz fekete puskát osztott ki közöttük. Istvánffy, aki egyébképpen nem is volt a törökellenes seregben, a székelyek számát mindössze 13.500-ra, a székely puskások számát pedig
9.200-ra teszi. Igaz, hogy Habsburg császár által küldött puskák számát nem említi, de mégis kitûnik az egyoldalú Habsburg-pártisága, hiszen a Rudolf által küldött katonák számához mindig
hozzátesz egy keveset. Az összes gyalogos székely fegyveres számát õ is 24.000-re teszi. A székely lovasok számáról viszont õ is mélyen hallgat.207 A közszékelyek – mivel létszámban és fegyverzetben is az erdélyi hadsereg nagyobb részét tették ki – megegyeztek abban, hogy az eddigi
szóbeli ígéretek helyett fejedelmi okiratot kérnek arra vonatkozóan, hogy a fejedelem szavatolja szabadságjogaikat. Báthorynak nem volt más választása, ugyanis a közszékelyeknek nevezett
székelyek nélkül semmi esélye nem volt, hogy Szinán hadainak ellen tudjon állni, mert Havasalföld elfoglalásán túl már Erdélyt is veszélyeztették volna a törökök, ezért a régi szabadságjogaikra hivatkozó székelyeknek ki kellett bocsátania a szabadságlevelet.
A feketehalmi táborban 1595. szeptember 15-én kiadott szabadságlevél azt a hitet keltette a székelyekben, hogy az õsi jogaikat végleg visszaszerezték. „A fejedelmi szabadságlevél szövegét a Baranyai Decsi Czimor János krónikájában fennmaradt latin és egy egykorú
magyar nyelvû másolat vagy fordítás alapján ismerjük.[…] Az oklevél említi, hogy Maros-,
Udvarhely-, Csík-, Gyergyó-, Kászon-, Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék székelyeinek nagy része
elveszítette szabadságát. A „valami okból” (a latin szövegben: baud levi causa) kifejezés
minden bizonnyal a XVI. század második felének székely felkeléseire utal, noha ezt nyíltan
nem mondja ki. A jobbágysorból való felszabadítást a szabadságlevél a székelyek „hûségével és hû szolgálataival”, a törökök elleni hõsi harcukkal és azzal is indokolja, hogy „a
hunoktó1, a magyarok legrégibb õseitõl származnak”, és ennélfogva „inkább alkalmasak a
hadviselésre, mint jobbágyi szolgálatra”. Szabaddá lett minden székely, aki az alábbi feltételeket betartja:
1) Mind a fejedelemnek, mind törvényes utódainak minden székely személy szerint hûséget esküszik.
2) Minden háztól évenként Szent György napján (április 24.) egy forintot fizetnek a fejedelmi kincstárba és ugyancsak házanként Mindszent napkor (november 1.) egy nagy köböl búzát, ugyanannyi zabot és fél köböl szaladot (amelybõl a székelyek a sört fõzték) adjanak. A rendkívüli adókat illetõen a székelyek is az országgyûlés végzéséhez tartják magukat.
3) A várakat fenntartják. A nemes és lófõ székelyek, valamint törvényes örököseik továbbra is házaik, örökölt, adományozott földeik birtokában maradnak, ezeket tulajdonjogon
bírják; hasonlóképpen a pénzen vásárolt földeket is. A zálogos földeket csak addig birtokolhatják, míg azokat volt tulajdonosaik ki nem váltják. Amit viszont erõszakkal foglaltak el,
vissza kell adniuk a közösségnek. A tizedet és kepét illetõen az õsi szokás marad érvényben.
4) A templomokat s a kolostorokat régi állapotukba állítják vissza, és a papoknak megfelelõ ellátmányt biztosítanak.
5) A városok megõrzik kiváltságaikat és szabadon élnek velük.
6) Mindazok, akik ezen szabadságlevél alapján visszanyerik a szabadságot, szükség esetén katonáskodni tartoznak a maguk költségén, mégpedig fegyverekkel kellõen felszerelve,
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a lovasok jó lovakkal, páncéllal, pajzzsal, hegyes tõrökkel, a gyalogok pedig puskával és más
harci eszközökkel. Személy szerint kötelesek hadba vonulni a fejedelem vagy törvényes utódai hívására, és „testük fáradtságával és vérök hullásával nekik és az országnak tartozzanak
hûséggel szolgálni”.
7) A fejedelem által kinevezett udvarhelyi kapitányt kapitányuknak és fõkirálybírónak
ismerik el. A többi tisztviselõt õsi szokás szerint a nemzetségek szerint szabadon választják
a maguk soraiból. A kapitány vagy a fejedelem által kiküldött biztosok parancsára minden
évben kötelesek lustrára (hadiszemlére) elõállni.
8) A sóaknákat és vasbányákat a fejedelem kinevezte kapitány kezeli és mûvelteti. A székelyek 50 sóvágót és vashámor-mestert adnak. Sót és vasat minden székelynek a fejedelmi
kapitány pénzért árul. Az alsó- és felsõtorjai határban található kénkövet régi kiváltságuknál fogva a torjaiak termelik ki és adják be a fejedelmi fegyvertárba.
9) Földesuraiknak megfizetik tartozásaikat, hasonlóképpen az eddig kivetett, de be nem
fizetett adót.
10) Akik e hadjáratban részt nem vesznek, nem élvezhetik a szabadságlevél visszaadta
jogokat, hanem elõbbi uraik hatalma alatt maradnak. A fejedelmi várakhoz tartozók azok
joghatósága alá kerüljenek vissza. Kivételt csak azok a székelyek képeznek, akik a fejedelem
Moldvában, Havasalföldén vagy a Temes-vidékén harcoló hadában szolgálnak. Az öregek,
özvegyek vagy azok, akiket a falvak, házak és udvarok õrzésére otthon hagytak, vagy a hadjáratokban fogságba esettek ugyancsak részesülnek a fejedelmi szabadságlevél biztosította
jogokban és szabadságokban. Az urak erõszakkal székelyt nem tarthatnak vissza a hadba vonulástól. Minden székely szabadon akarata szerint szállhat hadba.
11) Végezetül a szabadságlevél záradékában a fejedelem elrendelte, hogy a hadba vonult
székelyeket összeírják.”208
Az oklevelet a feketehalmi táborban a székelyeknek felolvasták és ennek megtartására
a székelyek esküt tettek.
Anélkül, hogy most bõvebb és részletesebb fejtegetésekbe bocsátkoznék Báthory Zsigmond 1595. szeptember 15-i, a székelyek számára kiadott szabadságlevél tartalmát illetõen,
röviden megállapítható, hogy óriási jelentõségû a székely társadalomra nézve a késõbbiekben. A szabadságjogok részleteire más összefüggésben még külön ki fogok térni.
A székelyek nagyon megörültek a visszaszerzett szabadságjogaiknak, és az oklevél kiadását követõen néhány nappal még nagyobb tömegben jelentek meg a feketehalmi táborban.
Egyes krónikaírók 8.000 újabb székely katona megjelenésérõl, míg mások még több székelyrõl szólnak.
Érdemes egy kicsit elmélyednünk Nicolae Bãlcescu XIX. századi román demokrata és
történész által összegyûjtött adatokban. A törökellenes havasalföldi hadjárat hadseregének
fegyvereseivel kapcsolatosan az alábbiakat írta: „A szabadságuk elnyerésével lecsillapodott
székelyek ekkor még újabb csapatokat toboroztak, s így a táborba szállt székelyek száma elérte a huszonnégyezer fõt, akik között 9200 puskás, a többi pedig lándzsás és íjász volt. Annak a tizenhatezer székelynek, amennyit az egyezség szerint a negyvenezerig még adni voltak kötelesek, Erdélyben kellett maradnia, hogy megvédelmezze az országot a Moldvában
tartózkodó lengyelek részérõl fenyegetõ esetleges támadással szemben.
Aztán megérkeztek a táborba az erdélyi nemesek is, akik tizenháromezer embert állítottak ki; megjött a porosz Veicher János, Ernõ fia, ezerhatszáz német lovaggal, kiknek fegyverzete puskából, pisztolyból állott, s emellett nyiluk és íjuk is volt, meg nyolcezer lengyelországi kozákkal, aztán Báthori háromszáz kozákja, ugyancsak puskával és pisztollyal felfegyverezve; Bocskay István nyolcszáz lándzsásával és ezerkétszáz talpas muskétásával jött
Váradról; a szászok a maguk költségén négyezer puskás gyalogost állítottak, akik közül a
szebeniek ezere feketében, amiért aztán „feketék”-nek nevezték õket, a brassóiak ezere
kékben, a medgyesiek ezere zöldben- s a beszterceiek ezere vörös öltözetben jött a táborba.
Mindezeket a hadakat összegyûjtvén, Báthori megindult velük, s eljutott egészen a törcsvári
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vám közelébe, a Törcsvári-szorosban álló várig, melyet még Lajos magyar király épített, s
késõbb Hunyadi újabb erõsségeket emelt körülötte; a várat ez idõben a brassóiak védelmezték. Ide jött Stefan Rázvan, Moldva uralkodója, kétezerháromszáz gyalogossal, nyolcszáz
lovassal és huszonkét fogatolt nehéz ágyúval.209
A mérvadó történészek szerint is 25–28.000 fõre tehetõ a havasalföldi hadjáratba induló gyalogszékelyek hadseregének létszáma. Ez abban a korban bizony nagyon jelentõs haderõnek tekinthetõ. Ha pedig a fenti létszámhoz hozzáadjuk a Havasalföldre induló székely
lovasokat, illetve Erdély nyugati hadszínterén harcoló több ezres székely sereg számát, továbbá Székelyföld védelmére, majd a fõváros és a szász városok védelmére otthonmaradt
sok ezerre tehetõ székely katonák számát, láthatjuk, hogy milyen hatalmas hadi potenciállal rendelkezett a székelység. A székely lovasságról még érdemes ismerni egy adalékot, melyet Mihály vajda udvari krónikása, Baltazar Walther hagyott hátra, mely szerint a székely
lovasok kozákok módjára harcoltak, ha a szükség megkívánta leugrottak a lóról és gyalogosként is folytatták a harcot. Az erdélyi szászokról tudjuk, hogy amikor az Erdélyi Fejedelemség államának védelmére kötelezõ módon ki kellett állítsanak bizonyos számú fegyverest, az
élelmes és pénzes szászok fegyvereseiknek túlnyomó részét a székelyek közül toborozták,
sõt saját városaik és váraik védelmére szintén számottevõ székely zsoldost alkalmaztak.
A Havasalföld felszabadítására indított és a székelyekkel kiegészített erdélyi hadsereg
létszáma így elérte az 56.000 fõt. Ha kivonjuk a Bãlcescu-leírásból a 8.000 lengyelországi kozák és az 1600 sziléziai német katonát, akkor is látható, hogy az erdélyi hadseregnek a havasalföldi hadjáratra 43.300 erdélyi fegyverese volt. A törökellenes hadjáratra induló erdélyi hadsereg, kiegészülve a már elõbb felsorolt segédcsapatokkal, 1595. szeptember 18-án tábort bontott. A Báthory Zsigmond fõvezér vezette törökellenes hadsereg 1595. október elején a törcsvári szoroson át bevonult Havasalföldre, ahol nemsokára egyesült Mihály vajda
hadaival. Mihály vajda csapatában több mint 8000 fegyveres volt. Bãlcescu szerint a
Törcsvári-hágó átkelése után a csapatok megpihentek, és ekkor érkeztek meg Rudolf császár sziléziai páncélos lovasai (Reiter) Kassáról, akik 1600-an voltak, és a Lengyelországból
toborzott 150 kozák, és a toscánai nagyherceg küldte 75 firenzei lovag, akiket Francesco
Piccolomini vezetett. Az erdélyi és havasalföldi egyesült csapatok 1595. október 18-án érkeztek meg Tirgoviste várához, melyet Szinán pasa nagyon megerõsített, de ekkor a törökellenes fegyveresek száma meghaladta a 70.000-et. Sajnos, az Erdélytõl nyugatra lévõ keresztény hatalmak, beleértve a formálisan magyar királyként uralkodó Rudolfot ilyen minimális katonai erõvel vettek részt a törökellenes harcokban.
A törökellenes hadjárat vezére Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem volt, aki személyesen – nem távirányítással – vezette a harcot, alvezérei pedig Mihály vajda, ªtefan Rãzvan és
Bocskai István.
Sajnálatos, hogy a Habsburg-párti magyar történetírók folyamatosan abban mesterkednek, hogy a magyar katonai dicsõséget lekicsinyeljék. Nekik a havasalföldi hadjáratba a
feketahalmi táborból induló székely fegyveresek száma 20.000, esetleg 20-24.000 fõ. Más alkalommal azt próbálják bizonygatni, hogy Székelyföld fegyveres székelyeinek összlétszáma
nem haladhatta meg a 20-24.000 fõt, ami a történelmi tények tudatos elferdítését jelenti.
Nemcsak a székelyek létszámát igyekeznek minimalizálni, amikor a dicsõséges havasalföldi
hadjáratról írnak, hanem általában az erdélyi hadsereg nagyságát. Nekik az erdélyi fegyveresek száma 40.000 körüli, míg nem felejtik folyamatosan odaírni, hogy az erdélyiek a moldvai és havasalföldi vajdával közösen tudták legyõzni a törököket. Ez igaz is. Hiszen ebben a
hadjáratban ott volt 2.100 fegyveres a moldvai vajda, illetve 8.000 harcos a havasalföldi vajda irányítása alatt. (Egyébképpen megjegyzem, hogy mindkét vajdának voltak székely és
magyar zsoldosai, akiket azért fizettek, mert nagyon értették a harcmûvészetet.) Ebben a
létszámcsökkentési versenyben a kommunista Románia román és magyarországi magyar
történészei szintén tejtestvérek. Pedig ha elolvasnák az adott korról szóló összes krónikát,
bizonyára ki tudnák hámozni az igazságot. Lényegében ezek a „magyar” történészek még
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egy igazi román hazafi és történész leírását is délibábos magyar hõzöngésnek veszik. Szerintem el kellene fogadni az erdélyi hadserege létszámát illetõen az erdélyi fejedelmi számvevõ, Pellérd Péter adatait, aki 1596-ban Németújvárott megjelentett írásában 52.000 fõre tette a sereg létszámát. Pellérdi Péter ugyanis jelen volt az erdélyi hadseregben, mint Báthory
Zsigmond fejedelem által hadtáp feladatokkal megbízott személy.
Nagy László történész, aki sokat foglakozott a XVI. század történelmével, sajátos elemzést
nyújt például a székelyek katonáskodásával kapcsolatosan; a következõket írta: „Verancsics
Antal leírása szerint minden székely katonáskodással tartozott szabadsága fejében, így könynyedén ki tudtak állítani akár 30 000 fegyverest, s még akkor is maradt otthon fegyverforgató
a határok védelmére. A székelyek többnyire lóháton kelnek hadra – írta –, s bár fegyverzetük
meglehetõsen gyarló, régi dicsõségüktõl buzdíttatva a legvitézebben harcolnak. Megjegyzi
még róluk, hogy írásukban betûk helyett bizonyos jegyeket használnak, amiket szegletes fára
metszenek, jobbról bal felé vezetve a sort, s azt állítják, hogy ez az írásmód még a hunoktól
maradt rájuk. A székelyek a gyûléseken fegyveresen jelennek meg, s ami az ott elhangzottakból nem tetszik nekik, az ellen zajosan tiltakoznak. Ha a gyûlés szokatlan terhet ró rájuk, elviselik ugyan, de a teher okozójára rárontanak, s a házát szétdúlják. Ha pedig valaki õsi szabadságuk megrontására törekszik, azt megölik. Magyaros ruhát viselnek, de egyszerûbbet az erdélyi magyarokénál.
A régebbi idõkben Erdély fõ katonai erejét valóban a székelyek alkották, de a 16. század
folyamán alapvetõ változások következtek be a határvidékiek életében.”210
Nagy László Verancsics Antal nagy magyar humanista történész székelyekrõl szóló leírása után nem átallja [átlagmagyar szóval restelli], hogy odaszúrjon minden székely szívébe
egy kis tüskét, vagyis szerinte valamikor, réges-régen a székelyek lehet, hogy Erdély fõ katonai erejét képezték, de a XVI. században már nem, mert elvtársi szóval mondva, alapvetõ változások következtek be a határvidékiek életében. Természetesen változások voltak abban a korban is, de ettõl függetlenül nem kellene elfeledjék ezek az irodakukac történészek,
hogy nem csak a XVI. században, de még a XX. században is a székelyek képezték Erdély
legütõképesebb magyar fegyveres haderejét. A szintén nem a magyar barátságáról híres
Habsburg Ferenc József (hiszen 1848-1849-et soha nem lehet felejteni) azért volt annyira
tisztességes, hogy amikor az elsõ világháború öldöklõ harcaiban, a galíciai és az olasz fronton harcoló székelyek vitézségérõl a jelentéseket megkapta, a székelyeket elnevezte vasszékelyeknek. A XVI-XVII. századból azonban annyi sok beszámoló, krónika stb. maradt fenn,
amelyik bemutatja, hogy valójában kiknek köszönhette Erdély fennmaradást, hogy valahol
az ember, ha magyar vagy ha székely, nem is érti ezeket a fanyalgó és folyamatosan lekicsinyítõ megjegyzéseket a székelyek fegyveres erejére vonatkozóan.
Érdemes azonban kissé hosszabban
idézni Bãlcescu tömör, de igen lényegre törõ leírását, mert román ember létére is örök dicsõséget állít az önfeláldozó, bátor és kemény székely katonáknak, akik a visszanyert szabadságukért életüket is képesek voltak feláldozni: „Az ostromlók és ostromlottak sûrû
tüzelése olyan füsttel járt, hogy elhomályosította az eget, s elrejtette az ellenségeket egymás elõl. A székelyek
igyekeztek kihasználni a homályt; száraz gallyat, szurkot, fenyõgyantát, tüzes
tuskókat, fáklyákat és más gyúlékony
holmit hordtak össze, mindezeket lángTârgoviºte ostroma
ralobbantva, a várbeli házak ereszére
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kezdték dobálni, s megpróbálták felgyújtani az erõdítéseket is. Mivel az erõdítések gerendázata még nyers és nedves volt, s az agyagtapasz sem száradt még ki rajta, nem kapott egykönnyen
lángra az alája vetett tûztõl. Aztán meg a keresztény tüzérség sûrû belövései következtében a
várbeli házak omladékai itt-ott ráhullottak azokra, akik a falak tövében voltak s azokat meggyújtani igyekeztek, miért is kénytelenek voltak visszavonulni. A vitézül harcoló ellenség ezután
már nem engedte többé, hogy a falakat megközelítsék, a gyõzelem tehát kétségessé vált.
Látván, hogy a sok sikertelen tusa után a csapatok elcsüggedtek, Báthori meg a többiek
odamentek a székelyekhez s buzdítani kezdték õket, tegyenek bizonyságot róla, hogy nem feledkeztek meg a nemrég elnyert szabadságról, ne csüggedjenek el a nehézségek és veszély láttán, hanem mutassák meg, hogy bátor férfiak és szabadságra méltó emberek. A székelyek ekkor csoportokba verõdtek, s rengeteg száraz gallyat hordtak össze, hogy felgyújtsák a falat. Közülük sokan elestek az ellenség csapásai alatt, de a semmi veszéllyel nem törõdõ székely vitézeknek végül is sikerült a falat felgyújtaniok. A szerteszét harapózó lángok láttára szûnni nem
akaró „Jézus! Mária!”-kiáltásban törtek ki, s némelyek létrával, de legtöbben anélkül indultak
rohamra, hogy felhágjanak a falakra, miközben egy részük tovább vitte a tüzet a vár többi részére.”211
Lám-lám, egy tisztességes román ember milyen szépen tud írni azokról a székelyekrõl,
akik igaz, hogy veszélyesek a Nagy-Románia létrejöttére, de azt is elismeri, hogy ezek a székelyek vérük hullásával védték Havasalföld lakóit, és nagyon vitéz katonák voltak. Bãlcescu
is a XVI. század krónikáit használta fel, amikor megírta Vitéz Mihály történetérõl szóló tanulmányát, és természetesen elsõsorban a románok vitézségét emeli ki – ami természetes is,
hiszen minden normális, nemzetét védõ embernek is elsõsorban a maga felé hajlik a karja
–, de nem feledkezik meg a valós történelmi leírásokról, és tisztelettel tud adózni azok elõtt,
akik az õ népét is védték. Bizony, bizony „magyar” történészek, tanulni kellene még a románoktól is egy kicsit, vagy nem ártana, ha fellapoznák a XVI–XVII. század – de akár az
azt megelõzõ századok – magyar krónikaíróit, akik dacára annak, hogy legtöbb esetben latinul írtak, mégis oly nagyfokú hazaszeretetrõl, a magyar és a székely nép iránt olyan elkötelezettségrõl tettek tanúbizonyságot, amit nem volna szabad elfelejteni vagy megmásítani.
Egyébképpen a Habsburg-párti Istvánffy Miklós is hasonló szépen ír a székelyek
Tirgosviste ostromában véghezvitt vitézségérõl, sõt úgy néz ki, hogy maga Bãlcescu is
Istvánffytól és más magyar krónikásoktól vette át ezt a megkapó történelmi leírást.
Szõlõsi István verses krónikája például az alábbiakban részletezi a Tirgoviste ostromában keményen harcoló székelyek önfeláldozó, fáradságot nem ismerõ vitézségét:
„Reggel azért háromfelõl ostromlák,
Székelyek egyfelõl várat meggyúták,
Másutt lajtorjákon erõsen hágják,
Harmadhelyen álgyúkkal törik-rontják.
Benne valók mit tegyenek – nem tudják –,
Tüzét oltsák, vagy hogy az törést fogják,
Vagy rejtekben magokat oltalmazzák,
Tovább az veszedelmet nem állhatják.
Végre azért ál-ajtókra futának,
Azon éjjel sokan kiszaladának,
De lesekbõl reájok rohanának,
Sokat bennek csakhamar levágának.”
Baranyai Decsi János, aki nagyon részletesen tudósít a havasalföldi törökellenes hadjáratról, leírja, hogy Báthory Zsigmond, a katonai dolgokban járatlan, fiatal fejedelem, elsõ,
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hirtelen örömében, látva, hogy Szinán pasa váron kívül táborozó katonái menekülésre fogják nagukat, illetve, amikor látják a hatalmas és kitûnõen felfegyverzett erdélyi hadsereget
megjelenni, Báthory pedig a menekülõ törököket azonnal üldözni akarta. A krónikás kellõ
eréllyel, de nem kigúnyolva írja le azt, hogy Báthoryt a hirtelen és meggondolatlan döntéstõl az olyan idõsebb és tapasztaltabb katonák, mint Bocskai István, Huszár Péter és Nagy
Ferenc beszélik le. Ezek az idõsebb katonák tudják, hogy nem szabad a hátukban egy olyan
várat hátrahagyni, amelyik tele van ellenséges katonával, hanem ehelyett Târgoviºte várát
kell bevenni. Baranyai azt is leírja, hogy Báthory Zsigmond a târgoviºtei vár ostromában Király Albertet bízta meg, aki, mint Báthory István király katonája, alaposan ismeri a várostrommal kapcsolatos katonai tudományt: „Majd ennek a dolognak a gondját a serény Király
Albertre bízza, s megparancsolja, hogy sáncokat, ostromkasokat építsenek, s elrendeli, hogy
mindenrõl, ami ily nagy erõsség ostromához szükséges, gondoskodjanak.
Miután ezeket elvégezték, október 17-én egész nap a mieink hiábavaló törekvéssel
ágyúzták Tergovist erõdítményeit. Olyan vastagok voltak ugyanis a sáncok, hogy úgy látszott, soha semmiféle ércágyúkkal elfoglalni nem lehet. Mikor a mieink ezt látták, s úgy ítélték, hogy ágyúlövésekkel ilyen nagy vastagságú sáncokat áttörni nem lehet, Király Albert az
orosz háborúban szerzett tapasztalatai alapján azt ajánlotta, hogy tûzre van szükség, s megígéri, hogy annak, aki ezt a városnak a sáncai közé beviszi, a fejedelemtõl nemesi jogot s bizonyos számú jobbágyot eszközöl ki.”212
Baranyai ezt követõen olyan szép szavakkal írja le a tirgovistei várostrom éjszakáját, ahol
a székelyek az éjszakai megvilágításban halált megvetõ bátorsággal harcolnak, hogy az már
tájleíró költeménynek is beillik: „Nagyon sok székely egyetértett vele, s nem sokkal napnyugta után az esthomályban, az esthajnalcsillagnál, miközben mindent tiszta hold világított
meg, s maga a levegõég is velük együtt harcolt, a falak alá mennek, s felhasználva az ehhez
szükséges s már elõbb odakészített dolgokat, felgyújtják a sáncokat. A fonott falak könnyen
lángot fogtak, mert ezen a részen – a mieink szerencséjére – még nem voltak sárral és mészszel betapasztva. Így szélesen elterjedt a tûzvész, s mikor a mieinknek állandó lövöldözése
miatt, mellyel azon a részen pusztítottak, a törökök hiába igyekeztek gátat vetni neki, nagy
rombolásokat okozva felrobbant a lõpor.”213
A költõi vénával megáldott Baranyai Decsi János a sokat szidott, ingatag és Erdélyországnak késõbb oly sok bajt okozó Báthory Zsigmond fejedelem igazi, emberi és mély hazaszeretettõl áthatott magyar ember képét rajzolja meg. A Báthory fejedelem mellett harcoló
katonák, akik nemcsak Erdélyországért, hanem az egész keresztény Európáért is harcoltak,
meghatódnak a fiatal fejedelem elérzékenyülésén, és ez az érzés áthat a krónika írójára is,
amikor összegezve a hadjáratban résztvett katonák elbeszélését, az alábbiakat jegyzi fel krónikájában: „Mert amint hírül adták neki, hogy elesett Tergovist, eláradó nagy örömében
azonnal leszökött lováról, s megparancsolta, hogy a többiek is hasonlóan cselekedjenek, s
arccal a földre borulva forró hálát adott a háromszorosan legjobb s leghatalmasabb Istennek, s mikor a könyörgés elvégzése után felemelkedett a földrõl, s lóra szállt, akkor vette
észre, hogy süvegét a földön hagyta, s miután körülálló szolgái felemelték, tette a fejére. Ez
szép példa lesz a késõ utókornak, nem a mi seregeinknek – mondom –, hanem az egész földkerekségének, hogy a fiatal fejedelem és számos vezére arannyal s vassal ékesített teljes
fegyverzetben, térdet hajtva állanak a táborban, s könyörgésüket minden kegyes emberrel
egyesítik, s minden a törökökön nyert gyõzelem szerzõjének az Istent ismerik el.”214
Az 1595. október 18-i târgoviºtei gyõzelem után a Báthory Zsigmond vezette törökellenes had folytatta útját Bukarest felszabadításáért. A bukaresti vár védelmére õrségül hagyott törökök amint meghallották a târgosviºtei gyõztes csatát és látva a közeledõ, jól fegyverzett keresztény sereget, hatalmas félelem fogta el õket és felszerelésüket össze se pakolva, elmenekültek déli irányba, ugyanis szerettek volna minél hamarabb kiszaladni, a számukra egyre nagyobb életveszélyt jelentõ országból.
Mivel Bukarest ilyen gyorsan felszabadult, a keresztény sereg erõltetett menetben foly126
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tatta az útját Gyurgyevó – románul Giurgiu – erõssége felé, melyet a krónikákban még Fekete Gyirgyónak is neveznek. Bocskai István már 1595. október 28-án elrendelte, hogy jóformán a sok gyaloglás után meg sem pihent székely katonák vegyék be Gyurgyevó várát. A
székelyek teljesítették a kiadott parancsot, és hatalmas lendülettel, nekiindultak a vár bevételének. Amikor a török látták a székelyek sokaságát, szinte sikoltoztak félelmükben, mert
már jól ismerték a székelyek haláltmegvetõ bátorságát. A székely gyalogosok megmászva
Gyurgyevó falait, véres kézitusában megtörték a törökök védekezését és olyan sok törököt
levágtak, hogy szinte szárazon lehetett bemenni a várba, ugyanis a víz tele volt a törökök
holttesteivel. A véres gyurgyevói harc leírását Szõlõsi István verses krónikája röviden és tömören érzékelteti:
„Sokasága holt testeknek el annyira,
Hogy valaki vízben innya akarna,
Vagy barmok, vagy pogánok tagjaira
Kellett annak elõször hajolnia.”
Nagy Szabó Ferenc, Székelyvásárhely polgára, akinek édesapja együtt harcolt Báthory Zsigmond hadában kétszáz gyalogos és száz lovas székely polgárával, akiket Székelyvásárhely városa állított ki, az alábbiakat írta, apja közvetlen tapasztalataira hivatkozva: „Báthori Zsigmond
hadai a lövõ szerszámmal az hidnak szoritják a törököt, és az hidat a hunn a fele lött volna, az
ágyukkal ellövik, mely elszakadván, a mely török azon innen volt, az mind fegyverre költ és a
vízbe halt; a töbit a várnak, a Dunának szorítván, úgy vádták le, annyira, hogy szárazon mehettek a várba a test hátán, mert teli volt a Duna szakadéka testtel és ott is levágták a törököt.”215
Nem véletlenül írta Petõfi Sándor, a legnagyobb magyar költõ a székelyekrõl:
Nem mondom én: elõre, székelyek!
Elõre mentek úgy is hõs fiuk;
Ottan kíván harcolni mindegyik,
Hol a csata legrémesebben zúg.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.
Ugy mennek a halál elébe õk
A mint más ember mennyegzõre mén;
Virágokat tûznek kalapjaik
Mellé s dalolnak a harc mezején.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.
Ki merne néked ellenállni?
Ily bátorságot szívében ki hord?
Mennek, repülnek mint a szél, s ûzik
Az ellenséget mint a szél a port!
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.
Európában nagy visszhangja volt Báthory Zsigmond hadainak Temesvár melletti, illetve a
havasalföldi 1595-ös törökellenes hadjáratának, az erdélyi és magyarországi magyar krónikaírókon kívül itáliaiaktól kezdve a bécsi udvarig, egészen a franciákig jónéhány írás született, és
ezek között az írások a székely katonákat vitézségét mindenütt hangsúlyozták. A székelyek közt
az egyik legvitézebb ebben a háborúban is Székely Mózes, aki Báthory Zsigmondtól egy 1598.
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március 1-jén kiállított oklevélben azért kapott birtokadományt, mert vitézül harcolt a törökök
ellen. „Báthori Zsigmond Erdély, Moldova, Havasalföld, a Szent Római Birodalom, a Magyar
Királyi Részek fejedelme, Székelyek ispánja, Siménfalvi Székely Mózesnek, hadi érdemeiért,
melyeket részint Báthori István lengyel király hadjárataiban, részint közelebbrõl a török hadjárat alatt szerzett, részint kárpótlásként azért a részbirtokért, melyet Udvarhelyszéken Vágás
helységben szerzett, de a fejedelem megkeresésére visszaadta; Szolnok vármegyében fekvõ Magyar Lápos mezõvároshoz tartozó, eddig a Szamosújvári fejedelmi vár által birtokolt Libaton
helységet adományozza. (Kelt, Gyulafehérvár, 1598. március l.)”.216
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem is ekkor volt pályafutásának legmagasabb fokán,
„dicsõsége s szerencséje tetõpontján e perczben állott, azt hitte, kezdõdik a pápa által neki
szánt missio, a töröknek Európábóli kiverése”.217
Ami ezután következik, az sajnos egy idegbeteg ember vesszõfutása, Báthory Zsigmond
sorozatos lemondásaival nemcsak Erdély gazdasági fejlõdését állította meg és vetette vissza,
hanem ami még sokkal szomorúbb, óriási véráldozatokat követelt a folyamatos harcban álló erdélyi magyarságtól és ezen belül a székelységtõl. Ekkor kezdõdik meg az erdélyi magyarság és székelység folyamatos fogyása, ami ahhoz vezetett, hogy a XVIII. század végére,
az addig számbeli többségben lévõ népesség már nem érte el az összlakosság felét.

2. Székely Mózes és a székelyek véres farsangja
A Báthory Zsigmond vezette törökellenes hadjárat 1595. október 30-án azzal ért véget,
hogy a havasalföldi Gyurgyevó (Giurgiu, a magyar krónikákban még Fekete Gyirgyó) felszabadult a török uralom alól, az erdélyi hadsereg megkezdte hazavonulását.
Alig értek haza az erdélyi csapatok, a magyar és székely fõnemesség már Brassónál kérte a fejedelmet, hogy felelõtlenül kibocsátott szabadságlevelet, mellyel visszaadta a közszékelyeknek a szabadságjogait, Báthory vonja vissza, azzal az ürüggyel, hogy ezt az okmányt a
székelyek fenyegetõzéssel szerezték meg. Az 1560-as évek után fokozatosan fejedelmi jobbágyi sorba kényszerített közszékelyek hatalmas lelkesedéssel harcoltak ugyan a törökök ellen a havasalföldi hadjáratban, de a nemesek nem akarták, hogy a harminc év alatt folyamatosan gyarapodó székelyföldi vagyonuk növeléséhez, birtokaik fenntartásához és mûködtetéséhez elengedhetetlenül szükséges ingyenes munkaerõt elveszítsék.
Az erdélyi fõnemesek sürgetésére Báthory Zsigmond 1595. december 13-ra összehívta
az országgyûlést, ahol az erdélyi rendek mellett megjelentek a közszékelyek követei is,
ugyanis a fejedelem közhírré tett levelében õket is felkérte arra, hogy az ország ügyeinek
megtárgyalására õk is jelenjenek meg. A nemesek kérelemmel fordultak Báthoryhoz, hogy
régi privilégiumaikat és megszerzett vagyonukat tarthassák meg, emlékeztetve a fejedelmet
arra, nekik is megígérte ünnepélyes esküvel, hogy minden jogukat megtartja. Báthory nem
akart ekkor még nyíltan a fõnemesek követelésének helyt adni, hanem a pártatlanság látszatát keltve, a közszékelyek, másrészt a nemesek panaszlevelit egy bíráló bizottság elé terjesztette, mely vizsgálat vége azonban nem lehetett kérdéses, ugyanis a közszékelyeknek nem
volt meg az a körmönfont, jogi indokokkal alátámasztott érvrendszere, amellyel cáfolni tudták volna a nemesek panaszlevelében felhozott érveket, s ráadásul a bíráló bizottság tagjai
is fõnemesek voltak. A bizottsági kivizsgálás eredménye ezért egyáltalán nem volt kérdéses.
A bizottság elõterjesztését a zömmel nemesekbõl álló erdélyi országgyûlés természetesen
elfogadta, és döntést hozott az 1595. szeptember 15-én a feketehalmi táborban kiadott fejedelmi szabadságlevél visszavonásáról.
Ami ezután következett, az a Székelyföld történelmének egyik legszomorúbb és legszégyenteljesebb eseménysorozata. A havasalföldi véres törökellenes harcokban részt vett több
tízezer székely felháborodott és elkeseredett ekkora gazemberség láttán, s nem fogadta el a
gyulafehérvári döntés határozatait, hanem nyílt szervezkedésbe kezdett, hogy a feketehalmi
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táborban megígért szabadságjogaikat megvédje. Ezzel elkezdõdött 1596. januárjában a székelyek „véres farsangjának” az az eseménysorozata, mely megnevezést már Baranyi Decsi
János használta krónikájában.
A székelyek „véres farsangjának” könyvtárnyi irodalma van, de olyan egyértelmû utalást
sehol nem lehet találni, hogy Székely Mózes a közszékelyek elleni retorziókban bármilyen
szerepet játszott volna. Természetesen õ is a kor embere, mind viszonylag frissen fõnemesi
oklevelet szerzõ székely õ is erdélyi fõnemesként viselkedhetett akár a saját egyszerû székely (akik amúgy oklevél nélküli nemesek) – közszékelynek nevezett – társaival szemben. A
sófalvi sóbányáról szóló részben említettem, hogy Székely Mózes életérõl 1596-ban
Udvarhelyszék bírósági ügyei közt találunk egy olyan végzést, amelybõl kiderül, hogy éppen
ebben az idõben tiltotta le a bikafalviaknak két erdejét. Az udvarhelyszéki bíróság azonban
nem Székely Mózesnek adott igazat, hanem a bikafalviaknak, akik az 1596. október 2-i döntés után szabadon birtokba vehették és makkoltathattak az erdejükben. Udvarhelyszék kapitánya a bírósági végzést követõen végre kellett hajtsa a bírósági döntést. A fent idézett bírósági végzés igaz, hogy nagyon rövid, de nagyon sokat elárul arról a korról, amelyben Székely Mózes is élt. Bármilyen nagy vagyonnal is rendelkezhetett Székely Mózes, bármilyen jóba is lehetett Erdély fejedelmével, az udvarhelyszéki bíróságon õ veszítette el a pert.
Székely Mózes a törökellenes hadjárat után, a „véres farsang” idején és utána egy ideig
nem kapott semmilyen kitüntetett szerepet. Valószínû, hogy ebben az idõben gazdálkodással (hiszen nagyon sok birtoka volt már abban az idõben), a lövétei vasbánya igazgatásával,
s esetleg a sófalvi sóbánya vezetésével foglalkozhatott, de komoly katonai, vagy politikai szerepérõl nem tudunk.
Visszatérve a székelyek „véres farsangjára”, csak egészen röviden ismertetem ezeket az
események, ugyanis egész nagy irodalma van, másrészt, mint ahogy fennebb is írtam, nem
tudunk arról, hogy Székely Mózes bármilyen szerepet játszott volna ezekben a szomorú eseményekben. Báthory Zsigmond az 1595. december 13-i gyulafehérvári országgyûlés munkálatainak befejezése után, mint aki jól végezte dolgát, eldöntötte, hogy Prágába fog utazni,
hogy Habsburg Rudolffal beszélje meg a további törökellenes harc lépéseit, illetve az Erdélyi Fejedelemségrõl való lemondásának feltételeit. Minden tél folyamán egy bizonyos idõtõl
fogva Báthory Zsigmond valószínû, valamilyen idegbetegség hatására, illetve ami még inkább elképzelhetõ, hogy Habsburg-párti gyóntató papja, a jezsuita Carillo atya hatására,
vagy talán a sikertelen házassága miatt (vagy lehet, hogy mind a három ok miatt együttesen)
azon gondolkodik, hogy lemond a fejedelemségrõl. Ebben az idõben ajándékozta el Báthory Hunyadi János eddig megõrzött szablyáját a firenzei hercegnek, aki néhány katonával segítette a törökellenes harcot. A szablyát a firenzei csapat vezére, Silvio Piccolimini juttatta
el a firenzei hercegnek.
Távollétében Erdély kormányzását Báthory Zsigmond feleségére, Habsburg Mária
Krisztierna fõhercegnõre és Bocskay Istvánra bízta.
A közszékelyek, értesülve a szabadságjogaikat biztosító országgyûlési oklevél visszavonásáról, felháborodásukban egyre többen kezdtek lázongani, és néhány helyen pedig kirívó
törvénytelenségeket kezdtek elkövetni. Megtámadták az alig három évtizede betelepedett
vagy a székelyek közül fõnemességre emelt nemesek udvarházait és bízva frissen kapott modern fegyvereikben, egyszerûen nem fogadták el azt, hogy újból jobbágysorba kerüljenek.
Bocskai István amikor értesült, hogy a közszékelyek mélységesen fel vannak háborodva
azon, hogy a fejedelmi szóval és oklevéllel megerõsített régi szabadságjogaikat újból megvonták és ezért kérelemmel fordultak a fejedelemhez, hogy az adott szavát tartsa be, s majd
elkezdtek szervezkedni, nem tehetett mást, hanem az ország rendjének érdekében igyekezett gyors és hatásos lépéseket tenni. Ez pedig azzal járt, hogy a lázongó székelyeket keményen megbüntették.
Az egyenes gerincû s az adott szó becsületében maradéktalanul hívõ közszékelyek azonban el sem akarták hinni azt a nagyfokú csalárdságot, hogy alig három hónap elteltével
129

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 130

(1595. szeptember 15. és 1595. december 13-a között) Báthory fejedelem és az ország rendjei egymásnak teljesen ellentmondó döntést hozzanak. Pedig a történelemben számos eset
ehhez hasonló, a legrégebbi idõktõl kezdve napjainkig. (Gondoljunk csak a legutóbbi 2006.
évi áprilisi választási kampányra, amikor az MSZP nevû parlamenti párt Magyarország lakosságát a sok ígérettel annyira megszédítette, hogy a túlnyomó többség az MSZP-re szavazott, majd az a választási gyõzelem után épp az ellenkezõjét cselekedte.) A közszékelyeknek
azonban akkor nem voltak ilyen irányú tapasztalataik, ezért felháborodásukban elkezdtek
szervezkedni azért, hogy a megígért szabadságot akár erõvel is visszaszerzik. A lázadó közszékelyek élére Marosszéken Károlyi András, míg Gyergyószéken Gál János állt.
Bocskai értesülve arról, hogy a közszékelyek a közéjük betelepedett, vagy éppen a székelyek soraiból nemességre emelt nemesek udvarházait megtámadták, a lázadás kiterjedésének megakadályozására megbízta Apafi Miklóst, Ravazdi Ferencet, Toldi Istvánt és
Bogáthi Boldizsárt, hogy katonáikkal gyorsan menjenek a lázadók közé, az elégedetlenkedõket csillapítsák le és a felkelés vezetõit példásan büntessék meg. A megtorlást Marosszékkel kezdték, ahol Toldi István és Bogáthi Boldizsár lovas katonáival végigszáguldtak a
lázadásban résztvett falvakon. A felkelõ közszékelyeket összegyûjtötték Székelyvásárhely
fõterére, majd nyársba húzták, illetve felakasztották õket. A lázadó marosszékiek vezetõjét,
Károlyi Andrást – aki amúgy nem is volt közszékely, sõt hadnagy volt a székelyek seregében
– ló farkához kötve vonszoltatták végig, majd ezt követõen lábbal az ég felé nyársba húzták.
Akit nem akasztottak fel, annak orrát lemetszették, de oly módon, hogy legtöbbször a felsõ
fogsort takaró ajkat is levágták, másokat pedig megpiricskoltak. A piricskolásról tudni kell
azt, hogy a piricskoló egy olyan keményfából készített hosszú és erõs lapocka, melynek egyik
fele olyan, mintha meg lenne élezve, a másik fele pedig vastagabb és fokosabb. Ezzel a piricskolóval kilencet ütöttek a lázadók fenekére, ami miatt voltak olyanok, akiknek a gerince is összetört, és örök életre nyomorék maradt, sõt olyan is volt, aki belehalt. A piricskolás
büntetése valószínûleg valami régi õsi székely büntetési módozat és eszköz lehetett, hiszen
épp Gyergyószentmiklóstól nem messzi van a Piricske-tetõ nevû hely.
A lázadó gyergyószéki székelyeket Lázár András árulta el, aki jelentette Apafi Miklósnak a felkelõk összes mozgását. A gyergyói közszékelyek Gál Jánossal az élen Gyergyóújfalunál gyülekeztek, majd a gyûlésezés alatt, hogy erõt gyûjtsenek, mértéktelen sörivással
próbálták saját magukat fellelkesíteni. Amikor a gyergyóalfalvi kántor, Kovács János észrevette, hogy az Apafi Miklós vezette nemesi hadak közelednek, még az éjszaka folyamán átsietett Újfaluba, hogy figyelmeztesse a közeledõ veszélyre a felkelõket. A felkelõk azonban
mire összeszedték volna magukat, hogy harcra készen összegyûljenek, Apafi katonái felgyújtották a lázadók házait, majd sorra lekaszabolták õket. Akit élve fogtak el késõbb, azt is vaskampóba vagy karóba húzták.
Csíkszék és Kászonszék székelyeirõl a krónikások nem írnak, pedig valószínû ott is lehetett mozgolódás, ismerve a csíkiak hagyományosan lázadó természetét, de tanulva a gyergyói, illetve a háromszéki megtorlásból, õk hamar letették a fegyvert.
Sepsi-, Kézdi-, és Orbaiszék közszékelyeinek megfékezésére Ravazdi György indult katonáival, aki a maroszékiek, illetve a gyergyószéki székelyeknél már leírtak szerint járt el
olyan kegyetlenül, hogy amikor alkalom adódott, a bosszúálló székelyek késõbb Ravazdit
felkoncolták. Egyébképpen a csíki székelyek is hasonló módon jártak el évekkel késõbb,
amikor a legközelebb lévõ gyûlölt Báthoryt – éppen Báthory András bíborost, és erdélyi fejedelmet, aki amúgy nem is bántotta székelyeket –, Csíkszentdomokosnál meggyilkolták.
Ha nem is vett részt Székely Mózes az ún. „székely farsangban”, de minden bizonnyal mély
nyomokat hagyhatott benne, és emberileg, lelkileg õt is nagyon megviselhették a fenti kegyetlenkedések, s talán ezzel is magyarázható, hogy 1596-ben alig lehet róla hallani. A székelyek között hagyományosan olyan nagyfokú összetartozás volt, hogy ha valaki bajban volt
egy adott faluközösségen belül, a falustársai egy emberként álltak melléje. Elég csak a székely jogról írt részeket megnézni, hogy a ház építésétõl a temetésig mennyire segítették egy130
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mást a székelyek, mely hagyomány tulajdonképpen, ha módosult is az évszázadok folyamán,
de még mindig él. Ezért elképzelhetetlennek tartom azt, hogy Székely Mózest ne rázta volna meg az a nagyfokú csalárdság és hitványság, amit a közszékelyekkel 1596. farsangjában
elkövettek.

VI. Székely Mózes
Báthory Zsigmond harmadik lemondásig

A

gyõzelmes havasalföldi hadjáratot követõen 1596. január közepén Báthory Zsigmond Prágába indult, hogy II. Rudolffal a teendõit megbeszélje. E távozás úgy néz
ki, mint egy menekülés az ország problémái elõl, ugyanis a székelyeknek szabadságjogokat ígérgetõ fejedelem sok minden gondja között valószínû megrettent attól, hogy a székely kérdésben darázsfészekbe nyúlt. Távozásának hivatalos oka ugyan az volt, hogy megbeszélje Rudolffal a törökellenes háború további folytatását. Báthory 1596. február 7-én érkezett Prágába, ahol tárgyalásokat folytatott a következõ hadjáratról, de ugyancsak itt tárgyalhatott titokban az erdélyi fejedelmi címrõl való lemondásáról, mert március 4-én már tudni
lehetett ennek a szándékát, sõt fontolgatta, hogy elválik feleségétõl, Habsburg Mária
Krisztierna fõhercegnõtõl és a papi rendbe lép. A Habsburgok tanácsosai valószínû, hogy
igyekeztek rábeszélni a fiatal és idegileg ingadozó, gyenge akaraterõvel rendelkezõ fejedelmet. A rábeszélések és ígérgetések között többek között szerepelt az is, hogy ha lemond a fejedelemségrõl, megkapja az aranygyapjas rendet és éves szinten százezer forint jövedelmet
kap úgy, hogy nem kell Erdélyország gondjaival foglalkozzon.
A tavasz azonban meghozta a török csapatokat is a Temes vidékére. A törökök ugyanis
felháborodtak, hogy az 1595-ös harcok folyamán Magyarország jónéhány várát elveszítették
Temesvártól északra, és megpróbálták azokat visszafoglalni. A törökök meg is támadták
Lippa várát, de a Borbély György vezette erdélyi seregek súlyos csapást mértek rájuk, úgyhogy a törökök 1596. május 11-én a sikertelen ostrom után vissza kellett vonuljanak.
Báthory Zsigmond hazatérve Prágából egyelõre a törökellenes harcokra koncentrál,
melynek céljából 1596. április 21-re Kolozsvárra országgyûlést hirdetett, ezen többek között
hadi adót is megszavazott az országgyûlés. Mivel a hadi készülõdésekre Báthory 32.000 tallért kapott Rudolftól, összegyûjtötte hadait, és június elején elindult Temesvár elfoglalására, melyet már évtizedek óta a törökök birtokoltak.
Báthory megérkezve 1596. júniusában Temesvár falai alá, itt fegyveres tábori gyûlést hirdetett, Temesvár ostromának megbeszélése érdekében.
Nincs tudomásunk arról, hogy Székely Mózes részt vett volna ezen a gyûlésen, vagy az
ezt követõ temesvári ostromban, pedig Székely Mózes régi katona barátairól tudunk, hiszen
ebben az ostromban a katonai vezetõk egy részét név szerint is emlegetik a krónikások, az
idõs Borbély Györgyön kívül ott volt Kornis Gáspár, Király Albert és Toldi István csapatvezér. A Temesvár melletti tábori gyûlésen Borbély György azon a véleményen volt, hogy elõször Temesvár környéki, törököktõl megszállt várakat és megerõsített településeket kell elfoglalni és ha ezzel kész vannak, csak akkor fogjanak Temesvár ostromának, hiszen a város
már akkor Európa viszonylatában is tekintélyes méretû volt, tele jól felfegyverzett török katonával. Báthory Zsigmond azonban nem hallgatott az idõs, tapasztalt katonára, hanem a
fejedelmi udvarban lévõ fiatalabb és tapasztalatlanabb udvaroncokra hallgatott, és Borbély
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tanácsát mellõzve egyenesen Temesvár ostromának fogott. Elkezdték ágyúkkal lövetni Temesvár falait és elég sokat sikerült lerombolni a falakból, de a törökök minden éjszaka újraépítették a falakat. A néhány napos ostrom után hirtelen jelentõs tatár sereg érkezett a temesvári törökök védelmére, úgyhogy a Báthory vezette erdélyi sereg abba kellett hagyja Temesvár ostromát és vissza kellett vonuljon.
A török Porta ebben az idõben egészen békülékeny volt Erdéllyel kapcsolatosan, követeket küldtek azzal a felhatalmazással, hogy amennyiben Báthory felhagy az ellenük való
harccal, elengedi Erdély adóját, sõt elismeri Erdély védõhatalmát Moldva és Havasalföld fölött, azzal a feltétellel, hogy a továbbiakban ne szövetkezzen II. Rudolffal.
Báthory Zsigmond remélve a keresztény seregek gyõzelmét, II. Rudolf szövetségese maradt, közben pedig tervezte, hogy lemond a fejedelemségrõl. Báthory 1596. szeptember közepe táján követet küldött Prágába II. Rudolfhoz, hogy az erdélyi fejedelemségrõl való lemondást készítse elõ. III. Mohamed török szultán elõkészületeket tett Magyarország elleni
támadásra, mely lépése nagy jelentõségû volt, hiszen 30 éve török szultán nem vezetett személyesen hadat a magyar várak ellen. III. Mohamed serege 1596. októberében megostromolta Eger várát, mely várat annak idején Dobó István oly hõsiesen megvédett. Nyáry Pál
egri várkapitánynak serege azonban zömmel idegen zsoldosokból állt, akik inkább a pénzért, mintsem Magyarország védelméért akarták az életüket kockáztatni. Az olasz zsoldosok közül mintegy kétszázötven katona az egri várból titokban kiszökött és a törökök táborába ment, sõt még a muzulmán hitet is felvette, mire a többi idegen zsoldos elkezdett tárgyalni a törökökkel a vár feladásáról. Az egri várkapitány hiába kérte Habsburg Miksát,
hogy segítse megvédeni Eger várát, e tehetségtelen Habsburg, akire rábízták a vár megsegítését, nem tett semmit Eger megvédésére, ezért Nyáry Pál nem tudott mást tenni, mint Eger
várát fel kellett adja. Eger elfoglalása után III. Mohamed megkímélte ugyan az egri vár magyar védõit, de a német zsoldosokat mind egy szálig lemészároltatta.
Báthory Zsigmond erdélyi csapatai 1596. október 18-án Szikszónál csatlakoztak Habsburg Miksa csapataihoz, de a tehetségtelen Miksa herceg, annak ellenére, hogy jelentõs keresztény sereggel ott táborozott, csak követõje volt az eseményeknek, a kezdeményezés a rátermettebb török szultáné volt. Mezõkeresztesnél 1596. október 23-tól október 26-ig tartó,
háromnapos öldöklõ csatában a Miksa herceg vezette mintegy 30–35.000 nyugati zsoldosból
és magyar katonából álló sereg és Báthory Zsigmond 8–10.000-es erdélyi hadserege katasztrofális vereséget szenvedett. Baranyai Decsi János szerint Miksa csapatainak száma összesen 55.000 volt, melybõl a Báthory vezette erdélyi hadsereg lovas és gyalogos katonáinak
száma 18.000 volt. A vereséghez nagyban hozzájárult az, hogy a nyugati zsoldosok, amikor
megtámadták a törökök táborát, a törökök színlelt megfutamodását látva, ahelyett, hogy az
ellenséget üldözték volna, elkezdtek rabolni, a törökök által hátrahagyott málhákat, csomagokat összeszedni. Az erdélyi hadseregbõl odaveszett szinte a teljes erdélyi testõrség 2000 székely katonája,
mely pótolhatatlan veszteség volt Erdély további védelmét tekintve, de az
erdélyiek is okultak belõle, hogy a
Habsburgok a törököket nem tudják
legyõzni. A tizenöt éves háború legnagyobb vesztes csatájában a kék darabontoknak is nevezett székely testõrökön kívül számos erdélyi fõnemes és
nemes elesett, Giczy Ferenc kormányzó és testvére János, Csáky Zsigmond,
Borbély András, az idõs Borbély
Eger vára
György fia, a gyergyószárhegyi Lázár
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István, a fejedelem székely testõreinek kapitánya, Szilvási Péter, Cserényi Mihály, Kapy Ferenc és még sokan mások. Baranyai Decsi leírása szerint a mezõkeresztesi vereséget egyértelmûen a német lovasság megfutamodása okozta. Báthory a csatvesztés után Tokajon keresztül hazament Erdélybe.
Székely Mózesrõl nem tudjuk, hogy részt vett-e a mezõkeresztesi csatában, de ebbõl az
idõbõl azt sem tudjuk, hogy a Temes-közben hagyott erdélyi katonákkal vagy Erdély védelmére maradt vissza, hiszen Báthory parancsára Erdély hegyeit Moldva és Havasalföld felé
katonákkal meg kellett tölteni.
Most látszott meg igazán, hogy a székely gyalogosakat nélkülözõ erdélyi hadsereg nem
tudja felvenni a kesztyût egy komolyabb ellenséggel szemben, ugyanis mind a két csatában,
Temesvár ostromában és a mezõkeresztesi csatában az erdélyi hadsereg létszáma még a felét sem tette ki, az azt megelõzõ havasalföldi hadjáratban részt vett erdélyi sereg számához
viszonyítva.
Báthory, valószínûleg a vereség hatására, látva, hogy az erdélyiek a többi keresztény országgal nem tudnak döntõ gyõzelmet aratni a törökökön és minden valószínûség szerint a
Habsburg császári tanácsosok rábeszélésére is, újból komolyabban kezdte fontolgatni, hogy
lemond Erdély trónjáról.
Báthory Zsigmond 1597. január 12-én ismét Prágába indult (az immár menetrendszerû
lemondási színhelyére) azzal acéllal, hogy írja alá II. Rudolfnál a lemondási okmányt. II Rudolffal folytatott tárgyalásainak az lett az eredménye, hogy végül is Báthory nem tudta elfogadni az elébe tárt feltételeket, ezért dolgavégezetlenül március elsõ napjaiban visszatért
Erdélybe. Hogy mennyire volt önkéntes szándék Báthory mindegyre megújuló lemondási
szándékaiban, vagy mivel zsarolták Rudolf környezetében, azt nem lehet pontosan tudni, de
a jezsuiták most már arra is rá akarták venni az erdélyi fejedelmet, hogy feleségétõl váljon
el. Kõvári szerint még március 4-én megkapta az aranygyapjas vitézi rendet, mely rendjelet
Rudolf személyesen akasztotta a nyakába, ami által birodalmi herceggé, a római katolikus
vallás védelmezõje és a német-római császár hûbérese lett. Ekkor ajánlották fel, hogy ha lemond az erdélyi fejedelmi címérõl, kárpótlásul 50.000 tallér éves jövedelmet kap és megkapja az oppelni és ratibori hercegségeket. (Lám-lám, a történelem mintha ismételné magát. A
Habsburgok minden áron el akarták tüntetni a független Magyar Királyság utolsó védbástyáját, Erdélyt. János Zsigmond óta ez a bekebelezési politika folyamatos.)
Báthory, hazaérve Erdélybe, országgyûlést hirdetett Gyulafehérvárra, de az 1597. április
27-re összehívott gyûlésen végül is nem mondott semmit arról, hogy mit végzett Prágában,
az országgyûlés küldöttei sem nagyon kérdezgették, mert Báthory olyan idegállapotba kerül, olyan ingerlékeny lett, hogy senki nem akart semmilyen kérdést feltenni, nehogy kérdezõsködése súlyos következményekkel járjon életére. A kedélyeket még jobban borzolta a fejedelemnek az a szándéka, hogy Váradra jezsuitákat akart betelepíteni, Erdély és a Partium
magyarságának több mint 80-90%-a ekkor valamelyik protestáns felekezethez (református,
unitárius és kisebb részben evangélikus) tartozott.
A török szultán seregei is támadták Magyarországot, Báthory Zsigmond azonban most
már személyesen nem vett részt a harcokban, hanem elküldte kegyeltjét, Jósika Istvánt az erdélyi csapatokkal, hogy Temesvár várát foglalja vissza a törököktõl. A Jósika vezette erdélyi
seregek nem értek el semmi különösebb eredményt, sõt az azelõtti évekhez viszonyítva inkább csúfos kudarcot vallottak, 1597. szeptember 27-én az erdélyi seregek hazavonultak. Báthory Zsigmondon ebben az idõben egyre jobban eluralkodott az idegbaj, félelmei voltak, rémeket látott, egyik nap le akart mondani Erdély trónjáról, másik nap meggondolta magát.
Hol Bocskainak, hol Kornisnak, hol Jósikának akarta átadni Erdély kormányzását.
Rudolf császár végül 1597. december 13-án aláírta az ígért okmányt, s az aláírt okmánynyal Báthory gyóntatópapja, Alfonzo Carillo is megérkezett Erdélybe, 1598. január 21-én. A
jezsuita küldöttség megérkezése után Báthory újból elkezdett ingadozni, mert már megint
nem tetszett neki a fejedelemségrõl való lemondás. Carillo azt is közölte Báthoryval és az
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erdélyi tanácsosokkal, hogy II. Rudolf Erdélyt rokonára, Miksa hercegre bízta, aki mint kormányzó fogja vezetni az ország ügyeit.
Székely Mózes is megjelent 1598. március 1-jén az erdélyi fejedelmi udvarban, ugyanis
Báthory Zsigmond arra kérte, hogy az udvarhelyszéki Vágásban lévõ részbirtokait kaphassa meg és ennek fejében, kárpótlásként megkaphatja a Belsõ-Szolnok vármegyei Libaton
helységet, mely ajánlatot Székely Mózes el is fogadta. A birtokcsere szentesítése végett Báthory kibocsátott egy oklevelet, melyet fennebb – a törökellenes havasalföldi hadjáratnál –
idéztem. A Belsõ-Szolnok vármegyei Libaton birtokot Székely Mózes részére be is iktatták
minden ellentmondás nélkül, de azt nemsokára elcserélte, ugyanis Libaton túl messzi volt a
többi birtokaitól: „a mint ezt a kinevezett beigtatóknak: Pathai Mátyás belsõ-szolnok vármegyei fõispánnak, és magyar-láposi Boér Istvánnak a beigtatás utáni 16-ik napon 1598-ban
Fejérvártt kelt >>introductoria et statutariá<<-ja mutatja, mely beigtatásra õk 1598-ban virágvasárnapja utáni 2-ik napon mentek ki. E birtokot Székely Mózes udvarhelyszéki kapitány
és királybíró elcserélte késõbb Novaji Szent-Páli János kolozsmegyei fõispán Udvarhelyszékben volt siklódi birtokával. Ezt bizonyítja a Pókay Balázs és Maló Gergely (Csík-, Gyergyó- és Kászonszék kir. Bírái), Petky János, Derzsi Dániel Ferencz, Nagy Pál és Nagy Dániel 1600. nov. 30-án Udvarhelytt kelt „fassionale”-ja.”218
Báthory a lemondás kivitelezése és a további teendõk megbeszélése érdekében 1598.
március 23-ra összehívta az országgyûlést, ahol ismertette a három nemzet rendjeivel, hogy
lemond Erdélyrõl és átadja az országot II. Rudolfnak, aki Miksa hercegre bízta a kormányzást és ezt követõen Erdélyt a kormányzó fogja vezetni. Az erdélyi rendek megdöbbentek
erre a lépésre, ugyanis Erdély vezetését, mint a Magyar Királyság örökösét, II. Endre király
által törvénybe foglalt ellenállási és királyválasztási jog illette meg, az ideig az összes erdélyi fejedelmet szabadon választották meg és nem a Habsburgok, vagy éppen a török Porta
által történt egyszerû kinevezéssel. Az országgyûlés küldöttei rendkívüli módon fel voltak
háborodva Báthory lépésén és dacolva akár életükkel, elkezdtek zajongani, Teke Ferenc
kolozsi fõispán bátran szembeszállt Báthoryval és kérte, hogy a szabad fejedelemségi jogáról Erdély semmiképpen ne mondjon le. A több napig tartó hosszas gyûlésezés után az erdélyi rendek végül elfogadták a Báthory és Rudolf által megkötött szerzõdést. Báthory megpróbált elbúcsúzni az erdélyiektõl, neki is fogott, hogy elmondja beszédét, de annyira meghatódott, hogy mégis el kell hagyja hazáját, hogy könnyeivel küszködve, végül is nem tudta
befejezni a beszédet, sõt az országgyûlés munkálatait sem tudta berekeszteni. Az országgyûlést végül Náprágyi Demeter erdélyi katolikus püspök rekesztette be, ugyanis jóformán be
sem rendezkedett a Habsburg-párti adminisztráció, amikor Báthory kinevezte a magyar- és
székelygyûlölõ Naprágyit Erdély püspökének. Náprágyi
amúgy cseh nemzetiségû volt és nem szerette a magyarokat, ezért a székelyek s a magyarok gúnyosan csak Náprátyinak nevezték.
Rudolf császár Erdély kormányzásának biztosítása végett, míg Miksa herceg át nem veszi a vezetést, három császári biztost – Szuhay István csanádi püspököt, a Magyar
Kamara elnökét, Istváffy Miklós alnádorispánt és a német
Bartholomeus Pezzent, az Udvari Haditanács tagját – nevezett ki, akik Habsburg Mária Krisztierna hercegnõvel
közösen fogják igazgatni az országot. Báthory a távozás
elõtt újból idegrohamot kapott, kiabált, dühöngött, a fejedelmi palotából letépett minden aranyat, ezüstöt, a magyar
királyok, fejedelmek emlékül hagyott fegyvereit elajándékozta, az erdélyi kincstárt szekerekre rakatta, nehogy az
Báthory Zsigmond
idegenek kezére kerüljön, elégette a titkos erdélyi levéltár
összes iratait [lám, hova lettek a régi magyar történelfejedelem
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münkhöz oly nagyon szükséges irataink], majd 1598. április 15-én elindult Erdélybõl, hogy
a császártól kapott birtokaira menjen.219 Báthoryval együtt távozott Hunyadi Ferenc, a fejedelem orvosa, Mindszenti Benedek, Udvarhelyszék kapitánya és fõbírája, a Báthoryak régi
bizalmas embere, Szikszai Imre és még mások. Alfonzo Carillo is követte Báthoryt (valószínû õ volt a Habsburgok beépített embere.) Az Erdélyi Fejedelemséget 1598. április 15-e és
1598. augusztus 15. között a már fent említett három császári biztos irányította, de formailag Báthoryné Habsburg Mária Krisztiernával íratták alá a különbözõ okmányokat.
Pezzen császári biztos 1598. április közepe táján Brassóba utazott azzal a céllal, hogy szerezze be Mihály havasalföldi vajdától a hûségesküt (hiszen Mihály eddig csak Báthorynak
esküdt fel), de Mihály vajda sokkal ravaszabb ahhoz, hogy ebben a bizonytalan ex lex állapotban a hûségesküvel foglakozzon, és azt üzeni Târgoviºtérõl, hogy nem tud Brassóba utazni, mert nagyon beteg.
Rudolf ugyan 1598. május 1-jén kinevezte Habsburg Miksa fõherceget Erdély kormányzójának, segítségül adva Giorgio Basta tábornokot, aki ekkor éppen kassai fõkapitány volt,
de végül is Miksa hiába készíttetett magyar ruhát, mert végül soha nem volt merészsége Erdély földjére lépni. Ez a tény önmagában jelzésértékû, hogy a Habsburgok mennyire féltek
az erdélyi magyaroktól és székelyektõl.
Székely Mózes 1598. júniusában Brassóban van, ahol a városi bíróval és a tanáccsal megbeszéléseket folytat. Brassó város bírája mellett Székely Mózes is fogadja Bartholomeus
Pezzen császári biztost. A brassói tanácskozás alatt Székely Mózes és Sennyei Pongrác arról
egyezkedik Pezzennel, hogy Rudolf császár minél hamarabb küldjön pénzt és hadakat, mert
a török Porta ha megtudja Báthory távozását és azt, hogy Erdélyt a Habsburgoknak adta át,
rövidesen támadni fog. Ezenkívül Székely és Sennyey kérte a császári biztost, hogy Miksa
herceg mielõbb jöjjön Erdélybe, ugyanis kormányzás nélkül az ország anarchiába fog merülni. A tanácskozás befejezésével Pezzen császári biztos, látva, hogy Mihály vajda csak nem jelenik meg Brassóban, Székely Mózes és Sennyey Pongrác javaslatára visszatért Gyulafehérvárra.220
Székely Mózes ebben az idõben megegyezett a brassói tanáccsal, hogy az uzoni Marolthi
György birtokait átengedi Brassó városának. Marolthi György a megállapodás elõtt valamilyen okból jobbágyi sorba került, de Székely Mózes jóvoltából újból a nemesek soraiba került, és hálából székely örökségét átadta a brassóiaknak. Marolthi bátyjával és anyjával megjelent 1598. július 3-án Brassóban, ahol a brassói tanács elõtt, ahol mindhárman kötelezettséget vállaltak az uzoni székely örökségük átengedése tárgyában. Az alábbi szöveghûen közölt magyar nyelvû oklevél azért is érdekes, mert a megállapodásból kitûnik, hogy Székely
Mózes ebben az idõben milyen nagy befolyással rendelkezett a brassói szászok körében: „En
ki vagyok Maroltj Georg. Wzony, wallom az en levelemnek rendibeben minek wtanna az
Brassay Biro es az tanachi meg beocheolwen az en wram Zekely Moyses eo kegielmekhez
valo io akaratiatth es en erettem walo teorekedesetth az iobbagisagbol kiuuel keoteles
woltam ki weottenek es az tulaydon zemelyemeth megh engettek nemessiteni, Ez okaertth
en is ez lewelem ereyben fel fogadom es keotelezem magamotth hogi mindennem eosteol
maradotth wzoni eoreoksegembõl kezemeth es iussomatth ki uewen abbol az Barassay
uranak semmi haborgatasok ne legien se magamtol se maradekimtol, hanem az eo
kegielmek birodalma alatth maraggion. Ennek nagiob bizonsagara az en anyamotth
Marolthy Kelemennetth es batyamotth Marolthy Andrast zemeliek zerentth be hivattam
Barassoba Biro uram elejbe kiknek telies akaratiokbol az feliwl megh irtth mod serentth
koteleztem magamotth. Barassoba Juliusnak harmadik napjan 1598.”221
A brassói sikertelen tanácskozást követõen Mihály havasalföldi vajda végül meggondolja magát, és 1598. június 9-én hûséget esküszik Rudolf császárnak, de egyúttal kérte a császári biztosokat, hogy a fenyegetõ török és tatár seregek ellensúlyozására Erdély legjobb katonáját, Székely Mózest küldjék Havasalföldre, ugyanis nincs alkalmas kapitánya, aki seregeit vezetni tudná.
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Habsburg Mária Krisztierna elhatározza, hogy õ is elhagyja Erdélyt, eladja birtokait és
1598. augusztus 13-án elhagyva Gyulafehérvárt Kolozsvárra távozott, mert onnan akarta
folytatni útját nyugat felé, ugyanis hiába, hogy hivatalosan õ lenne Erdély kormányzója, mivel a régi megszokott erdélyi udvar sem a régi, megijedt a kormányzás terheitõl, s el akart
menekülni az egyre inkább kaotikus állapotba kerülõ országból.
Bocskai István vezetésével az erdélyi politikusok és katonák egy szûk csoportja, látva,
hogy milyen kaotikus állapotok felé halad Erdély kormányzása, elkezdtek tanácskozni, hogy
valamilyen módon Báthory Zsigmondot hozzák vissza Erdély trónjára, mert a Habsburgok
tehetetlenségénél még õ is sokkal jobban használ az ország érdekeinek. A tanácskozók szûk
csoportjában ott találjuk Székely Mózest is, a Báthoryak régi, megbízható katonáját.222
Az erdélyi fejedelmi tanács elhatározza, hogy ismét megsürgeti Miksa fõherceg Erdélybe
való jövetelét, de még aznap, 1598. augusztus 20-án megtudják, hogy Báthory Zsigmond –
akit a Habsburgok majdnem fogságban tartanak Oppelnben, mert még lovagolni sem engedték ki a várból – régi hû emberei segítségével megszökött. A kalandregénybe illõ szökés azt
bizonyítja, hogy azon túl, hogy Báthory Zsigmondról sokszor és sokan leírták, hogy elég kiszámíthatatlan, idegbeteg ember volt, a háttérben azonban valami nagy gazemberség is kellett álljon, melynek mozgatórugója a Habsburg udvar, mely régóta igyekezett a Magyar Királyságból megmaradt Erdélyt bekebelezni. Báthory sikeres szökését Bocskai István és a fent
említett szûk csoport is támogatta, mert paripákat küldnek Zsigmond megsegítésére. Bocskai
leghûbb emberét, Macsédi Benedeket küldte Oppelnbe Báthory szökésének megsegítésére.
Macsédi, Báthory és egy lovász, lóháton, nagy titokban késõ éjjel távozott Lengyelország irányába. Báthory szolgának öltözve, egy bozontos bundával borított köpenyt terített magára,
hogy még jobban el tudja titkolni személyét, Macsédinak õ szolgálta fel az ételt Krakkóban
és egész úton végig eltitkolta, hogy õ lenne a fejedelem. Báthory az oppelni udvarban hagyta kincseit, azzal a hagyatkozással, hogy hûseges emberei, Szikszai Imre és udvari orvosa, Hunyadi Ferenc az Erdélyi Fejedelemség és személyes kincseit szállítsák vissza rejtett utakon
Erdélybe. A szállítás közben Tokaj környékén Báthory kedvenc apródjait – Eördögh Boldizsárt és Dezsõfi Jánost – a kincsekkel együtt a Habsburg-pártiak elfogták, de végül Miksa
herceg elengedte õket.
Nagy lehetett a meglepetése Mária Krisztierna hercegnõnek, amikor 1598. augusztus 21én este Báthory Zsigmond felkereste kolozsvári lakosztályában, ugyanis Báthory hivatalosan a sziléziai Oppelnben kellett volna legyen. A meglepetés után jött a kibékülés, úgy hogy
egy darabig a Habsburg hercegnõ csak nem akarta elhagyni Erdélyt.
Báthory már elõre értesítette Macsédi István útján a hozzá még mindig hûséges embereit, hogy haza fog jönni Erdélybe, ezért a Bocskai István köré csoportosuló elégedetlenek
elkezdik összegyûjteni fegyvereseiket Szászsebesre. A szászsebesi táborban gyülekezõ székely fegyvereseket Székely Mózes eskette fel Báthory Zsigmondra. Az a tény, hogy székely
fegyvereseket Székely Mózes eskette fel Báthory Zsigmond hûségére, azt is bizonyítja, hogy
mennyire alaptalanok azok az utólagos – több száz év utáni történészi – vádaskodások, miszerint a székelyek nem szerették Székely Mózest. Bizonyára voltak olyanok is, akik nem
szerették a vitéz székely katonát, de a többségük valószínû, hogy felnézett rá. A szászsebesi
tábori országgyûlésen az erdélyi rendek 1598. augusztus 22-én visszafogadták Báthoryt fejedelmüknek. Rudolf biztosainak amint tudomására jutott a szászsebesi döntés, 1598. augusztus 24-én összepakoltak és elmenekültek Gyulafehérvárról.
Az erdélyi országgyûlés néhány nap múlva megint ülésezik, ezáltal Tordán, ahol az erdélyi
rendek, ha feltételekkel is, de elfogadták Báthory Zsigmondot fejedelmüknek. Egyedül csak
Várad Habsburgokhoz húzó kapitánya tagadta meg a hódolatot Báthorynak. A váradiak két
tûz közé kerültek, mert egyrészt szembefordultak Báthoryval, másrészt pedig a török Porta, kihasználva az erdélyi kaotikus állapotokat, elérkezettnek látta az alkalmat arra, hogy visszafoglalja a Váradtól délre lévõ partiumi területek fontosabb várait, melyeket Borbély György és
Székely Mózes törökellenes hadjáratával 1595-ben visszaszerzett. Szaturdzsi Mehmed parancs136
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noksága alatt a török seregek 1598. szeptember hónap folyamán elfoglalják Csanád, Nagylak
és Arad várait, majd Várad felé vonulnak, azzal a céllal, hogy foglalják el Partium legerõsebb
várát, melyet Erdély kapujának is neveztek, és melyet a monda szerint Szent László királyunk
alapított.
Közben Habsburg Miksa is elküldte Zagyvai Miklóst, a kassai városkapukért felelõs porkolábját Báthory Zsigmond fejedelemhez, azzal az üzenettel, hogy õ is szívesen ad segítséget a keresztényekre rátörõ törökök elleni harcban, ha az erdélyiek is mindent megtesznek
azért, hogy Váradot megvédjék. Miksa ezzel az üzenettel párhuzamosan elindította Giorgio
Basta vezetésével a magyarországi és egyéb zsoldos seregeit Szatmár felé.
Báthory Zsigmond Várad irányába küldte Csáky Istvánt és Székely Mózest az erdélyi seregek élén, egyrészt azért, hogy a váradiakat emlékeztesse az alattvalói hûségre, másrészt
azért, hogy megzavarja a törökök Várad elleni ostromát, harmadrészben azért, hogy a Habsburg csapatok ne vonuljanak még nagyobb számban be a várba, mert ezzel Erdély elveszíthette volna nyugati védõbástyáját. A többnyire Habsburg-párti váradi várvezetõség azonban
nem engedte be Báthory követeit, hanem ehelyett Nyáry Pál és Réder Menyhért vezetésével mintegy kétezer császárpárti katonát szállásoltak el a várban.
A török csapatok Szaturdzsi Mehmed vezetésével 1598. szeptember 29-én megérkeztek a
váradi várhoz és nekifogtak a vár ostromának. Székely Mózes Várad ostroma elõtt már Somlyó vára (Szilágysomlyó) mellett táborozott nagy székely sereggel, de amint megtudta, hogy a
török sereg közeledik, közelebb vonult csapatával. Székely „Mózes itteni idõzése közben, október 4-én, hetvenöt székelyt küld ki, hogy vessenek tõrt a törököknek. Ezek ki is vonulnak, és
egy közeli leshelyrõl megpillantanak száz törököt és ugyanannyi tatárt, amint Misle falu környékén kószálva zsákmányolnak, fosztogatnak. Megvárják, amíg amazok minden takarójukat
és zsákukat telegyömöszölik, és teherhordó lovaikat megrakják; ennek megtörténtével váratlanul rajtuk ütnek, száznál is többet levágnak közülük, huszonötöt foglyul ejtenek, több mint száz
lovat zsákmányolnak, és igy prédával megrakodva térnek vissza Mózeshoz. Mózes néhány törököt és tatárt az akkor már a kolozsvári táborban tartózkodó Zsigmondhoz küldött.”223 Maga
Báthory Zsigmond fejedelem megtudva, hogy Váradot a törökök el akarják foglalni, Déváról
elindult mintegy 15.000 fõs sereg élén a váradiak megsegítésére. Báthory a Sebes-Körös völgyében lévõ Sebesvárban szállt meg, majd október 7-ét követõen tárgyalásokat kezdeményezett a
török csapatok vezetõjével, Szaturdzsi Mehmeddel az ostrom beszüntetésérõl. Közben az erdélyi országgyûlés is összeült Sebesváron 1598. október 31-én, azzal a céllal, hogy az Erdélyi Fejedelemség vissza kellene térjen a török Porta fennhatósága alá, hiszen a Habsburgok úgy sem
tudják megvédeni Erdély lakosságát és gazdaságát, de végül az országgyûlés nem tudott dönteni ebben a kérdésben.
Szaturdzsi Mehmed látva, hogy Váradot nem tudja elfoglalni, mivel a védõk
szívósan védekeztek, másrészt az erdélyi
hadsereg is közben zavarta a törököket és
mivel a tél is közeledett, feladta Várad
ostromát és hazavonult csapataival a török fennhatóság alatti területekre, ami
miatt nemsokára selyemzsinórral „jutalmazták” meg a Portán.
Az idegbeteg Báthory Zsigmond 1599.
január elején újból követeket küldött II.
Rudolf császárhoz, mert szerette volna a
szökését megmagyarázni és kiengesztelni
a Habsburg uralkodót. Közben az erdélyi
országgyûlés is összeült, mert a rendek látVárad ostroma
ták azt, hogy Báthory megint elkezdett in137
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gadozni, és elhatározták, hogy õk is követeket küldnek Rudolfhoz. Az erdélyi követség vezetõje Bocskay István és Náprágyi Demeter püspök volt.
Báthory Zsigmond ugyanakkor elkezdett azon gondolkodni, hogy mégsem kellene a
Habsburgokra bízni az ország sorsát, ezért rokonlátogatás ürügyén hazahívta Lengyelországból Erdélybe unokabátyját, Báthory Andrást. Báthory András bíboros Báthory István
lengyel király és erdélyi fejedelem neveltje, okos és tanult ember volt. Báthory András elfogadta Zsigmond meghívását, és 1599. február 18-án kereskedõnek álcázva magát megérkezett Kolozsvárra, s elfogadta a felkérést is, hogy legyen Erdély fejedelme..
Báthory Zsigmond 1599. március 21-re összehívta az erdélyi országgyûlést Medgyesre,
ahol bejelentette, hogy lemond Erdély trónjától, mert Lengyelországba fog költözni sógorához, Jan Zamoyskihoz, és ajánlotta a rendeknek, hogy helyette rokonát, Báthory Andrást
válasszák meg fejedelemnek. Az erdélyi rendek 1599. március 29-én somlyai Báthory Andrást megválasztották Erdély fejedelmének. Ezt követõen nem sokkal Zsigmond és felesége
távoztak Erdélybõl. Báthory Zsigmond ezekkel az idegbajos lépésekkel egyre jobban a bizonytalanság, a káosz és az anarchia irányába taszította Erdély társadalmát.

VII. Székely Mózes
Báthory András fejedelem idejében

B

áthory András bíboros 1566 körül született Erdélyben a somlyai Báthoryak ágából,
és egész kora ifjúkorában, 12–13 évesen a jezsuitáknál Lengyelországban kezdte
meg tanulmányait. A történelemben hol András, hol Endre néven emlegetik, mely
zavar abból fakad, hogy a latin Andreas név a magyaroknál lehet különönálló név. Mi magyarok különbséget teszünk a két név között, tehát az egy családban született fiuk közül az
egyik lehet Endre, a másik pedig András. Báthory András a jezsuiták iskolájába járva, a Jézus Társaságba is belépett, és nagybátyja jóvoltából egészen fiatalon a poroszok segédpüspöke lett. Ezt követõen Báthory András 1583-ban Rómába utazott, mert megpróbálta rávenni a római pápát, hogy Báthory István törökellenes hadjáratában adjon segítséget. A katolikus kereszténység feje
azonban nem adott semmilyen támogatást Báthory István
törökellenes terveihez, de Báthory András a hosszas római
tartózkodás alatt mégis elért egy nagyon fontos papi rendfokozatot, ugyanis a pápa bíborossá nevezte ki. 1586-ban
újból Itáliába utazik, szintén István király megbízásából, de
mire Rómába ér, megtudja, hogy nagybátyja idõközben
meghalt. Báthory András az itáliai évek alatt beült az egyetemek padjaiba is, de nagybátyjától eltérõen nem nagyon
értett a harcmûvészetekhez, és fõleg semmilyen gyakorlata
nem volt a fegyveres harc terén.
Ilyen elõélettel, anélkül, hogy kellõképpen ismerte volna Erdélyt s fõleg az ottani politikai viszonyokat, mégis
unokaöccse felkérésére igent mondott a fejedelmi címre, az
országgyûlés 1599. március 28-án meg is választotta. BáthoBáthory András
ry András még arra is hajlandó lett volna, hogy elfeledve bí138
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borosi palástját, elvegye Habsburg Mária Krisztierna fõhercegnõt is feleségül, aki még el
sem vált Zsigmondtól, de a fõhercegnõ a felkérést visszautasította. A Habsburg fõhercegnõnek elege lett a Báthoryakból, de Erdélybõl is, és 1599. április 18-án Alfonzo Carillo jezsuita pap kíséretében örökre elhagyta Erdélyt.
Báthory András erdélyi fejedelem szeretett volna mindkét nagyhatalommal, mind a
Habsburg Birodalommal, mind a Török Birodalommal jó viszonyt kialakítani, de a Habsburgok szóba sem akartak állni vele. Ezt nem is lehet csodálni, hiszen nem olyan régen még
Báthory Zsigmond azért küldte követeit – Bocskai Istvánt és Náprágyi püspököt – a prágai
udvarba, hogy Erdélyt átengedi II. Rudolfnak.
Báthory Andrásnak nem volt más választása, mint hogy elkezdte tárgyalásait – követei
útján –, az Erdélyi Fejedelemség szövetségkötését a török Portával. A tárgyalások gyorsan
haladtak elõre a török Portával, úgyhogy 1599. augusztus 20-án a török szultán kiállította
Báthory András nevére az athnámét, vagyis a fejedelmi szerzõdéslevelet.
A Kárpátokon túli két román vajdaság is elismerte Báthory Andrást Erdély fejedelmének, sõt 1599. augusztus 14-én Mihály havasalföldi vajda és bojárjai Tirgoviste várában hûségesküt tettek Ravazdy György és „a vlach nyelvben járatos” Vitéz Miklós erdélyi küldöttek elõtt. Mihály vajda azonban már a hûségeskü pillanatában tudta, hogy nem mond igazat, hiszen már ezt megelõzõen élénk tárgyalásokat folytatott követei útján II. Rudolffal egy
Erdélybe való betörés felõl.
„Ezt az egyezést megértvén Rudolphus secundus, igen báná, látván, hogy Erdély tölle el
akar szakadni; melynek ellene is álla, mert legottan Mihály vajdának ira és parancsola: hogy
hamarsággal készüljön, és Báthori Andrást az országból verje ki, hogy az ország a törökkel
ne égyezzen meg. Melyet értvén Mihály vajda, igen hamarsággal szép hadakat készítte, és
igen titkon a székelyeknek is levelet külde, azoknak kiket az urak 1596-k esztendõben nagy
vérontással jobbágyság alá hajtottak vala.”224 Habsburg Rudolf folytatva az eddigi eredményes Habsburg-próbálkozásokat a Magyar Királyság és ennek részét képezõ Erdély bekebelezésére, minden lehetõ alkalmat kihasznál a magyar nemzeti érdeket megtestesítõ Báthoryak eltávolítására. A raguzai Giovanni de Marini Polival való levelezésbõl kiderül, a
raguzai, 1598. augusztus 28-i levelében azt tanácsolta Rudolfnak, hogy „ígérje meg a székelyeknek a Báthoriak által visszavont szabadságok visszaállítását és bizza meg a havaselvi vajdát.”225 Mihály vajda ezt követõen lázas tárgyalásokat folytatott 1599. augusztus és szeptemberéig II. Rudolf embereivel, hogy az Erdélyi Fejedelemséget foglalja el, mint kormányzó.
Mihály vajda pedig mindenféle ürüggyel húzta-halasztotta a tárgyalásokat az erdélyi követetekkel, úgyhogy az erdélyi követség több mint két hónapot tartózkodott Havasalföld fõvárosában. A hûségeskü és mindenféle ígérgetések mellett, a havasalföldiek még oklevélben
is biztosították Báthory Andrást jó szándékaikról. Mihály vajdát azonban nemcsak a prágai
udvar, hanem egyes erdélyi urak és a székelyeknek egy része is biztatta, hogy Rudolf, mint
magyar király nevében foglalja el Erdélyt, térítse a Habsburgok oldalára, a török Portával
való egyezkedést pedig szüntessék meg. „Eközben Báthori András az Portára béküldé elöljáróban Gávai Miklóst és Budai Ferencet követségen; de az míg azok ide bészerzék az békességet, ezalatt amaz istentelen Mihály vajda Havasalföldébõl késõn õsszel, Szent Gál-nap
tájban kijöve Báthori Andrásra, némely erdélyi urak hívására és árultatására, kiknek az Isten rendszerént megfizete azután; kik azért hívák Mihály vajdát ki, hogy õk mégsem akarnak vala az némettõl elszakadni és törökkel megbékélni.”226
A római pápa küldötte, Malaspina püspök rávette Báthory Andrást, hogy ne folytassa a
barátkozást a törökökkel, hanem csatlakozzon a törökellenes táborhoz, amit a bíboros fejedelem meg is ígért, ugyanis neveltetése miatt jobban húzott a katolikus keresztényekhez,
ezért Rudolf császárral is igyekezett kibékülni. Báthory András el is küldte a nagy szónoki
tehetséggel megáldott Kakas Istvánt, hogy a prágai udvarral a békekötést készítse elõ, de
Habsburg Rudolf azonban nem akart õszintén megbékülni, mert elérkezettnek látta az idõt
arra, hogy Erdélyt megszerezze.
139
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A túl jóhiszemû Báthory András habár megtudta, hogy Mihály vajda Erdély ellen haddal készül fejedelemségének megbuktatására, egyszerûen nem hitte el Béldy János erdélyi
tanácsos és Herchsel András brassói bíró tájékoztatását, hanem ehelyett egyszerûen elment
az Ompoly völgyébe pisztrángot fogni. Sõt a brassói bíró testvérének, Herschel Kristófnak
a bíboros-fejedelem még száz aranyat is adott, hogy ne legyenek gondjai Rudolf császár felé való útjában. Nem törõdött azzal sem, hogy Rudolf császár hatalmas pénzügyi segítséget
küldött Mihály vajdának, mintegy hetvenezer aranyforintot, sõt a pénzszállításhoz szekereket és õrséget biztosított. Pedig ezalatt Mihály havasalföldi vajda már javában toboroztatott
Báthory András ellen, pénzzel és ígérgetéssel az erdélyiek közül jónéhány kipróbált katonát
maga mellé állíttatott, de még ezek közül sem mondta el mindegyiknek, hogy pontosan mire készül. Mihály táborában a legjobb székely és magyar katonákat lehet látni: Makó
György, Makó Gergely, Lugosi Ferenc, Tamásfalvi János, Nagy Demeter, Horváth György,
Kis János, Kidei Péter, Szindi János, Tárkányi István és még sokan mások. A többségében
székely katonákról írja Szamosközy István, hogy „jobban értettek a katonáskodáshoz, mint
amennyire a hazájuk iránti kötelességüknek és hûségüknek tudatában voltak.”
Báthory András a havasalföldi vajda készülõdése ellenére ebben az idõben fõleg csak
meggyilkolt testvére, Báthory Boldizsár végtisztességével, újratemetésével foglalkozott. A
bíboros fejedelem Gyulafehérvárra szállíttatta testvére holttestét, s a lengyelországi
Wartenburgban tiszteletére templomot emeltetett, sõt Báthory Boldizsár és saját maga részére alabástromból szobrot is emeltetett ebben a templomban.
Mihály vajda, hogy megtévessze és elaltassa Báthory András éberségét, Sennyei Pongrác útján fogadkozott, hogy mindenképpen Báthory hûségén akar maradni és felajánlotta, hogy ha
kell, elküldi feleségét és Petraºcu nevû fiát kezesként a szövetség megerõsítése végett. Ekkor
azonban Mihály vajda már csapataival gyülekezett a Kárpátok átkelõ hágói felé, sõt elküldte
székely kapitányait, hogy a székelyföldi elégedetlenkedõket lázítsák fel. Igaz, hogy a székely katonák mellé román és szerb „megfigyelõk” is kísérték ezeket a székely katonákat, nehogy véletlenül valamelyik elárulja a készülõdõ haditervet. Ezzel egyidõben, hogy még jobban elaltassa
Báthory figyelmét, elküldte Erdélybe Damjan nevû kincstartóját és Brad nevû bojárját, ezért,
hogy engedélyt kérjen Magyarország felé vonulni, mert állítása szerint szeretett volna Rudolf
császár segítségére kelni a magyarországi harcokban. Nem sokkal késõbb újabb követséget küldött szintén hasonló megtévesztéssel Mihai crajovai [Craiova magyar neve Délkirálymezõ, évszázadokon keresztül a Magyar Királysághoz tartozó Szörényi bánságának központja] bán és
a rácországi születésû (ma szerbiai) Rácz György vezetésével, akiknek azt mondta, hogy megváltoztatta a haditervet, és mivel Magyarország túl messzi van, ehelyett Bulgária felé fogja megtámadni a törököket. Makó György és társai közben a Habsburg-párti székelyek közé mentek Háromszék, Csík-, és Gyergyószék székelyeihez, akik azonban nem tudták elfeledni, hogy
nem is olyan régen Báthory Zsigmond és az erdélyi országgyûlés 1595. szeptember 15-i határozatával ünnepélyes keretek között megadta az összes székelynek a szabadságjogokat, majd a
véres harcokat követõen, amikor a törököket sikerült kiûzni,
még abban az évben, december 13-án az ünnepélyes ígéretet
egyszerûen megsemmisítették, sõt aki ellenszegült, azt keményen megbüntették. Makó György és társai a székely szabadság
visszaállításával Rudolf, mint – szerintük – törvényes magyar király oldalán fognak harcolni, és Mihály vajda, mint helytartó
csak Rudolf elképzeléseit fogja megvalósítani. A véres székely
farsang következménye az, hogy végletesen megosztotta a székelyeket, ugyanis a szabadság édes madzagjával rángatták bele
egy olyan polgárháborúba, ahol nemsokára székely a székely elMihály vajda
len küzdött.
140
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Mihály vajda 1599. október 15-én a havasalföldi Ploieºti melletti táborból 25.000 fegyveresre becsült hadával megindult Erdély felé a Bodzai szoroson keresztül. Egy hét sem telt
bele, és Mihály vajda serege bent volt a Barcaságon, 1599. október 22-én csapatai már feldúlták Béldy János udvarházát, Béldy ugyanis jó kapcsolatokat ápolt Mihnea vajdával, aki
Mihály vajdának ellenlábasa volt. Ezt követõen pedig kezdték feldúlni a barcasági településeket. Ezzel párhuzamosan Mihály vajda egyik vezére, Baba Novák Erdélyt egy másik pontján támadta meg, és Vöröstoronynál Szeben irányába hatezer fõnyi hajdúcsapatával feldúlta az egész környéket, felégetve a szászok falvait.
Báthory András csak ekkor kezdett el kapkodni Erdély védelmének megszervezésében,
amikor Mihály vajda csapatai már bent voltak Erdélyben, és megbízta Székely Mózest, hogy
500 lovas kíséretében figyeltesse a havasalföldiek hadmozdulatait. Mindenfelé parancsot
küldött ki, hogy Szászsebesnél minden katona ragadjon fegyvert, gyûljön táborába, hogy a
havasalföldi betolakodókat tudják megállítani. Figyelmeztetõ üzenetet mellékelt, hogy mindenkit szökevénynek és hazaárulónak fog tekinteni, aki a sürgõs táborba szállásból kivonja
magát. Futárokat menesztett a székelyek felé is, de éppen Erdély legnagyobb ütõerejû katonaságát alig három éve alázták meg a véres farsang alatt. Õsi magyar és székely hagyományoknak megfelelõen véres kopját hordoztatott körül Marosszék és Aranyosszék székelyei
között, valamint a többi székely székek területén is, de a székelyek nagy része, az idõ rövidsége miatt is, nem jelent meg a szászsebesi táborban.
Eleinte Csík- és Gyergyószék székelyei nem vonultak Mihály vajda táborába sem, mert
nem kaptak semmilyen biztosítékot arra vonatkozóan, hogy követeléseiket teljesíteni fogja,
és csak akkor vonultak a havasalföldi vajda táborába, amikor Mihály vajda megígérte, hogy
oklevélben rögzíti a székelyek szabadságjogait és a székelyek megfékezésére még János
Zsigmond idejében felépített Udvarhely és Várhegy várát lerombolhatják, a székelyek boszszantására az elõbbinek Székely támadt, az utóbbinak Székely bánja nevet adták. A háromszéki Nagyborosnyó és Lécfalva közelében lévõ Székely bánja várát a Mihály vajdához csatlakozó székelyek le is rombolták és ezt követõen ez a vár nem szerepel a krónikákban. Mihály vajda már 1599. júliusától készült Erdély elfoglalására, mert még magyar íródeákokat
is alkalmazott udvarában, hogy levelezni tudjon az erdélyiekkel és az erdélyiek katonailag
legerõsebb népét, a székelyeket meg tudja nyerni szándékainak, pedig a vajda egyébképpen
jól beszélt magyarul. Darai Jánostól, a havasalföldi vajda íródeákjától lehet tudni, hogy a
székelyek megnyerésére még az alábbi megtévesztést és hamisítást is felhasználta: „Erre a
következõ eszközökhöz nyúlt: határozottan kérte tõlem, hogy õfelsége [Rudolf császár] nevében oklevelet állítsak ki, amelyben fogadja meg a székelyeknek az õsi közösségi jogok és
szabadságok [visszaállítását], abban a formában, amelyben azokat Magyarország szent királyai adományoztak nekik és a Báthoriak majd visszavontak […] én, a körülményekhez mérten, meghamisítottam õfelsége [a császár] pecsétjét és aláírását, elvégezvén ezt Örmény Péterrel egyetemben.”227 A hamisítás olyan jól sikerül, hogy amikor Mihály vajda bekérette Hamar István székely nemest, hogy mondjon véleményt az oklevélrõl, az meg volt gyõzõdve arról, hogy egy eredeti oklevelet lát. Az utókorra sajnos nem maradt Mihály vajda Rudolf császár nevében kibocsátott „oklevele”, de a szabadságlevél kibocsátásának tényét éppen az
oklevél hamisítója hagyta hátra az utókornak. A székely tömegek, amint meglátták Mihály
vajda Rudolf császár nevében kibocsátott, szabadságjogaikat biztosító pecsétes oklevelét,
tömegesen álltak a havasalföldi vajda oldalára. A csíki-, gyergyói-, és háromszéki székelyek
egy részének csatlakozásával Mihály vajda 23-25.000 fõnyi serege még jobban megnõtt, és
folytatta útját Szeben felé, ahol egyesült Baba Novák seregével.
A bíboros fejedelem is kiindult Gyulafehérvárról hadaival 1599. október 22-én
Sellemberk (németül Schellemberg) irányába, és négy napos út után Szeben melletti táborba ért, de csapatainak létszáma jóval kisebb volt, mint Mihály vajda csapata. A krónikások
leírásai szerint az erdélyiek serege mindössze 9.000 fõt tett ki. Báthory András az erdélyi
csapatok vezetését Kornis Gáspárra bízta. Ezzel azonban ki is merült Báthory hadtudomá141
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nya, mert amikor a schellembergi mezõn a két sereg találkozott, a békéltetési tárgyalásokra
éppen serege egyik vezérét, Székely Mózest és Bogáthi Menyhértet küldte el, ami elég nagy
baklövés, mert fogságba is eshetett volna az erdélyi hadsereg parancsnoka. „A bíboros Székely Mózest és Bogáthi Menyhértet küldte; az elõbbi híres vezér volt, akit a korábbi évek során Valachiában folytatott vitézkedése révén a vajda is elõnyös oldaláról ismert; az utóbbi
elõkelõ családból származó, derék ifjú. Mihály viszont két hírneves bojárt küldött: Bradát és
Gregorcia Postelniket.”228 Székely Mózes az 1599. október 27-i schellembergi tanácskozáson
Bogáthival együtt igyekezett rávenni Mihály vajdát arra, hogy álljon el a fegyveres összeütközéstõl, hivatkozva arra, hogy két keresztény állam hadserege nem egymás ellenében, hanem a törökök ellenében kellene harcoljon. Székely Mózes a tárgyalás folyamán hangsúlyozta, hogy az Isten csak az igazságos háborúknak kedvez, az igazságtalanokat ellenzi, másrészt pedig az erdélyiek semmilyen jogtalansággal nem bántották Mihály vajdát, sõt már
uralkodásának kezdete óta segítették, ezért jobb lenne, ha a bizonytalan hadakozás helyett
a biztonságos barátkozásukat választaná. Székely Mózes figyelmeztette a havasalföldi vajdát
arra, hogy az emberi dolgok mulandók és jobb lenne, ha megelégedne a saját tulajdonával,
minthogy a fékezhetetlen nagyravágyással minden eddig elért eredményét semmivé foszlassa, miközben a jog és a méltányosság is azt mondja, hogy egy baráti országot ne támadjon
meg. Székely Mózes a tárgyalás végén pedig végül azt ajánlotta, hogy mivel a bíboros fejedelem is azon van, hogy megegyezzen Rudolf császárral és közösen harcoljanak a kereszténység ellenségével, ezért a jelenlegi háborút ne folytassák.
Dr. Szádeczky Lajos Báthory András bíboros fejedelem személyiségérõl egy nagyon érdekes megjegyzésre hivatkozik „Gróf Illésházy Feljegyzéseiben”, mégpedig nem kevesebbet
állít, hogy a bíboros maga ajánlotta a vérontás olyan elkerülését, hogy a két vezetõ vívjon
meg egymással, de a katonák többségét a háborúskodásból hagyják ki: „kívánta a vajdától
Báthory cardinál, hogy ketten megvínának s ne veszessék a keresztyénséget, de Mihály vajda nem akará.”229 Lám-lám, Mihály vajda talán nem is volt olyan nagy vitéz, mint ahogy a román történetírás állítja, s talán Báthory András sem volt hiányában minden hadi tudománynak, fõleg a párbajozásnak.
Mihály vajda lényegében a tárgyalási szándékot elutasította, és bízva saját fegyveres erejének hatalmában, illetve Rudolf császár támogatásában, csak abban az esetben halasztotta
volna el a háborút, ha Báthory András lemond az erdélyi fejedelemségrõl és az erdélyiek fizetnek neki 100.000 forint hadisarcot. Ezt követõ nap, csütörtök reggel, 1599. október 28-án
Székely Mózes és Bogáthi visszatértek Báthory András táborába, mint ahogy a havasalföldi
követek is Mihály vajda táborába. A római pápa küldötte, Malaspina bíboros ugyan próbálkozott újból egy békéltetési kísérlettel Báthory Andrásnál, de minden eredmény nélkül. Báthory Zsigmond egykori bizalmas embere, „egy Szikszai Imre nevezetû ember – hájassága
miatt nem is annyira ember, mint inkább disznó –, aki, bár nem volt tanácsosi rendû, hiszen
gyomrossága és alacsony származása miatt erre a méltóságra nem is lett volna alkalmas”230,
megpróbálta ugyan rávenni Báthory Andrást, hogy legalább õ vonuljon egy biztonságosabb
helyre, de a fejedelem errõl hallani sem akart. A bolgár nemzetiségû Malaspina bíborost az
erdélyi magyarok nagy része nem a római pápa küldöttének tartotta, hanem egyszerûen a
Habsburgok ügynökének, mint ahogy Náprágyi Demeter püspököt is. Báthory András rábízta ugyan az erdélyi hadsereg fõvezérségét Kornis Gáspárra, de a Szeben városa és
Schellemberg falu melletti téren õ maga is tevékenyen irányította a csapatmozdulatokat.
„Az erdélyi sereg Szebentõl dél-keletre, a Szeben folyó jobb partján, az u.n. Borgewiesén
foglalt állást, úgy hogy egyrészrõl a város, másrészrõl a Szeben folyóra támaszkodott, a mi
által némileg védve, másrészt azonban szabad mozgásában akadályozva volt. Hadi állást tekintve határozott hátrányban volt a vajda seregével szemben.”231
Báthory András seregének közepére a legmegbízhatóbb emberét, Székely Mózest állította, aki az erdélyi lovasság és a lengyel lovasság „valamennyiük közös parancsnoka a kiváló hûségû és közismert bátorságú Székely Mózes volt.”232 Székely Mózes alvezérei Lévai Fe142
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renc, Becz Tamás és Csomortányi Tamás is, mind székelyek voltak, mint ahogy a székelyek
voltak a fejedelmi testõrség katonái is, élükön Sibrik Gáspárral. Báthory András seregében
Erdély legvitézebb katonáit találjuk: Aradi György (a brassói szászok parancsnoka),
Perussith Mátyás és Thuri Ferenc (a székely kék darabontok parancsnokai), Huszár Péter
és Tahy István (az erdélyi magyar nemesek bandériumának vezetõi), Lázár István, Barcsai
András, Szemere Mihály, Petki Farkas, Bessenyei István, Sennyei Pongrác, Mindszenti Benedek, Tholdi István, Ravazdi György, Bodoni István és még sokan mások. Az erdélyi sereg
fegyvereseinek létszáma azonban mindössze kilencezer fõ volt, míg Mihály vajda oldalán
36.000 fegyveres volt. Igaz, hogy Mihály vajda sergének egyharmada, több mint 10.000 ember székelyekbõl állt.
A schellembergi csatatéren Mihály vajda csapatában is ott találjuk Erdély legvitézebb székely és magyar katonáit: Makó György vezérsége alatt olyan katonák, mint: Lugosi Ferenc,
Nagy Demeter, Horváth György, Gyulai Mihály és Novák Farkas. Mögöttük sorakoztak fel
Mihály román és kozák lovasai, hogy végül a hátvédet szintén a székelyekbõl álló gyalogság
zárja.
A schellembergi csata kezdetén egy erdélyi román származású õrszem, Szalasdi Dániel
helyét elhagyva Mihály vajda táborába átállt (akit tettéért késõbb Székely Mózes kivégeztetett), pedig épp Báthory Zsigmond emelte õt az erdélyi nemesek sorába. A rossz elõjelû árulást követõen Baba Novák rác (szerb) lovasai támadták meg Báthory András csapatát, de
Lázár István dzsidásai a rácokat visszavetették. Erre válaszképpen Makó György székely és
magyar lovasai intéztek ellentámadást az erdélyiek ellen. Ekkor „a vajda lovasságának másik része Székely Mózes középen elhelyezett hadsorai ellen indult erõteljes rohamra. Itt
megint szörnyû vérontásra került sor, és mivel nem csekély dolog forog kockán, mindkét
részrõl ádáz hevességgel öldökölték egymást. Magyar küzdött itt a magyar ellen, és miközben egyik részrõl menteni, a másik dúlni akarták a hazát, egyforma istenességgel és istentelenséggel tusakodtak. Végül is, miután egy darabig eldöntetlenül folyta a harc, majd Mihály
friss erõket küldött súlyos helyzetben levõ csapatának megsegítésére, Makónak sikerült Mózest kivetnie, és nagy veszteségek közepette egészen az arcvonal mögé szorítania. Ezután
még egy Báthori-címerrel díszített csapatzászlót is elragadtak Mózes embereitõl; a zászlóvivõket pedig, Görög Tamást, Széplaki Istvánt és Kolbász Tódort levágták.”233 Székely Mózes
megingott csapatának segítségére Huszár Péter lándzsás lovasai keltek, akik olyan erõvel támadták meg Mihály vajda csapatait, hogy azok szinte megfutamodtak. Erre válaszlépésként
maga Mihály vajda indult személyesen lovasai élén az erdélyiek ellen, és erre újabb véres
összecsapás következett, de még mindig nem dõlt el, hogy ki lesz a csata gyõztese. Sajnos
éppen a csata egyik legfontosabb erdélyi szereplõje, maga az erdélyi csapatok fõvezére,
Kornis Gáspár Mihály vajda fogságába esett. Egyesek szerint szándékosan. Ezen kívül fogságba esett Ravazdi György erdélyi tanácsos, Bolyai Gáspár és mások is a fõnemesek közül.
Ravazdi Györgyöt az udvarhelyszéki közszékelyek késõbb felkoncolták, ugyanis nem felejtették el, hogy a „véres farsang” idején milyen sok székelyt megkínoztatott és kivégeztetett.
Ennek ellenére Székely Mózes és Huszár Pál heves rohama majdnem megfordította a
csata kimenetelét, de a Mihály vajda oldalán keményen harcoló lengyelek megállították Székely Mózes és Barcsai katonáinak rohamozását, sõt a Báthory oldalán harcoló lengyelek hirtelen átálltak a havasalföldi táborban lévõ testvéreik oldalára, erre a bíboros fejedelem megijedve a véres öldökléstõl, elmenekült a csatatérrõl.
A csata ettõl függetlenül tovább tartott, amíg be nem sötétedett, sõt a Mihály vajda oldalán harcoló Makó György, Horváth György, Kapronczai Tamás és Szindi János vezette székelyek továbbra is nagyon keményen harcoltak saját testvéreik, az erdélyiek ellen. Maga Mihály
vajda úgy látta, hogy a csatát elveszítette és elmenekült a csatatértõl távolabb esõ biztonságosabb helyre, egészen Talmácsig (a csatatértõl 10 km-re), de amint meghallotta, hogy az oldalán harcoló székelyek még mindig keményen hadakoznak, hangos szóval újra biztatni kezdte
katonáit. Közben azonban annyira beesteledett, hogy mindkét fél akkor úgy látta, hogy majd
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csak a következõ nap fogja eldönteni a csata sorsát. A fejedelem nélkül maradt erdélyi hadsereg azonban szétszéledt. A schellembergi csatáról a székelyvásárhelyi Nagy Szabó Ferenc, ha
nem is olyan szép barokkos mondatokkal, mint Szamosközy, de lényegre törõen, magyarul az
alábbiak írta: „A vajda rendelt volt ilyen dolgot magában: mivel hogy néki szép lengyel és rácz
hadai voltak, hogy ezek semmit egyebet ne miveljenek, hanem valahun a cardinalis zászlóját
és magát lenni esmérik, egyenesen arra menjenek és azt a csoport hadat vágják le, és magát is
fogják el. A lengyelek vakmerõképpen reárohanván a cardinalis seregére, megfutamtaták
mind a hadát, mind pedig magát; és õ egynéhány urakkal elszaladott ugyan, és Csík felé fogott
és futott. Imitt pedig a derék hadnak a vajda dolgot adott, de a vajdát az ország hada elsõben
megtolta, és ugyan megfutamtotta, és az ágyuit is elnyerték. De láss szép dolgot. Mert hát a
székelység a futó vajdát elöll találta, és megtérvén velek, ujólag harcot adott az országnak, s
meg is verte õket ott, de estvig tartott a harcz. Estvére a táborba leszállván, ott töltötték el az
éjszakát, de félelemmel; mindazonáltal reájok jött az ellenség, s ugyancsak reggelig helyt állottak emberül.
Reggelre kelvén, noha eleget kiáltották, hogy senki el ne menjen, mert ujabban meg kell
vini a vajdával; de aval senkisem gondolt, hanem elfuta a tábor – ki hova láta szemével.”234
A csata alatt elszaladt Báthory András mintegy 50 magyar és székely fõúr társaságában Udvarhely felé menekült, azzal a szándékkal, hogy családtagjaikat és ingóságaikat összeszedve
Moldván keresztül Lengyelországba menekülnek.
A schellembergi csatatéren több, mint 3000 ember halt meg a hétórás ütközetben, mindkét fél oldaláról. Az erdélyiek közül többek között elpusztult Tholdalagi Ferenc, Doboka
megye fõispánja, Laszkói János, a magyarországi jog nagytudományú szakértõje, Köpeci
Mihály, Gerendi János, Bakó Dániel és még sokan mások. Mindkét fél részérõl elesett halottakat a szebeni és schellembergi szászok egy óriási gödörbe tették, mely fölé akkora sírhalmot emeltek, mint egy kisebb domb. Orbán Balázs Barcaság leírásakor felkereste ezt a
szomorú emlékezetû mezõt és megtalálta azt dombot is, amelyik a csatában elesett emberek holtesteit befogadta, remélve, hogy egyszer emlékmû is fog állni ezen a helyen.
A csatából élve maradt fõurak közül 1599. október 29-én Székely Mózes, Kornis Farkas,
Kornis Mihály, Mikó János, Petky János több más fõúrral együtt Görgény várába menekültek Bogáthi Miklóshoz, a Kornisok megbízható emberéhez.
Mihály vajda 1599. október 31-én havasalföldi és erdélyi hadainak élén bevonult Gyulafehérvárra és Rudolf császár felhatalmazásából megkezdte Erdély fölötti uralmát, mint Rudolf erdélyi helytartója.
Báthory András megmaradt híveivel együtt Moldva felé menekült, de nem tudta elhagyni soha Székelyföldet, mert 1599. november 3-án Csíkszentdomokos határában Pásztorbükk
nevû helyen mintegy 800 vért és zsákmányt szimatoló, bosszúálló székely körbevette és a menekülõk nagy részét lemészárolta. Báthory András habár hõsiesen küzdött a rablóbandába átvedlett csíki székelyekkel, a Naskalat hegy táján Ördög Balázs vagy más néven Balázs Mihály
fejszével úgy fejbeütötte a bíboros fejedelmet, hogy az összerogyott és az alig harminchárom
éves, jámbor életû, hû katolikus örökre eltávozott az élõk sorából. A bíboros fejedelem gyilkosai nem elégedtek meg azzal, hogy Báthory András meghalt, hanem halálát még egy borzalmasabb tettel is tetézték, mert a fejedelem fejét testérõl levágták és Gyulafehérvárra küldték
annak reményében, hogy Mihály vajda majd megjutalmazza õket embertelen tettükért. A levágott fej mellé mellékelték a bíboros fejedelem gyûrûsujját is, mert azt is lemetszették. Még
a sokszor zsarnokian uralkodó Mihály vajda is sokkal több emberséggel viseltetett Báthory
András holttestével, mint a katolikus székelyek egy része, mert amikor megtudta, hogy mit
cselekedtek az erdélyi fejedelemmel, ezekkel a szavakkal fakadt ki: Hej, szerakul popa! [Hej,
szegény pap!]. Mihály vajda elrendelte, hogy Báthory András testét is hozassák Gyulafehérvárra, valamint a korábban szintén gyalázatosan meggyilkolt Báthory Boldizsár holttestét is, és
a két testvért tisztességesen eltemette Gyulafehérváron a Báthoryak sírboltjába. Mihály vajda
továbbá elrendelte, hogy a rablógyilkosságban résztvett emberektõl az összes zsákmányolt kin144
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cset szedjék el és szállítsák Gyulafehérvárra. A marosszéki Nagy Szabó Ferenc egy kissé másképpen számol be a borzalmakról: „És mikoron a székelyek a cardinalis fejét oda vitték volna
a vajdának; haraguvék rajta a vajda, hogy elevenen nem vitték oda néki; mindazonáltal õket
megajándékozá és gratiát ada nékiek, és ottan õket elküldé hogy a testét is oda vinnék. A székelyek a testet is oda vivék, és megmosogatván szépen, oda varrák a fejét a derekához; és felöltöztetvén cardinalis ruhába és süvegbe, a papok és Mihály vajda is jelen lévén sok fõ rendekkel, eltemeték a nyavalyás [a székely nyelvjárásban szerencsétlent is jelent] papot a fejérvári
templomba. Ilyen szerencsétlenül járt a jámbor cardinalis.”235
Egy másik erdélyi krónikás a bíboros fejedelem meggyilkolását bûnügyi szempontból
épp két fõpapra, mint felbujtókra hárítja, amikor az alábbiakat írta: „Ez levágatás felöll való tanácsot Naprágy Demeter és amaz bolgár püspök forralták volt az vajdával.”236
A római pápa Báthory András bíboros meggyilkolása miatt a csíki székelyeknek 100 évre szóló – pénteken és szombaton tartandó – böjtöt rendelt el, mely böjtöt a csíkiak még
százötven év után is tartották, de akkor már egyesek azt sem tudták, hogy miért kell tartaniuk ilyen sûrûn a vezeklést.
Báthory András és közvetlen híveinek meggyilkolásával egyidõben elindult Erdély oly
nagyfokú romlása, az ártatlan emberek tömegeinek lemészárlása, mely néhány év múlva az
addig virágzó Erdélyt nyomorba döntötte. Az erdélyi embereknek az a legnagyobb szomorúsága, hogy ebben a kegyetlen vérengzésben nemcsak az idegen havasalföldi vagy rác martalócok vettek részt, hanem az ország feldúlásában a székelyek egy része is jelen volt.
Nagyon sok erdélyi magyar krónikás szemtanú, majd késõbbi krónikás és történész részletesen beszámolt Erdély romlásának kezdeti éveirõl, de hogy ne vádolhasson senki a magyarság iránti elfogultsággal, a Báthory András meggyilkolásával kezdõdõ borzalmakról egy
korabeli erdélyi szász ember, Georg Krauss krónikájából idézek egy rövid részt, hogy érzékeltethessem azokat a szörnyû éveket, amit meg kellett éljenek az emberek: „1599. Miután
Mihály vajda Báthori András bíborost Szebennél legyõzte, a vett gyõzelem után keservesen
dúlt, rabolt Erdélyben, gyilkolt, gyujtogatott; a várakat kifosztották, sokakat agyonütöttek,
az asszonyokat meggyalázták; számos embert elfogtak, a váltságdíjért embertelenül megkinozták õket, s ha valaki meg is adta, hogy életét megmentse, mégis felkoncolták. A templomokat kifosztották és felgyujtották, a papokat és diákokat a templomban az oltár elõtt ölték meg, akár az áldozati barmot – egyszóval, leírhatatlan az a nyomorúság, amit mindenütt
okoztak. A zsarnok Mihály vajda, aki hitet, jogot, becsületet nem ismert és szüntelen kicsapongások és fajtalankodások közt élt, hallatlan sarcokkal terhelte meg az országot. Minden
hónappal nagyobb adót vetett ki a szegény köznépre, ezáltal az ország a legnagyobb
nyomoruságba jutott. Soha nem tudott betelni a pénzzel.”237
A Habsburg-párt örömujjongásban törhetett ki, még akkor is, ha az erdélyi szászokat ugyanúgy sújtották a háború
borzalmai, mint a magyarokat. Ungnád Dávid Tasnádról
már 1599. november 6-án levélben tudósítja Rudolf császárt
az alábbiakról: „Õ és Pete délben találkozott az oláh követekkel: Örmény Péterékkel, a kik az okt. 28-iki az esküszegõ
Báthoryak ellen vívott gyõzelemrõl viszik a tudósítást „und
haben wir uns hoch erfreuth, und Statthalter in Siebenbürgen auch General-veldobristen nennet”. Ebbõl következtethetõ az õ nagy hûsége és õszintesége õ fge iránt, a miért
nagy jutalomra érdemes, az aranygyapjúra s a császári kegyre sokkal érdemessebbé tette magát, mint az esküszegõ B.
Zsigmond tette volt. A csatában 3027 személy esett el, köztük a legtöbb elõkelõ nemes így Húszár Péter is. A parasztBáthory András
ság a nemesek között gyilkolni kezdett, de Mihály vajda befejedelem halála után
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szüntette. A székelyek mind fegyverben állnak, Mihály vajda minden szabadalmaikat megadta; Moldva felõl õrködnek.[…] Kornis Gáspár õrizet alatt van Gyulafejérvárott. Mihály vajda
német lovagokat és gyalogokat kiván, nem akar bízni az erdélyi várakban. Õ Petével
Fejérvárra megy, Székely elõttük van több mint egy napi járó földdel.”238 Az öldöklõ csatában
az a szomorú, hogy a 3027 elesett katona többsége magyar vagy székely, akik egymás ellen harcoltak. E folyamatos testvérharc nélkül Erdély lakosságának nemzetiségi összetétele nem változott volna meg olyan drasztikusan, hogy a betelepítésekkel együtt jó kétszáz év múlva már
nem a magyar népesség teszi ki a túlnyomó többséget.
A külföldiek hamar és megdöbbenten szereztek tudomást Báthory András bíboros fejedelem csatavesztésérõl – leszámítva természetesen a Habsburgokat –, Mihály vajda Erdélybe való jövetelérõl, egy 1599. november 10-én kelt ismeretlen levélíró arról tájékoztatta III.
Zsigmond lengyel királyt, hogy a bíboros fejedelemmel együtt sok erdélyi nemes Lengyelországba szándékszik elmenekülni, míg mások még Erdélyben vannak, többek között Székely
Mózes is, akinek vitézlõ címét még István lengyel király állapította meg, a harcokban elért
eredményeiért. Melith Pál Tasnádról írt levelében 1599. november 14-én kifejezetten aggódik, hogy mi történhetett Székely Mózessel, Ravazdi Györggyel és a többiekkel, mert úgy
hallotta, hogy a csatatéren maradtak: „Mihály vajda elfoglalta Erdélyt, Székely Mózesrõl,
Ravazdi Györgyrõl s többiekrõl, kikrõl nem tudják hova lett, mondják, a csatatéren kellett
maradniok. Hogy mi célja a vajdának Erdéllyel nem tudják, >>allein wir vernehmen alhie,
dass er dasselbe under sich sein sohn zubringen understehen… darum wer’s gleich zeit, dass
man demselben bei zeiten vorkommen knundte<<. Minden császári várba hû parancsnokokat kellene rendelni, mert most sok helyütt olyan van, kit csak gúny illethet.”239
Sokan még a Habsburg-érzelmû emberek közül is úgy látták, hogy ami Mihály vajda kormányzósága alatt és az azt követõ idõkben a magyarsággal megtörtént, ehhez hasonló borzalmakat Erdély népe emberemlékezet óta még nem ért meg.

VIII. Székely Mózes
Mihály erdélyi helytartó oldalán

R

udolf császár 1599. november 26-án levélben felszólítja Bocskai Istvánt, hogy csapatai élén menjen be Erdélybe és képviselje õt az országban. Bocskai el is indul csapataival, de amikor megtudja, hogy Mihály vajda már bent van Erdély fõvárosában,
Gyulafehérváron, nem folytatja tovább az elõrenyomulást, hanem vár és 1600 elején visszavonul partiumi birtokaira. Ebben a felkérésben az a döbbenetes, hogy Rudolf császár nem
csak Bocskait kérte fel Erdély elfoglalására, hanem Mihály vajdát is. Ebbõl is látszik az a tipikus Habsburg-álláspont, hogy mindegy, kivel, mindegy, hogy milyen eszközökkel, csak lehessen növelni a Habsburg Birodalmat Magyarország és más országok rovására.
Mihály havasalföldi vajda 1599. november 1-jén csapatai élén bevonult Erdély fõvárosába, Gyulafehérvárra, ahol Rudolf császár megbízásából helytartóként megkezdte az ország
irányítását. Mihály vajda országlását ahány történész, annyi féle-fajta módon értékeli. Még
a magyar történészek sem egységesek a megítélésekben. Egyesek egyszerûen Rudolf császár
helytartójaként kezelik, mások pedig az idegen hódítót és betolakodót látják benne. Kétség
nem fér ahhoz, hogy Mihály vajda II. Rudolf német-római császár és magyar király nevében
kezdte meg helytartói tevékenységét, hiszen már 1600 február hónapjában Ungnád Dávid
és Székely Mihály császári biztosok az erdélyi fejedelmi udvarba, Gyulafehérvárra mennek
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és folyamatosan figyelik az ottani történéseket. Nemcsak figyelnek, hanem jelentéseket is írnak Rudolf császárnak. A román történészek többsége azonban teljesen elrugaszkodik a
történelmi valóságtól és olyan történésekrõl írnak, amelyek sokszor légbõl kapottak. A román történészek már a XVIII. század végétõl, de fõleg a XIX. századtól Nagy-Románia elsõ megteremtõjét látják benne és a XVI. századi történéseket teljesen anakronisztikus módon értékelik. Fõleg a nacionál-kommunista Ceauºescu idejétõl kezdve Mihály vajda gyulafehérvári bevonulását úgy kezdték tanítani az összes romániai iskolában, mint az összes román ország elsõ egyesítõjéét, aki megteremtette az ország függetlenségét az oszmán elnyomással szemben. Erdély lakosai nagy ováció és örömujjongás közepette fogadták a három
román ország elsõ egyesítõjét, aki egyelõre eltûrte a magyar nemesek erdélyi vezetését, de
a várakba már saját embereit helyezte el, emelik ki például a tankönyvírók.240 Szamosközy
István, aki a gyulafehérvári fejedelmi városban élt, mint szemtanú viszont teljesen másképpen írja le a híres bevonulást: „Mihály bevonulásából azonban, bármilyen nagyszerû pompával rendezték is meg, hiányzott valami, aminek elsõsorban meg kellett volna lennie. Hiányzott az ország lakosságának szerencsekívánása, hiányzott a nép örvendezõ zúgása, a vidám ünnepi kiáltozás, üdvözlés. Senki nem lengette a karját, senki nem adott kegyes imával
hálát az ég hatalmának. Nem futott össze a nép, mindenki otthonának falai közé rejtõzött,
vagy csak a kapuk és ablakok rácsain keresztül nézte a barbár elhaladását. Gyászos csend
borult az egész városra.”241 Ami nem is csoda, hiszen Gyulafehérvár lakosai abban az idõben
túlnyomó többségben magyarok voltak, akiknek sok félnivalójuk volt az idegen, rablástól
sem visszariadó hadi néptõl. A gyulafehérváriak attól sem lehettek nagyon elragadtatva,
hogy Mihály vajda mint Rudolf császár és király helytartója fogja irányítani Erdélyt a lemondott Báthory Zsigmond helyett, de a Rudolf által adott hatlovas hintótól sem, mert ebben is
csak a német uralom kiteljesedését láthatták.
Kõvári László Erdély történelme címû könyvében Mihály vajda uralmát egyszerûen Rudolf elõszöri uralma fõcím alatt (1599. november 3.–1601. február 3-a közötti idõszak), Mihály vajda helytartósága alatt (1599. november 3- 1600. október 6.) alcímként kezeli.
Mihály vajda maga is több alkalommal leírta, hogy Erdélyt a császár és a király felhatalmazásából foglalta el (tehát szó sincs soha arról, hogy román országokat egyesített volna,
mint ahogy a román szót abban az idõben nem is használták, vlahokról, oláhokról, moldovaiakról szól az összes dokumentum). Másrészt az Erdélyi Fejedelemség lakossága a XVI.
század végén túlnyomórészt magyarokból és székelyekbõl állott, ezt követte létszámban a
szászok népe és csak ez után következett az erdélyi románság. A havasalföldi vajda erdélyi
kormányzóként egyáltalán nem törõdött az erdélyi románok, akkor zömmel jobbágysorban
élõ tömegeivel, hanem az Erdélyi Fejedelemség rendi nemzeteit – a magyarokat, székelyeket és szászokat – igyekezett megnyerni. Mihály vajda elsõ ténykedései közé tartozott,
hogy a székelyeknek több alkalommal is szabadságlevelet adott és igyekezett az erdélyi szokásrendhez alkalmazkodni, hiszen az általa kiadott okleveleinek többségét magyar nyelven
íratta. Mihály kancelláriáján pedig csak Habsburg-párti személyeket találunk: Náprágyi
Demeter püspök a kancellária vezetõje, Kornis Gáspár, Alárdi Ferenc, Bornemissza Boldizsár és Sennyei Pongác. A székelyeken kívül igyekezett kedvezni a magyar nemeseknek, de
még a szászoknak is, amikor elsõ ténykedései közé tartozott, hogy 1599. november 20-ra
összehívta az erdélyi országgyûlést Gyulafehérvárra. Nem írható teljesen és egyértelmûen az
õ rovására, hogy hadai már november folyamán rabolva, zsákmányolva, fosztogatva és gyilkolászva vonultak végig Erdély településein, hiszen a havasalföldieken és a kozákokon kívül
ezekben az atrocitásokban a szerb és magyar hajdúk mellett még a székelyek is résztvettek.
A gyulafehérvári országgyûlésen az erdélyi rendek tudomásul vették a megváltozott
helyzetet, megszavazták a hadiadót, még a székelyek is ökörsütéssel kellett fizessenek. Mihály letetette a rendekkel a hûségesküt, ugyanakkor újból megerõsítette a székelyeknek a
szabadságjogait, hogy Erdély legjelentõsebb katonaeleme az õ pártjára álljon, ugyanakkor
igyekezett a székelyeken kívül Erdély többi nemzetével, tehát a magyarral és a szásszal jó vi147
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szonyba lenni. Egy dolog azonban, épp a legfontosabb maradt el, mégpedig az erdélyi jog
szerinti törvényes választás megtartása. Mihály vajdát soha nem választották meg Erdély fejedelmének, habár 11 alkalommal is összehívta az erdélyi országgyûlést, hanem végig Rudolf német-római császár és magyar király jóvoltából, mint helytartó vezette Erdélyországot.
Mihály vajda elsõ leleményes politikai lépése Székely Mózes Erdély generális kapitánynyá való kinevezése, ugyanis tudatában volt annak, hogy a politikai és katonai harcokban
csak erdélyi tapasztalatokkal és fõleg erdélyi születésû fõúr hathatós támogatása nélkül
uralmát nem tudja megvalósítani. Ezt megelõzõen azonban Székely Mózes biztonságba helyezte családját, de mivel nem bízott a havasalföldi vajdában, családját a Székelyföldön
hagyta. „Székely Mózes is elhagyta Görgény várát s miután nejét apósa és más fõurak családaival Maros-Vásárhelyen elhelyezte meghódolt Mihálynak.”242
Bocskai István panaszkodva Mihály vajda erdélyi kilengéseirõl 1599. november 16-án
Kémer faluból azt írta Rudolf császárnak, hogy miután a vajda a székely nemesség java részét kivégeztette, katonái továbbra is pusztítják az ország lakosságát, úgyhogy veszélyben
van az erdélyi magyar nemesség is. Egyeseket megfélemlített, míg másokat arra kényszerített, hogy külföldre menjenek: „Az ország elõkelõi közül többeket, nevezetesen Sennyei
Pongrácot, Sibrik Gáspárt, Bodonyi Istvánt, Székely Mózest, Nagy Ferencet s nem kevés
más nemesembert is, mindegyiküket saját csapatával, hadba rendelték Havasalföldére.”243
Habár többen megírták, hogy Székely Mózest is Havasalföldre akarta küldeni büntetésbõl,
Mihály vajda a többi veszélyesnek vélt erdélyi fõnemessel együtt, ennek ellenére én úgy látom, hogy Székely Mózest végül is mégsem küldte a vajda Havasalföldre, hanem épp ellenkezõleg, próbálta megnyerni azzal, hogy az erdélyi hadsereg generálisává nevezte ki.
Már 1599. november 24-rõl adatunk van arról, hogy Mihály vajda intézkedést tett Székelyvásárhely (késõbbi Marosvásárhely) lakói anyagi és személyes biztonságának irányába,
amikor Székely Mózest, „generális fõkapitányát” felkérte, hogy a városba katonaságot ne
szállásoljanak el. Ezt a lépést minden valószínûség szerint azért kellett megtenni, mert Mihály vajda marosszéki kapitánya, „egy Istentõl szakadt lator”, Tamásfalvi János – Borsos Tamás emlékirata szerint – olyan kegyetlenül viselkedett a város lakóival, hogy azok panaszszal fordultak ellene és a nézeteltérést a legmegfelelõbben Székely Mózes oldhatta meg.
„Az istentelen Tamásfalvi János is nagy kegyetlenséggel bírá Marosszéket, és az relegiónak
perzekútora [üldözõje] lõn.”244 Mihály vajda a lehetõ legjobb megoldást választotta, hogy az
erdélyi hagyományos vallási toleranciát és az emberek életét is veszélyeztetõ székely kapitányt egy még keményebb székely katonával, Székely Mózessel fékezhette meg. A székely
város lakóinak a lecsendesítése után Mihály újból megnyugtatja a székelyeket egy újabb szabadságlevél kiadásával, amikor kiadja
Csík, Gyergyó, Kászon, Udvarhely,
Maros, Kézdi, Sepsi és Orbai székek
részére az általános szabadságlevelet,
mellyel visszaállítja az 1562 elõtti szabadságjogokat és az adózási jogrendet. Ennek az oklevélnek birtokában
a székelyek mentesek voltak az adózás alól, katonai kötelezettségeiknek
teljesítése fejében és a régi magyar királyok jogszokásainak szellemében
csak az ököradóval tartoztak az ország vezetõje felé. Még december hónapban Mihály vajda emberei megkezdték a székely katonák székek, falvak szerinti személyes összeírását,
Orbán Balázs: Marosvásárhely
mely
lustra azonban sajnos nem mavára és vártempoloma
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radt fenn az utókor számára. Nagy Szabó Ferenc nem tartózkodott otthon Székelyvásárhelyen, amikor ezek az események történtek, mert éppen Kolozsváron volt abban az idõben,
ezért õ egyáltalán nem említi, hogy Tamásfalvi János kapitány székely harcosai saját népüket sokáig bántották volna, valószínû, hogy Székely Mózes nagyon gyorsan lecsendesíthette
a randalírozó marosszéki székely katonákat, akik saját véreikre törtek. Más helyeken azonban tovább folyt a háborús pusztítás: „Ugy vagyon, hogy a székelység a Mihály vajda népétõl semmi bút nem látott, mert a vajdának kedvében voltanak. De az egész országot égtelen
elpusztittá az oláh és rácz azon esztendõben – ugy hogy siralmas megmondani vagy irni de
a hol hozzá fért a bosszuval eltölt székely is; mert sok helyeken udvarházakat dulának fel –
a székely urakét, kiket ök megtudták, hogy az ö attyokfiának halálában részek volt.”245 Mihály végül seregszemlét tartott 1600 januárjában a székely hadak felett, amikor 24.000 székely harcost meghaladó fegyverese gyûlt össze.
Mihály vajda jelentõs adományt adott 1599. december 1-jén Székely Mózesnek, hogy
maga mellett tudhassa Erdély egyik legnagyobb hatalommal rendelkezõ, a székelység körébõl kikerülõ, de az erdélyi nemesek körében is jelentõs támogatást élvezõ katonaemberét.
A gyulafehérvári kancellárián kiállított latin nyelvû oklevélben Mihály vajda utasítja az erdélyi fejedelemség jegyzõit, Szõcs Miklóst, Koncz Pált, Bagossy Jakabot, Szigethy Andrást,
Szigethy Pált, Fenessy Istvánt, Thoroczkay Andrást, Somogyi Istvánt, Tarczaly Jánost,
Berczy Istvánt és Bodó Györgyöt, hogy vitézlõ Siménfalvi Székely Mózesnek, aki már István
lengyel király és erdélyi fejedelem idején a moszkvai nagyherceg ellen folytatott háborúban
múlhatatlan érdemeket szerzett vitézségével, melyet késõbb a keresztény köztársaság védelmében (a törökök ellen) csak tovább fokozott, az alábbiakban felsorolt birtokokra bejegyzési és birtokba adási jegyzõkönyvet állítsanak ki. Az oklevél kiállításával kapcsolatosan
mindjárt az elsõ észrevétel, melyet érdemes az utókor szemlélõinek, olvasóinak megjegyezni az, hogy az Erdélyi Fejedelemség kancelláriáján még Mihály vajda helytartóságának idején is csak kizárólag magyar emberek dolgoztak. A másik érdekesség az, hogy az erdélyi
kancellária jegyzõi írástudó magyar nemesek voltak. Az oklevélbõl az is kiderül, hogy a birtokbaadási eseményen résztvevõ személyek szintén mind magyar nemesek. Ebbõl is láthatjuk, hogy Mihály vajda helytartói hatalma az akkori erdélyi magyarok rendje nélkül kivitelezhetetlen lett volna. A birtokba adási eseményen az alábbi személyek vettek részt: Harinai
Farkas Miklós, Erkedi Bozzásy János és György, Komlódi Petritievit vagy Horváth Ferenc
és István, Oroszfájai Mikó János, Némai Vayda János, Béki vagy másképpen Bornemissza
Gáspár, Vajdaszentiványi Bodony Márton és György. Az említett adományozási oklevéllel
Székely Mózes az alábbi birtokokat kapta meg és jegyeztette be: Teke települést teljes egészében, Bány települést, a nemesi udvarházzal és kúriával teljes egészében, valamint
Ludwég és Mezõszilvás településeit a nemesi kúriákkal együtt, továbbá Vizolya, Köbölkút
és Újlak településeken lévõ részbirtokokat. Mind az összes oklevélben felsorolt település
Kolozs vármegyében található. A királyi jognak megfelelõen az összes felsorolt birtokot
Székely Mózes és Székely vezetéknevû István fia örök idõkre megkapja. Az 1599. december
1-jén a gyulafehérvári fejedelmi udvarban kelt adományozási oklevél azért is szenzációs jelentõségû a magyar történelmet értõ, szeretõ és ismerõ embereknek, mert ebbõl egy olyan
adatra lelhetünk, mely eddig elkerülte (tudomásom szerint) az összes, Székely Mózes életével foglakozó történész figyelmét. A történészek többsége ugyanis hagyományosan csak egy
fiúról, ifj. Székely Mózesrõl írt. Ebbõl az oklevélbõl kiderül azonban, hogy Székely Mózesnek homoródszentpáli Kornis Annával való házasságából valamikor 1599. december 1. elõtt
született egy Székely István nevû fia, aki az oklevél készítésének idején élt. Sem Várfalvi
Nagy János, aki Székely Mózesrõl 1864-ben a Századok lapjain közölt egy jelentõs, nagy tanulmányt, de sem Vass Miklós, aki 1897-ben méltató könyvet közölt Székely Mózes erdélyi
fejedelem életrajza címmel, de Mihály János Sesostris szekerén – kronológia Székely Mózes
életrajzához, 2004-ben megjelentetett összeállításában sem található utalás arra vonatkozóan, hogy a hõs fejedelemnek 1599-ben volt egy Székely István nevû fia. Pedig az oklevélben
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egyértelmûen arról van szó, hogy Székely Mózesnek van egy fia: „memorato Moisi Zekely,
ac per eum Stephano similiter Zekely, ipsorumque haeredibus et posterita: tib us, utriusque
sexus universis”. Az is igaz, hogy Székely Istvánról a késõbbiekben más dokumentumban
nem történik említés, ami azzal magyarázható, hogy minden valószínûség szerint nem élhette meg a felnõttkort.246 Itt ezen a helyen újból szükséges megemlítenem és hangsúlyoznom,
hogy Székely Mózesnek két fia volt, Székely István és a késõbb született ifj. Székely Mózes.
Vass Miklós könyvében ugyan azt állítja, hogy „Székely Mózesnek csak egy fia az utószülött
Mózes ismeretes s hogy több gyereke lett volna az nem bizonyos. Egyik forrásunk – Somogyi Ambrus – ugyan azt állítja, hogy midõn Székely Mózes 1603 tavaszán betört Erdélybe,
akkor Karánsebesen hagyta családját és kis fiát, de ezt annál is inkább kételkedve kell fogadnunk, mert többiek s így Szamosközy sem tud róla.”247 Láthatjuk azonban, hogy Vass
Miklósnak, de más történetírónak is elkerülte a figyelmét, hogy Mihály havasalföldi vajda
erdélyi kormányzósága idején – amikor Székely Mózesnek birtokadományról szóló oklevelet bocsátott ki, hogy még jobban magához tudja édesgetni a kemény székely katonát –, ebben az oklevélben Székely Mózes fiát, Székely Istvánt is megnevezik. Vagyis Székely Mózesnek, az utószülött, azonos nevû fián kívül létezett még egy fia. Vass Miklós Szamosközyre
való hivatkozásánál – mint egy szinte dogmát teremtõ erdélyi történetíróra –, azonban mindig fel kell hívni a figyelmét a kedves olvasónak arra, hogy a nagy mûveltségû történész sok
állítása nem állja meg az idõ próbáját.
Természetesen Mihály vajda, mint Rudolf császár által megbízott erdélyi helytartó nemcsak Székely Mózes számára biztosított birtokadományt, hanem más erdélyi nemesek részére is, hiszen szerette volna hatalmát megszilárdítani. A fent idézett napon – igaz, hogy már
csak egy fejedelmi jegyzõ feltüntetésével – utasítja Koncz Pál jegyzõt, hogy állítson ki adományozási oklevelet Vajdaszentiványi vagy másképpen Béky Bornemissza Gáspár számára,
hogy kapja meg a Kolozs vármegyei Budatelke és a Torda vármegyei Magyarfölpös birtokait. Székely Mózest azonban Mihály vajda még jobban el akarta halmozni adományokkal,
mert tudta, hogy a nagy népszerûségnek örvendõ erdélyi katona nélkül Erdély feletti uralmát nem tudja megvalósítani. Mihály helytartó ezért 1600. január 24-én újból oklevéllel jutalmazza Székely Mózest, mint tanácsosát és erdélyi hadainak fõkapitányát, megerõsítve az
eddig szerzett birtokaiban és részbirtokaiban: Siménfalva, Lövéte, Nagykede, Kiskede, Medesér, Kadács, Szentmihály, Vágás, Dobófalva, Gyepes, Tordátfalva, Korond, Gagy (Udvarhelyszék), Sóvárad (Marosszék). Neki adja a szászrégeni és magyarrégeni (Torda vármegye)
részjószágokat, Bátost, Alsó-Gledent, Bunt, Ludvéget, Viszolyát (Kolozs vármegye), Köbölkutat (Bihar vármegye), Véglakot és Mezõszilvást (Kolozs vármegye).248
Mihály vajda erdélyi hatalomra jutása után Prágába
küldte megbízható emberét, Stoica bojárt, hogy Rudolf
császárnak a gyõzelmi híreket részletesen mondja el, de
mindjárt azt is kérte a császártól, hogy az elõzetesen megígért 10.000 aranyat, Havasalföld megvédésének éves költségeit hozza el. Még 1600. február elején Mihály a római
pápának is levet írt, melyben közölte a pápával, hogy nagy
tervei vannak Havasalföldet illetõen, hogy az ottani lakosok vegyék fel a római katolikus vallást. A római pápához
írt levélben is pénzt kért a pápától, tervei megvalósításához. A tipikus hintapolitikus Mihály ez irányú ténykedésérõl a román történészek többsége mélyen hallgat, hiszen ez
a fajta valláscsere nem illeszkedik bele a görögkeleti egyház kizárólagos uralmi törekvéseibe. Ezen kívül azonban a
török Portára elküldte Török Mihályt, azzal a kérelemmel
és felhatalmazással, hogy a szultántól kapja meg a fejedelII. Habsburg Rudolf
mi jelvényeket és az athnámét, a szultáni szerzõdéslevelet.
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A többkulacsos politikába azonban hamarosan annyira belebonyolódott, hogy végül ez lett
a veszte. A külföldi pénzek mellett mindjárt az elején megszerezte Báthory Zsigmond kincstárát, drága edényeit, ruháit, fegyvereit, ékszereit, óráit, melynek összértéke vert aranyban
több százezer forintot tett ki, mely kincsek Báthory Zsigmond vécsi kastélyában voltak. Habár tele volt pénzzel, mégsem fizette zsoldosait, hanem ezeket szanaszét elszállásolta, a magyar zsoldosokat a Barcaságon, a rácokat Déva vidékére, a havasalföldieket a megyei falvakra és városokra telepítette. Mivel a zsoldosoknak nem fizetett és egyúttal szabad kezet adott
a rablásokra, zsoldosai végigdúlták az erdélyi településeket, ahol nem csak raboltak, de gyilkoltak is. Több alkalommal tervezte, hogy meggyilkolja az összes erdélyi magyar nemest, de
a kivitelezéstõl azonban végül elállott. A magyar történészek sokszor nem alaptalanul teszik
fel a kérdést, hogy egy teljes erdélyi rend megsemmisítésének szándéka fel sem merülhetett
volna Mihály helytartóban, ha erre az ösztönzést, hallgatólagos biztatást a császári udvarban
ne kapta volna meg. Erre a kijelentésre természetesen nem lehet aláírt írásos és pecséttel
ellátott oklevelet találni, mint ahogy a legnagyobb gazemberségeket sem vetették papírra
késõbb sem – pl. az erdélyi magyarok megöletését a Ceauºescu-rendszer idején.
Ungnád Dávid császári biztos Gyulafehérvárról 1600. február 10-én keltezett, Rudolf
császárhoz címzett levelébõl tudhatunk meg Székely Mózes életére vonatkozó adatokat: „A
mint 9-én 11 óra tájban d. e. a városhoz közel érkeztek, negyed mfnyire eléjök küldötte a
vajda Naprágyi püspököt, Csáki Istvánt, Kornis Gáspárt, Bornemissza Boldizsárt és Székely
Mózest a hadparancsnokot, több erdélyi és oláh elõkelõvel együtt, 400 fõnyi kozák, moldovai és erdélyi lovassal.”249 Ungnád Dávid szinte rendszeresen írt jelentéseket Rudolf császárnak, úgy néz ki, hogy az a megbízatása volt, hogy folyamatosan figyelje az erdélyi magyarokat. Ungnád ugyanis már 1600. február 11-én is ír újból egy levelet Gyulafehérváron, hogy
jelentse a legfrissebb eseményeket: „Mihály vajda mielõtt audientián fogadta volna õket,
Marino által tudtukra adatta, hogy az elsõ audientián a titkos dolgokat mellõzzék, mivel az
erdélyi tanácsosok is ott lesznek, a kikben nem bízik (Náprági, Kornis Gáspár, Székely Mózes, Bornemissza Boldizsár.)”250
Mivel tél vége felé vagyunk, feléled Báthory Zsigmond is, 1600. február 9-én már újból
azon gondolkodik, hogy mégis vissza fog térni Erdélybe, ezért semmisnek tekinti az azt megelõzõ lemondását és küldöttséget küld haza, hogy Erdély rendjeit újból a maga hûségére eskessék fel. Báthory Zsigmond küldöttsége tárgyalásokat folytat Mihály vajdával Erdély átadásáról, de a vajdának esze ágában sem volt a kérést teljesíteni.
Mihály vajda 1600. március 1-jén Brassóba megy, hogy fogadja Rudolf császár követeit,
ahol a küldöttek közölték, hogy a császár elismeri Havasalföld trónján, de Erdélyt bízza
Giorgio Basta kassai várkapitányra. Alig telt el néhány nap és megérkeztek a török portától
küldött fejedelmi jelvények, a küldöttekkel együtt, ami azt jelentette, hogy Mihály elismeri
a török szultán fennhatóságát. Ráadásul kétkulacsos politikával Rudolf császár követeivel
elkezdett alkudozni az erdélyi helytartóságról való lemondásról és helyette azt kérte, hogy
Havasalföldet és Moldvát örökre megkaphassa. Más elképzelés szerint azt szerette volna,
hogy Erdélyben is õ maradhasson a helytartó, úgy, hogy a Tiszán túli magyar vármegyéket
is kaphassa meg, családja és saját részére pedig Görgény, Vécs, Fogaras, Gyalu, Huszt és
Kõvár várait, s ha mégis elbukna a törökökkel való harcban, akkor kaphassa meg a németrómai birodalmi hercegi címet és az azzal járó éves 100.000 arany jövedelmet. Rudolf biztosai csak Havasalföld és Moldva vezetésében értettek egyet, hogy azt megkaphatja és Erdély
felett is csak legfennebb helytartó lehetne, ha a császár ebbe beleegyezik.
Mint már említettem, Mihály vajda erdélyi helytartóként is az erdélyiekkel nemcsak,
hogy magyarul beszélt, de magyar nyelvû okleveleket is íratott, sõt még a Habsburg-udvarral is magyarul levelezett. Ezen nem lehet csodálkozni, ugyanis Erdélyben abban az idõben
a lakosság többsége magyar volt, mint ahogy az erdélyi kancellária jegyzõi is. Egy érdekes
színfolt azonban, hogy az erdélyi románokat érintõ ügyekben Mihály vajda intézkedéseit román nyelvû oklevélben fogalmaztatja meg, amit csak természetesnek lehet venni. Egy ilyen
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román nyelvû oklevélben szerepel Székely Mózes, aki ekkor Mihály vajda hadainak generálisa. Székely Mózes együtt ítélkezik a fogarasvidéki Szaráta, más néven Szerecsenfalva és
Obadfi (Score) román települések között kitört határvillongás ügyében Fogaras várában
tartott vizsgálat alkalmával, Kornis Gáspár és Csáky István erdélyi magyar fõúrral és Mihály
vajdával. A tárgyaláson a havasalföldi románok részérõl még részt vett Berkán és Stoica bojár. Az 1600. áprlilis 20-i tanácskozásról és az azt követõ döntésrõl az oklevelet Vancea
Logofet készítette román nyelven, melyet Mihály vajda írt alá. A szerecsenfalvi románok
azért panaszkodtak a scorei románokra, mert azok figyelmen kívül hagyták a két falu közötti határjeleket, és birtoksértést követtek el a szercsenfalviak ellen. A fogarasi várban megtartott vizsgálaton megállapították, hogy a Fogaras vidékiek 17 becsületes és vén emberrel,
12 bojárral, illetve Farkas fogarasi várkapitánnyal közösen bejárták a helyszínen a kérdéses
határt, ahol megállapították a régi határjeleket. A két település közötti határvillongásban
Score falu képviselõit elmarasztalták, ugyanis nem tudták bizonyítani állításukat. A fogarasi
várban meghozott döntéssel a három erdélyi magyar és a három havasalföldi románból álló
bíráló tanács (vagy bizottság) a szerecsenfalvi románoknak adott igazat. A fenti fogarasi tanácskozáshoz nem kapcsolódik szorosan, de azért érdemes lenne valakinek felkutatni azt,
hogy Szerecsenfalva településének neve miképpen született. Szerecseneket általában az afrikai és ázsiai fekete bõrszínnel rendelkezõ embereket nevezték.
A Fogaras várában kibocsátott román nyelvû oklevél a fent elmondottakon kívül még
azért is érdekes, mert kiderül, hogy milyen nagyfokú önrendelkezéssel bírtak az Erdélyi Fejedelemségben és azt megelõzõen a Magyar Királyságban nemcsak az erdélyi magyarok,
székelyek és szászok, akiket Erdély államalkotó nemzeteinek tekintettek hivatalosan, de
ezen kívül a befogadott státusban lévõ erdélyi románok, de még a jóval késõbb érkezõ cigányok is.
Dr. Szádeczky Lajos Mihály vajdáról szóló könyvében közölt román nyelvû oklevelet, az
alábbiakban, rövidített formában teszem közzé: „Io Michaiu Voevod, cu mila lui Dumnezeu
Domn a toata tara Ardealului, fecior al marelui si prea bunul reposatului Petrascu Voevod
din tara rumeneasca. […] asa am dat si Domnia mea satului Saratei, sa se aiba ei mosia statorniac si feciorii si nepotii, si stranepotii lor, si de mine miscate dupa disa Domniei mele,
pentru aceasta si marturii am pus Domnia mea: jupan Kornis Gáspár si jupan Székely
Mojzes Generales si jupana Csáki si jupan Berkán vistierul, si jupan Stoica, Marele postelnic, si insu-mi Domnia mea am dispus s’am scris. Vancea Logofetul, in cetatea de scaun
Fogaras 20 Aprilie, Anul Domnului 1600. dela z(idirea) l(umei) 7108.”251
Ungnád Dávid és Székely Mihály (Habsburg-párti magyar) császári biztosok Gyulafehérváron 1600. április 26-án kelt levelükben tájékoztatják Rudolf császárt
arról, hogy Kolozsvárra szerettek volna menni, de Mihály vajda bojárja
(logofet) nem adott külön lovas kocsit, mert a vajda Medgyesre akar
menni. A levélírók egyébképpen Székely Mózes lépéseirõl is tájékoztatják
a császárt: „Halljuk, hogy Meggyesen
Székely Mózes mustrát fog tartani a
magyarok és a szászok fölött. A székelyeket a vajda Moldva ellen akarja;
de hogy a magyarokkal és a szászokkal mit akar kezdeni nem tudjuk.”252
Ungnád Dávid és Székely Mihály
újból levelet ír Gyulafehérváron 1600.
Fogaras vára
május 5-én a császárnak, de ezt a leve152
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let valamilyen okból nem küldték el, ezért néhány nap
múlva, május 9-i utóiratban fontosnak tartják a legutolsó csapatmozgásokról beszámolni, amikor bizonyossá vált, hogy Mihály vajda csapatai elindultak
Brassóból Moldva felé: „P. S. május 9-rõl. Mihály v.
felkerekedett Brassóról s egy jó napi marssal
Prázsmárig ment seregével. A hadat magát Székely
Mózes, a dandárt Barcsai András vezetik, a vajda és a
fia „gehen reserviert” hátrább.”253 Vagyis Mihály vajda és Petraºcu nevû fia a moldvai hadjáratban a kényelmes és biztonságos megoldást választotta, ugyanis a tartalékos csapatokkal együtt vonult és nem a támadó sereg élén, amit rábízott Székely Mózesre és az
erdélyiekre. A törökökkel tartó moldovai és lengyel
udvar nem nézte jó szemmel Mihály vajda terjeszkedési politikáját és abban állapodtak meg, hogy újból
Orbán Balázs:
hatalomra segítik Báthory Zsigmondot.
Mihály vajda azonban megelõzte a tervezgetéseBrassói városháza
ket, összevonta csapatait és 1600. május 6–7. között átkelt a Kárpátokon – Kézdivásárhelyen
és Berecken keresztül –, behatolt Moldvába. Mihály vajda csapatainak parancsnoka Székely
Mózes, aki egy idõben Udvarhelyszék kapitánya és királybírója is volt. Mihály csapatai május folyamán Chozimnál vereséget mértek Jeremia Movila moldvai vajda csapataira, a moldvai helyõrségeket elfoglalták, ezek között nagyon sok erdélyi székely és magyar katonával
erõsítették meg a várakat. Szucsáva (Suceava) vára élére például Kaptury János és Farkas
Miklós kapitányokat tették, majd június 27-én visszatért Erdélybe az Ojtozi-szoroson keresztül. A vajda a Moldvában maradt csapatok vezetését Székely Mózesre és Mirza bojárra
bízta. Más történészek szerint Mihály azért futamodott meg Moldvában, mert megtudta,
hogy Jan Zamoyski lengyel csapatai megérkeztek, és gyorsan bemenekült a biztonságosnak
gondolt Erdélybe. Székely Mózes moldvai tartózkodásáról, illetve Mihály vajda gyanús viselkedésérõl Ungnád Dávid császári biztos 1600. május 24-én Kolozsváron írt levelébõl tudhatunk meg információt: „A vajdának sokféle „fulminatióját” kell hallanunk. Moldvából
semmi bizonyosat nem tudunk, a szorosokat úgy megrakta õrséggel, hogy csak õ emberei
járhatnak be s ki. Székely Mózes szolgája jött ide és mondja, hogy vajda Kornis Gáspárt teszi Moldvába helytartójává.”254 A császári biztos ezt a levelet részben titkosírással írta, nehogy a beavatatlanok véletlenül fontos információkat megtudjanak.
Székely Mózes ez alatt az idõ alatt egyre elkeserítõbb híreket hallott, hogy mi folyik otthon Erdélyországban, Mihály vajda ugyanis arra kötelezte az erdélyi magyar nemeseknek
egy jó részét, akiktõl félt, hogy menjenek Havasalföldre Petrascu fiával együtt. Mihály vajda attól félt, hogy a magyar nemesek Báthory Zsigmond oldalán Erdélyben összeszövetkeznek és megbuktatják uralmát. A Havasalföldre kényszerített erdélyi magyar nemesek közül
meg lehet említeni Bánfi Gábor, Bogáthi Miklós, Bodoni István, Kamuthi Farkas, Mikola
János, Bánfi György, Mihály, és Ferenc, Tarnóczi Sebestyén, Torma Kristóf, Baládfi István,
Bornemissza István és Gyulay Ferenc nevét. Ezenkívül még egy másik csellel is próbálkozott Mihály vajda. Szilvási Boldizsárt elküldte Báthory Zsigmondhoz olyan ürüggyel, hogy
Báthory vegye feleségül Mihály vajda leányát, Floricát, de útitársként adta mellé saját orvosát, Moraldo Jánost azzal a feladattal, hogy valamilyen módon pusztítsa el Báthoryt. Székely
Mózes ez alatt, amíg Mihály vajda kiment Moldvából, titokban felkereste Báthory Zsigmondot és tárgyalásokat folytatott az erdélyi állapotokról, megállapodtak közösen abban, hogy
Székely Mózes segítséget fog nyújtani Erdély rendbetételében és Báthory behozatalában.
Mihály vajda 1600. július 20–27. között összehívta Gyulafehérvárra az erdélyi országgyûlést. Az erdélyi országgyûlés olyan rendelkezést hozott, amely megszigorította a jobbágyok
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kötelezettségeit, a földesurak bárhonnan hazavihették megszökött jobbágyaikat, még ha a
vajda seregébe is álltak be. Ez gyakorlatilag visszalépést jelent az erdélyi jogviszonyokban,
de úgy néz ki, hogy mivel Havasalföldön nem volt szokatlan a jobbágyok röghöz kötöttsége,
Mihály vajda ezt nem is nehezményezte, még akkor sem, hogyha ezeknek a jobbágyok egy
jelentõs része erdélyi román is lehetett. A székely ún. jobbágyokkal ugyanis teljesen más volt
a helyzet, mert 1562 elõtt a székelyek között még nem jelent meg intézményesen a jobbágyság, a székelyek addig szabad embernek és nemesnek tekintették magukat. Másrészt azonban el kell mondani, hogy az erdélyi románoknak is hoztak valamelyest kedvezõ intézkedéseket, például ha a románok földje szomszédos volt a más népek által lakott falvakkal, ezek
a falvak el kellett tûrjék, hogy egy nyomás [legeltetési terület és mód] alatt legyen az addig
külön-külön lévõ határuk. Ez kimondottan a nem románok számára volt kedvezõtlen, mert
a románokról köztudott, hogy a többség akkor pásztorkodással foglalkozott, ezért a nyomás
(legelõ) közös használata egyedül nekik kedvezett. Az országgyûlés kimondta, hogy az erdélyi román papok személye legyen szabad, az erdélyi románok ebben az idõben ugyanis
többségében nem voltak szabadok, mivel vendégként [hospes], alávetettként érkeztek az erdélyi földesurak vagy szász városok birtokára. Az erdélyi rendek szóvá tették az országgyûlésen, hogy nehezményezik Mihály vajda azon intézkedéseit, melyekkel az idegeneknek (tehát nem erdélyieknek) birtokokat adományozott és ezen kívül azt is, hogy a vajda zsoldosai
féktelenül dúlják Erdély településeit. Mihály vajda felháborodott a bírálatokat hallva és pallosával megfenyegette az õket bírálókat. Mihály vajda egyébképpen csak ezen az országgyûlésen kapta meg Pezzen Bertalan császári biztostól a Rudolf által kibocsátott erdélyi helytartósági címet. Ami azt is jelent, hogy eddig az idõpontig Mihály vajdának semmilyen jogcíme nem volt Erdély kormányzásához.
Mihály vajda 1600. augusztus 2-án, Gyulafehérvárról keltezett levelében a Habsburg császári biztosokat arról értesíti, hogy Báthory Zsigmond elõkészületeket tett, hogy Erdélybe
bevonuljon, Ungnad Dávidon kívül e levelet megküldte Székely Mózesnek is. Úgy néz ki,
hogy a császári biztosoknak túl forró kezdett lenni a talaj talpuk alatt és már csak Erdély szélérõl, Szatmárról figyelik az eseményeket. Székely Mózes ekkor még „hivatalosan” Mihály
vajda erdélyi seregeinek fõparancsnoka. A vajda levélben sürgeti Giorgio Basta császári
zsoldosvezért, hogy minél hamarabb Tasnádon gyülekezzen hadaival, hogy az ellenségnek
tekintett Báthory Zsigmond esetleges betörése esetén legyen készen megvédeni a német-római császár érdekeit: „[…] Mi az mi hadunkkal minden órában készön vagyunk, talpon állunk, valamelyfele kévántatik, csakhogy kgtek is onnan mozdúljon és Básta uram szálljon táborban hadával Tasnád mellett és oly készön legyön, hogy valamely órában kévántatik,
mindjárást segítségül jöhessön mellénk, úgy penig, hogy az ne levélbeli, hogy az û fge határit az elleségtûl megoltalmazhassuk.[…].”255 E levél azért is érdekes, mert egy havasalföldi
román, egy német és császári megbízatásban álló albán [Giorgio Basta] is feltehetõen jól értett magyarul, ugyanis eredetileg is magyarul írták e levelet a két vezér írnokai.
Székely Mózes 1600. július végén, augusztus elején Moldvából bejött Erdélybe és csapatával a Barcaságon táborozott Botfalva és Földvár környékén, ahol titkos tárgyalásokat folytatott az erdélyi politikusok egy részével, akiknek elege lett Mihály vajda uralmából. E politikusok és katonák között találjuk Sibrik Gáspárt és Makó Györgyöt is. Errõl az eseményrõl maga Mihály vajda tudósít késõbb, amikor Erdélybõl el kellett meneküljön és Rudolf
császárnak mentegetõzik, hogy õ nem is akart szembefordulni vele és nem õ a hitszegõ, hanem az erdélyiek: „Moldvába érkezvén, az erdélyiek õseiktõl örökölt hitszegésükben megmaradtak, mert Székely Mózes, kit generális kapitánnyá neveztem ki és egész seregeim vezérévé helyeztem, más kapitányokkal, u.m. Zsibrik Gáspárral és Makó Györggyel titkon
összeesküvést forralt, és a Neszter folyón át Lengyelország határára Zsigmondhoz ment, a
hol az én megöletésemrõl tanácskoztak és végeztek; a mire Székely Mózes magát társaival
Zsigmondnak hittel kötelezte, és az is magát Mózesnek, melyet levél által egymásközt megerõsítettek. A határozat az volt, hogy Zsigmond Lengyelország határáról válogatott nagy ka154
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tonasággal, hadi-készülettel Erdélybe törjön, és engem akár nyílt harcban, akár alattomban
láb alól eltegyen; – mellyen én felindulva, a beütendõ lengyelek ellen katonáimat a harctérre vezetni s az ellenséges lengyeleknek ellenállani kétségen kívül el nem mulasztadanám –
gondolák – a mit ha tennék, azt határozták az összeesküvõk, hogy engem elfogjanak, s ha ez
sikerülne, Zsigmondnak átadjanak, ha pedig nem sikerülne, Makó György kapitány ajánlkozott Zsigmondnak, hogy engem meglõjjön. Mely árulást és összeesküvést midõn némely
régi hû szolgám jelentésébõl megismertem: Székely Mózest és a többi kapitányokat magam
elé idéztem; ki, mivel érezte áruló voltát, társaival együtt Lengyelországba Zsigmondhoz futott, és hogy Erdélyt fellázítsa, sok ál- és hazug híreket hozott forgásba felõlem, hogy határozatát annál könnyebben véghez vihesse Zsigmonddal ellenem, s az erdélyieket a lengyel
segítséggel, melyet közel kilátásba helyezett, megerõsítse…Mert miután Székely Mózes társaival Lengyelországba Zsigmondhoz átment, az erdélyi nemesség azonnal táborba gyûlt,
várva a lengyel segítséget Zsigmonddal.”256
Székely Mózes és a többi székely kapitány amint megkapták Mihály vajda idézõ levelét,
melyben a vajda megparancsolta, hogy jelenjenek meg Gyulafehérváron, az erdélyi fejedelmi
udvarban, nem volt más választásuk, hanem menekülniük kellett. Másrészt a gyulafehérvári
udvarból azt is megtudta, hogy amikor Mihály vajda felfedezte, hogy az õ engedélye nélkül
Moldvából titokban visszajött Erdélybe, annyira feldühödött, hogy kiabálva azt mondta, ezért
a tettéért halállal fog lakolni. Az is szöget üthetett Székely Mózes fejébe, hogy Mihály vajda
miért hívja az erdélyi rendeket Gyulafehérvárra az országgyûlésbe, fegyveres kísérõik, szolgáik nélkül, hiszen ez teljesen szokatlan volt eddig az erdélyi viszonyok közepette. Székely Mózes a Barcaságról Segesvárra ment, hogy családjától – feleségétõl, Kornis Annától és apósától,
Kornis Farkastól – búcsúzzon el, és 1600. augusztus 20. körül Erdélybõl Lengyelországba menekült Báthory Zsigmond táborába. Székely Mózes Bethlen Gáborral, Petki Jánossal, Horváth Ferenccel és Istvánnal, Török Gáborral és mintegy 100 Báthoryhoz hû, vagy inkább az erdélyi magyarság megmaradásáért aggódó magyarral együtt Kõváron, Zsibón, Nagybányán, a
máramarosi havasokon keresztül Lengyelországba menekült. Vass Miklós, a székely fejedelem egyik elsõ életrajzírója az alábbiakat írta ezekrõl az eseményekrõl: „Székely Mózes szerencsésen kimenekült [Huszton keresztül 1600] s az akkor Hocimváránál idõzõ Zamoyskihoz
ment, kinek táborában ott volt Báthory Zsigmond is.”257
Mihály vajda amint megtudja, hogy legvitézebb katonája, más kiváló magyar katonákkal
egyetemben meg akar szökni, azonnal Örmény Péter nevû fõbojárját küldte 25 lovassal Székely Mózes után, hogy beszélje le a szökésrõl és gazdag ígéretekkel kecsegtetve, kérte, hogy
jöjjön vissza. Az események 1600. augusztus közepétõl egyre jobban felgyorsultak. Oly annyira, hogy a császári biztosok érzik és minden valószínûség szerint tapasztalhatták az erdélyi közhangulatból is, hogy Mihály vajda császári helytartónak egyre inkább meg vannak
számlálva napjai, s közeledik a pünkösdi királyságának vége. Ezek a tények azonban nagyon
érzékenyen érintették a császári udvart, mert ebben az esetben nem tudják bekebelezni Erdélyt. A Habsburg-pártiaknak az egyik legidegesítõbb személyisége, akitõl nagyon tartanak,
a kemény katonaként és nem éppen a németek iránti szerelemrõl híres Székely Mózes. Aki
nem elég, hogy székely lófõ, de még a vezetékneve is Székely, sõt a kolozsvári születésû Dávid Ferenc, magyar ember által alapított unitárius egyház tagja. Egyesek nagyon szeretnék,
hogy ha Székely Mózes is Rudolf császár oldalára állna, mert akkor hamar megoldódna Erdélyben a hatalmi kérdés. A császári biztosok Szatmárról jelentik Rudolfnak 1600. augusztus 18-án, „hogy Székely Mózes kiszökött Erdélybõl és mintha Fged védelme alá adta volna
magát, a mirõl mi semmit sem tudunk”. Három nap múlva, augusztus 21-én azonban már
Habsburg Miksának írnak levelet, hogy nyugtalanító híreket lehet hallani Erdély felõl:
„Alvisi hozza a híreket a vajdától, hogy a lengyel és tatár mától kezdve már Moldvában kell,
hogy legyen, Erdélyt fenyegetik. Nagy-Várad nagy veszélyben forog, menthetetlenül elvész,
ha a török alászáll, Székely Mózes Zsibón van Zilah mellett, a mely innen 6 mf.”258 De még
most sem tudják pontosan Székely Mózes szándékát, hogy a Mihály vajdával való szakítás
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után mit fog cselekedni és kinek az oldalán fog beavatkozni az Erdély birtoklásáért folytatott harcban.
A következõ nap is azzal telik, hogy Ungnád Dávid császári biztos levelet kell írjon
Giorgio Basta generálisnak, mert ekkor tudja meg teljes bizonyossággal, hogy Székely Mózesnek elege lett mind Mihály vajdából, mind a Habsburgok tevékenységébõl, és elmenekült
Lengyelország felé. Azt is sejtik a Habsburg-pártiak, hogy Székely Mózest nem olyan fából
faragták, hogy ha elmenekül, akkor ott is marad a biztos és békés Lengyelországban, hanem
valószínû, hogy katonaságot akar összegyûjteni az Erdélyi Fejedelemség felszabadításának
érdekében. Másrészt a császári biztosok kezdnek rájönni arra, hogy Mihály vajda nemcsak
a törököket, Báthory Zsigmondot, majd Báthory Andrást csapta be, de úgy néz ki, hogy a
vajda a Habsburgokat is be akarja csapni: „Csak rosz hírek érkeznek, nem sok jót remélek
a vajda eddigi magatartásából. […] A mint levelem végzem, jön a posta a kõvári kapitánytól és levél Örmény Pétertõl a Székely Mózes szökése felõl, azon kívánsággal, hogy a szorosokat Huszt mellett õriztessük és Székelyt tartóztassuk fel.”259
Nem telik bele jóformán még egy nap sem, amikor a császári biztosok Bastának ismét levelet írnak Szatmárról, 1600. augusztus 23-án, amelyben kétségüket fejezik ki Csáky István
Habsburg császár iránti hûségével kapcsolatosan, de még jobban aggódnak a biztosok azért,
mert Erdély két legjobb katonája, Székely Mózes és Sibrik Gáspár Lengyelországba szökött.
Ezek a szökevények ha visszajönnek, akkor Erdély fölött a Habsburg-uralom nem tud megvalósulni: „Csáky István írt, küldjük. Látszik abból, hogy Zsigmond-párti töredék, mely a vajda
titkait és hadi mesterségét ismeri, sokat fog árthatni neki és õ fgének Erdélyben Lengyelországból. Aggódunk, hogy Székely Mózes túllesz Huszton 5-6 mfddel, nem tudjuk, volna-e valaki, a ki feltartózhatta volna; Sibrikkel együtt ment, a ki legnagyobb roszakarója õ fgének. E
kettõnek kiszökése zavart és vérfürdõt fog elõidézni.”260 Még aznap (1600. augusztus 23-án)
még egy levelet írnak a császári biztosok, most már Habsburg Miksának, akinek felsorolják
mindazokat a kétségeket, amelyet már Giorgio Bastának is felsoroltak: „A mit Csáky Istvánnak feleltünk Tordáról 21-én írt és Bástához küldött levélre, megláthatja Fenséged a mellékelt másolatból. A kígyók, melyeket a vajda Fnged és az õ saját kárára kebelében melengedett,
Zsigmondhoz és a törökökhöz állanak. Tudják a vajdának minden titkát és így sokat árthatnak az erdélyi dolgokban, mert Székely Mózes fõparancsnok volt, Sibrik a kinek nagy neve van
Erdélyben, szintén nagy tisztséget viselt. Csáky nem ír most több újságot: „er wär selbst gern
waida.” Erdélyben ferdén indúlnak a dolgok.”261 Csáky István személyére vonatkozó elõbbi,
német nyelven kiemelt levélrészlet azért is döbbenetes, mert már ebbõl az idõbõl pontos adatunk van arról, hogy Csáky István mennyire kétkulacsos politikus lett, aki egyik arcával azt mutatja, hogy a függetlenségpárti erdélyi magyarokkal tart, míg a másik arca az, hogy a háttérben
a Habsburg-pártiakkal egyezkedik, ugyanis szívesen lenne Erdély fejedelme az õ jóvoltukból.
Csáky István ingatag jellemét késõbb még alaposabban megismerhetjük.
Mihály vajda Máramaros fõispánját, Pogány Györgyöt is kérte Örmény Péteren keresztül, hogy Székely Mózest és társait beszélje le a szökésrõl, de Pogány Györgyöt olyan címen,
hogy adót szed, nem lehetett elérni. Pogány György, máramarosi viceispán Szatmár városában lévõ császári biztosoknak Szigetrõl (Máramarossziget) 1600. augusztus 26-án azt írja,
hogy „Székely Mózes itt ment keresztül Lengyelországba, a mit lelkembõl fájlalok, de azon
idõben nem voltam odahaza, a havasok alatt adót (dica-t) hajtottam be õ fgének; midõn már
átment, csak másnap tudtam meg (postriduum primum scire potoi). Éjjel lopózott át titokban. Ma körülbelül 60 lovas kozák ment át erre, akkor sem voltam otthon, családom egyik
tagja tudakozódott vezetõjüktõl, a ki mondta, hogy Mihály v. békét kötött a lengyelekkel és
törökökkel s seregét elbocsátotta, – a mit én nem hiszek. Most már minden úton embereim
vannak.”263
Pogány György máramarosi alispán lehetséges, hogy találkozott is Székely Mózessel és
embereivel, de jobbnak látta, ha errõl úgy értesíti a császárpárti biztosokat, hogy ezeket a menekülõket nem látta. Ismerte, valószínûleg azt a régi magyar mondást, hogy ne szólj szám,
156

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 157

nem fáj fejem! Ungnád Dávid császári biztos ugyanis, ahogy megkapja Pogány György értesítését, azonnal jelenti a legújabb fejleményeket Rudolf császárnak, mert 1600. augusztus 28án Szatmárról következõket írta: „Pogány György levelét küldöm, Zsigmond-párti kell legyen, bizonyosan szándékosan volt távol, midõn Székely Mózes szökött, valószínû, hogy más
faluban összejött titokban Székellyel. Annál inkább vigyáznunk kell a Huszt felé esõ szorosokra, mert ezeken az utakon át könnyebben beosonhatna vagy betörhetne Zsigmond
Moldovából, mint amott, ahol a szorosok székelyek és oláhok által meg van erõsítve belül és
kívül.”264
Mihály vajda 1600. augusztus 25-én nem tudja még teljes bizonyossággal, hogy Székely
Mózes már átállt Báthory oldalára (vagy legalábbis úgy tesz), mert amikor a gyulafehérvári
fejedelmi udvarban az udvarhelyszéki Medesér lakóinak panaszlevelét vizsgálja, nem mond
semmi olyant, hogy elmarasztalná Székely Mózest a medesériek földhasználatával kapcsolatosan, hanem teljesen semmitmondó döntést hoz. Mihály vajda a medesériek panaszára
egyszerûen csak annyira utasítja Udvarhely fõkapitányát, Telegdi Mihályt, hogy a kérdéses
föld dolgát a fõkapitány igazítsa el: „Egregie nobis dilecte, Salutem et favorem. Medeseren
lakók egyenlõkíppen könyörgésök által találtanak meg minket, jelentik, hogy egy darab földeket még Telegdi Mihály udvarhelyi kapitánságban foglalta volna a várhoz hatalmasól,
mely mind ez ideig is meg nem szabadúlt volna, most penig Székely Moysesnek volt búzavetése benne és az õ elmenetele után felszabadúlt volna, és csak õket concernálná: könyörgöttenek, hogy nekik megadnók azon darab földet. Az dolog azért így lévén, hagyjuk és parancsoljuk, hogy azon föld dolgát köztük igazíts el, az mint mondja. Secus non facturus. Datum
Albae Juliae die 25. Aug. anno dni 1600. Mihály vajda (román aláírás)”265 Vagyis Mihály vajda tulajdonképpen semmit sem mond a medesériek panaszára, hanem csak rábízza a vitatott föld kérdését az udvarhelyi vár kapitányára. A vitatott föld erdélyi fejedelmi tulajdonban volt, mely földnek a kezelõje éppen az udvarhelyi várkapitány, illetve e fölött éppen az
erdélyi fejedelemnek lenne jogosultsága a döntést felülbírálni. Ezért is hangsúlyozom, hogy
Mihály erdélyi helytartó tulajdonképpen visszadobja az intézkedés jogát az udvarhelyi kapitány hatáskörébe, anélkül, hogy bármilyen döntést hozott volna.
Mihály vajda erdélyi hatalmát illetõen ezzel megkezdõdött a visszaszámlálás, mert nemcsak Székely Mózes és a legjobb székely kapitányok pártoltak el tõle, hanem az erdélyi magyar nemesek is szervezkednek ellene és már szeptember 2-án a Tordára összegyûlt nemesek országos felkelésre szólítják fel Erdély lakosságát, ennek kezdeményezõi a székely Petki
István és Kemény János (akinek hasonló nevû fia késõbb Erdély fejedelme is lett). A felkelt
nemesek Csáky Istvánt választották meg Erdély országos generálisának, aki felszólítja a
marosszéki székelyeket, hogy csatlakozzanak a felkeléshez. A szászok jelentõs része is erre
az idõre egyre elégedetlenebb lett Mihály helytartói uralmával.
A tordai országgyûlésen a rendek Mihály vajda uralmát megelégelve, intézkedéseket
tesznek az elmaradt zsold, az adományozások és egyéb tekintetben, mely döntésüket leközlöm. A tordai országgyûlésen a magyar nemesek 1600. szeptember 5-én kelt intézkedésükkel magyar nyelvû oklevélben többek között kedvezõ döntés hoznak a távol lévõ Székely
Mózesrõl és katonáiról: „Az magyar vitézlõ lovas rendnek, kik Mihály vajda fizetésén voltak, az egész erdélyországi urak, fõnépek és az egész nemességgel és minden rendekkel
egyetemben megtekintvén azt, hogy Mihály vajda ellen melléjek jöttenek, ez ide alá rend
szerént megirt dolgokra hüttel kötelezték magokat.
Elsõ. Az elmult esztendõben, mikor Mihály vajda mellett az országra jöttenek, azt az
után senki az országbeliek közül tiszteletlenûl szemekre ne merje vetni; ha pedig valaki
azféle tiszteletlen szóval illetné valamelliket, fejével érje meg, két embernek bizonságával.
Második. Az kiknek közülök Mihály vajda, avagy – az elõtt való fejedelmek jószágot
adtanak, abban megoltalmazzák és megtartják õket, salvo iure alieno. Ha pedig igaz törvény
szerént valamelyiknek jószágát elnyerik, tehát az helyében más jószágot adjanak fogyatkozás nélkül.
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Harmadik. Az kiknek jószága közülök nincsen és eddig nem adtanak, hogy ez után az ország mellett jobb szerrel és nagyobb szorgalmatossággal hadakozhassanak és vihassanak, kinek-kinek érdeme szerént való jószágot adjanak.
Negyedik. Az mint Mihály vajdától hó számrra öt-öt forint volt fizetések, személyekre is
kinek-kinek amint fizetett, melyrõl az hadnagyoknál bizonyos lajstromok vadnak, az szerént
leszen ez után is minden fogyatkozás nelkül, senkinek fizetését meg nem szállitják, esztendõnként tizenkét hópénzt adván.
Ötödik. Valakik közülek hadakban megcsonkulnak, sántulnak és megvakulnak, azoknak
fizetések életéig megjárjon, vagy várakban, avagy egyéb helyeken helt rendelvén nekik.
Azféléknek gyógyitásokra pedig hely és emberek rendeltetnek, életekre is, mig meg gyógyulnak gondviselés leszen.
Hatodik. Vadnak közülök, kiknek öt hópénzek vagyon hátra megadatlan, nevek az lajstromban meg vagyon irva, azok nevezet szerént az Székely Mojzes és Sibrik Gáspár capitansága alatt valók, azoknak is restantia hópénzeket fogyatkozás nelkül megadják.
Hetedik. Az mely czigán vajdaságot Mihály vajda Bihari Máténak adott volt, az ország, mivel hogy articulus vagyon rólla, nem hagyja helyen, hanem a tisztért tizenkét ház jobbágyot ad
neki.
Ezeknek megtartására az országbeliek megesküvén, oklevelét nagyobb bizonságért pecsétekkel meg erõsitették. Az feljül megirt vitézlõ rend is azonképen az országnak megesküdt, hogy fejek fennállottáig az országnak minden igyeiben hiven és igazán szolgálnak.
Actum in castris ad oppidum Torda positis, die quinta mensis Septembris. Anno Domini
Millesimo sexcentesimo.
Stephanus Chiaky de Keresztszeg, Stephanus Toldi, Gabriel Banffy, Franciscus Alardy,
Stephanus Bodo, Ladislaus Toroczkai, Gabriel Haller, Balthasar Bornemisza, Benedictus
Mindszenti, Ioannes Gyerõfy, Nicolaus Harinnai, Nicolaus Vitéz. Caeterique Status et
Ordines universitatis nobilium Transsilvaniae.”266
A hatalomhoz foggal és körömmel ragaszkodó Mihály vajda a szervezkedések dacára
még kegyetlenebb lett, és elkezdte megvalósítani az erdélyi magyar nemesség kiirtására irányuló tervét. Rácz György vezetésével elfogatta katonáival Segesváron Kornis Farkast, Székely Mózes apósát, akit vasba veretve szállítottak a gyulafehérvári börtönbe, a Kornis mellett talált Farkas Ferencet és Szemere Mihályt pedig megölette. A zsoldosok fosztogatása,
a települések felégetése erre az idõre mindennapossá vált, egy keresztényszigeti szász papot
a templomban akasztottak fel, egy másik alkalommal Bánffyhunyadon a randalírozó zsoldosok rátámadtak a városra, de a temetésre éppen összegyûlt kalotaszegiek a zsoldosokat levágták. Mihály vajda megpróbált ugyan
úrrá lenni a helyzeten és összegyûjtötte
havasalföldi katonáit, lengyel, bolgár és
szerb zsoldosait, illetve összehívta a neki engedelmeskedõ székelyeket. Tamásfalvi János marosszéki fõkapitányát még arra utasítja, hogy az összes
erdélyi nemest és ellenállót ki kell irtani, de kérészéletû hatalmát már nem
sokáig tudta meghosszabbítani. Ezzel
egyidõben Székely Mózes, Bethlen Gábor és más erdélyiek is már Lengyelországban voltak, de menekülésük után
azonnal nekifogtak megszervezni Erdély felszabadítását. Mihály vajda ellen
szeptember 10-én bejönnek Erdélybe
Orbán Balázs: Homoródszentpál,
Giorgio
Basta generális zsoldos csapaKornisok kastélyának romjai
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tai. Igaz, hogy Basta eredetileg azért indult Erdélybe Rudolf császár parancsából, hogy Mihály vajdával egyesülve támadják meg a törököket, de Basta, meghallva Mihály vajda kegyetlenkedéseit, megváltoztatta az eddigi terveit és a törökök megtámadása helyett Mihály
ellen fordult. Az erdélyi szászok szembeszálltak Mihály hadaival és a Petraºcu vajdafi, illetve a Huszár Péter vezette havasalföldi seregekkel.
Székely Mózesrõl lehet olvasni báró Ugnád Dávid levelében, aki a császárpárti katonai
táborban Szántóról 1600. szeptember 7-én keltezett jelentésében többek között ezeket jegyzi meg: „domino generali in absentia domini Zekell consulzum visum est, út ego cum illmo
d. Zekel aut solus intra biduum recta ad castra Tordencia iter suscipiam.”267 A báró arról tájékoztatta Kolozsvár városának tanácsát, hogy a Habsburg-párti hadak megindultak Torda
felé, és hogy a Tordára összegyûlt erdélyi rendek is maradjanak meg a császár pártján. A
császárpárti báró, amikor arra inti Kolozsvár városi tanácsát, hogy õk is maradjanak meg a
német-római császár hûségében, egyúttal leírja azt is, hogy nem lehet most tudni, Székely
Mózes hol van. Az ügyeletes figyelõ továbbra is mindenrõl szeretne tudni, ami a Habsburgokkal kapcsolatos, és gyakran jelentéseket küldözget a császári udvarba.
A közszékelyek egy jelentõs része azonban még mindig Mihály vajda oldalán volt, amit
nem lehet csodálni, hiszen számukra Mihály vajda a rég óhajtott szabadságot hozta meg. Errõl lehet olvasni a brassói szászok tanácsának levelében, amikor a brassóiak 1600. szeptember 11-én Medgyesrõl keltezett levelükben értesítik Szeben város tanácsát, hogy mintegy
4.000 székely harcos elindult Báznáról: „ein sehr grosse meng der Zekel kegen Bazna
aufkommen ist, nemlich bey 4000”.268 Alig egy hét múlva 1600. szeptember 17-én a brassói
bíró Szeben város tanácsának újból levelet ír, hogy a szebeniek is tudják, hogy a székelyek
megérkeztek és további havasalföldi hadak érkeztek Mihály vajda megsegítésére: „die
Czekell [székelyek] auch erbei komen in zu hilffh derselben, sie nach den Walachen eilend
geschikt, und sie zuruck gerufen haben, also dass sich die Czekel zu in geschlagen haben.”269
Mihály vajda mellett azonban nem sokan maradtak az erdélyi hívei közül, csak a székelyek egy része maradt az oldalán a szászsebesi táborban, de még közülük is 500 marosszéki
székely lovas Miriszló elõtt átállt az erdélyiek oldalára, amikor az Enyedhez közel található
Miriszlóhoz értek. Miriszló elõtt Giorgio Basta 6.000 fõnyi hada egyesült az erdélyi magyar
nemesek, a marosszéki és aranyosszéki székelyek hadával, akiknek létszáma 12-13.000 fõt
tett ki, majd 1600. szeptember 18-án Miriszlónal megütköztek Mihály vajda hadaival. Mihály
vajda katonáinak száma ugyan 25.000 fegyverest tett ki, de Miriszlónál csatát vesztett. A szomorú az, hogy ebben a csatában is jelentõs számú székely harcos vesztette életét, ugyanis
mindkét oldalon harcoltak székelyek. Csak a Mihály vajda oldalán harcoló székelyek közül
1.800-an vesztették életüket. Még aznap Mihály vajda mérgében kivégeztette Gyulafehérváron Kornis Farkast, Székely Mózes apósát, majd elmenekült Moldva irányába. Georg Krauss
krónikaíró, aki ugyan szász volt és szíve bizonyosan a németek felé húzott, de ettõl függetlenül legtöbbször részrehajlás nélkül, illetve inkább egy jól értelmezett transzilvanizmustól áthatva rögzíti azokat az eseményeket, amelyek összekovácsolták Erdély népeit, az országot sanyargató Mihály vajda seregei ellen: „És mivel Isten az övéit kegyelemmel, a zsarnokot pedig bosszújával látogatja meg, felébresztette a nemesembereknek akik még megmaradtak az
országban – elhalt szívét, a szászokkal egy táborba tömörültek, s csatlakozott hozzájuk néhány székely is. Ezek mind együtt arra szánták el magukat, hogy a hazáért harcolnak; de a
legtöbb székely a vajdával tartott. Básta György, a német császár magyarországi fõvezére számos emberével, lovasokkal meg gyalogosokkal Erdélybe jött, egyesült a nemességgel és szászokkal. Mindketten felkészültek és heves csatát vívtak meg, amelyben Mihály vajdát Básta,
a szászok és a nemesség Miriszló mellett szeptember 18-án keményen megverték.”270 Kornis
Farkas meggyilkolása mellett egy igen fontos adalékra figyelhetünk fel Erdély és Gyulafehérvár vonatkozásában: „Mihály a csatából menekülve elõbb Gyulafehérvárra ment, hol a fogságban lévõ Kornis Farkast börtönébõl kihozta és a >>feredõ<< háznál levágatta.”271 Itt ami a
legfigyelemreméltóbb megjegyzés Kornis kivégzésénél, az maga a helyszín. Az erdélyi fõvá159
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ros, Gyulafehérvár nagyon sok szempontból ugyanolyan civilizációs szintet képviselt, mint
Európa bármely fejlettebb államának legfejlettebb városa, vagyis nem árt, ha megjegyezzük,
hogy volt már közfürdõje, mert a „feredõház” kifejezés ezt jelenti. Épp Báthory István erdélyi fejedelem idejébõl tudjuk azt, hogy a fejedelem a hegyekbõl csõvezetéken vezetett vizet a
fõváros szükségleteinek megoldására.
Mihály vajda megmaradt csapataival a vereség után nem látott más kiutat, hanem a menekülés mellett döntött. Mihály csapatai Fogaras és Brassó felé menekültek, de ez nem egyszerû menekülés volt, mert „Ahol átvonultak, tûzzel-vassal, gyilokkal, rablással mindent elpusztítottak; Nagy Sinknél egyszerre több mint 800 abba a székbe való parasztot ütött agyon
a vajda népe. Petrasko vajda, Mihály vajda fia is, sok emberével elindult apjához, de
Törcsvárnál a brassóiak megverték; nehányuk át akart törni a Székelyföldön, de a brassóiak
visszaüzték õket. Azt a csapatot, amely a Vöröstoronynál akart betörni, a szebeniek verték
meg; sok oláh beleveszett az Olt folyóba és megfulladt. Igy hát Mihály vajda nem is uralkodott egy egész esztendeig sem Erdély felett; de ha tovább uralkodik, egész Erdély teljességgel tönkrement volna.”272 Ezt a hosszabb idézetet azért is közöltem le, mert ebbõl is lehet
látni azt a folyamatot, ami azt eredményezte, hogy Erdély addig többségében magyar lakta
népe, illetve a szászok által lakott terület is annyira elpusztult, hogy a lakatlanná vált területeket késõbb más népekkel kellett betelepíteni.
Székely Mózes, aki eddig Mihály vajda hadainak generálisa volt, megelégelve az erdélyiek elleni kegyetlenségeket, elhagyta végleg a vajda táborát, mely eseményrõl egy ismeretlen
személy jelentést tett Bécsbõl 1600. szeptember 20-án. A feljegyzés szerint a magyar nemesek is kérték a császári udvart arra, hogy a császári biztosokkal és Bastával induljanak a vajda ellen, mert már tûrhetetlenné vált az erdélyi emberek sanyargatása. Székely Mózes ötven
erõs harcosával és lovas katonájával el is indult Lengyelországba Báthoryhoz : „Er viel
firnehme Rerren so tyrannisch hinriehten lassen; deswegen sieh der Zäkhel Moyses, des
Weyda General Obrister Ihme nit getraut, sondern sieh heimlich mit dennen besten Kriegsund Rittersleuthen, etlieh und fünfzig Pferdt stark, aus dem Landt, und wie man sagt, dem
Bathory in Polein zuegezogen sein.”273 A levélíró azonban még nem tudja, hogy idõközben
Székely Mózes már vissza is érkezett Erdélybe, hiszen csapattársa, Potocki Jakab lengyel
hadvezér az erdélyi Nyírmezõrõl 1600. szeptember 21-én azt írja Csáky Istvánnak, hogy Mihály vajda üldözésére együtt átjöttek Erdélybe. Potocki lengyel hadvezér levelében még azt
is megírja, hogy Székely Mózessel együtt a besztercei úton jöttek be Erdélybe „me cum
domino Moise Szekely festinantissime hac via Biszticiana iusto in auxilium preamisit”. Ezen
kívül Potocki még azt is kérdezi levelében, hogy most miként cselekedjenek Csákyval és a
többi erdélyivel való együttmûködés jegyében.274 Minden valószínûség szerint a lengyel és
Székely Mózes katonáiból álló seregek az Alsó-Fehér megyei Nyírmezõn táborozhattak,
mert a másik erdélyi Nyírmezõ nevû település Hunyad megyében van, és ez a település akkor nem esett a hadak útjába. Az Alsó-Fehér megyei Nyírmezõ egyébképpen közvetlenül
Miriszló mellett található.
Basta generális a miriszlói gyõzelem után, 1600. szeptember 20-án bevonult Erdély fõvárosába, ezzel Mihály vajda rövid erdélyi helytartói uralma megszûnt. Mihály vajda uralmára a többi országban – Moldvában és Havasalföldön – is megkezdõdtek a gyászos napok.
A lengyelek már 1600. szeptember 4-én Jan Zamoyski kancellár parancsnoksága alatt
készülõdtek megtámadni Moldvát, maga Jan Zamoyski, Lengyelország kancellárja írt egy
magyar nyelvû felszólító levelet 1600. szeptember 21-én a Mihály vajda által kinevezett két
magyar kapitánynak a szucsávai vár alatti katonai táborból, melyben tíz napi haladékot
adott a vár elhagyására, hogy Erdélybe távozzanak, vagy a lengyel király táborába átálljanak:
„Zamoyski János, Lengyel országinak fõ-cancellariusa és generalis-capitanja, etc. Jelentem
ez levelemmel, mivelhogy az vitézlõ Kaptury Jánosnak és Farkas Miklósnak, mind penig az
több hadnagyoknak és vitézlõ rendeknek, mindenféle nemzetnek, kik az Havaseli Mihály
Vajdától hagyattanak az szucsaviai várba, adtam tizednapig való békességet, addig az ideig
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Mihály Vajdának hûséggel tartozzanak. Ez üdõ alatt penig lengyel király õ felsége hadától
az várnak semmi vitatása nem leszen; az várbeliek is penig magokat az váron benn tartsák.
Azkik penig az õ felsége király hadába jõnek, vagy penig mennek, meg nem bántatnak…”275
A lengyel hadsereg 1600. szeptember 27-én Szucsáva várát elfoglalta, Jeremie Movilát pedig Moldva trónjára visszahelyezte és ezzel Mihály vajda Moldva fölötti hatalma megszûnt.
Ugyanezen a napon kelt Ungnád Dávid császári biztos levele, aki már Szebenben tartózkodik és innen tájékoztatja a prágai udvart arról, hogy „erõsítjük tehát hadainkat. Mihály
10.000 emberrel Brasónak vette útját. Székely Mózestõl a ki 12.000 emberrel Besztercétõl
egy mérföldre van Csáky Istvánhoz egy ember azon kérelemmel jött, hogy mivel Székely
Mózes mint varát [?] óhajtana beljebb jönni, menjen elébe Csáky s beszéljék meg a dolgot.
Erre Básta a mi mindnyájan úgy találtuk mondani, hogy csakugyan Csáky és Petto (Pete)
László innen 6 mértföldre menjenek Székely Mózes elé megalkudni vele. Székely Mózes azt
is izente, hogy nem Báthory Zsigmondról lenne szó, hanem más egyébrõl. […] Csáky István
Pete László által kérdezteté tõlem, hogy hasznos szolgálataiért életére nem kaphatná-e meg
Husztot?”276 Azon kívül, hogy e fenti császári biztosi levélbõl megtudjuk azt, hogy Székely
Mózesnek milyen jelentõs számú serege van, hiszen e sereg körülbelül egyezik az erdélyi
magyar nemesség seregének létszámával, megtudunk egy másik nagyon fontos információt
Csáky István kétszínû hozzáállásáról. Csáky Istvánt hiába tették meg az erdélyi rendek Erdély fõgenerálisának, éppen a rendek szándékának ellenére már azon törte a fejét, hogy ha
átállna a németek pártjára, akkor mekkora lenne az õ saját anyagi haszna. A biztos levelébõl kiderül az a fondorlat, hogy Csáky István hajlandó lenne átállni Rudolf császár oldalára, ha Huszt várát és természetesen az ahhoz tartozó birtokokat megkapná.
Csáky István, aki ebben az idõben az erdélyi hadak fõgenerálisa lett, színleg ugyan az erdélyi magyar nemesség oldalán van, de mint hagyományosan kétkulacsos politikát folytató
ember, a Habsburg-párt felé is kacsingat. Ez derül ki az alábbi levélbõl, melyet Csáky István
írt 1600. szeptember 30-án a Fogaras vármegyei Porumbákról. Csáky István a beszterceieket hibáztatja azért, hogy nem vigyáztak eléggé és nem tettek meg mindent azért, hogy Székely Mózes a hadaival együtt ne tudjon bejönni Erdélybe. A beszterceiek ugyanis ha a Moldvát Erdéllyel összekötõ utakat – a besztercei utat – bevágatták volna, vagyis az utat szegélyezõ erdõbõl a fákat kivágva, a fákat az útra döntögették volna, akkor ezen az úton Székely
Mózes csapatai nem tudtak volna bejönni Erdélybe: „Prudentes stb. Salutem stb.
Miérthogy isten segítségébõl immár ma szállottunk az Olt mellé Szeben mellõl, és az
elõttünk való dolgot contiunuálni akarjuk: hírenk penig az minémûek vadnak, azt is kegyelmeteknek értésére akarók adni. Mihály vajda, valamennyi hada volt, most újonnan császár
û felsége hûsége alá eskütte meg és velünk együtt akarják ezután tartani az dolgot, õ maga
csak kevesed magával megyen be Havasalföldében, ott is penig mind õ, s mind az vele valók
újabban megesküvék, valamit õ felsége parancsol, mindenekben engedelmes és hû szolgája
akar lenni, ennek erõsségére mind feleségét, gyermekét, anyját és kincsét mind kezünkbe
adja. Az lengyelek is immár megtartóztak. Kegyelmetek minden úton azon legyen, hogy az
útakat valóban bevágassa onnét Moldova felé, hogy semmiképpen azon be ne jöhessenek,
mostan is kegyelmeteknek arra ha vigyázása és gondviselése lött volna, Székely Mózes azon
be nem jöhetett volna. Azért ha kegyelmetek fejét és tisztességét szereti, ebben úgy cselekedjék, hogy ha mi történik, mind isten s mind egész nemzetségink elõtt okai nem leszünk
az kegyelmetek nyomorúságának. Ezt kegyelmetek titkon akarók megírni, s álomnak se vélje kegyelmetek ezt, hanem az vigyázás és gondviselés kegyelmetektõl szünetlenül meglegyen; kegyelmetek minket minden nap hírrel értessen, s úgy is cselekedjék, hogy mindenek
az õ felsége javára és az szegény hazánknak megmaradására legyenek. Bene valeant.
Ex castris ad possionem Porumbák, penes fluvium Alutha positis, 30. die Septembris, anno domini 1600. Amicus Stephanus Chiáky.”277
Ugyancsak a fenti napon, 1600. szeptember 30-án Ungnád Dávid a császárnak címzett,
de Szebenbõl keltezett levelében többek között azért aggódik, hogy az erdélyi nemesség ösz161
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sze fog fogni majd a Habsburg-uralom ellen, majd részletesen ismerteti a Székely Mózes vezette hadak hadmozdulatait: „Csáky István Székely Mózeshez Haller Gábort és Deák Albertet küldé. Mihálytól a választ ma várják. […] Deák Albert, Haller Gábor még nem jöttek vissza Székely Mózestõl. Én félek, hogy Székely Mózes, a lengyelek s az itteni nemesség
összejátszanak Zsigmond érdekében.”
P. S. okt. 1-jérõl. „Haller Gábor és Deák Albert visszajöttek Székely Mózestõl. Ez azt állítja, hogy korántsem ellenségképpen jõ Erdélybe, sõt inkább az oláh zsarnok ellen akar segíteni hazájának; de mivel hadai a lengyel kancellártól függenek, jó volna, ha mi a lengyel
kancellárt megintenõk az erdélyi betöréstõl. Õ (Sz. M.) bátran meri ígérni, hogy a kancellár
tartózkodni fog, ha a mellette lévõ török s tatárok nem is. Sz. Mózes ez izenete következtében elhatározták Bástával, hogy Pete László és Sennyei Pongrác urak a kancellárhoz küldessenek. Baba Novák a híres szabadhajdúk feje ma küldött hozzánk három embert, hogy örömest Fged szolgálatába állna. Ezzel is megfogy Mihály ereje, a kivel 4-én vagy 5-én fogunk
Fogarason túl akár mint barátok, akár mint ellenség találkozni.
Nagyszerû volna, ha „seine leuth möchten uns ihn selbst praesetirn.”
Székely Mózes izeni, hogy 4 nap múlva annyi hadinép lesz Oláhországban, „dass der
Hihal nimmer wirt hinein dirffen.”278
Az erdélyi nemesek képviselõi pedig 1600. október 5-én felszólították Mihály vajdát,
hogy hagyja el Erdélyt csapataival együtt, mely felkérésnek a vajda két nap múlva eleget is
tett, családját Fogarason hagyva átmenekült a Kárpátokon át Moldvába. Mihály vajda itt
azonban kutyaszorítóba került, mert hiába sikerült átjutnia Moldvába, mert erre az idõre a
lengyel csapatok Moldva elfoglalása után már Havasalföld határán álltak és szembefordultak vele. A lengyel csapatok 1600. október 20-án a Teleajen folyó partján Bucov nevû település mellett legyõzték Mihály vajda seregeit és Moldva elfoglalása után hamarosan elfoglalták Havasalföldet is, felszámolva Mihály vajda fiának, Petrascunak uralmát.
Ungnád Dávid Brassóból keltezett levelében 1600. október 6-án arról számol be Rudolf
császárnak, hogy az erdélyi magyar nemesség többnyire Báthory Zsigmond oldalán van még
mindig, õt tekintik igazi uralkodójuknak. Székely Mózest is megint csak meg kell említsem
a legújabb fejleményekkel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy már olyan biztosnak érzik a hatalmat az erdélyiek, hogy Székely Mózes a vele együtt bejövõ lengyel sereget már visszaküldte Lengyelországba. „Panaszkodik, hogy az erdélyi nemességgel s az erdélyi hadakkal nem
lehet biztonságban lenni, annyira sok forog fönn, melyekbõl következtethetõ, hogy azok B.
Zsigmondnak a hívei. […] Székely Mózesnek ma kell 2000 emberrel (magyarral) megérkeznie; a lengyel népet visszaküldte hazájukba.”279
Alig távozott Mihály vajda serege Gyulafehérvárról, Székely Mózes Nyírmezõrõl, mely
közvetlenül Miriszló mellett van, 7.000 lengyel és székely katonával 1600. október 7-én
Tordára vonult, hogy Báthory Zsigmond fejedelmet hozzák vissza Erdély trónjára. A 7.000
lovast számláló seregben Székely Mózesnek 1.800 saját erdélyi lovas katonája volt. Székely
Mózes jelentõs számú katonával csatlakozott az erdélyi nemesek csapatához, ahol az erdélyi rendek arról kezdtek tanácskozni, hogy miképpen lehetne rendbetenni Erdély egyre inkább káoszba torkolló helyzetét. Az erdélyi magyarok annyira megörvendtek Székely Mózes megérkezésének, hogy elébe vonultak fogadására és zeneszóval kísérve vonultak be
együtt Tordára. Az erdélyi országgyûlés Tordán tartott ülésén azt is megbocsátották, hogy
Mihály vajda oldalára állt elõzetesen (mint amúgy sokan mások), meghagyták a havasalföldi vajda által neki adományozott összes birtokban, sõt neki adományozták a várhegyi fejedelmi uradalomból Bölönt, Szentivánt és Laborfalvát.280 Itt egyébképpen egy kisebb eltérést
lehet felfedezni a Székely Oklevéltárban, illetve dr. Szádeczky Lajos által közölt dátumok
tekintetében, ami Székely Mózes hadainak vonulására vonatkozik. A lényeg azonban az,
hogy Székely Mózes elbocsátotta a Potoczki Jakab vezette lengyel hadsereget, miután már
szükségtelennek érezte az idegen seregek jelenlétét Erdélyben.
Ungnád Dávid császári biztos annyira bátorrá válik, hogy képes bemenni az „oroszlán”
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barlangjába, hiszen 1600. október 10én a rétyi táborból írja tudósítását
Rudolf császárnak. Réty nevét természetesen nem tudja helyesen leírni, ugyanis Réty helyett Regy-t ír (a
németek általában nem tudják kiejteni pontosan a magyar ty, b, p, s
stb. hangokat, ezeket helytelenül értik, és ezért amikor leírják, akkor is
tévesen írják le a magyar szavakat):
„Az erdélyiek Zsigmond és a cardinál
adományozását egészen, a Mihályét
csak részben akarják érvényben
hagyni, Székely Mózes tanácsára isOrbán Balázs: Sepsiszentgyörgy
mét írtak a lengyel kancellárnak,
hogy mivel Mihály Moldvából is Erdélybõl is távozott, hagyna fel ellene való szándékával. Küldöm az erdélyi urak s rendek másolatát, melyet okt. 4-én a lengyel kancellárhoz intéztek. „Datum Regy [Réty] in Zäkhler
Land”281
Székely Mózes Mihály vajda Erdélybõl való kimenekülése után Tordáról Sepsiszék felé
vezette csapatait és a komollói táborból 1600. október 10-én levelében értesítette Lengyelország kancellárját, Jan Zamoyskyt, hogy nincs amiért a lengyel katonák bejöjjenek Erdélybe, ugyanis Mihály vajda elmenekült az összes katonájával együtt, s az erdélyiek nem akarják, hogy a lengyel csapatok dúlják Erdélyt, mert még a baráti segítségnyújtás is károkkal
jár: „Illustris ac Magnifice domine, mihi observandissime. Servitiorum paratissimam commendationem;
Istentõl Nagyságodnak minden kévánta sok jókat megadatni kévánok.
Nagyságodnak akar ám értésére adnom, az itt való állapat mibe legyen. Az római császár õ felsége hada itt ben vagyon, Basta György uram vagyon véllek, mind lovaggal, gyaloggal vagyon, itélem négyezeren; de mi nem érkeztünk sem az viadalra, sem pedig, hogy csak
hadát is láttuk volna Mihály vajdának, ezek pedig, az nemesek, az Nagyságod hadától felette igen félnek és rettegnek. Mihály Vajda pedig Havasalföldébe ment, minden marhástól,
feleségestõl, gyermekestõl; ezt bizonyoson irhatom Nagyságodnak, és ott vagyon, hadat is
vitt vélle, mintegy tizenkétezer embert. Potocky uram pedig, hogy megérte ezt, hogy megverték Mihály Vajdát Erdélybe, ide jõni nem akara, hanem kimene Nagyságodhoz
Moldovába. Szóval is izentem Nagyságodnak Niakazo János uramtól, Nagyságod higyje meg
mindenekbõl szavát, és mindenekrõl bizonyossá tegyen Nagyságod. Tartsa meg Isten Nagyságodat.
Datum ex castris ad pagum Komolló positis, die 10. Octobris. Anno Domini 1600.
Servitor paratissimus Moyses Zekely de Semienfalva mpr”282 Székely Mózes saját kézzel írt
levelét Veress Endre lelte fel kutatásai során Varsóban, a Zamoyskiej Könyvtárban.
Komolló települése egyébképpen Sepsiszéken található, Borosnyó közelében, ezért a krónikások közül sokan Székely Mózes táborozását ehhez a településhez kötik. Valójában
Komolló települése közvetlenül Réty mellett van, de jelenleg ismertebb nevén Réty, mert
késõbb összenõtt a két település. Lipszky János 1806-ban megjelent mûvében, Mappa
Transilvaniae et Partium Regni Hungariae Repertoriumque Locorum Objectorum – Erdély
és a Részek Térképe és Helységnévtára – a térképszelvényen Komolló és Réty települése
még külön van feltüntetve.283
Ungád Dávid császári biztos pedig, úgy néz ki, hogy ismerkedik Székelyfölddel, mert
1600. október 12-én már Ilyefalváról tájékoztatja a császárt arról, hogy „Az erdélyi urak a
vajda segítésérõl mitsem akarnak hallani. Básta meg nélkülük nem akarja. Mihályt az egész
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Erdély gyûlöli. Székely Mózes huszárjai és a vajdától átjött magyarok és székelyek mégsem
esküdtek meg, húzzák halasztják, „non sine maxima novae ad Sigismundum defectionis et
proditionis suspitione.”284
Mihály vajda csapatai a sorozatos vereségek után Moldova és Havasalföld határán 1600.
október 20-én a lengyelektõl hatalmas és végleges vereséget szenvedtek, ezért legszûkebb
pátriájába, Olténiába vonult vissza. Mihály vajda vereségeihez nagyban hozzájárult Székely
Mózes – Mihály vajda csapatainak korábbi fõkapitánya –, aki 8.000 lovas élén harcolt a havasalföldi vajda csapatai ellen. „Sekel Moyses con forse 8 mila cavalli”285
Székely Mózes csapai élén 1600. október 20-án már bizonyosan ott volt a Bodzai-szorosban, mert amint a Hurmuzaki román történész által összegyûjtött dokumentumból (Csáky
István Lécfalváról Bastának 1600. október 21-én kelt levelébõl) kiderül, Mihály vajda és a
lengyel csapatok közötti csatazaj egészen odáig elhallatszott. Székely Mózes egy ízben egyfolytában 40 ágyúlövést számolt össze „der Zekel Moises und Prefi (Gyerõfi?) János […]
auf einmal aus stukhen in die 40 schuss gezelth hatt. Wie es aber dem Waida dehe, khan
man nicht wiessen.”286 Mihály vajda a lengyel csapatoktól ebben a csatában teljes vereséget
szenvedett. Mihály vajda felesége, Stanca asszony pedig éppen ezen a szoroson 1600. október 20-án jött át és találkozott Székely Mózessel – aki Erdély határait védõ csapatoknak volt
a parancsnoka –, s akinek sírva panaszkodott, hogy a férjének milyen istentelen életvitele
van. Stanca asszony hiába jósolgatta meg már nagyon rég, hogy nem fog jó véget érni, ha Erdélyt megtámadja, õ mégis megtette, ezért jobb lenne, ha a föld nyelte volna el. A vajda neje a következõ nap már Lécfalvára ment, ahol Csáky Istvánék táborába ment, mert inkább
az erdélyi magyarok között érezte nagyobb biztonságban magát.287
Ungnád császári biztos Rudolf császárnak küldött, sepsiszéki Ilyefalváról 1600. október 23án kelt levelébõl is megtudhatjuk azt, hogy Székely Mózessel az élen az erdélyiek megerõsítették az átkelõhelyeket, hogy semmilyen idegen csapat ne törhessen be hívatlanul az országba.
Az egyik legfontosabb erdélyi szoros õrizetét Székely Mózesre bízták, ugyanis a Kárpátokon
keresztül csak néhány helyen sebezhetõ Erdélyország, a szorosokon keresztül, mert a többi helyen abban a korban szinte lehetetlen volt átkelni, a magas hegyek miatt. A Keleti- és a DéliKárpátokon keresztül még a mai kor haditechnikai szintjén is nagyon nehezen lehet átkelni.
Itt elégséges csak arra gondolni, hogy amikor az orosz csapatok a II. világháború vége felé, az
1944. augusztus 23-i román átállást követõen megtámadták Magyarországot, az Árpád-vonallal megerõsített erõdrendszeren nem tudtak áthatolni észak és kelet felõl a Kárpátokon, s Székelyföldet csak azért kellett kiüríteni, mert délnyugat irányból, a nagy Magyar Alföldrõl az
oroszok Debrecen elfoglalása után már Nyíregyháza felé tartottak. Székely Mózes korában,
amikor nem voltak harci repülõgépek,
harckocsik, tankok stb. a Kárpátok
hegykoszorúja egy olyan természetes
erõdrendszert képezett, hogy csak általában a belsõ ellenség segítségével
tudták elfoglalni Erdélyországot. Mihály vajda sem tudta volna soha Erdélyt elfoglalni, ha a megtévesztett, hiszékeny székelyek egy része Habsburg
biztatásra nem állt volna melléje. Mihelyt a székelyek és az erdélyi magyarok többsége Mihály vajdától – annak
kegyetlenkedései miatt – elpártolt,
ezért uralmának napjai meg voltak
számlálva: „Ma voltak Székely Mihály
és Pete L. Csákyval a szorosban (BoOrbán Balázs: Ilyefalvi vár és vártemplom
dzai), hogy azt megerõsítsék ágyukkal
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is a kancellár ellen, a ki 21-én (?) Mihály v. megverte, nehogy Báthory Zsigmonddal arra
bejõjjön. Az erdélyiek a szoros õrizetét Székely Mózesre bízták, a ki nagyon gyanus, hogy Zsigmonddal összejátszik. Mihály v. 12 ágyút a szoroshoz közel hagyott el. Azt mondják, hogy Mihály a mint a kancellár megverte, a szoros felé akart menekülni, de amint értesült, hogy azt
Székely Mózes õrzi, azt mondta, hogy el van árulva, a miért a szorost legnagyobb ellenségére
bízták, így megfordúlt és Karánsebes, Lugas és Lippa felé fordúlt; lehet hogy N.-Váradra
megy. Mi nem bíztuk rá a szoros õrzését, mert az eskütétellel még mindig késlekedik, de az
erdélyiek akarták így.”288
Szükségesnek tartom még hosszasabban idézni egy Habsburg-párti szász „szabadember”
Herberstein Mátyásnak 1600. decemberében írt levelét. Ez a minden valószínûség szerint
Fridrich nevû szász „szabadember” részletesen beszámol arról, hogy a Habsburg-uralom fõ
akadályozói három kemény székely ember: Székely Mózes, Makó György és Makó Tamás.
Igaz, hogy Csáky Istvánban sem bízhat meg teljességgel a császár, mert õ a köznemesség
pártján van: „Fridrich freiherr zu Herberstein” „Fenséged megparancsolta az audientián,
hogy Erdély felõl írásban is adjam be véleményemet:
1. A legfõbb, az erdélyi nemességnek, a mely Báthory Zsigmondon csügg, nem lehet hinni, közöttök Székely Mózes az õ két segédjével Makó Györggyel és Tamással a fõ-fõcselszevõk. Erdély ezek miatt nagy veszélyben forog.
2. „dass sich die k. May auf keine andere Siebenbürger verlassen haben künnen, als auf
den Kornis Gaspar, und Sennyei Pongrácz.”
3. Csáky a köznemességet minden áron pártjára vonja, de õ eddig egy párthoz sem tartozik.
4. „Dass die eidentliche vermutung sein, dass er Sig. Batory sehon zwischen des Seckl
Moyses volek, deren in die 2000 ins Sekelland liegen sollen, auf des herrn Tscáky erhandlung wartet, wie dann in meinem wegreisen vom selben ort, si gleich in der tractation gestanden seindt.”
5. „Dass mehr gedachter herr Görg Basta von dem fürstlichen stuhl nit weichen woll,
mann schlapf ihn dahn todter aus der burg;
6. Azon órában, midõn Fejérvárról visszaindultam, érkezett egy császári parancs a sziléziai lovassághoz és gyalogsághoz. Eperjesen a gyalogság akkor már leköszönt, a lovasság
épen leköszönõfélben volt; azt mondták, hogy ha csak legkisebb parancsra jön is a sziléziai
rendektõl, örömest mennek oda, a hová Básta parancsolja.
7. Básta minden Fgd hatalmában lévõ erdélyi végháznak meghagyta, hogy azokat át ne
adják az erdélyieknek Fgd határozott parancsáig.289
Ezekrõl az eseményekrõl éppen Mihály vajdától lehet megtudni olyan fontos részleteket,
amelyeket más krónikaírók nem említenek, mégpedig azt az eseményt, hogy Mihály vajda erdélyi, majd késõbbi vereségeinek egyik fõ tényezõje Székely Mózes volt, aki a menekülõ vajda seregeit üldözte. Mihály vajda Mátyás fõhercegnek 1601. január 17-én írt levelében a
miriszlói vereséget követõ eseményekrõl az alábbiakat írta: „Erdélyt felséged akaratjából s
parancsára támadtam meg s foglaltam el, megbosszúlandó hûtlenségüket, Báthory Zsigmond
sokszoros árulását, a kardinál becsempészését, Mária Krisztierna siralmas állapotát. […] Erdélyt felséged nevében kormányoztam. […] A moldovai hadjárat közben némely árulók, Székely Mózes (a kit pedig a sereg parancsnokává tettem), Sibrik Gáspár, Makó György és többen átkeltek a Neszteren s a lengyel határon összejöttek Zsigmonddal és az én megöletésem
felõl tanácskoztak. […] Az összeesküvést némely hû szolgám felfedezte elõttem. Erre Székely
Mózest a többiekkel együtt udvaromba idéztem; de õk neszét vették a dolognak, kimenekültek Lengyelországba. […] Az erdélyiektõl hiába kértem segítséget, inkább megöletésemen
jártatták eszüket. A lengyeltõl nem féltem volna, ha a másik oldalról a török nem fenyeget.
A lengyellel két ízben szerencsésen ütköztem meg (?); de mivel egyik részrõl a lengyel, másikról a török szorongatott, a harmadikról Erdély felõl Székely Mózes, Báthory Zsigmond katonáinak parancsnoka, Oláhországba betört (?); kénytelen voltam a havasok alatt Krajova fe165
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lé visszahúzódni. Innen újra sûrgettem az erdélyiektõl segélyt, de hiában.[…] Felségednek
örökké alázatos szolgálja, alattvalója és híve, Mihály havaseli vajda”290
Más forrásokból nem tudunk arról, hogy Székely Mózes serege Mihály vajda seregét üldözte volna, ezért ezt az információt fenntartásokkal kell fogadnunk – még ha nem is lehet
teljességgel elvetni –, ugyanis a havasalföldi vajda mestere volt a„nagyotmondásoknak”.
A lényeg azonban az, hogy Mihály vajda hamarosan Olténiából is el kellett meneküljön,
mert megtámadták a törökök és mivel nem volt más választása, régi megbízójához, Rudolf
császárhoz ment Prágába. Mihály vajda útja, Prága felé való menekülése szintén kalandregénybe illõ történet, hiszen Erdélyen keresztül, Kornis Gáspárt megvesztegetve, a kõrösbányai havasokon keresztül rejtõzködve jutott el egészen Prágáig, ahol csak hosszas, több hetes várakoztatás után fogadta õt jótevõje, Rudolf császár.

IX. Székely Mózesrõl és a székely jogról

S

zékely Mózes életmûvével foglakozva elengedhetetlen, hogy viszonylag terjedelmesebben foglalkozzunk a székely joggal, hiszen Székely Mózes mint Udvarhelyszék
királybírája nemcsak ismerõje, hanem aktív gyakorlója volt a székely jognak. Székely Mózesrõl ismerjük azt, hogy 1600 és 1601 között, azon kívül, hogy az erdélyi fejedelmi
tanács tagja, Udvarhelyszék fõkapitánya és fõkirálybírója is volt. Az erdélyi fejedelmi tanácsról tudni kell azt, hogy a tanács nem rendelkezett intézkedési jogkörrel, csak állást foglalt az elébe utalt, illetve elébe tartozó kérdésekben. Az 1541. évi események, a Magyar Királyság török általi elfoglalása után az erdélyi fejedelmi tanácsot úgy tekinthetjük, mint a
magyar királyi tanács jogutódja, ezt az elsõ erdélyi törvény 1543-ban szabályozta, még Izabella királyné és János Zsigmond idejében.291
A székely jog kérdéskörét azért is érdemes tanulmányozni, mert a székely jogtörténet
alaposabb megismerésével minden magyar embernek lehetõsége nyílik arra, hogy fogalma
legyen az õsi magyar jogtörténetrõl, az õsi magyar jog elemeirõl, hiszen a székely nép és a
magyar nép közeli rokonságából következik az is, hogy minden valószínûség szerint Szent
István királyunk idejét megelõzõen a magyarság körében is hasonló jogintézmények létezhettek, mint amilyen a székely jog írásban fennmaradt elemeiben.
Visszatérve azonban Székely Mózes és a székely jog kapcsolatának tárgykörére, nem tudom szó nélkül hagyni azt a sajnálatos tényt, hogy a székely jogról még a mai napig is alig
lehet tudni valamit, mint ahogy az erdélyi sajátos magyar jogfejlõdésrõl sem napjainkban.
Ezért is tartom lényegesnek kissé bõvebben kifejteni a sajátos székely jog tárgykörét, mert
hiába ért véget a szocializmusnak nevezett magyarellenes társadalmi rendszer, sem Erdélyben, de ami sokkal szomorúbb, még Magyarországon sem tudnak sokat a joghallgatók, a leendõ jogászok a székely jogról.
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Áttanulmányoztam ugyan az 1996-ban kiadott, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karának hallgatói által használt jogtörténeti könyvet (Magyar jogtörténet, írta: Beliznay
Kinga, Horváth Attila, Kabódi Csaba, Király Tibor, Lõrincz József, Máthé Gábor, Mezey
Barna, Révész T. Mihály, Zlinszky János; szerkesztette Mezey Barna; Osiris Kiadó, Budapest, 1996), de sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy nem véletlen az, hogy ilyen keveset tudnak a magyarországi jogászok a sajátos erdélyi magyar jogfejlõdésrõl.
A törvénygyûjtemények közül megemlítik ugyan az Approbatákat és a Compilátákat, de
az ezekhez fûzött kommentárban nem tudják magukat fanyalgásukon túltenni, hogy e hatalmas magyar nyelvû jogi munkát ne úgy jellemezzék, hogy ezek nem alkottak semmi újat a
magyar jogban. „A törvénygyûjteményhez képest továbblépést jelentettek a rendezés irányában a hazánkban az erdélyi jogalkotásokban felbukkanó kompilációs munkák. Az Approbaták vagy a Compliláták szerkesztõi (ezekrõl bõvebben lásd alább) meghaladva az idõrendbe állítás módszerét, már bizonyos tartalmi „selejtezést” végrehajtottak: a nyilvánvaló
ellentmondásokat, a tudván tudottan nem érvényesülõ rendelkezéseket kiiktatták a törvénygyûjteménybõl; a szabályokat igyekeztek rendszer szerint sorakoztatni egymás mögé. Ezzel
együtt sem az Approbaták sem a Compiláták szerkesztõi munkái során nem alkottak újat,
nem hoztak eredetit a jogba. A törvénygyûjteményekkel és a kompilációkkal szemben a jogrendezés igazi eszközei a jogágazatiság kialakulását követõ törvénykönyvek (kódexek). A
kodifikációs mozgalmakban született átfogó (s sokszor valóban könyvnyi mennyiségû szabályt tartalmazó) törvények általában egy teljes jogág koncepciózus, minden részletre kiterjedõ rendezésre tartanak igényt.”292
Igaz ugyan, hogy az egyetemisták részére kiadott tankönyvben azt követõen egy kissé
részletesebben emlegetik az erdélyi magyar jog alakulását, de itt sem tudunk meg túl sokat
az erdélyi jogi sajátosságokról: „Erdélyben Bethlen Gábor 1619-ben perrendtartást bocsátott ki a törvénykezés módját és rendjét taglaló jogszabályokról. I. Rákóczi György kezdeményezésére II. Rákóczi György fejedelemsége idején készült el az a gyûjtemény, amely valamennyi létezõ és fellelhetõ erdélyi articulust figyelembe véve kialakított compilációt foglalt magában. A tervezetet az 1653. évi gyulafehérvári országgyûlés tárgyalta, és az „Erdélyországnak és Magyarország hozzákapcsolt részeinek megerõsített végzéseinek” (Approbatae Constitutiones Regni Transsylvanie et Partium Hungariae eidem annexarum) címmel
látott napvilágot. Az Approbaták öt részre osztva egyházjogot, államjogot, a rendek és a
nemzetek jogait, valamint közigazgatási jogi szabályokat rendeztek.
1688-ban I. Apafi Mihály fejedelem egy jogban járatos férfiakból álló bizottságot állított
fel, amelynek megbízatása egy új, az Approbatákat kiegészítõ törvénygyûjtemény kidolgozására szólt. A bizottság 1669-ben [?sic!] a Gyulafehérváron tartott országgyûlés elé terjesztette addig elkészült munkáját. E gyûjteményt „Erdélyországnak és Magyarország hozzákapcsolt részeinek összegyûjtött végzeményei” (Compilatae Constitutiones Regni Transsylvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum) címmel adták ki. A Compiláták az Approbáták idõbeli folytatása volt.
Erdély utolsó törvénykönyve az Articuli Novellares (Új cikkelyek) volt, amely az 17441848-ig terjedõ idõszakban hozott törvényeket foglalta össze. Az 1669 és 1744 között kibocsátott határozatok zöme nélkülözött valamely formai kelléket, így azokat nem tekintették
törvénycikkeknek, és nem kerültek bele az Articuli Novellaresbe. Az újabb gyûjtemények I.
Lipót 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinumát is tartalmazták.”293
A királyi privilégiumok meghatározás alatt megemlítik ugyan többek között a székelyek
kiváltságos helyzetét, de jobb lenne, ha ezt egyáltalán nem tennék, mert amiket írnak a privilégiumokról, az a székely jog esetében egészen másképpen érvényesül, mint a többi magyar királyi kiváltságnál.
„A privilégium. A kiváltság a középkor jogának jellemzõ forrása. Királyi privilégiumok
állapították meg az egyházi és világi fõurak jogait és kötelességeit a királlyal mint fõhûbérúrral szemben. […]
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A székelyek partikuláris jogfejlõdésének alapját törzsi különállásukra telepített privilegiális helyzetük teremtette meg. Az erdélyi szászok partikuláris jogfejlõdésének kiindulási
alapját az 1224. évben kiadott Diploma Andreanum, a székelyekét a Székely Nemzeti
Constitutio, a szepesi szászokét az 1271. évi kiváltságlevél, a kunokét pedig az 1279. évi kunprivilégium jelentette.
A pivilégium érvényességi kellékei közé sorolták, hogy: a) a törvényesen megkoronázott
király adja ki; b) a törvényekkel vagy mások jogaival ne ellenkezzék; c) a nagyobb királyi pecséttel adatassék ki, valamint a régi magyar jog szerint ezenfelül azt is, hogy d) egy éven belül hirdettesék ki, illetve az adománylevél a birtokba való beiktatás által foganatosíttassék,
máskülönben érvényét vesztette. A kihirdetés a vármegye közgyûlésén vagy a megyei törvényszéken történt.
A privilégium érvénye megszûnt, ha arról a kiváltságolt személy vagy testület lemondott,
ha a király azt visszavonta, illetve ha azt késõbbi törvény megszüntette.”294
Anélkül, hogy most bõvebben kitérnék a székely jog sajátos jogfejlõdésére, elöljáróban
is le kell szögeznem azt, hogy a székely jog helyzete – habár elsõ ránézésre hasonlít – nem
azonos az erdélyi és szepességi szászok, valamint a kunok helyzetével. Késõbb sokkal bõvebben ki fogok térni arra, hogy miért nem azonos a székely jogból fakadó és a többi már említett privilégiummal. Annyit már elõzetesként is elmondhatok, hogy míg az erdélyi és szepességi szászok, illetve a kunok privilégiumai tényleg egy konkrét királyi oklevélhez köthetõk és ebbõl fakadnak, a székely jognál azonban ezek a sajátosságok semmiképpen nem az
ún. Székely Nemzeti Constitucióból fakadnak, hanem ennél sokkal korábbiak.
Örvendetes másrészt végül is az a tény, hogy az említett egyetemi tankönyv azért a korábbi, vagyis a szocialistának nevezett korszaktól eltérõen, kitér a magyarországi szabályrendeletekre, statútumokra és viszonylag részletesen említi Erdély, valamint Horvát-Szlavónország
jogi sajátosságait. A szabályrendeleteknél a tankönyvben az alábbiakat tartották fontosnak
megemlíteni: „A szabályrendelet. […] 1848 elõtti jogunkban helyhatósági szabályok voltak
tehát a megyék, a szabad kerületek és a szabad királyi városok által alkotott szabályok, de
statutáris jog volt a municípiumoknál magasabb fokú önkormányzati testületek jogalkotása
is, így a székelyeké, a szászoké és az ország kapcsolt részeié. Az erdélyi és a magyar törvényhatóságok jogszabályait gyûjtötte össze és adta közre az 1800-as évek végén négy kötetben
Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen „Corpus Statutorum Hungariae Municipalium” címmel.
[…] A szabályrendelet-alkotás jogalapja a törvényen alapuló önkormányzat. 1886 elõtt a szabályrendeletek kötelezõ erejének forrása a királyi privilégium vagy az õsi szokásjog volt. […]
A statútumalkotás joga az önkormányzat kialakulásával és megerõsödésével párhuzamosan
tett szert jelentõségre. Erdély és Horvát-Szlavónország, a kiváltságos területek mellett a 1415. században kifejlõdött városok, majd a 16. századtól a vármegyék és a céhek statútumalkotási joga. (A 15–18. században az országgyûlés alkotta törvényeket is statútum névvel
illették. A statútum magyar neve eredetileg helyhatósági szabály, majd az 1870:62. tc.-el bevezetett szóhasználat szerint helyhatósági szabályrendelet.)”295
Az említett tankönyv egy bizonyos részében viszonylag elég bõven tárgyalja az erdélyi magyar jogi sajátosságokat, aminek egy erdélyi magyar ember rendkívül meg is örvendhetne, ha
nem találkozna újra a féligazságokkal, részigazságokkal és az ezzel együtt járó sajátos magyar
hagyománnyal, hogy amirõl nem írnak eleget, az talán nem is történt meg. Vagy ha az megtörtént, akkor is másképpen, mint ahogy a XX. század elõtt a magyarság nagy többsége tudta és ezért jobban, illetve másképpen kell most elmagyarázni. „A recepció Erdélyben. Másképp folyt le ugyanaz a folyamat a különállóvá vált Erdélyban. Onnét is utaztak, fõleg szász
fiatalok a német egyetemekre. Honterusnak Justinianus jogát ismertetõ két könyve, mely a
16. század második felében jelent meg, jól példázza a római jog ismeretét. Erdély, s fõleg annak szász vidéke bizonyos gazdasági fellendülést ért meg a 16. század második felében. A vetélytársak kiszorulása a balkáni piacokról felhajtotta a szász termékek árát. Ami a királyságban hiányzott, a gazdasági hatóerõ a recepció felé, az Erdélyben megszületett.
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Így aztán az erdélyi szászok saját, II. András által Diploma Andreanumban megfogalmazott statutárius jogukat több lépcsõben megkísérelték a recepció szellemében modernizálni,
s törekvésüket Báthory István országlása alatt siker koronázta. Fronius és Bommel tanácsurak Honterusra alapuló jogkönyvszerkesztõ kísérletei utolsó formáját törvényerõre emelte, s ebben foglaltatott az egyetlen ismert magyar recepciós szabály a ius imperiale joghézag
esetén való alkalmazhatóságáról.
Kevésbé volt szerencsés az erdélyi magyar jog vonatkozásában a recepció elõkészítésének sorsa. Báthory Zsigmond gyámjai 1587-ben Wittenbergbe és Strassburgba küldtek egy
fiatal magyar humanistát, Baranyai Decsi (Csimor) Jánost. Feladatául tûzték ki, hogy nyerjen meg egy külföldi jogtudóst az erdélyi magyar jog összeolvasztására, modernizálására a
közös jog tételeivel. Decsi János elõbb Wittenbergben tett kísérletet, majd Strassburgban
Denis Godefroy-nál. Minthogy a felkérések eredménytelenek maradtak, maga látott, valószínûleg tanárai biztatására, a nagy munkához. 1592-ben döntõ részben készen hozta magával a >>Syntagma iuris institutionum juris imperialis ac tripartitii<< kéziratát, amit a következõ évben Erdélyben befejezett.
A munka során a magyar recepciós irodalom megtervezett, tehát politikai szándékú
eredménye, amely a római jog rendszerében dolgozza fel a Hármaskönyv és a Négyeskönyv
anyagát, a joghézagokat a közös jog tételeivel töltve ki. Azonban Báthory Zsigmondnak török háborújával Erdélyben is politikai fordulat következett be, a Decsinek megbízást adó tanácsurakat jórészt kivégezték, s a fejedelmet a csendes kormányzás és jogalkotás nem érdekelte. A munka, nem a gyakorlat igényeinek szánva, a kortársak – igazságtalan – ítélete szerint >>a jogász számára nagy semmi<<. Még a visszafogottabban bíráló kortárs Kitonich szerint is, aki maga is >>nem kevés justinianusi tételt szórt el<< perjogi mûvében, magánember
nem jogosult a jog alakítására, csak a bíróság hivatalból.
A magyar jogi nyelv kezdetei. Erdély jogi kultúrája lehanyatlott a háború hatására.
Mindazonáltal a hazai jogalkotás több dekretális jellegû normája került ki az erdélyi országgyûlésekrõl. Rákóczi György aztán ezeket a jogbiztonság érdekében egységes jogkönyvbe
foglaltatta és törvényerõre emelte. A fentebb már említett >>Approbatae Contitutiones<< és
az ezt követõ >>Compilatae Constitutiones<< a hivatalos magyar jogi nyelv elsõ komoly emlékei. Bár Werbõczi Hármaskönyvének már 1568-ban készült, valószínûleg ugyancsak Erdélyben, magyar nyelvû fordítása, és ezt 1571-ben, 1611-ben és 1632-ben újabbak követték,
mégis az új törvények magyar nyelven alkotására ezek az erdélyi gyûjtemények az elsõ példák.”296
E hosszabb idézet után is az embernek az egyik szeme sír, a másik meg nevet, ugyanis
nem mondják ki egyértelmûen, hogy a magyar jogi nyelv az Erdélyi Fejedelemség születésével együtt kezdõdik. Már II. János magyar király idejétõl kezdve a magyar jogi nyelvezet
megjelenik. Magyarul tárgyalnak az erdélyi országgyûlésen, az erdélyi országgyûlés által alkotott törvényeknek egy része magyar nyelven van megfogalmazva. Nemcsak az országgyûlés nyelvezete, hanem az oklevelek, a különbözõ szabályrendeletek, szerzõdések, adományozások, jelentések, nyilvántartások, a törvénykezési jegyzõkönyvek stb. részben szép, a
mai napig is jól érthetõ magyar nyelven vannak megfogalmazva. A Székely Nemzeti
Consituciótól kezdve a székely falutörvényekig vagy az erdélyi városok törvényei, jegyzõkönyvei ékes magyar nyelven vannak megfogalmazva. Torda város jegyzõkönyvei között maradt fenn a városi jegyzõ beiktatási esküszövege: „Az mennek, földnek, teremtõ Istene, az
mi Urunk Jézus Christusnak Szent Attya engemet úgy segéllyen, hogy valamelly törvénykezõdõ személyek én elõttem az szék színén lesznek, azoknak causajokat tehetségem szerént
igazán az prothocolumban beírom. És az prothocolumban beírott causaknak és egyéb dolgoknak az pariaját ex officio igazán be, ki adom annak, az ki kévánnya. Az törvénytételben
senkinek nem kedvezek, hanem minden én elõttem törvénykezõdõknek igaz törvényt teszek. És semmit hamissan nem exequaluk, hanem mindeneket juste csjelekedem az én tehetségem szerént. Isten engem úgy segéllyen.” Wolf Rudolf által közzétett Torda város ta169
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nácsi jegyzõkönyve 1603–1678 fent idézett esküszövege mellett számtalan példát lehetne
mondani a magyar jogi nyelv általános elterjedtségére és használatára. Az Erdélyi Fejedelemség magyar nyelvû jogi kultúráját ha összehasonlítjuk Magyarország jogtörténetével, azt
is el kell mondani, hogy Magyarországon a törvények nyelvezete 1834-ig nem magyar, hanem latin nyelvû. Értelmezhetetlen a tankönyvíróknak az az állítása, hogy Erdély jogi kultúrája lehanyatlott a háború hatására. Ez a kijelentés egyszerûen nem igaz, még ha nagytudású egyetemi tanároktól származik is. Az Erdélyi Fejedelemség megszületésétõl és annak a Habsburg Birodalomba való betagozódásáig Erdély története kisebb nagyobb megszakításokkal a háborúk története is, mert hol a Habsburg, hol a Török Birodalom támadta folyamatosan a magyar nemzet megmaradásának végvárát.
Figyelemre méltó a tankönyvben a szállásbirtok és az adománybirtok kategóriáinak pontosításakor azon észrevétel, hogy a magyar jog és a székely jog között különbségek vannak:
„Ezen túl a nemesi birtok lehetett szállásbirtok és adománybirtok. A honfoglaló õsöktõl
származó szállásbirtokot allódiumnak nevezte a magyar jog. A ius commune gyakorlata szerint vélelmezték a birtok ilyen jellegét. Ellenkezõ a vélelem a francia jog szerint (nul terre
sans siegneur – nincs föld hûbérúr nélkül). A magyar jog a 14. századtól ugyancsak vélelmezte a gyökeres birtok donációs eredetét. A székelyeknél viszont megmaradt a szállásbirtok intézménye, és ehhez igazodott helyi statutáris joguk.”297
A baj csak az a fenti idézettel, hogy a biztató kezdet után semmit nem lehet megtudni a
magyar jog és a székely jog közötti hasonlóságokról vagy esetleg a meglévõ különbségekrõl.
Az egyetemi tankönyv részletes bibliográfiájából kihagyták Bónis György: Magyar jog – székely jog (Kolozsvár, 1942), címû könyvét, pedig Bónis György jónéhány könyvét közlik! Tehát nem véletlen, hogy miért nem írnak pontosabban a székely jogról. Úgy néz ki, hogy a
székely jog helyzete hasonlít a székely-magyar rovásíráséhoz, ezt is ugyanúgy el kell hallgatni, mint a magyar történelem oly sok, nagyon fontos adatát.298
Ezzel szemben kiemelik az alábbiakat: „Részletes kötelmi szabályokat tartalmazott például az erdélyi szászok 16. század végén kodifikált „római” joga. (Ebben jelent meg – tudomásunk szerint egyedülálló módon hazánkban – tételesen a közös, császári jog, mint szubszidiárius, kisegítõ jog írott törvényként.)”299 Szegény Magyarország! Szegény magyarok!
Meddig folytatódhat ez a magyar értékeket folyamatosan megkérdõjelezõ, lekicsinylõ, magyar értékeket folyamatosan romboló, az idegenek elõtt hajlongó magatartás?!
A fenti, érzelemmentesnek nem nevezhetõ kis bevezetõ után kérem az olvasót, hogy ne
kímélje a fáradságot és mélyedjen el kissé részletesebben a székely joggal kapcsolatos alábbi gondolatokban.
Székelyföld területi autonómiájának, sajátos önkormányzatiságának nagyon mély gyökerei vannak, e gyökerek
közé tartozik a székely jog is. A székely jog létezésének sok
évszázadra visszanyúló jogtörténeti elõzményei vannak. A
magyar jog részét képezõ, de már szinte elfeledett székely
jog nélkül nem érthetjük meg a székelyek autonómiáját
biztosító kereteket sem, ezért is szükségesnek tartom a székely jog alapvetõ elemeinek tanulmányozását, hogy megismerhessük azt a sok évszázadra kiterjedõ idõszakot, melyet
a székelyek önkormányzatiságának ismerünk.
A Magyar Királyság közigazgatásának szervezete, az
ország keleti felén, Erdélyben a királyság többi területeitõl
eltekintve már a kezdetektõl fogva eltérõen alakult. Míg a
honfoglaló magyarság nagyállattartó és részben földmûvelõ életmódjának megfelelõen fõleg a sík, alföldi és a nagyobb folyók mellett helyezkedett el, addig a székelység,
A székely nemzet
habár hasonló életmódja volt, mégis az ország peremterürégi címere
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letein – Vas, Zala, Pozsony, Vág vidékén, Biharban, Tolnában, de fõleg Erdély belsõbb területein – helyezkedett el. Míg az ország nyugati részén élõ székelyek viszonylag gyorsan egybeolvadtak a honfoglaló magyarokkal, addig a nagyobb tömbben élõ erdélyi székelyek hoszszú évszázadokon keresztül megõrizték sajátosságaikat.
Mikor Szent István király saját nagybátyját, az Erdélyt igazgató Gyulát legyõzte, létrehozta Erdély közepén az elsõ várispánságot, Fehér vármegyét és székhelyéül Gyulafehérvárt
tette, ahol felépítette a mai napig álló római katolikus katedrálist. A nagy területen fekvõ
Fehér megyébõl késõbb létrejött Torda, Kolozs és Doboka, majd késõbb Hunyad, Küküllõ
és Belsõ-Szolnok vármegye. A vármegyéken kívül jöttek létre a székelyek által lakott székely
székek, mely közigazgatási egységek a királyi vármegyéktõl teljesen eltérõ módon szervezõdtek. Nincs adat arra, hogy a székely székeket a magyar király hozta volna létre, hiszen a
székelyek, mint õshonfoglalók, már a kezdetektõl fogva a Magyar Királyság közigazgatási
berendezkedésétõl eltérõ módon szervezték meg saját életüket. A vármegyéket a magyar király a várispánokon keresztül igazgatta, de hamarosan intézményesen a vármegyék fölé egy
királyi herceget helyeztek. A XIII. századtól kezdve a királyi herceg (princeps) helyett a vajda elnevezés honosodik meg.
A középkori Magyar Királyság jogrendszerén belül egy igen sajátos színfoltot jelent a
székelyek jogrendszere, mely alapjaiban különbözik a kunok, a jászok, a szepesi lándzsások,
a besenyõk vagy az erdélyi szászok sajátos jogaitól. A székelység jogrendszere azért különbözik alapjaiban az elõbb felsorolt népelemek jogaitól, mert míg ezeknek a népeknek sajátos jogszabályai mind a magyar királyi privilégiumokra vezethetõk vissza, hiszen a király
megengedte nekik a Magyarországon való megtelepedést, addig a székelység történelmében
azonban nem lehet olyan királyi okmányt találni, de még halvány utalást sem arra vonatkozóan, hogy a székelyek a magyar király jóvoltából telepedhettek volna meg a Kárpát-medencében.
Erdélyben a magyarok által lakott vármegyék és a székelyek székjei mellett a XII. század végétõl, a szászok odatelepítésével létrejön a szász székek közigazgatási egysége, az
Universitas Saxonum. Mind a székelyek, mind a szászok sajátos önkormányzatisággal és autonómiával rendelkeztek. Az oklevelekben elsõként vált ismertté Udvarhelyszék és Marosszék, majd késõbb említik Csík-, Sepsi-, Kézdi-, Orbai székeket. Majd jóval késõbb jön létre az egybefüggõ székely területekrõl nyugatra Aranyosszék, mely területet a Kézdi szék
székelyei népesítették be, a magyar király adománya folytán. Aranyosszék helyzetét leszámítva azonban semmilyen bizonyosat nem lehet mondani arra vonatkozóan, hogy mikor és
milyen körülmények között jöttek létre ezek a székely székek. Alapos régészeti feltáró bizonyítékok nélkül minden olyan állítás, amelyik azt mondja, hogy a székelyeket Bihar vármegyébõl, vagy még nyugatabbról telepítették volna jelenlegi szálláshelyeikre, minden alapot
nélkülöz, csupán késõbbi korok történészi elképzelései.
A székely székek pontos keletkezési ideje nem ismert, annyit ismerünk csupán, hogy a
szászok Erdélyben való megtelepedésekor a magyar királyi oklevél emlegeti a székelyek
földjét, akik a szászok megtelepedésekor már ott élnek Erdélyben.
A székely jog vizsgálata folyamán abból kell kiindulnunk, hogy a székelyek – a honfoglaló magyarokhoz hasonlóan – õshonfoglalók a Kárpát-medencében, de valószínû, hogy már
a magyarok bejövetelét megelõzõen itt élhettek. Nemcsak Anonymus és Kézai Simon, hanem más krónikások is arról szólnak, hogy a magyarok a székelyek segítségével veszik birtokba a Kárpát-medencét.
A székelyek õsi szervezete minden bizonnyal nemzetségi szervezet volt, ugyanis a „trium
generum Siculorum” kifejezés a székelyek három õsi nemzetségére (törzsére) utal. A székelyek három nemzetsége nemekre és ágakra bontva volt megszervezve, mely szervezeti mód
nagyon hasonlít a türk, török népek lovas nomád szervezetéhez. A magyar néphez hasonlóan a székely nép is harcos, félig nomád, félig lótenyésztõ és mezõgazdasággal is foglalkozó
nép, melynek erõs katonai szervezettsége volt, és sok évszázadon keresztül fennmaradt ka171
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tonai kötelezettsége – Magyar Királyság határainak védelme – meghatározta azt, hogy a székely nemzetségi szervezet is sokáig fennmaradhatott, ellentétben a magyar törzsi szervezet
szerkezetével, mely Szent István és az õt követõ Árpád-házi királyaink reformjainak köszönhetõen elég korán eltûnt.”300
A székelyek három nemzetségét nem téveszthetjük össze a XV–XVI. század folyamán
kialakult rendi felosztásával, amikor a rendi tagozódás eredményeképpen kialakul a székely
fõnépek, a lófõk és a közszékelyek (gyalogok) rendje, ugyanis e tagozódást évszázadokkal
megelõzõen is az oklevelek emlegetik a „trium generum Siculorum” kifejezést. A rendi tagozódás vizsgálata során sokan megállapították azt, hogy a székelyek eredetileg két rendre
oszlottak, a lófõk és a közszékely gyalogok rendjére. Csak jóval késõbb alakul ki a fõnépek
(elsõk, hatalmasok) rendje. A lófõ (lufeu) megnevezéshez érdekességképpen meg kell jegyeznem, hogy maga a szó minden bizonnyal igen õsrégi lehet, hiszen a Kr. u. a VI. századi
örmény krónika, mely a hunok szövetségének történetérõl szól, beszél egy õsi nagy
Luvephej (Lufej, Lófõ) fejedelemrõl. Az örmény-hun szótár szerint a hun lu magyarul ló, a
hun phej szó pedig azt jelenti magyarul, hogy fej, fõ.
A székelyek, mint lovas, nomád, hadakozó nép, a többi türk, török, magyar stb. népekhez hasonlóan törzsekre és nemzetségre, ágakra és családokra tagozódtak. Ez a hadi szerkezet tükrözõdik jóval a letelepedés után is, amikor a székely hadsereg szerkezetében tízesek, századok, ezredek és hadak szerkezeti egységeit lehet találni. A székely hadsereg alegységeinek élén a tizedesek, századosok, hadnagyok, kapitányok és fõkapitányok álltak. A teljes székely hadat a székelyek ispánja vezette. Az a hadi szerkezet jelenik meg a Székelyföld
településeinek szerkezetében is, ahol a különálló falvak tízesekre vannak felosztva.
Ez a hadi szerkezet tükrözõdik a közigazgatásban, és ez a szerkezet az akkori civil élettel teljesen átitatódott, így a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezetében. Ugyanakkor szinte már a kezdetektõl fogva tapasztalhatjuk a hatalommegosztás kettõsségét, hiszen
egy szék élén a hadnagy (késõbb kapitány) állott, de ott találjuk a bírókat is, akiknek a szerepe az igazságszolgáltatás biztosítása volt. E hadi és közigazgatási szerkezet keretei között
jelenik meg a sajátos egyedi vonásokat hordozó székely jog. A nomád népekre vonatkozó
hadakozási, életviteli szokásaikból ered a magántulajdon csekély mértéke és a közösségi tulajdon kiemelkedõ szerepe.
A három székely nemzetség tisztségviselõ rendje (a lófõk) hat nemre (Örlöcz, Jenõ, Meggyes, Adorján, Ábrán és
Halom) és minden nem ágakra (Bod, Szomorú, Gyáros,
György, Telegd, Nagy, Péter, Szovát, Új, Dudor, Poson,
Gyerõ, Halond, Seprõd, Boroszló, Kürt, Váczmán,
Náznán, Balási, Eczken, Vaja, Karácson, Koromza, Zöld,
Odvor, Kövér stb.) volt felosztva, összesen 24 ágra. Az ágak
neve székenként kisebb eltéréseket mutathatott, de mindenképpen megfigyelhetõ az a tény, hogy az ágnevek néhány kivételtõl eltekintve mind magyar megnevezések. A
tisztségeket évenként váltakozva viselték, oly módon, hogy
minden évben az egyik ág viselte a hadnagyságot és egy
másik ág a bíróság tisztségét töltötte be, tehát huszonnégy
év kellett elteljen, hogy a hadnagyi vagy a bírói tisztség egy
ágon belül ismétlõdhessen. Ez a vérségi alapokon nyugvó
berendezkedés nagyfokú demokráciát biztosított, hiszen
így nem tudott kialakulni egy adott tisztségekhez köthetõ
dinasztikus vagy abszolutizmusra törekvõ berendezkedés.
A székelyek régi tisztségviselõit „nemen ked” megnevezés
illette; a ked szó nagyon hasonlít a nagyszüleim idejében
Orbán Balázs: Székelyek
használt megszólításra, a „kied”-re, mellyel az idõsebb,
õsi áldozó pohara
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tiszteletben álló férfiakat illették még a XX. század vége felé is. A nemzetségi bírák „nemen
ked” – melynek jelentése igaztevõ bíró – kifejezése abban az idõben keletkezett, amikor a
bíró csak idõsebb, magasabb társadalmi állású és köztiszteletben álló személy lehetett.
A székelyek, mint külön szervezettel és jogállással rendelkezõ nép – hasonlóképpen a
többi kiváltságos néphez és a magyar nemességhez –, katonai szolgálatot teljesítettek. A székelyek azonban a többi magyarországi kiváltságos néphez viszonyítva sokkal tovább teljesítettek honvédõ szolgálatot, mint a kunok, szepesi lándzsások, szászok stb., ebbõl a katonai,
honvédõ hivatásukból fakad a sajátos székely jogintézmények kialakulása és megõrzése az
egész középkoron keresztül.
A székely közigazgatás területi szervezete a tízes, szeg, szer, falu (egy vagy több tízes),
szék, mint közigazgatási szerkezeti egység, majd a lakosság növekedésével kialakult egy széken belül egy vagy több fiszék. A tízes szinonimája a falu megnevezésnek. Amikor egy adott
falun belül tízeseket emlegetnek, azt jelenti, hogy a tízesek mögött több egykori település
neve rejtõzik. A katonai szervezettségre utal, hogy sok évszázadon keresztül nyilvántartották a tízeseket. Fõleg Csíkszéken figyelhetõ meg, hogy egy falu több tízesbõl tevõdik össze.
Az udvarhelyszéki bírósági iratok között találunk utalást például arra, hogy Sófalvának öt tízese volt az 1500-as években.
A székelyek legfõbb katonai és polgári vezetõje a székelyek ispánja (Comes trium generum
Siculorum vagy röviden Comes Siculorum), akit már 1235-ben említenek „Comes et ductor
Siculorum” néven. A Székelyek ispánja és hercege kifejezés a késõbbi oklevelekben már nem fordul elõ, csak egyszerûen a székelyek ispánja megnevezés gyökeresedett meg. A székelyek hercege kifejezés 1235-ös megléte azonban azt is jelzi, hogy a magyarok bejövetele elõtt is a székelyeknek kellett egy vezetõjük legyen, melyet valószínûleg úgy hívtak, hogy a székelyek hercege.
Az ispán elnevezés a Magyar Királyság területén nem egyedülálló, hiszen a megyék élén is ispán állt. Minden bizonnyal a Szent István királyunk által megszervezett országban alakítják ki
a vármegyéket és a vármegyék létrehozását követõen nevezhették ki a székelyek élére a székely
ispánt. A székely ispánt mindig a király nevezte ki, rendszerint nem a székelyek közül, a középkor elején az erdélyi vajdai méltósággal közösen viselte e címet, majd késõbb (Mária Teréziát
követõen) következetesen felvették a magyar királyi és az erdélyi fejedelmi tisztségek címei közé. A székely ispán a beiktatáskor esküt kellett tegyen a székely szabadság és a Székelyföld megvédésére. Az eskütétel után adták át neki az ispáni méltóság hatalmi jelvényeit, a zászlót, a botot és a szablyát. Az ispáni szablyáról még azt is tudjuk, hogy akárcsak a magyar király koronázásakor, a székely ispán is a világ négy tája felé kellett szablyájával suhintson. Ezt a suhintást
napvágásnak nevezték el, annak az õsrégi hitnek az alapján, hogy az õsi istenük küldött egy meteoritot, melybõl e szablya vasa készült. A székelyek ispánja képviselte a székelyeket az országos fõméltóságok között, õ képviselte a királyt és a királyi hatalmat a székelyek között. A székelyek ispánja vezette a teljes székely haderõt, fontos szerepe volt a hadügyi-szervezési kérdések megoldásában, idõnkét hadi szemlét tartott az összegyûlt összes székely fegyveres elõtt. A
székely ispán képviselte a bíráskodásban a királyi hatalmat, hozzá lehetett fellebbezni a Székely
Fõtörvényszék által hozott bírósági határozatokkal elégedetlen ügyfélnek. A székely ispán képviselte a királyt a legfõbb közigazgatási ügyekben, így a székely nemzetgyûlésen vagy a székgyûléseken. Az ispáni udvar a Marosszék szomszédságában fekvõ görgényi vár volt. A három erdélyi nemzet Mátyás király idején, 1463. április 23-i hadiszabályzatában rögzíti, hogy a székelyek „hadfelkelésre való összehívásuk vagy vérbe mártott karddal vagy székely ispánjuk vagy
amennyiben személye az ispánéval megegyezik – a vajda úr levelével történjen.”301
A bírósági közgyûléseken a székely ispán 40 lóval és kísérettel jelenhetett meg, ilyen
esetben az adott szék köteles volt ellátásáról gondoskodni. Ettõl eltekintve azonban a Székelyföldön nem szállhatott meg, nem szállásolhatta el katonáit, csak abban az esetben, ha
hadsereggel átvonult. Az elsõ név szerint ismert székely ispán Zoltán, akit 1220-ban említenek, ami persze nem azt jelenti, hogy e dátumot megelõzõen ne lett volna a székelyeknek ispánja.
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A székely ispánt munkájában segítette az alispán, aki a királybíró (iudex regius) szerepét
is betöltötte, a XV. század végétõl minden székely széknek volt alispánja, királybírója. A királybíró feladata a széki bíráskodás ellenõrzése és a székely ispánt megilletõ bírságok behajtása volt. A székelyföldi királybírák nem vettek részt a bíráskodás érdemi részében.
A székelyföldi bíráskodás kezdeteirõl fennmaradt, hogy a székelyek gyûlésén oly módon
tartották a bíráskodási ügyeiket, hogy a szabad ég alatt körben ülve, bárki figyelhette a felek elõterjesztéseit.
Hadnagy vagy székes hadnagynak is nevezett katonai vezetõ, a bíróhoz hasonlóan, egy évig
viselhette tisztét, az ágak váltakozásának sorrendjében. A hadnagyot késõbb kapitánynak,
székkapitánynak, fõkapitánynak, fõtisztnek, zászlótartónak, hadvezérnek és generálisnak is
nevezték. A hadnagy elsõsorban a katonai igazgatás terén teljesítette kötelezettségét. Õ vezette az adott székely szék seregét, õ tartott katonai szemlét (lustrát) a katonaköteles férfiak
elõtt, de joga volt bíráskodási ügyekben is dönteni. „az Aag Népe soha nem oztot, sem oztis
senkinek eoreoksséget, hanem tisztet, esztendejijg valo hanagysaagot, ees eztedejijg valo
Birossaagot… Ez keet ember mellett lo feiek voltak kikel Iteltenek… Ezek lofeo tarssokkal
egiemben tijzen kellett lenniek minden eztendeoben” „Az hannaginak tarssi voltak az hannagsaghoz, az bironak azonkeppen maas rendbelj tarssij voltak az birosaghoz..”302 Vagyis a
mai idõk szavaival megfogalmazva, azt jelenti, hogy egy esztendeig tartott hadnagyság vagy bíróság tisztsége, a két tisztségviselõt pedig 10-10 lófõ segítette. Egy peres ügyben az ítéletet
nem egyedül hozhatta a hadnagy vagy a bíró, hanem mellette közösen 10 lófõ egyetértése is
szükséges volt az ítélet érvényességéhez. (A lófõk helyét késõbb a társadalmi tagozódás elterjedésével a székely fõemberek rendje egészítette ki.) A hadnagyok és a bírók tisztségének váltakozása évenként, nemek és ágak szerinti sorrendje bizonyítja a székelység õshonfoglalását,
a királyi telepítési elméletekkel szemben. A székbíró feladata az igazságszolgáltatás érvényre
juttatása volt.
A székbírók mellett az erdélyi vajda és székely ispán királybírákat (alispánokat) is kinevezett a bíráskodás lebonyolítása folyamán. A királybíró a székely ispánhoz hasonlóan
ugyancsak a magyar királyi, majd késõbb az erdélyi fejedelmi hatalmat testesíthette meg. A
királybíró tiszte és az alispán személye azonos volt, vagyis õ is a királyi hatalmat testesítette
meg. A bíró és a királybíró közötti különbségtevést az 1555. évi Rendelet azonban részletesen nem szabályozza. A székely általános gyûléseken megjelent királybírónak nem volt feladata, sem szándéka, hogy a székelységre olyan jogot erõltessenek, amely ellentétes lett volna a székelyek régi jogszokásaival vagy törvényeivel. A királybíró ugyanakkor részt vehetett
a szék bíráskodásában és közigazgatási ügyvitelében.303
A bíráskodást esküdtek segítették. Az összes székely közgyûlésén az esküdtek száma 24
volt. Az esküdtek (jurátusok) bármikor összehívhatták a székgyûlést. Az esküdtek jelenléte
nélkül a szék ítéletet nem hozhatott. Az ítélethozatalról az esküdtek döntöttek, az esküdtek
többségének véleménye volt a döntõ. Az esküdtek hajtották végre az ítéletet, õk szedték be
a bírságot, s a befolyt bírságot õk osztották szét a székbírák között. Mivel a szék tisztségviselõinek állandó, megállapított jövedelmük nem volt, a bíráskodásban részt vevõ tisztségviselõk fõ jövedelme a bírság volt. A székely ispán jelenlétében tartott székely gyûlésen a bíráskodási illeték fele az ispánt illette, a másik felét szétosztották a székkapitány, székbíró, a
fõnépek és az esküdtek között. A pénzügyi bírságon kívül a hadnagyot és a székbírót természetbeni szolgáltatások is megillették, mint pl. a hadnagy lova zabja, elszállásolás,
Marosszéken öthetente egy pár cipõ stb.
A XV. századtól a bíráskodásban a szék jegyzõje, notarius sedes segítette a bíráskodás írásba foglalását. Ettõl az idõponttól vannak adataink arra vonatkozóan, hogy a szék diákja, jegyzõje is a szék tisztségviselõi közé tartozott. Ismerjük Marosszék jegyzõjének 1631. október 15i esküszövegét, amelyet azért is érdemes szó szerint idézni, mert a rövid és velõs szöveg érzékelteti a székelyek igazságosságra való törekvését. A könnyebb olvasás kedvéért az eskü szövegét igyekszem a mai helyesírással visszaadni, de megõrizve a latin vagy latinos kifejezéseket
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is: „Én Sárossi János deák, Marosszéknek nótáriussa, esküszöm az élõ Istenre, az mi Urunk
Jézus Krisztusnak szent Atyjára, hogy valakik én elõttem törvénykedõk lesznek, az szék színén
azok cauzájukat tehetségem szerint igazán az protocolumba beírom, ha ki kívánja. Az törvény
tételben senkinek nem kedvezek, hanem tehetségem és értelmem szerint mindennek igaz törvényt teszek. Ez az protocolumban beírt causájuk a egyéb dolgoknak is párját igazán ex officio kiadom, ha kívánja. Az szentenciáknak is írásban és kiadásában iuste cselekezem, minden
kedvezés nélkül. Isten engem úgy segiljen.”304
Minden székely széken idõnként székgyûlést, vagyis közgyûlést tartottak, melyen igazságszolgáltatási és katonai kérdéseket oldottak meg, egy adott székre kiterjedõ érvényességû
határozatot hozhattak. Az összes székely szék közgyûlését általános gyûlésnek vagy nemzetgyûlésnek is nevezték. A székely nemzetgyûléseken a székek közötti vitás ügyek megoldása
mellett jogalkotási tevékenységet is folytattak, a korábbi szokásjogot írásban is szentesítették. A székgyûléseken vagy a székely nemzetgyûléseken az összes székely megjelenhetett
minden rendi különbség nélkül, ami jelzi a székely társadalom nagyfokú demokratizmusát.
A székely nemzetgyûléseken lehetett dönteni a bírósági fellebbezési ügyekben, ezeken a fórumokon az egész székelységre kiterjedõ érvényû határozatokat hozhattak. Csak a székely
nemzetgyûlés dönthetett a királynak felajánlható ököradó ügyében. Az ököradó – melyet
szokás szerint akkor adtak a székelyek, amikor a magyar királyt megkoronázták, vagy amikor a királynak megszületett az elsõ fia – volt eleinte a székelyek egyetlen adóterhe. Ezt az
adóterhet is azonban úgy viselték, hogy gyakorlatilag ajándékként ajánlották fel a királynak.
A szabadságszeretõ székelység ezzel is jelezni akarta, hogy nem kötelezettségként, hanem
segítségképpen adja az ököradót. A székely nemzetgyûlést az ispán, de a magyar király is
összehívhatta, ugyanakkor tudunk nem egy nemzetgyûlésrõl, amelyet nem az ispán hívott
össze, sõt éppen az ispán intézkedései, túlkapásai miatt hívták össze. A gyûlésekre a székely
férfiak fegyveresen jelentek meg, így aki a többség akaratával nem értett egyet, akár a helyszínen is megölhették, sõt ha elmenekült, házát lerombolták és az egész Székelyföldrõl
számûzték. Elõfordult azonban az is, hogyha az elkövetõ megbánást mutatott, akkor ki is
békültek vele és közös költségen házát újra felépítették.
A székely joggal számos történész foglakozott, akik közül kiemelhetjük Nagyajtai Cserei
Farkas, Kilyéni Székely Mihály, Kállay Ferenc, Lõtsey Spielenberg László, Connerth János,
Szádeczky Kardoss Lajos, Szász Károly, Endes Miklós, Bónis György, Hóman Bálint,
Rugonfalvi Kiss István, Német Gyula, Bodor György, Pál-Antal Sándor és mások munkáit.
A székely jogintézmények legkorábbi létezését már az 1235-ös oklevél említi, ezt a dátumot
követõen egyre több oklevél szól a székelyek sajátos jogintézményeirõl és a székely jogról.
Kimondottan a székely jogra vonatkozó legrégebbi adatot V. István magyar király 1272bõl való oklevélben (az oklevél az 1279-es átírásban maradt fenn) lehet fellelni, amikor
Hylyas fia Lõrinc és fia Leusták (valószínûbb, hogy Léstyán) azzal a kéréssel fordul V. István magyar királyhoz, hogy az udvarhelyszéki (telegdi) székelyek szomszédságában lévõ
Szederjes és Szentkereszt öröklött birtokaikon az összes telegdi székelyt megilletõ törvényt
és szabályt élvezhessenek, s azzal élhessenek.
A király ugyan kiveszi Lõrincet és Léstyánt az erdélyi vajda joghatósága alól és fel is szólította az udvarhelyi székelyek közösségét, hogy a fenti két személyt fogadják be és senki se merje zaklatni vagy ítélkezni felettük, de arról már nincs adat, hogy a székelyek végrehajtották volna, mert Szederjes és Szentkereszt is a késõbbi idõkben nem a Székelyföldhöz, hanem a vármegyék joghatósága alá tartozott. A legfontosabb a székelyekre vonatkozó királyi oklevélbõl
az a kategorikus kijelentés, hogy a székelyeknek törvénye és szabályzata (statutum) van. Az
igaz, egyértelmûen nem derül ki az oklevélbõl, hogy a székelyek íratlan jogszokásairól van-e
szó, vagy az írott törvényeirõl (törvényrõl). Történészek sora foglalkozott azzal, hogy szinte hihetetlen az a tény, hogy a székelyeknek már a XIII. században saját jogrendszere legyen, de a
számos vizsgálódást követõen is arra a következtetésre jutottak, hogy az 1279-es oklevél nem
hamisítvány.
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Az 1279-es oklevelet Tagányi Károly már úgy jellemzi, mint a székelyek autonóm nemzeti
életének kiemelkedõ kordokumentumát, mely bizonyítja a Székelyföld önálló székely jogrendszerrel bíró autonómiáját, melyet törvényekkel és jogszokásokkal bástyáztak körül.
A XIII-XIV. század folyamán alig lelhetõ fel két-három oklevél, mely a székely jog kérdéskörével foglalkozna. Az oklevelek hiánya egyrészt a kor hiányos írásbeliségével, másrészt
pedig azzal magyarázható, hogy Magyarország zivataros történelme miatt nagyon sok oklevelünk elpusztulhatott. Nem elhanyagolható azonban az az érv sem, hogy az oklevelek és a
jogszabályok hiánya arra is visszavezethetõ, hogy a székelyek nagyon sokáig nem foglalták
írásba jogszabályaikat, hanem apáról fiúra hagyományozták õket, kialakítva a szóbeli jogszokások sajátos rendszerét.
A fennmaradt oklevelek azonban egyértelmûen arról beszélnek, hogy már nagyon régóta
léteztek e saját jogszabályok, amelyek biztosították a székely szabadságjogok védelmét még a
magyar királlyal szemben is. Sikeresen álltak ellen a magyar király adományt tevõ elképzeléseinek a Kászon széki székelyek, amikor 1324-ben I. Károly király birtokhoz próbálja juttatni
egyik hívét, és az egyébképpen székely fõrendû Aporoknak szerette volna adományozni Lok
völgyét.305
A székelység sajátos önkormányzatisága és az ennek alapján kialakított részletes jogi
rendelkezések azonban olyan korai idõben megjelennek, hogy ilyen szabatos jogi szabályozás nem lehet elõzmények nélkül. Ezért amikor a székelyvásárhelyi (késõbbi Marosvásárhely, 1616-tól) 1451. június 17-i székely nemzetgyûlés székely örökségre vonatkozó határozatait vizsgáljuk, óhatatlanul hosszabban el kell idõzni a tömör fogalmazáson, ugyanis ebbõl a
határozatból nagyon sok ismeretre tehetünk szert. Érdemes hosszabban idézni az oklevélbõl: „Mi, Vízaknai Miklós, az erdélyi részek alkormányzója és Vingárdi Geréb János,
görgényi várnagyok, akiket a dicsõséges hadvezér, Hunyadi János, Magyarország kormányzója a székely Marosszék bírájául rendelt, a jelen oklevél által tudtul adjuk, hogy a székelyek egyetemének Szent Barnabás ünnepe elõtti legközelebbi kedden Vásárhely mezõvárosában tartott közgyûlésünkön Szentgyörgyi Barnabással, egy nagyobb sereg kapitányával, és
Miklós fia: Gyalakuti Péterrel, fõbíránkka1, Imre fia: Meggyesfalvi Kis Jakabbal, továbbá
Szentháromsági Simonnal, Balázs fia: Andrásfalvi Mihállyal, Mosoni Bichak Benedekkel, és
a többi 24 esküdttel az összes székely dicséretes törvénye és kipróbált régi szokása szerint törvényszéket tartottunk, egyhangúlag és közös akarattal, más örökérvényû határozatokkal együtt
úgy rendelkeztünk, hogy senki bármely örökség ügyében, ha 32 évig semmiféle jogi lépést és
tiltást nem tett, a továbbiakban már semmiféle követelést nem támaszthat, hanem örökre
hallgatni tartozik, és a múltban valahányszor két testvér a székely örökségen kölcsönösen
megosztozott, akkor az õket követõ örököseik úgy birtokolják és tartsák a székely örökséget, hogy ameddig bármelyikük ágában férfi örökösök vannak, a nõi örökösök a még élõ férfi örökösök kárára, az effajta örökség birtokába magukat nem vezettethetik be, elfogyván a
férfi örökösök, és nõi örökösök tovább élnének, akkor amíg élnek, a rokonság másik ágából
való férfi örökösök az ilyesfajta örökségnek arra az ágára esõ részéhez nem kapcsolhatják
magukat. És amikor mindkét nembeli örökösök elfogynak, akkor a rokonság másik természetes ágára kell szállniuk az említett örökségeknek.”306
A székelyek egyetemének (Universitas Siculorum), közösségének közgyûlésén az erdélyi alkormányzón, a görgényi várnagyon kívül bíráik vannak, akik mellett 24 esküdt jelenléte szükséges a közgyûlés határozatainak szentesítéséhez. A székelyvásárhelyi közgyûlési határozat hangsúlyozza, hogy e rendelkezés az összes székelyek dicséretes törvényeivel összhangban és a rég kipróbált szokásaik szerint történt. Érdemes elidõzni e rövid közgyûlési
határozaton, mert a szûkszavúsága mellett is kimondja azt, hogy a székelyeknek nem egy,
hanem számos és sok ideje érvényben lévõ törvényeik és jogszokásaik vannak.
A székelyvásárhelyi határozatok elfogadásánál hangsúlyozzák, hogy e közgyûlési határozatokat egyhangúlag és közös akarattal hozták, mely egyértelmûen kifejezi a székely társadalom szervezettségét és összetartozási tudatát.
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A polgári jog családjogi részének örökösödésre vonatkozó igen értékes elemeit fogalmazzák meg ebben a közgyûlési határozatban. Az az elõírás, miszerint, ha az örökség ügyében, az
örökség megnyílását követõ 32 év alatt senki semmilyen jogi lépést nem tett, vagyis nem kérdõjelezte meg az örökség elfogadását, azt jelenti, hogy az ezt követõ idõszakban már senki sem támadhatja meg az örökséget és semmiféle követelést nem támaszthat, hanem örökre tudomásul
kell venni, hogy az elévülési határidõn túl ez a tulajdonrész az elbirtokló tulajdonába került.
A székelység egyik legfontosabb, örökösödésre vonatkozó jogi elõírását is fellelhetjük
ebben a közgyûlési határozatban. A székelyvásárhelyi gyûlés kodifikálja az örökösödési eljárásnak azt az elõírását, miszerint a székely örökség megnyílása esetén elõször a férfi örökösök örökölnek. Nõi örökösök csak abban az esetben örökölnek, ha a férfiágon egyetlen
férfi örökös sincsen. Más oklevelekben azonban pontosításra kerül a nõk örökösödési ügye,
ugyanis a székely nõket sem lehetett kisemmizni jogos örökségükbõl, hanem ki kellett õket
házasítani. A kiházasítás értéke pedig megközelíthette a fiúk örökségének értékét. A székely birtok gyökere a vér szerinti származás, és gyakran használják a vérgyökér kifejezést is,
ami azt jelentette, hogy õsi jogon valósították meg a birtoklást, ezért is nevezték a vérgyökért õsfiúnak, vagy röviden õsnek. Az õsfiúnak a templomban is megvolt a jól meghatározható üléshelye, az udvarhelyszéki Felsõsófalván például még a XX. században is ilyen rend
szerint foglalták el a templomban a férfiak üléshelyeiket, sõt használták az öss (székely
örökség, birtok) kifejezést is. A székely szokásjog szerint az özvegyet megilleti férje után a
haszonélvezet, de férjhezmenetele vagy halála után a birtok a vérgyökérre, vagyis férje leszármazóira, ezek hiányában azok felmenõire marad. A vérgyökér az alapja annak is, hogy
fiú örökösök hiányában a vér szerint leszármazó leány lesz az örökös, ezt nevezik fiú-leány
intézménynek: a leány úgy örököl ilyen esetben, mintha fiú lenne.
A székely örökség 1451-ben, oklevélben való rögzítése nem valószínû, hogy azt jelenti,
hogy csak ekkor jelenik meg elõször az örökösödés rendjének ilyen fajta szabályozása, hanem egyszerûen annyit jelent, hogy ebbõl az idõrõl van biztos tudásunk arról, a székelyeknek a magyar királyság többi lakójától eltérõ örökösödési normái vannak. Ez az örökösödésre vonatkozó elõírás annyira beleivódott a székelység jogtudatába, hogy még a XX. század
közepén is a hagyománytisztelõ székelyek többsége az örökség megnyílásánál ezt a szabályt
alkalmazta, vagyis a fiú (vagy fiúk) örökölték a családi házat, a kül- és belterületi földterületeket. A székely családoknál a fiú örökölte a családi házat, több fiú esetén igyekeztek mindeniket úgy kiházasítani, hogy katonalegény korára legyen saját háza, a lányoknak pedig bútort kellett csináltatni. Több fiúörökös esetén rendszerint a legkisebb fiúörökös maradt a
családi házban (az õsben, össben), a többi
fiúnak viszont addig saját házat kellett
építeni, ami nem volt különösen nehéz, hiszen a székelyeknek nagyon sok erdejük
volt és jól értettek a fa megmunkálásához.
A nagyobb munkálatok elvégzését kalákában végezték, összefogott a rokonság, sõt
az egész falu népe is, hogy gyorsan és különösebb költségek nélkül fel lehessen
húzni egy házat. A természetesen a XIX.
században megjelenõ polgári törvénykönyvek, melyek egységes szabályozást
tartalmaztak mind a férfi, mind a nõi örökösök tekintetében, lassan-lassan polgárjogot nyertek, és a Székelyföldön is az általános és érvényben lévõ jogszabályok
Orbán Balázs: Csíki székelyek
tiszteletben tartásával történik a törvényes
örökösödés rendje, a továbbiakban, de a
177

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 178

régi, több évszázados hagyományok nyomait még ilyen sokáig lehetett tapasztalni.
A székelyek „régi törvényeit és jogait” emlegeti 1466ban Szentgyörgyi és Bazini János erdélyi vajda és székely ispán, amikor a Zabolán összegyûlt székelyek elõtt a közszékelyek és a fõemberek közötti lázongások lecsendesítésére
összefoglalta és kiadta ezt az oklevelet. Mátyás király értesülvén arról, hogy a kézdi-, orbai- és sepsiszéki székelyeket
a hatalmasok súlyosan elnyomják, ezért megbízta
Szentgyörgyi erdélyi vajdát és székely ispánt, hogy „a székelyek régi törvényeit és jogait átvizsgálva erõsítse meg õket a
szabadságnak örökös, régi kiváltságával”. Az 1466. évi zabolai gyûlés határozatai már arról szólnak, hogy a székelyek
tisztségviselõi már nem az õsrégi hagyományok szerint, a
nemek és ágak váltakozó rendjében töltik be évente a tisztségeket, hanem a fõnépek és a közszékelyek egyenlõ arányban tölthetik be ezeket. A közgyûlés döntött arról, hogy a
székbíró és a szék kapitánya mellé székenként tizenkét-tizenkét esküdtet kell állítani Kézdiszékben, Orbaiszékben
és Sepsiszékben egyaránt és amíg az esküdteket nem választják meg, addig a bírósági eljárást fel kell függeszteni,
mert esküdtek nélkül ítélkezni nem lehetett.
„És minden jogukat, jövedelmüket és járandóságukat,
tudniillik a kapitányét és a bírókét a tizenkét esküdt fogja
Huszka József: Dálnoki
kiadni, és a mondott kapitány és bírók, de még a seniorok
sem követelhetnek semmit az esküdtek rendelkezésén túl.
székelykapu-részlet
És ha a királybíró akarná a székbírót az év leforgása alatt
három alkalommal ítéletei és bírságai miatt eskü letételére venni és kényszeríteni, hatalma
legyen rá. A királybíró pedig jogai és bírságai ügyében tartozik a törvényszék elé menni, és
az esküdtek és seniorok (fõnépek) jelenlétében kérje a bírságokból ráesõ részt.
Az esküdteket minden székely köteles tiszteletben tartani, senki nem szidalmazhatja
vagy gyalázhatja döntéseikért, mert ellenkezõ esetben tizenkét márka bírsággal büntetik
meg.
Ha az esküdtek közül bárki, betegség vagy más alapos ok miatt nem tudna jelen lenni a bíráskodásban, csak abban az esetben határozatképes az esküdtek testülete, ha legalább az esküdtek fele jelen van és csak ilyenkor lehet érvényes bírósági döntést hozni. Az esküdtek nélkül azonban a kapitánynak vagy a bírónak jogában áll kihallgatni a tanúkat, a vallomásokat
meghallgatni és ebben az esetben a meghallgatott tanúkat az esküdtek már nem kell újból
meghallgassák.” „Ha kiderülne, hogy valaki az állított vagy állítandó esküdtek közül az elõbb írt
határozattal és rendelkezéssel ellentétesen tevékenykedik, vagy valakinek a jogait tudatosan eltitkolja vagy meghamisítja, az igazság elõbb bírt vizsgálatán felül kiérdemelje, hogy az országlakosok
közös véleményével megnyúzás büntetésére ítéljék, és bõrét szalmával kitömjék.”307
Abban az esetben, ha az esküdtek valamilyen okból kifolyólag nem tudnának dönteni,
„az ítéletükkel elégedetlen fél fellebbezés útján Udvarhelyszékhez, és végül, ha akar, a székelyek ispánjához, és azután a királyi felség jelenlétéhez, e részben a régi szokást fenntartván, mehessen. Hozzáteendõ, hogy saját ügyét mindenki a saját törvényszékén vigye, s ne
másutt.”308 A szék bíróságán hozott ítélet ellen az elégedetlen fél Udvarhelyszékhez fellebbezhetett, vagyis már abban az idõben egyértelmû utalás van arra vonatkozóan, hogy a székek bírósági döntéseit meg lehetett fellebbezni, aki pedig esetleg nem nyugodott bele a fellebbezést követõen sem az ítéletbe, további jogorvoslati lehetõsége van arra vonatkozóan,
hogy a székely ispánhoz, vagy ezt követõen akár a magyar királyhoz is forduljon.
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Nagyon fontos lépést jelentett a székely jog fejlõdése és használata terén az 500 évvel ezelõtti, 1505. november 20-i székely nemzetgyûlést. Ezen a székelyudvarhelyi nemzetgyûlésen
döntöttek a székely igazságszolgáltatás és bíráskodás kijavításáról, azzal a céllal, hogy el lehessen kerülni az eddigi hiányosságokat, és elhatározták az egész Székelyföldre kiterjedõ fõtörvényszék felállítását. A székelyföldi fõtörvényszék az alábbi kategóriákból tevõdött össze: „a tehetõsebb székelyek Udvarhely- és Keresztúrszékben négy ember, az ugyanezen székekben lakó lófõk közül pedig tizenhárom ember fentebbi országunk hatalmánál fogva bírákul és jogbírókul állíttassék, akik összesen tizenheten a székelyek egyes székei és összes neme általános
egyetemét képviseljék.”309 A fõtörvényszék felállítása – mint fellebbviteli igazságügyi fórum –
azt is jelenti közvetett módon, hogy Székelyföld minden székében már léteztek széki bíróságok. A székelyföldi fõtörvényszék létrehozását megelõzõen léteztek tehát Udvarhelyszék,
Marosszék, Csíkszék, Kézdiszék, Orbaiszék, Sepsiszék és Aranyosszék bíróságai.
A székelyudvarhelyi székely nemzetgyûlés részletesen leszabályozta a fõtörvényszéki bírák kinevezési procedúráját, a bírák bíráskodási, magatartási szabályait – a mai bürokratikus nyelvezet szerint –, a munkaköri leírásaikat. „Ezek a bírák pedig a választás után tüstént a szent kereszt érintésével a szent esküt oly módon tegyék le, hogy nem kedvezéstõl, ellenszenvtõl, kéréstõl, jutalomtól vagy egyéni érdektõl vezérelve, hanem kizárólag Istent és
az õ igazságát tartva szem elõtt, azt fogják ítélni, ami az elõttük levõ perlekedõ felek között
a joggal egybehangzónak látszik. Ha így tesznek, helyesen cselekszenek, mert másképp Isten elfordul, ha valaki e bírák közül Istenrõl megfeledkezve, és saját lelki üdvét háttérbe
szorítva kérésre, jutalomért vagy egyéni érdekbõl rossz útra térve az igazság ösvényérõl valamilyen módon jogtalanul letérne.”310 A székely nemzetgyûlés a fõtörvényszéki bírák magatartási és bíráskodási elõírásait illetõen szigorú szankciók foganatosítását helyezte kilátásba
arra az esetre, ha a fõtörvényszék bírái nem az igazság és székely jogrend elõírásait követték, e tisztségviselõket „ezért az ilyet örök számkivetés ítélete sújtsa, így minden ingó és örökölt javait elveszítse, és esküszegõként és megvetettként ne maradhasson tovább a székelyek földjén. Az pedig, aki az ilyen esküszegõvel és számûzetésbe küldöttel törõdne, vagy érte közbenjárni törekedne, hasonlóképp bûnhõdjék, mint az esküszegés részese és számûzött
pártfogója.”311 A székelyudvarhelyi nemzetgyûlésen döntöttek arról, hogy az igazságszolgáltatás folyamatossága és hatásossága érdekében mindig biztosítani kell azt, hogy a bíráskodási eljárásban résztvevõ kapitányok, bírák és az összes tisztségviselõ rendezett, biztos jövedelemmel rendelkezzen. Amennyiben a megválasztott bírák közül valaki elhunyna, a bírák
egymás között ki kell jelöljenek az elhunyt lakóhelyén egy hasonló társadalmi státussal rendelkezõ személyt, hogy az igazságszolgáltatás folyamatossága biztosítva legyen. Az a személy abból a székely székbõl kell legyen megválasztva, kinevezve, és minden szempontból
alkalmas kell legyen arra, hogy a bírói tisztet betöltse. A székelyföldi bírósági testület 17 bíróból kellett álljon. A bíróság létszáma soha nem csökkenhet ez alá a szám alá.
Nagyon fontos elõírást találhatunk az udvarhelyi székely nemzetgyûlés rendelkezésében
arra vonatkozóan, hogy az elfogadott szabályokat a gyûlésben megjelentek között felolvasták, kihirdették és közhírré tették, de ami még ennél is fontosabb, megerõsítették az eddig
elfogadott és érvényben lévõ rendelkezéseket és rendeleteket. „Hogy pedig az elõbb sorolt
rendelkezések és rendeletek kellõ követésre találjanak, […] minden elõbbi rendelkezésünket és rendeletünket érthetõ hangon, nyíltan és az összes, a már említett gyûlésen megjelent
hallatára […] kihirdettettük és közhírré tétettük.”312 Ebbõl a szövegrészbõl az derül ki, hogy
székelyeknek már az 1505. évi nemzetgyûlést megelõzõen is számtalan más rendelkezésük
és rendeletük volt.
A nemzetgyûlésen elfogadott rendelet szövegébõl egyértelmûen kiderül, hogy a név szerint megnevezett bírákat az összes székely szék egész közössége, teljes egyetértésben választotta meg Udvarhelyszék és Keresztúrfiszék lófõi közül. A választást követõen a megválasztott bírák a megjelent összes székely elõtt letették az esküt. A nemzetgyûlésen a székely elõkelõk, a lófõk és az egyszerû székelyek megesküdtek arra, hogy jelen és minden elõbbi ren179
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deletüket megtartják, és mindenkivel szemben megtartatják. Az eskütételnél pedig minden
székely felemelte jobb kezét. A Vásárhelyen (Székelyvásárhelyen) keltezett országgyûlési
rendeletet Bögözi János írta alá, s a rendeletben külön kiemelik azt, hogy a székelyek pecsétjével is ellátták.
Az Agyagfalvára összehívott 1506-os székely nemzetgyûlés megerõsítette az 1505-ös udvarhelyi határozatait, melyre azért is szükség volt, mert II. Ulászló király megválasztásakor
a székelyek vonakodtak az ököradót megadni.
Werbõczi István, II. Ulászló király ítélõmestere 1514-re összegyûjtötte és rendszerezte
az évszázadok alatt összegyûlt magyar jogszokásokat, melyet röviden Tripartitumnak,
Hármaskönyvnek neveznek. A Tripartitumot a magyar országgyûlés elfogadta, a király is jóváhagyta, de a király második pecsétjének hiányában, formai okokból nem emelkedett jogerõre, ezzel szemben a erdélyi országgyûlés a Tripartitumot elfogadta és jogerõre is emelte.
Werbõczy törvénygyûjteményében a következõ szól a székelyekrõl:
„Vannak azonkivûl az erdélyi részekben scythulok, kiváltságos nemesek; kik a scytha
néptõl, ennek Pannoniába lett elsõ bejövetelekor származtak és a kiket mi rontott szóval
siculoknak, magyarúl székelyeknek nevezünk; teljesen különbözõ törvénynyel és szokással
élõk, a hadi dolgokban nagyon jártasok; kik az örökségeket és tisztségeket, nemzetségek,
ivadékok és ivadéki ágak szerint (a régiek szokásához képest) rendezik és osztják föl maguk
között.
1. §. Ezeknek díjok huszonöt forinttal rovatik le.
2. §. A nyelvváltság pedig közöttük tizenkét forintban és ötven dénárban van megszabva.
3. §. A székely ellen ispánjok elõtt hozott fõbenjáró itélet pedig ugyanannyi forintot érõ
huszonnégy girára terjed. Örökségét az elmarasztalt és elítélt nem veszti el, hanem örököseire és atyjafiaira száll. Fejét is, kivéve a hûtlenség eseteit és a bûnvádi ügyeket, bántatlanul
megtartja.
4. §. Törvényszékökön pedig minden girát ötven dénárral szoktak letenni és kifizetni.
5. §. Továbbá, bármely pörben, mindjárt a meghozott és kihirdetett itélet után, ispánjok
és alispánjok a maga birói részét (mégha az elmarasztalt egyezségre lépne is ellenfelével)
behajthatja.
6. §. Továbbá, a köztük örökségek tárgyában indított, három forint értéket meghaladó
ügyeket, a szokásos fölebbezések megtartásával, tüzetesebb megvizsgálás végett föl szokták
küldeni a királyi itélõ-székre.
7. §. Ez országok és nemesek többi helyhatósági jogai pedig (mivel csupán körükben érvényesek és közöttük ismeretesek) nem kivánnak bõvebb magyarázatot.”313
A Székelyudvarhelyen 1555 áprilisában összeült székely nemzetgyûlés korszakalkotó jelentõségû kodifikációs tevékenységet vitt véghez, amikor elfogadta a székely perrendtartási és
eljárásjog kódexét (az oklevél által használt Decretum helyett, a továbbiakban a Rendelet
magyar kifejezést fogom használni). Az 1555. évi jogszabályban ugyanis összegyûjtötték és
rendszerezték a több évszázados székely szokásjogot, illetve a székely nemzetgyûlések által
elfogadott jogszabályokat. A Székelyudvarhelyen az összes székely szék székelyei által elfogadott jogszabályt I. Ferdinánd által kinevezett Kendy Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák
is megerõsítették.
A Rendelet elsõ paragrafusában rögzítik azt, hogy azon a székely széken, ahol a pert elindították a bíró vagy a hadnagy elõtt, a jogi képviselõ (procurator) a teljes eljárást a per folyamán ott folytathatja, amennyiben nem nyújtott be senki alapos ellentmondást az eljárás
lefolytatásával kapcsolatosan. A per elindításához, illetve lefolytatásához benyújtott ellentmondást csak alapos bizonyítékok latolgatása után lehet eldönteni. A jogi képviselõ az ellentmondást is a bíróhoz vagy a hadnagyhoz kell benyújtsa, és elõttük kell bizonyítsa a felhozott indokok megalapozottságát. Az ellentmondáshoz benyújtott kérelmet csak abban az
esetben lehet elfogadni, amennyiben kifizetik elõzetesen az ellenkeresethez szükséges eljárási illetéket, melynek összege 3 gyra. A Székelyföldön ebben a korban a gyra pénznemet
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használtak – kivéve Kézdiszéken, ahol oszporának nevezték. A jogszabály rögzíti a gyra és
forint közötti átváltási viszonyt, három gyra egyenlõ másfél forinttal, tehát egy gyra fél forintnak felel meg.
Az eljárási költségek közül a Rendelet az alábbi költségeket rögzítette:
Abban az esetben, ha a peres fél jogi képviselõt vett igénybe, a jogi képviselõ költsége
egész Székelyföldön másfél forint.
Új ítélet vagy sententia ára 1 forint, székely örökség vagy malom megnyerése esetén az
ítélet ára három forint, a székelység közötti patvar 24 gyra, a megalapozatlan keresetnek bírsága a székelyek között 3 gyra stb.
A különbözõ pénznemek közti átváltási kulcsokat a Rendelet 9. paragrafusa szerint adja meg, a Székelyföldön 1 gyra egyenlõ 50 pénzzel, vagy fél forinttal. A Székelyföldön kívüli Magyar Királyság bíróságain az eljárási költség 1 forint volt.
Bármely peres félnek jogában áll peres ügyét más szék bíróságára elhalasztani, illetve
más szék illetékességébe utalni, ha a per értéke a 3 forintot meghaladja, de csak egyetlen alkalommal, többszöri áttétel egyik székrõl a másikra nem volt lehetséges. Amennyiben a per
értéke a 3 forintot nem érte el, más szék bíróságára nem lehetett áttenni az ügyet.
A Rendelet 20–23. paragrafusai nagyon fontos szabályokat fogalmaznak meg a székelyek öröklési képessége és módja terén. Az általános szabály szerint a székelyeknél csak a fiúk örökölnek, a székely örökség tehát csak a férfiaknak maradhat meg. Ugyanakkor nem jelenti a fiúk öröklése azt, hogy az örökhagyó leány leszármazottait kisemmizik vagyonából,
mert a leányokat ki kell házasítani. A lányok kiházasítása a fiúk székely örökségének arányában történhet, vagyis a kiházasítás értékben meg kell közelítse a fiúk örökölt vagyonának értékét. A székely örökség elsõsorban fiú ágon való öröklési elõírása azt a célt szolgálta, hogy a családi vagyon ne aprózódjon túl sok részre, másrészt a férfiaknak kötelességük
volt katonáskodási kötelezettségük ellátása miatt is olyan vagyonnal rendelkezzenek, hogy
megfelelõ fegyverekkel és lóval (lovakkal) tudjanak harcba vonulni.
„20) Valamely embernek fia, leánya vagyon, az örökség a fiat illeti; de ugy hogy a fiu a
leányt, kiki a maga székének törvénye szerént, kiházasitsa.
21) Ha két férfiu egy ember gyermeke, egyiknek fia, a másiknak leánya vagyon, a leány
olyan örökös az atyja örökségében mint a fiu.
22) Valamely embernek két leánya vagyon, fia nincsen, atyjokról maradott öröségek egyaránt illetik õket, de ugy, hogy a kissebbik választhasson a lakó helyben, de ugy hogy a másiknak hozzája hasonló légyen, egyaránt örökösködhessenek benne; ha pedig a kissebbik a
nagyobbiknak hasonlót nem adhatna, tehát az örökség két felé osztassék.
23) Valamely embernek két leánya vagyon, egyik leánynak fia, a másiknak leánya vagyon, a leány is olyan örökös az atyja jószágában, mint a fiu; de ha a leánynak fia és leánya
lészen, a fiu a leányt kiházasitja belõle.”314
Amennyiben az örökhagyónak fia nincs, a leány ugyanúgy örököl, mintha fiú lenne, ezt
úgy is nevezik, hogy „fiúleány” jogintézmény. Az öröklés tárgya a székely örökség. A székely
örökségen az örökhagyó magántulajdonú vagyonát kell érteni, és különbséget kell tenni a
székely közbirtokok és a nyílföldek birtoklását illetõen, ugyanis a közös erdõket, legelõket,
kaszálókat, illetve az idõnként újraosztott nyílföldet senki nem saját magántulajdonaként
birtokolta, hanem az adott székely falu rendtartása szerint birtokolhatta. A székelyek eredetileg földjeiket közösen birtokolták és használták, és csak fokozatosan alakult ki a magánterületû vagyonuk, melyet székely örökségnek is nevezünk. A székely örökséget, a magántulajdont csak irtásföldekkel lehetett eleinte szerezni, hiszen a földek többsége nemzetségi
közvagyonból állt, az óriási erdõterületekbõl azonban bárki irthatott, azzal a céllal, hogy
megmûvelje. A közös vagyont azonban magáncélra nem lehetett megszerezni, a közösség
szaporodásával idõnként a nyílföldeket újraosztották.
A székely jog szerinti örökösödés elsõsorban a leszármazókat preferálja, és csak abban
az esetben örökölhetnek az oldalági örökösök, ha nincs vér szerinti leszármazó. Ebbõl a jog181
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elvbõl következik az, hogy a székely jog szerinti örökösödésnél amennyiben leszármazók
vannak, nem ismerik a túlélõ házastárs jogintézményét sem. Döbbenetes volt tapasztalni
azt, hogy ez a székely jogszokás még a harmadik évezredben is él. A székely közbirtokosságok sajátos szabályozásában vannak olyan közbirtokosságok a Székelyföldön, amelyeknél az
örökhagyó halála esetén csak a leszármazottak örökölnek, a túlélõ házastárs örökösödési lehetõsége nélkül. A Mezõségrõl Székelyföldre, székely férfihoz férjhez ment asszony, aki késõbb özvegyen maradt, nagyon elcsodálkozott, hogy csak a lányai örökölhetik 2005-ben az
apjuk után maradt közbirtokossági erdõrészt.
Ugyancsak a székely jog századokon átívelõ hagyományait jelzi az a székely jogszokás,
hogy még a XX. század közepén is a székely lányokat kiházasították és a családi házat, valamint a mezõgazdasági földeket a fiú (fiúk) örökölt (örökölték). Természetesen már nem
volt általános az általános örökösödési jogtól való eltérés a Székelyföldön élõk többségénél
sem, de még jobbára faluhelyen elég gyakran elõfordult az õsi székely jog szerinti örökösödés szokásjogként való továbbélése.
A Rendelet szerinti örökösödési elõírások közül ki kell emelni, hogy az elévülési idõt 32
esztendõben határozták meg, azzal a kivétellel, hogy az elzálogosított székely örökség tekintetében, illetve a vérgyökér szerinti örökösödés esetében a vérgyökér szerint az elévülés
nem mûködik. A vér szerinti örökös (a vérgyökér szerinti örökös) igényelheti, követelheti az
elévülés megszakítását és a birtok neki való visszaadását.
Az egyik legtöbbet idézett elõírása a Rendeletnek az, hogy a „székely ember örökségét
semmiképpen el nem vesztheti, ha a fejét hitetlenségért elvesztené is, hanem atyjafiára marad.”315 A Magyar Királyságon belül a király a hûtlenségi perekben bárkit fõ- és jószágvesztésre ítélhetett, kivéve a székelyeket. A székely ember, ha hûtlenné vált a magyar királyhoz,
akkor is csak a fejét veszíthette el, de székely öröksége jogos utódaira maradt. Ha vér szerinti örökösök egyáltalán nem maradnának, a székely örökséget az adott székely falu közössége örökölte.
Az 1555. évi Rendelet nemcsak polgárjogi, vagy polgári eljárásjogi rendelkezéseket tartalmaz, hanem büntetõjogi és büntetõ eljárásjogi elõírásokat is. A büntetõjogi rendelkezések
közül érdemes megemlíteni a rágalmazás és becsületsértés vétségét, mely szerint akik „valakit kurva fiának, árulónak vagy hitetetlennek mondanak”, de visszavonják rágalmazását, viszonylag enyhe pénzbüntetésre ítélik. A súlyosabb bûncselekmények elkövetõi esetén, mint
az erõszakoskodás, a „ló vagy barom elvétele”, aki a „másikat a földre leüti”, a „földön veri”,
a „vérét ontja” (megsebesíti), vagy „a másikat meg akarná ölni”, nagyobb pénzbírsággal sújtották az elkövetõt, vagy az elkövetõket. Keményen büntették az önbíráskodót, a földfoglalót – a föld minõségének függvényében (pénzbüntetéssel), de a legsúlyosabban a szándékos
gyilkosságot büntették, vagy ha az elkövetõk többen követtek el rablógyilkosságot,
ilyen esetekben az elkövetõk halállal kellett lakoljanak. A szándékos gyilkost sem
Erdély vajdája, sem a magyar király nem
részesíthette kegyelemben.
A büntetõjogi rendelkezések közül
említésre méltó, hogy szabályozták egy
adott bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódó enyhítõ körülményeket, ugyanúgy, mint a tettenéréses (in flangranti)
bûncselekményeket is, amikor olyan
mélységig is terjedhet az önvédelem,
hogy saját házára rátörõ, vagy betörõ személyt akár meg is ölhette (hasonlóan sok
Orbán Balázs: Udvarhelyszéki székelyek
Egyesült Államok egyes tagállamainak
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jelenlegi szabályaihoz). Ez a szabály azonban nem azt jelentette, hogy bárki önkényesen cselekedhetett, sõt kimondottan tiltották a bajviadalt, párbajt.
A párbajozási tilalomról szóló rendelkezés mellett azonban egy, a teljes Székelyföldre kiterjedõ és az összes jogi peres ügyre vonatkozó általános kiterjesztõ szabályt fogalmaztak
meg, aminek lényege az, hogy a Székelyföldön bármilyen ügyet „megítélhetnek”. Az általános érvényességû szabályok közül érdemes megemlíteni azt, hogy többek között a Székelyföldön „a víz határt nem tehet, csak a régi folyása”, vagyis vízmeder esetleges változása esetén sem lehet õsfoglalással a birtokhatárt megváltoztatni.
A székely szabadság egyik nagyon fontos eleme is szerepel a Rendeletben, amikor a 63.
paragrafusban leszögezik, hogy „Székely földérõl ha ki akart menni, szabad volt mindenkor,
és ha valaki valahonnan székely földére akar jönni, az is szabad, erõvel ki nem vethetik: de
a nemes jobbágyát bé nem fogadhatják, el se vethetik.” A székely szabadság egyik igen lényeges eleme, a költözés szabadsága került törvénybe foglalva. Ugyanakkor ezzel szinte párhuzamosan keményen megróják azt a székelyt, aki önként feladta a szabad székely (lófõ, nemes) státusát, ezt egyeszerûen nem volt szabad megtegye, mert ezzel veszélyeztette volna a
haza védelmét. A földönlakó kifejezés a Székelyföldön azt jelentette, hogy a jövevények,
zsellérek, jobbágyok stb. mind földönlakónak minõsülnek, ellentétben a szabad székelyekkel, melynek szabadsága és katonai kötelezettsége egymást kölcsönösen erõsítette. A székely szabadság egyik lényeges eleme a magyar haza honvédelmi kötelezettségének teljesítése, a székelység tudatában volt annak, hogy csak addig tudja teljesíteni katonai feladatait,
amíg számszerûen nem fogyatkoznak meg. Emiatt is tiltották minden székelynek azt, hogy
önként szolgaságra adják magukat, mert amennyivel kevesebb a székely katonák száma,
annyival nehezebben tudnák megvédeni az ország határait. A székely szabadság egyik fontos eleme az az elõírás, hogy az örökös székelyt nem tartóztathatják le egyszerû gyanúsítgatás alapján, csak akkor lehet letartóztatni, ha tettenéréses bûncselekmény esete áll fenn.
Akár jelenkorunk polgárjogi harcosai is tanulhatnának a Rendelet alábbi rendelkezésébõl: „Valamely embert Sz. Mihály napjáig ki nem vethetnek házából, az után Sz. György napig ki nem vethetik: met téli idõben nem szokott az ember házat csinálni.”. A III. évezred
társadalmi megrázkódtatásai közepette, amikor nagyon sok szegény ember annyira eladósodik, hogy közköltségei, vagy egyéb tartozásai nem megfelelõ teljesítése miatt kényszerûségbõl kilakoltatásra kerül, bizony nem gondolnak arra sokan, hogy a székelyeknél már közel
öt évszázaddal korábban leszabályozták, hogy téli idõben semmiképpen nem történhetett
meg a kilakoltatás.
Külön szabályozták a székelyföldi sóval való kereskedelmet. Tudvalévõ, hogy Székelyföldön a Sóvidéken és a Homoród mentén felszínen is látható, nagy mennyiségû só van. A só
kiemelt fontossága miatt a Rendeletben az alábbiakat fogalmazták meg: „Valamely székely
ember sóval akar kereskedni, Segesvár székben, Kõhalom székben, és Fogaras földén szabad volt kereskedni; de ugy, hogy a királybirótól pecsétet kell váltani, hat járombeli ökörtõl
3 pénzen kell váltani, két ló vonása terhétõl két pénzen. De ha pecsét nélkül elmegyen, a
királybiróé marhája, szekere, a só pedig az emberé légyen. Ha igaz pecsét vagyon nála, és a
királybiró még is háboritja, a szegényember ha maga oltalmába megölheti is, egy só dija.”316
A középkor folyamán a sónak nagy jelentõssége volt az államkincstár állandó jövedelmei tekintetében. A magyar királyok törvényekkel szabályozták a só kitermelését, szállítását és kereskedelmét. A só regálék kiterjedtek a máramarosi és az erdélyi területekre. A Székelyföldön azonban, ellentétben a magyarországi és a erdélyi sóbányászattal, a só bányászata és kereskedelme a székely nemzetet illette meg egészen 1562-ig, amikor János Zsigmond magyar
király és erdélyi fejedelem a székelyek felkelését követõen fejedelmi tulajdonba nem vette
az addig köztulajdonban lévõ székely sóbányákat. Ezt követõen a székely só bányászatát és
kereskedelmét a székely sók kamaraispánja irányította. Az 1555. évi Rendelet már igyekszik
szabályozni a sókereskedelmet. E szabályozásból kiderül, hogy ha a székely ember kereskedni kívánt a Székelyföldön kívül a székely sóval, csak úgy tehette meg, ha elõzetesen en183
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gedélyt kért arra, hogy sókereskedelemmel foglalkozhasson. A székely sóval való kereskedelem azonban csak egy jól behatárolható térségre terjedhetett ki, csak Segesvárszékben,
Kõhalomszékben és a Fogaras földjén kereskedhettek a székelyek. A sóval való kereskedelmet Székelyföld királybírója engedélyezhette. A királybíró engedélye nélkül folytatott sókereskedelmet elkobzással büntették. A sóval való kereskedelem szabályázását követõen a
Rendelet egy nagyon fontos rendelkezést emel ki, mégpedig azt, hogy a székelyek emlékeztetik a királyi hatalmat képviselõ erdélyi vajdákat arra, hogy a Székelyföldön a székelyeken
kívül más hadsereg nem tartózkodhat. Kérik ezért Erdély vajdáit arra, hogy a Székelyföldön
semmilyen hadsereg ne tartózkodjon, tehát még az erdélyi vajda serege sem, mert a régi szabadságuk szerint szeretnének élni a továbbiakban is. A székelyeket ne terheljék idegen seregek fenntartásával.
A Rendelet utolsó elõírásai fõleg a bírói szervezetrõl, a székely bírók és királybírók közötti hatáskörökrõl, illetve az illetékességrõl szólnak. A székelyföldi királybíró kötelezõ módon a szék székhelyén kell lakjon és tartózkodjon, a székely bírók ítélete nélkül bírságot nem
róhat ki. Abban az esetben, ha a bíró, a hadnagy vagy a királybíró a bíráskodás folyamán törvénytelenül járna el, a helyi törvényszéken kell a felelõségrevonását megtenni. A bíró, a hadnagy vagy a királybíró más ügyét, mint ügyvéd, nem képviselheti a bírósági eljárásban, csak
saját maga ügyét képviselheti. A bírósági eljárási költségbõl vagy az ítéletet követõ bírságokból befolyt pénzösszeggel a bíró, a hadnagy és a királybíró rendelkezett.
A székely jognak igen széleskörû alkalmazását a falutörvények, falusi rendszabályok
írott és íratlan szabályainak összessége teszi ki. A falutörvényeket behatóan és részletesen
elemezte Imreh István, aki az 1569-tõl fennmaradt székelyudvarhelyi székely oklevéltár bírósági jegyzõkönyveinek tanulmányozása során mélyreható elemzéséket végzett. Meghaladná e tanulmány terjedelmi kereteit a székely falu rendtartásának bõvebb ismertetése, csak
egy nagyon lényeges elemet emelnék ki befejezésül a székely falusi rendtartás demokratizmusának, mégpedig azt, hogy a székely falusi bírót mindig a köznépbõl választották, mint
ahogy az õt segítõ hat esküdtet is. Terjedelmi okokból nem tértem ki a székely hadszervezet, az adózás (ököradó), adómentesség és más területek sajátos szabályozásának ismertetésére, mert az már egy jóval nagyobb tanulmányt igényelt volna. E vázlatos, rövid ismertetésbõl is látható az, hogy nem véletlenül nevezték évszázadokon keresztül a székelyek földjét Székelyországnak (regnum Siculorum), mert szinte önálló országként létezett a Magyar
Királyságon, majd az Erdélyi Fejedelemségen belül,
egy olyan közigazgatási, jogi, katonai stb. szerkezettel
rendelkezett, mely már több volt, mint egyszerû autonómia, hanem szinte egy valóságos ország volt.317
A székely jog átható ismeretérõl és a magyar írásbeliség széleskörû használatáról tanúskodik már a székelyudvarhelyi Székely Nemzeti Levéltár legelsõ irata,
amit szerencsénkre Jakab Elek és Szádeczky Lajos szöveghûen idéz: „Ezer öt zaz hat eztendöben pünköst
havanak huzonnegiedik napian Joevenek my eleonkbe
Matefi Pal es Sebestien Janos. Vgian ezen Kys Solmosy
Sebestien Janos Ada azon Kys Solmosy Matefi Palnak
egy darab Nagy Ayban, melliet Szõlõ helynek hittak,
Egiek felõl az vicinussa Jakab erdeie, mas felõll ugian
az Matefi Pal földe vege, Ereök Arron hetveneöt forintért, felele minden Attiafiaj feleöl, Sebestien Janos es
giermekei feleöll is, Ugian ezen felliul megh Irt
Csíkszeredai
eztendõben Kys Soljmosban Keresztur Székben lako
székelykapu 1845-bõl
Borbelj Mihalj Szabad Szekelj, ugian Ezen feollúl meg
Irt faluban lako Szabad székely Marosy Balas.
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Ezt my hittwnk zeorent Irtuk, melliet peoczietünkel is megeroesitettük.”318
Magyarországon belül egészen az 1870-es évekig élt egy olyan jogrend, melyet székely jognak nevezünk. Magyarország országgyûlése 1876-ban számolta fel a székely székeket. Sajnálatos, hogy éppen a magyar országgyûlés adja meg az utolsó kegyelemdöfést a sajátos székely
önkormányzatiságnak az 1876. évi XXXIII. Törvénycikkel, mely némely törvényhatóság területének szabályozásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekrõl szóló jogszabályt elfogadta.
Bizonyára sem a magyar, sem a székely országgyûlési képviselõk nem gondolták, még álmukban sem, hogy milyen jól fogott volna negyvennégy év múlva, ha megmaradhatott volna a székely székek sajátos, önkormányzati rendszere, az 1920. június 4-i döntést követõen, amikor a
nagyhatalmak nem csak egyszerûen Magyarországot darabolták fel, hanem a trianoni határokon kívül rekedt magyarságnak sem adták meg a minden népnek fennen hirdetett wilsoni önrendelkezési jogát. Az 1876-os álságos magyar törvénnyel, mellyel reformálni és modernizálni akarták a székelyek által lakott területekre vonatkozó szabályokat, az addig meglévõ – több
évszázadon keresztül kialakult – székely székek helyett megyéket alakítottak ki. Így születetett
meg Torda-Aranyos megye, melyet Torda megyébõl, Aranyosszékbõl és Alsó-Fehér megye
egy részébõl hoztak létre. Maros-Torda vármegyét az addig meglévõ Torda megye felsõ kerületeibõl, Marosszékbõl, Kolozs megye bizonyos községeibõl és Naszód vidékének Torda megye felõli kerületébõl alakították ki. Csíkszékbõl egyszerûen Csík megye lett, míg Udvarhely
megyét, Udvarhelyszékbõl, Küküllõ és Felsõ-Fejér megyék, valamint az egykori Segesvár- és
Kõhalomszékeknek Udvarhely megyével határos településeibõl hozták létre. Végül Háromszék megyét az egykori Háromszék (Sepsi, Kézdi és Orbai), illetve Felsõ-Fejér megyének Háromszék és Brassó vidék között fekvõ két települése, valamint Háromszék és Csíkszék közötti területbõl alakították ki. A felsorolt megyealakításokat az országgyûlésben nem nagyon indokolták, legalábbis a törvény szövegében egyáltalán nincs rá utalás. Az erdélyi szászokról
tudjuk azt csak, hogy fel voltak háborodva õsi önrendelkezési szervezetüknek felszámolásán.
A törvény 2. paragrafusában az egyes törvényhatóságok megszüntetésérõl szóló rendelkezéssel legalább név szerint megemlítik a 16 szepességi várost, illetve az erdélyi szászok 7 királyi
városát: Nagyszeben, Brassó, Beszterce, Segesvár, Szászváros, Medgyes és Szászsebes.
A székely jog a Magyar Királyságnak egy olyan sajátos joga volt, melyhez hasonló elõfordult más, autonómiával rendelkezõ népcsoportok között is, például ilyen az erdélyi szászok joga, de ilyen a jászok joga is. A székely jog sajátosságaiból fakad az a sajátságos jogtisztelet, melynek alapján már az 1500-as években a székely falvaknak megszületnek a saját
konstitúciójuk, falutörvényeik, melyek szabályozták egy-egy falu mindennapi mûködését a
föld- és erdõhasználattól kezdve a falu rendjét felkavaró garázda cselekedetekig. A falutörvényeken kívül a székelyeknek létezett egy saját alkotmányuk is, melyet a székely nemzet
gyûlésein hoztak és fogadtak el. Az írott jogszabályokon kívül igen jelentõs, az élõbeszéd útján is betartott szabályokról is tudunk, ezt röviden szokásjognak lehet nevezni. Már az 1500as években a Székelyföldön mûködtek a székely bíróságok is, így érdemes beleolvasgatni a
Székelyudvarhelyi Bíróság 1500-as években tárgyalt eseteibe, hiszen nemcsak azért fontosak
nekünk, mert sófalvi emberekrõl is szólnak, hanem ezek a jegyzõkönyvek néhány latin kifejezéstõl eltekintve magyarul szólnak.
A Pallas Nagy Lexikon 1897. évi kiadásában röviden, de lényegretörõen ismertetik a székely jog legfontosabb és leglényegesebb elemeit, amelyet a XIX. század végén még illett egy
valamire adó tudományos lexikonba beletenni. Azért is idézem a lexikon tömör, rövid öszszefoglalóját, mert ebbõl is megláthatjuk, hogy a XX. században mennyit romlott az erdélyi
magyarság és benne a székelység megítélése a szocializmusnak nevezett nemzetellenes politika uralma elõtt, mert ezeket a kérdéseket minden magyar tudósnak illett tudni. A további fejtegetés helyett azonban figyeljük meg az alábbiakat: „Székely jog, a székelyek (lat. Siculi) különös joga, melynek már Verbõczy (III.,4.) különös fontosságot tulajdonított a székely nemzetnek kiváltságain és statutumain alapul. A statutumok közül a legnevezetesebbek: a) az 1451. évi marosvásárhelyi nemzeti közgyûlés konstituciói (a közgyûlés tartatott
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Vízaknai Péter és Vingárdi Geréb János alatt; b) az 1505.-iki udvarhelyi; c) az 1506. évi
agyagfalvi nemzeti közgyûlés konstituciói; d) az 1555. évi gyûlésen összeszedett és Dobó István és Kendi Ferenc vajdák részérõl megerõsített régi statutumok; e) I. Rákóczi Györgynek
1636. évi Szamosújváron kelt kiváltságlevele. ( V.ö. ezekrõl: Benkõ József, Imago Inclitae in
Transilvania Nationis Siculicae, Nagy-Szeben 1791; Kállay Ferenc históriai értekezését
1829, s fõleg Székely Mihály: A nemes székely nemzetnek konstituciói, privilégiumai stb.)
A székely jogból kiemelendõk: A) a személyek jogából: a székelyek Verbõczy szerint mind
nemesek (nobiles priviliegiati), három osztályra oszoltak, u.m.: fõrendek (primores); a lófõk
(primipili) és a gyalogok vagy darabontok (pixidarii). Díjok (homagium) 25 frt. volt, a violentialed díj (homagium vivum) ennek fele, B) A birtokjogot illetõleg különbség volt a székely birtok v. székely örökség (haereditas siculica) mint elsõ foglalású jószágok (bona primaeveae occopationis) s a fejedelmi adomány mellett bírt javak között. Az elsõben a királyi jognak nem volt helye és így az sem háramlásnak sem adományozásnak tárgyát nem tette. De úgy élõk közötti átruházásoknál, mint örökösödés alkalmával a rokonoknak és a
szomszédoknak nevezetes jogaik voltak. Nevezetesen élõk közti átruházásoknál elõvételi joguk volt és pedig elsõ sorban a rokonoknak, ezek után a szomszédoknak, kiket ily sorban
megkínálni kellett, s a jószágot csak akkor lehetett másnak eladni, ha ezek azt megvenni
nem akarták. Sõt a régibb idõben, ami azonban 1848 elõtt szokásjogilag mellõztetett, a székely katona földét örökáron egyáltalán el nem adhatta, 500 forint pénzbüntetés terhe alatt;
az elõvételi jogot az 1853-iki (máj. 29.-i) õsiségi pátens szüntette meg. Említendõ különben,
hogy a királyi jognak a székelyek között csak 1562-tõl volt helye, amely évben megtartatott
segesvári országgyûlés a székelyeket, mert Ferdinánd magyar király hívei voltak és János
Zsigmondot fejedelmül elismerni nem akarták, a hûtlenség büntetésével sújtotta. Ezen országgyûlésen hozatott be az addig ismeretlen jobbágyság is. C) Az örökjogban az alapelv az,
hogy a fitestvérek a nõtestvéreket kizárják, de ezeknek az u.n. hajadoni joggal (tartás, kiházasítás) tartoznak. A leány csak fiúgyermek hiányában örököl, az ily leány neve „fiú-leány”
(naturaliter praefecta) ; fi- és leányleszármazók hiányában a legközelebb álló firokonokat s
ilyenek teljes hiányában ha t.i. fiú-leány sincs, a legközelebb álló nõrokonokat illeti az örökség. Ilyenek hiányában a birtok nem a fiskusra, hanem a
legközelebbi szomszédokra száll. Arra nézve, hogy ki a legközelebbi szomszéd, a belsõ telek az irányadó.”319 Tehát ekkor még nincs mellébeszélés, vagyis megbecsülték mind a
székely népet, mind a székely jog intézményeit. Csak késõbb kezdõdik a kommunista agymosás.
Az alábbiakban ízelítõként ismertetni fogom az Új Székely Oklevéltár II. kötetében leközölt peres ügy 1595-ben
készített jegyzõkönyvét, tekintettel arra, hogy az
udvarhelyszéki sófalviakra vonatkozik – akiknek a sóbányáját Székely Mózes kamaraispán vezette, a jegyzõkönyvet
megelõzõ években –, másrészt pedig azért, mert ékes bizonyítéka annak, hogy székely õseink mennyire tisztelték a
törvényt.320 A jegyzõkönyv azért is érdekes, mert megjelenik
benne a székelyföldi magyarság több mint négyszáz évvel
ezelõtti beszédstílusa, illetve egy bírósági ügy menete. Az
oklevél magyarul íródott, a Székely Oklevéltárban leközölt
szövegtõl eltérõen igyekeztem azonban úgy leírni, ahogy
akkor kiejtették a szavakat, hiszen a teljesen betûhív közzététel miatt nagyon sokan elolvasni sem tudnák, vagy csak
Lukács József, a szerzõ
nagyon nagy nehézséggel. E régi udvarhelyszéki bírósági
apai nagyapja, a híres
jegyzõkönyv azért is érdekes, mert megjelenik benne e somesemondó apó
rok írójának is egyik õse, Sófalvi Lukács Márton lófõ
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[Martinus Lukács de Sófalva], mint a per egyik tanúja. Lukács József apai nagyapám valószínûsíthetõen egyik õse Lukács Márton lófõ lehetett. Amint már több alkalommal is hangsúlyoztam írásaimban, a székelyeknél viszonylag elég könnyû visszavezetni õseiket, annak
dacára, hogy az anyakönyvvezetést egyáltalán csak a tridenti zsinat döntései után, valamikor
az 1563-as évek után kezdték bevezetni egész Európában, így Magyarországon is. A székelyeknél azonban, mivel a katonai szemléken (lustrákon) név szerint fel kellett írni falvanként
az összes megjelent fegyveres székelyt évente, és ezekbõl a lustrákból viszonylag elég sok
maradt fenn, másrészt pedig hála Istennek Udvarhelyszék bírósági iratainak egy része is
fennmaradt az utókornak, ezért ki lehet nyomozni az õsök alapján az utódokat. A magyar
szövegnél azonban igyekeztem tiszteletben tartani azt, hogy ha külön írták a szavakat – pld.
az igekötõknél, vagy az összetett szavaknál –, akkor maradjon is úgy, hiszen egy kis odafigyeléssel a megértés ez nem jelent túl nagy nehézséget, másrészt azonban igyekeztem közelíteni a jelenlegi helyesíráshoz, hogy mégis könnyebben érthessék e régi szöveget. Az oklevélben megjelenõ latin kifejezéseket módosítás nélkül írtam le.
„(9) 1595. Sabbato pr. A. fe. St. Philippi et Jacobi ap. [ápr.29.]
A. Bálint Deák sófalvi, az Nagy Kelemen árvái András, Anna és Katha képekben úgymint tutori [gyámjai] ezeknek. Proc-a Bogárfalvi Mihály ugyan bogárfalvi.
B. I. Vajda János szentkirály. Uterque Sedis Udvarhely.
Proponit A. solita cum protestatione praemissa per praefectum proc-em. Azért evocaltattam az I-t az árvák képekben, kik sófalviak, Udvarhelyszékben, hogy maradott õ nekiek,
az feljel megírt árváknak az õ édes atyjoktól Nagy Kelementõl, ki Sófalván,
Udvarhelyszékben lakott, némi némi marhák, úgy mint követem kegyelmeteket az széket,
ménes, ökrök és ünõ barmok, kiket hozok elõ, pro rei declaratione, mert úgy vagyon, hogy
becsüjét ez I. felesége, ki immár megholt, le tette vala, de az mely pénzt azokért le tett, inkább hiszem, hogy az is
Kész volt az árvákkal, mert úgy értem. Azért azoknak mint hogy becsüje volt az ménesnek fl. 22, három öreg ökröknek fl. 11, ismét valami ünõ teheneknek fl. 23. Az öreg ökrök
becsüjét és az ünõ tehenek becsüjét tette le. Az ménes becsüje nálam volt. Afelõl protestáltam, hogy pro rei declaratione hozom be, mint hogy köz volt az a pénz, a kibõl le tette. Azt
is az marhát meg kévántam, mert ez megnevezett árvákra maradott az feljel meg írt meg
holt atyjoktól, Nagy Kelementõl. A felett én magam attam ez I. feleségéhez, Mártha aszonyhoz, ki immár meg holt, becsüm salvo jure honesto 12 disznót, melyeket három forintra becsültek vala. Afelett tartozik az I. én nekem fl.1. Afelett az osztozáskor vett kezéhez fl.4,50
az meg írt asszony. Annak felette búza 35 kalongya, esmét 25 köböl, egy szekér volt éppen
ahhoz való szerszámmal, vas csikoltokkal, jármokkal tesolakkal és házbeli eszközökkel mindenekkel szabad volt, mert mint hogy én voltam tutor, nem kényszerítettem számadásra,
mindeneket vitt el ez I. az meg holt Mártha aszonnyal, Nagy Kelemennel Szent-Királyra,
Udvarhelyszékbe, mint hogy (10) ez I. vette vala azt az asszonyt, az árváknak anyjokot.
Affelõl protestálok, hogy úgy értem: vagyon egy gyermeke ez alperestõl annak az árváknak
az anyjoknak. Azt ítélje meg a törvény, ha része vagyon az marhában, nem tartok ellent benne, de azt mondom: mindenek az árvákra marattak, meg kévánom az alperestõl törvény szerint. Az melyéknek becsüjét el tette, azok felõl protestállok, azért kévántam meg, mint feljel is meg írtam, hogy közbõl atta volt, mely ezeket az meg nevezett árvákot illette és illeti.
Ezeek kívül az õ maga az asszonyi része az ugyan õ magánál volt, ehez képest meg ítélhetni, mennyi volt. Azokot is ugyan ezen árvának meg kévánom, mert negyed része illette éltében. Afelett két ünõ tehenet adott el Szovátán Marusszékben.
Azoknak az árát is meg kévánom. Azért protestáltam affelõl, melyeknek becsüjét letette, hogy ítélje az törvény meg ha helyen lészen az a becsû letétel, mint hogy közbõl tette le,
ha az helyén marad, tegye a pénzt le, mert száz forint volt, ki az atyjoktól maradott ez árváknak. Ezt is, az száz forint dolgát, pro rei declaratione hozom be, mert tudom dolgomat,
mint áll affelõl, ott keresem. Ezek felett valami rész marha, vagy egyéb akármi névvel ne187
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veztessenek, marattak az meg holt asszonyról Szent-Királyon, mert fejér ruhákot is oda vitt
mindeneket Sófalváról, ez árvák házától, azokat is meg kévánom ez árváknak, ott való építésbõl is a mi illeti vagy mi szaporodott az asszony éltében Szent-Királyon. Protestálok. Szava hallva L. P. L. Arrul is protestálok, hogy mit keresetemben postponaltam, úgy omittaltam volna, praemittalhassam és proponalhassam ez után replicatioimban is, etc.
Transcripta. I. p. p.
Sabbato pr. A. dom. quartam p. dom. Trinitatis [jún. 17.]
Delibaratum. Mert úgy allagal verbis az I., hogy valami rész marha az õ feleségének részébe jutott, azok az õ gyermekére, mely attól az asszonytól, Nagy Kelementõl való gyermekire maradtak és õ magára az meg holt feleségétõl. Az több propositiora az A-nak azt
mondja, hogy semmit az asszony része kévûl el nem hozott. Bizonyítsa meg az A., hogy az
mely marhákat meg íratott, az asszony része kévûl vitte el az I. Az Szovátán el adott két tehén felõl is, az fejér ruhák felõl is, hogy az három árvák részét is el hozta az I. felesége, nem
csak õ maga részét. Az tizenkét disznó felõl is hogy becsüjén adta az asszony kezébe. Az
mely egy forintot ír, affelõl is, hogy adós vele az I. Esmét hogy az osztozáskor vett kezéhez
az asszony fl. 4,50. Az búza felõl is, mennyi volt. Az asszony saját része az I.-re száll gyermekével, mely attól az asszonytól való gyermeke.
Az A. protestál, bizonyít, a mit lehet. Azt pedig meg bizonyítja, hogy õ maga sem tagatta, sõt izent is felõlle, az egy forint felöll.
A. Eodem die revicavit proc-em Thomam Antalffi de Kobátfalva.
Ez részébe revocaltam procuratoromat holott ebbe tett volt vétséget: Az mely marhát itt
az I-n kerestem volt, azokat hogy anyai marhának mondotta volt procuratorom, az részébõl
revocaltam. Az revocatio mellett azt mondom: az nem anyai marha volt, az melyeket
Sófalváról el hozott volt az asszony Vajda Jánosné, azt az néhai meg holt Nagy Kelemen kereste, az árváknak atyjok. Ergo azt mondtam primam revocationem, hogy ezeket az árvákat
illeti. Ha valami rész illeti az Vajda Jánostól való gyermeket is, abba ellent nem tartunk, de
azt mondom, hogy ezeket illeti. Ha mit ezekben tagad, hogy nem Sófalván kereste volna az
atyjok, ki fogok s bizonyítok evvel, az mit lehet. Az miképpen a törvény bizonyságra bocsátott volt, csak némi részérõl revocaltam, út exposui, az többit helyén hagyom, az mint ki fogtam s bizonyítok, ha törvény mutatja. L. P. L. Protestálok.
Transcripta. I. p. p.
Deliberatum. Miért az I. párt kéván meg engedtetik, de az A bizonysága be jõ, ahogy elé
hozta bizonyságit.
A. Joannes Fábián de Sófalva, job. serenissimi domini principis, j. etc. Az 12 disznót tudom, hogy fl. 3 becsûllék, melyeket az becsen Kelemen Mihály kezébe hagyta vala, de az
után Bálinth uramot meg talála az asszony, Nagy Kelemenné, és õ kezéhez engedé mind.
Azt, aki abba meg maradt, Szent Királyra hozat az asszony, de az makkon meg is étetett vala
benne. Afelett is maradt vala, de nem jut eszembe, hány disznó, osztásra, az is az asszonnyal
marada. Szovátán az mely két tehenek vala, azokat az szolgának való fizetésbe hagyják, egyiket nyílván tudom, hogí azoknak fizettek, de az másikot Deák Jánossal hajtotta Udvarhelyre az asszony is itt adtak el, de nem tudom, min. Ez tehén köz vala, nyílván tudom. Az disznók pedig csak az három árváké valának. Az fejér ruhákot nem tudom hogy meg osztották
volna. Tudom, hogy az egy forintot egy néhányszor kérte az A. Vajda Jánostól. Akkor azt
mondotta: most nincs, de meg adom kegyelmednek. Az ötödfél forint felõl is nem tudok.
2. A. Martinus Lukács de Sófalva, primp., j. etc. Az Szovátán való két tehén felõl azt
vallja, mint az 1 t. Az egy forinttal nyílván tudom, hogy adós Bálint uramnak Vajda János.
Az 12 disznó felõl is azt vallja, mintha az elsõ bizonyság, hoc addito: Õ vala kezes az marhákért többekkel, küldette Bálint uram, hogy meg kérje Vajda Jánostól az disznók árát. Azt
mondotta, hogy be megyen, ha meg nem adta, meg is adja. Az fejér ruhát, búzát is el rendeltek, úgy emlékezik. Két közre deputálandó disznók is maradtak vala az asszony kezénél,
eggyiket annak fl. 1 d. 20 adta el az asszony, az másikot nem tudom hova tette.
188
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3. A. Michael Kelemen de Sófalva, job. serenissimi domini principis, j. etc. Az 12 disznót tudom hogy 3 forint becsûjén el hozá az asszony, melyeket elõszer én kezembe hagytak
vala, az után az asszonynak hagyta volt Bálint uram, de az asszonynak afelett két disznó volt
kézre deputálandó. Szovátán két ünõ tehén volt, egyiket el adták, egyiket az szolgának [..]
tehén is vala kézen, az is az asszonnyal maradt.
(13) Praesentata sabbato pr.. p. fe. Petri et Pauli ap. [júl. 1.]
Értem az prókátor hivatal mellett mit felelsz és mibõl hivatal volna prókátort, hogy az te
prókátorod azt, az mely marhákat keresnél, anyai jószágnak mondta volt és az részébõl hítta
vola prókátort, de én azt mondom, hogy az az Nagy Kelemen, melyet te beszélsz, az én hites feleségemnek hite ura volt, kinek gyermeki is voltanak, az mint te magad mondod; mikor az az Nagy Kelemen meg holt, annak utána az én feleségem meg maradott özvegye, az
marhát te magad hat részre osztottad. Az én feleségemnek, ki Nagy Kelemenné volt, azkor
csak egyik részét adád meg, azt sem teljességgel, az mi illette volna, kit ha az törvény engedné, meg bizonyítjuk, hogy meg nem adtad az hatod részt is, az mi engem illet. Az mi penig
az árvák része volt, azt teljességgel ki vötted, ki most is nálad vagyon, miért most engem az
küvül keresz; azt mondom, hogy ha törvény, indebitam vagy érette, mert az én feleségemnek az osztozás után való vetését el tartottad, és azt az búza vetést becsüjével kévánom meg.
Ha tagadod, azt is meg bizonyítom. Sõt penig az mely szolgák az meg holt Nagy Kelement
szolgálták, azoknak is szolgálattjokat én fizettem meg, úgy mint fl. 9. Azt is meg kévánom,
miért hogy az osztozás után én fizettem meg az enyémbõl. Az mint penig üdõ elõtt, kinek
másat vöttem, azre is azt mondom, hogy az bizonyság vallása erõtlen, mert én csak az prókátor hivatal mellé tartottam magamot. Azért két szénû és pitvar, miért prókátor hivatalt
izentettél és az alatt bizonyságot is vallattál. Protestálok, L. P. L. tam hic, quam in loco apellationis. Annak felette vadnak írtások és zálagos földek, kiket az én feleségem ott létébe
építöttek és zálogosítottak, azokat is meg kévánom, törvény szént az ki engem illet. Annak
felette az jegy ruhát is meg kévánom az én gyermekemre. Ez részébõl is protestálok; L. P.
L. Transcripta. A. p. p.”312
Ha figyelmesen elolvassuk e régi udvarhelyszéki bírósági jegyzõkönyvet, az elsõ érdekes
jelenség, ami figyelmet kelthet, hogy a per szereplõi, a kor közlekedési viszonyait figyelembe véve, elég távol laktak egymástól, tehát mindjárt magától adódik az a következtetés, hogy
a székelyföldi magyarság milyen mobilis társadalom volt már a XVI. század végén is, ugyanis a sófalvi személyeken kívül találunk szentkirályit, kobátfalvit és Székelyudvarhelyen lakó
bogárfalvit, illetve említve van a marosszéki Szováta is, ahol két ünõ tehenet adtak el.
A székely társadalom nagy gondot fordított az árván maradt kiskorúak védelmére, hiszen a bíróság részletesen kikérdezi a tanúkat és aprólékosan feljegyzi azokat a javakat, melyek az árvákat illetik. A bíróság megpróbálja elkülöníteni az apai örökösök javait anyjuk
második házassága alatt szerzett javaktól és a második házasságból származó örökös hagyatékától. Kikövetkeztethetõ a bírósági iratból, hogy a kiskorúak védelmére egyfajta rendszer
létezett, ma ezt divatos szóval gyermekvédelemnek neveznénk, hiszen a kiskorú árvák védelmére gyám volt kinevezve. Igaz, akkor még latin szóval jelölik a gyám személyét, ami
azonban nem zárja ki, hogy ismerték a magyar megfelelõjét is. Bálint Deák az árván maradt három gyermek tutora (gyámja), aki védi a gyermekek érdekeit a bíróság elõtt is, és
amint a késõbbiekben meglátjuk, nem is sikertelenül.
A jegyzõkönyv érdekes közgazdasági-történeti vonatkozásokat is tartalmaz, az elsõ látásra ugyanis szembetûnik, hogy a nagyobb értékû jószágoknak pontosan behatárolt értékük
van, az árukat felbecsülték, a becslést valószínûleg mindenki által elfogadott szakember,
vagy szakemberek végezhették, akiknek társadalmi megbecsülésük az általuk felbecsült értéket általánosan elfogadhatóvá tette.
A jegyzõkönyv nyelvészetileg is érdekes, hiszen döbbenten tapasztalhatjuk, hogy ilyen
hosszú idõ távlatában is érthetõ. Találunk persze olyan kifejezéseket, melyek jelenleg is megvannak nyelvünkben, de már szûkebb értelemben használjuk, vagy éppen más szóval fejez189
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zük ki az adott fogalmat. A kérni szavunk helyett ugyanis a kívánni szót (udvarhelyszéki,
sófalvi tájszólással kévánni) használták, vagy a közös szavunk helyett a köz szót. Ha eltekintünk az udvarhelyszéki, illetve ezen belül a sófalvi tájszólás sajátosságaitól, láthatjuk, hogy
több, mint négyszáz év távlatában is teljesen megértünk mindent, sõt a szavak többségét ma
is így mondjuk, még akkor is igaz ez, ha elég zavarónak tûnik a sok latin szó használata, vagy
a nyelvünkben már ritkaságként jelen lévõ összetett múlt idõ, az a, illetve az határozott névelõ használati módja stb. A latin szavak gyakori használata a tanúk beszédjében nagyon fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy a Székelyföld már e bírósági jegyzõkönyv keletkezésének
idõszakában fejlett iskolahálózattal rendelkezett, hiszen a sófalvi tanúk beszédjében mindegyre latin szavak, sõt félmondatok is megjelennek. A latin szavak jelenlétén túl azonban
örömmel vehetjük észre a mai magyar jogi szakkifejezések pontos megfelelõit, mint amilyen
az alperes, anyai jószág, anyai rész, árva, felperes, hivatal, ítélni, ítélet, kereset, kezes, törvény, zálog, zálogosítás stb.
Az Új Székely Oklevéltárban fennmaradt okiratok tanúsága szerint már a XVI. században sem siette el a bíróság a döntést, sõt már akkor is egy per több éven keresztül húzódhatott. Sófalvi Nagy Kelemen árván maradt gyermekeinek ügye is 1595-tõl 1597-ig húzódott.
Az elõbb idézett bírósági jegyzõkönyveken kívül ugyanis még további érdekes iratokat is találunk az oklevéltárban, sõt olyan szerencsénk van, hogy megvan a bíróság ítélete is. A bíróság ítélete elõtt azonban még föl lehet lelni a levéltárban a három árva ügyében egy jegyzõkönyvet, mely szintén azt bizonyítja, hogy a bíróság milyen alaposan és minden körülményt
megvizsgálva dolgozott, mielõtt meghozta volna az ítéletét:
„(14) 1597. Sabbato pr. a. fe. dom. drimamp. Trinitatis [jún.7.]
Deliberatum. Miért az alperes azzal áll be, hogy õ is bizonyítani akart, és most is bizonyítani akar, bizonyitson, az mit akar, az törvény meg nem fogyatkoztatja, mert az felperes
bizonyságit is csak azért vette be az törvény, ahogy ide munkálottak volt. Azért az felperes
is protestál, hogy õ is bizonyít, bizonyítson az mit akar.
Sabbato pr. p. b. Mariae v. [szept. 13.]
1 t. A. Dorothea relicta quondam primp. Valentini Ágoston [Ágoston Bálint lófõ] de
Sófalva, primp., j. etc. Arra én emlékezem, hogy mikor Nagy Kelemenné el ígérte vala magát Vajda Jánosnak egyszer hozott vala nem tudom ha Ágoston Emreh [a sófalviak még ma
is Imre helyett Emrét mondanak] avagy Nagy Kelemenné egy vendelt [a vendel, vagy vendély zsírosbödönszerû edény, ennél azonban jóval nagyobb lehetett, mára már kiveszett a
szókincsbõl], meg nyitám, tahagh viasz vagyon benne, kövek is valának gyûrübe valók, patyolat gyolcs ing, sahos párnahéj, posztó, míg az eliszeri Nagy Kelemenné vásznában is vala
benne, gyanakodom azért, hogy Ágoston Emreh hozta volt oda, aztán azt az vedélyt Vajda
Jánosni hozták vala. Annak utána esmét [ismét] egy éjjel Nagy Kelemenné az mû udvarunkra jöve és az önnen szekerére téve, mert Szentkirályrul jött vala sóért, hozott vala az öccsével, Borbarával esmét egy vendélyt, lakat vala rajta, de azt én nem tudom, mi volt abban,
mert azt meg nem láttam, ezt Katóval fogta vala oda hozni. Afelett volt két gyapjú lepedõ
is, melyekbe az elõszöri vendélyt takarták volt.
2., A. Emericus Ágoston de Sófalva, primp. J. etc. Egyszer hogy immár el ígérték vala
Nagy Kelemennét, én tõllem külde Nagy Kelemenné egy vedélyt Agoston Bálintni, ala vüm
[?!]. Azon közbe tahag [tehát] meg látogatok másnap Nagy Kelemenné és Ágoston
Bálintné, láttam hogy gyolcs ruhák valának benne s egy akasztaló, de én egyebet nem vettem eszembe, mi volt s mi nem, mert csak tekintõleg láttam. Valami székeni [?!] emlékeztetnek vala, de az még akkor volt, mikor el nem ígérték vala az asszonyt, de én elõttem fel
nem nyitotta, nem tudom mi volt benn. Hallottam Álnok Jánostól, mondotta, hogy ha õtet
meg vallatnák hozzá mondana Nagy Kelemenné pénzéhez.”322
Az udvarhelyszéki bírósági jegyzõkönyv is tanúsítja, milyen nagy szerepet játszott a
sófalviak életében a só, hiszen a kapcsolatok kiépítését, a Székelyföld többi részével való
szerves érintkezést jelentette, mely olyan szorossá is tudott válni, mint egy házasság. A só190
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ért Sófalvára jövõ fuvarosok megismerkedtek a sófalvi lányokkal, vagy özvegyasszonyokkal
és így házasságkötések jöttek létre. Sófalváról azonban nemcsak a nõk mentek férjhez más
vidékre, hanem a férfiak is kötöttek házasságot más faluban élõ nõkkel, így találunk nagyon
sok Sófalvi vezetéknevû személyt Székelyudvarhelyen, Malomfalván, Pálfalván stb.
A sófalvi három árva ügyében megvan az oklevéltár anyagai között a bírósági ítélet is,
mely a következõképpen szól:
„1597. Sabbato a. dom. X Trinitatis [aug.2.]
Quibus hactenus habitis deliberatumque nostrae in causam praescriptam utrisque partibus submittendam visum est nobis.
Deliberatum. Miért az bizonyságok vallják, hogy az három árváknak tizenkét disznóikot
becsén fl. 3 Kelemen Mihály kezébe hagytak volt, de az után ugyan az asszony kezébe hagyta az A. az disznókat, azon becsén es hogy azok fele… [olvashatatlan szöveg az eredetiben]
osztásra való 2 disznók …, És hogy Szovátárul egy tehenet adott el, melyeket Udvarhelyt adtak el, az egy forinttal is adós vala az I. az A.-nak, per hoc az tizenkét disznó árát adja meg
az I., az három forintot. Az mennyi pedig osztozásra maradt volt, azt tudakozzuk meg és adják meg az többinek osztozás szerint. Az Szovátán való egyik tehenet szolgáknak fizettek,
ezzel nem tartozik az I., de az másikot ahogy Udvarhelyt adatta el az asszony, az árának az
három részét adja meg az I. Az egy forint adósságot fizesse meg az I. az A.-nak. Az mint pedig az késõbben meg vallott bizonyságok vallják, hogy két vendélybe egymást vitt el az I. felesége, melyeket meg kévánna az A., azok felõl mint hogy egy bizonyság is nem vallja, menynyi volt, vagy mennyit ért volna, az A. az ország törvénye szerént való törvénnyel veheti meg,
eskettesen róla hitével fl.2. Afelett minden forintrul egy-egy embert kell állatni, ha vetni
akar, úgy vethet. Afelett az mely marhákat Sófalvárul vitt az asszony Szentkirályra, miért immár az asszony meg holt, azoknak is három része az árvákra maradott, negyed része az alperestõl való árvájának.
A. et I. appellant sedem iudiciariam serenissimi domini principis.
Escripta transmissio 1597 anno.”323
A Kriterion Könyvkiadó által kiadott Új Székely Oklevéltár elsõ kötetében is találunk
Sófalvára vonatkozó, illetve sófalviakat említõ peres ügyet. Az 1590. június 22-i bejegyzés
szerint „Agoston Balint, soffalvi, teszen prókátor hivatalt Szombatfalvi Mathe ellen, Domokos Petert hitta meg absque onore, costitualta Bogarffali Mihalt.”324 Gyermektartás, illetve
pontosabban gyermek felnevelés miatt pereskedik Szombatfalvi Máté a sófalvi Ágoston Bálinttal. „Introductio testium nobilis Matthaei Zombatfalwi út A-is contra coniugem Valentini Agoston de Soffalwa út I-am” szavakkal kezdõdik az 1590. augusztus 31.-i jegyzõkönyv,
de ezt követõen már magyarul rögzítik a tanúk vallomásait. A bíróság döntésének végrehajtói között szintén találunk sófalviakat: „executores Georgiffi Mathe [Györgyfi Máté], Balint
deak [Bálint deák], Illyes Mathe de Soffalua [Sófalvi Illyés Máté]”325
Közvetett módon tehát ezáltal is bizonyítható, hogy a sófalvi iskola 1590. augusztus 31.én is már létezett, hiszen Bálint deák sófalvi lakos mint végrehajtó szerepel a peres ügyben.
Mint ahogy Bálint deák más olyan peres ügyekben is szerepelt, ahol a sófalviak is jelen vannak. Bálint deák csak úgy tudott tanulni és tanult ember lenni, ha gyermekkorában iskolába járt.
Azért is foglalkozom olyan sokat a sófalviakkal, hiszen Székely Mózes más egész fiatal
korában sokat járhatott Sófalvára, mert édesapja a székely sók kamaraispánjaként fel kellett keresse a legtöbb sóval rendelkezõ Sóvidék sóbányáit, másrészt pedig Székely Mózes
1583-tól hosszú éveken keresztül a sófalvi sóbánya kamaraispánja volt, harmadsorban pedig
e sorok írója is innen származik.326
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2. Adalékok Székelyföld autonómiájáról és a székely jogról
A székely jog kérését boncolgatva nem lehet szó nélkül elmenni a sajátos székely jog intézményes megjelenése mellett sem, ezért néhány gondolat erejéig mindenképpen ki kell
térni a székelység önkormányzatiságának történetére is.
A székely önkormányzatiság kezdete ugyan pontosan nem állapítható meg, de csírái kitapinthatóak már a XIII. századtól. II. András magyar király 1224-ben, a híres Andreanumban kiváltságokat biztosít a szászoknak, saját ügyeiket önállóan intézhették. Ebben az idõben
valószínû, hogy kellett már létezzen egy sajátos székely önkormányzatiság is. A szászok földjével határos Székelyföldnek a király által adományozott önkormányzati jogai ugyan nincsenek sehol megemlítve, de a késõbbi korokban (1437-ben és késõbb is) minduntalan õsi jogaikra hivatkoznak. A Magyar Királyságban és késõbb az Erdélyi Fejedelemségben is a szászoknak széleskörû önkormányzati jogaik voltak. Ezt az autonómiát egészen 1877-ig sikerült megõrizniük, ami hozzájárult ahhoz, hogy a szász nép egészen a II. világháborút követõ kommunista diktatúráig megmaradhatott szülõföldjén, és csak a Ceauºescu-rendszer alatt vándoroltak ki tömegesen Németországba. A szászok mellett azonban még az erdélyi románoknak is
volt egy sajátos – mai szavakkal szólva – személyi autonómiájuk, hiszen saját ügyeiket saját
vezetõik, a kenézek intézték, elsõ fokon õk bírálhatták el az egymás közötti peres ügyeiket
stb. Ezekrõl a kérdésekrõl számos tanulmány látott világot, de én elsõsorban a székelység autonómiájának szeretnék egy kissé több figyelmet szentelni.
A Székely Nemzeti Tanács 2003-as létrejötte után egyre többen kezdtek foglalkozni a
Székelyföld autonómiájával. Voltak, akik örvendtek, míg mások fanyalogtak. Utóbbiak nem
tudták mire vélni a kezdeményezést. Tudatlanságból vagy egyszerû rosszindulatból arra
gondoltak, az egész történelmi elõzmények nélkül született, és a globalizálódó világban, a
nemzetállami kereteken belül elképzelhetetlen egy nép- vagy nemzetrész önkormányzati
igényeinek megfogalmazása.
A magyar és nem magyar fanyalgók észrevehetnék, hogy Székelyföld önrendelkezésének
megfogalmazása nem párját ritkító, egyedülálló óhaj és kívánság. Nem állíthatja senki, hogy
az Európai Unióban nincs hasonló szervezõdés és mûködõképes intézmény. Csak példaként
említem Dél-Tirolt, Katalóniát, Baszkföldet, a finnországi Aland szigeteket. Nemzetek önrendelkezésére más példákat is lehetne sorolni: Skócia, Wales, Belgium flamand, vallon és
német közösségeinek, a németországi dánok és szorbok, illetve a dániai németeknek az
együttélése. Svájc több száz éve kitûnõ példája a nemzeti közösségek békés egymás melletti élésének – még ha Svájc nem is tagja az Európai Uniónak.
A székelyek autonómiájával, önkormányzatának történetével Kilyéni Székely Mihály,
Connert János, Szádeczky Kardoss Lajos munkáin át Pál-Antal Sándorig a történészek szûkebb köre és a szorosan vett érdeklõdõk már a XIX. századtól napjainkig megismerhették
a székelység sajátos, alkotmányos szabályozását, ennek ellenére még az értelmiség nagy részének is igen hiányos fogalmai vannak a székelység félezer évesnél is régebbi, saját önkormányzatiságáról. A téveszmék eloszlatása végett fontosnak tartom, hogy a szélesebb olvasóközönség is megismerhesse nagyvonalakban Székelyföld alkotmányosságának történetét.
Székelyföld több mint egy évezreden keresztül az egykori történelmi Magyarország keleti területén helyezkedett el, Európa közepén, a Kárpát-medencében. Az 1947-es, második
világháborút lezáró párizsi békeszerzõdés óta Romániában, Hargita, Maros és Kovászna
megyékben található a székelyek túlnyomó többsége.
Székelyföld Erdély egyik jól körülhatárolható földrajzi-történelmi-néprajzi tájegysége,
területének nagysága 13.500 km2, jelenleg azonban egyesek a szûkebb értelemben vett Székelyföldön csak 10.876 km2-t értenek, amely közel 500 települést foglal magába. Székelyföld
területe csökkenésének oka, hogy a legutóbbi (1968-as) területi átszervezéskor kiterjedt területeket és színmagyar településeket csatoltak a moldovai megyékhez. Az ismert Székely192
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földtõl nyugatra lévõ Aranyosszék, mely a történelem folyamán mindig különálló entitásként szerepelt, egyre inkább kezdte elveszíteni székely jellegét, mert a székelyek mellé folyamatosan románok is letelepedtek, akik napjainkra olyannyira elszaporodtak, hogy – néhány falu kivételével – a székelyek szórvánnyá váltak. Ha összehasonlítjuk Székelyföld kiterjedését néhány európai országéval, láthatjuk, hogy nem véletlenül nevezik ezt a területet
Székelyországnak, hiszen Máltának 316 km2 területe és 381.603 lakosa, Ciprusnak 9.251 km2
területe és 754.064 lakosa, az Európai Unióban igen jelentõs szerepet játszó Luxemburgnak
2.586 km2 területe és 429.080 lakosa van. Aranyosszék nélkül a Székelyföld lakossága 1992ben 808.827 fõ volt, melynek több mint 80%-a magyar nemzetiségû. Bárki beláthatja tehát,
hogy a 10.876 km2 területû és 808.827 lakost számláló Székelyföld joggal létezhetne önálló
önkormányzati régióként.
A székelység eredete még a magyar történészek számára is olyan neuralgikus kérdés,
melyet megnyugtató módon máig nem sikerült tisztázni. A sok elmélet között szívósan tartja magát az, amely megfelel a székelyek saját magukról kialakított világképének, azaz hogy
a székelyek a hunok leszármazottai, akik hamarabb jöttek be a Kárpát-medencébe, mint a
honfoglaló magyarok, de együtt vették újból birtokba ezt a területet. Anonymustól kezdve
a legtöbb magyar krónikás ugyanezt vallja. A hivatalos tankönyvek azonban valamilyen okból meg sem említik a magyar krónikák erre vonatkozó részeit.
A legpesszimistább történészek is leírják, hogy a székelyek számottevõ katonai erõt képviseltek már a XII. század elején, késõbb pedig egyre többet lehet hallani róluk. Székely
fegyveresekrõl lehet olvasni már az 1116. május 13-i orsovai, illetve az 1146. szeptember 11-i,
Lajta menti ütközettel kapcsolatosan, valamint az 1210 körüli bulgáriai hadjáratról szóló tudósításokban, igaz, hogy ezekben eléggé lebecsülik a székelyek harci szerepét, mert az akkoriban divatos és „modernnek” számító páncélosokkal ellentétben a székelyek még mindig
csak könnyûlovasok és az õsi magyar harcmodort alkalmazzák.
Sokkal kedvezõbb képet kapunk azonban Kézai Simontól, aki A Magyarok Cselekedetei címû krónikájában II. András 1217. évi keresztes hadjáratáról a következõket írta: „Ezután pedig a hatalmas és nevezetes András király uralkodott. Meglátogatta a Szentföldet is, ahol
valamennyi keresztény fejedelem által vezérré emeltetett és a magyarokkal, valamint a székelyekkel megfutamította a babiloni szultán seregét, az asszírok és más nemzetek pedig katonáival együtt
sokféle tiszteletadásban részesítették; majd ezt követõen a legteljesebb dicsõségben tért vissza Magyarországra.”327
Az önálló székely hadsereg korai megjelenése mellett a székely önállóság és sajátos önkormányzatiság ékes bizonyítéka az önálló székely jog létezése is. A legrégebbi adatunk az
1222–1235. éveket említi, de amelyik konkrétan a székely jogról említést tesz, 1279-bõl való, amikor Lõrinc és fia Lestyán azzal a kéréssel fordul V. István magyar királyhoz, hogy birtokaikon a
telegdi (udvarhelyszéki) székelyek
törvénye és statútuma szerint élhessenek, és ne legyenek alárendelve
az erdélyi vajda joghatóságának.
Ettõl az idõponttól kezdve okleveleinkben egyre gyakrabban fordulnak elõ a székelyek sajátos jogával kapcsolatos adatok. A székelyek
nincsenek alárendelve az erdélyi
vajda joghatóságának, jogi ügyeiket
saját maguk intézhetik, fellebbezési
joggal a királyhoz fordulhattak.
Székelyvásárhely, a késõbbi Marosvásárhely
Még az is elõfordult 1324-ben, hogy
193
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amikor Róbert Károly adományt akar tenni a Kászonokban, a székelyek õsi szokásjogukban
bízva szembefordulnak vele, és sikeresen ellent is mondanak az adományozásnak.
A székely jog írott formában bizonyított módon elõször a XV. században jelenik meg.
1451-ben Hunyadi János, Magyarország kormányzójának bírái, Vízaknai Miklós erdélyi alkormányzó és Vingárti Geréb János görgényi várnagy, akiket „a székely Marosszék bírájául
rendelt, a jelen oklevél által tudtul adjuk, hogy a székelyek egyetemének […] Vásárhely mezõvárosában tartott közgyûlésünkön […] és a többi 24 esküdttel az összes székely dicséretes törvénye
és kipróbált régi szokása szerint törvényszéket tartottunk, egyhangúlag és közös akarattal, más
örökérvényû határozatokkal együtt úgy rendelkeztünk, hogy senki bármely örökség ügyében, ha
32 évig semmiféle jogi lépést és tiltást nem tett, a továbbiakban már semmiféle követelést nem
támaszthat, hanem örökre hallgatni tartozik, és a múltban valahányszor két testvér a székely
örökségen kölcsönösen megosztozott, akkor az õket követõ örököseik úgy birtokolják és tartsák
a székely örökséget, hogy ameddig bármelyikük ágában férfi örökösök vannak, a nõi örökösök
a még élõ férfi örökösök kárára, az effajta örökség birtokába magukat nem vezettethetik be, elfogyván a férfi örökösök, és nõi örökösök tovább élnének, akkor amíg élnek, a rokonság másik
ágából való férfi örökösök az ilyesfajta örökségnek arra az ágára esõ részéhez nem kapcsolhatják magukat. És amikor mindkét nembeli örökösök elfogynak, akkor a rokonság másik természetes ágára kell szállniuk az említett örökségeknek.”328
Ettõl az idõponttól kezdve egyre gyakrabban olvashatunk az oklevelekben a székely jogról. Megemlíthetjük ezek közül Mátyás király idejét, amikor 1466-ban az erdélyi vajda Zabolán összefoglalja és kiadja a „székelyek törvényeit és jogait”, II. Ulászló király 1499. évi
kiváltságlevelét vagy Werbõczi István 1514-ben összeállított Hármaskönyvét (Tripartitum).
A Hármaskönyv külön címben foglalkozik a székelyek sajátos törvényeivel, mely az általános magyar törvényektõl eltér. A székelyek jogait az 1499-es kiváltságlevelet megelõzõen fõleg a szokásjog szabályozta, melyeknek nagy részét nem foglalták írásba.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az okleveleket, amelyek rögzítik a székelyek saját jogszokásait az ún. nemzetgyûléseken. A székelyek közgyûlése vagy nemzetgyûlése 1505ben kerül írásban rögzítésre. Érdemes beleolvasni az udvarhelyi gyûlés határozataiba, hiszen
ebben a mai napig terjedõ igazságokat is fel tudunk lelni: „Mi, a székelyek földjének
országlakosai és a székelyek minden egyes székének és összes nemének általános egyeteme emlékezetül adjuk jelen oklevél soraival mindenkinek, akit illet, hogy midõn az Úr 1505. évében, Szent
Erzsébet királyné ünnepe utáni legközelebbi csütörtökön Udvarhely mezõvárosban említett országunk bizonyos ügyeinek elrendezésére és némely visszaélések megjavítására országunk régi szokása szerint általános gyûlést tartottunk, akkor más igen szükséges dolgok között láttuk, hogy országunkban az általános gyûlések lazasága az országlakosok felülvizsgálatra fellebbezett sok ügyének
végzését napról napra halasztja, és ennek következtében az ilyen halasztások miatt nem kevesek
jogaiban különbözõ károk keletkeznek. Kézzelfoghatóan tapasztaltuk azt is, hogy kedvezés, harag, ellenszenv és egyéni érdek gyakran nem engedi, hogy országunkban a bírák és a választott bírák kiderítsék az igazságot.” A bíráskodás és a joghatóság komolyságát jelzik az alábbi mondatok: „ha valaki e bírák közül Istenrõl megfeledkezve, és saját lelki üdvét háttérbe szorítva kérésre, jutalomért vagy egyéni érdekbõl rossz útra térve az igazság ösvényérõl valamilyen módon
jogtalanul letérne. Ezért az ilyet örök számkivetés ítélete sújtsa, így minden ingó és örökölt javait
elveszítse, és esküszegõként és megvetettként ne maradhasson tovább a székelyek földjén. Az pedig, aki az ilyen esküszegõvel és számûzetésbe küldöttel törõdne, vagy érte közbenjárni törekedne,
hasonlóképp bûnhõdjék, mint az esküszegés részese és számûzött pártfogója.”329 E kemény büntetések bizonyára kortársainkat is visszariasztanák az igazságtalan bíráskodástól.
Végül újból meg kell említeni az 1555. április 28-i székely nemzetgyûlés polgárjogi, polgári
eljárásjogi és büntetõjogi ún. vegyes kodifikációját. Érdemes lenne megvizsgálni, hány európai
népnek van ilyen jellegû szabályozása abban a korban. A magyar nyelven fennmaradt jogszabály
igen jelentõs rendelkezéseket tartalmaz az igazságszolgáltatás, a magánjog, büntetõjog és a közigazgatás területérõl. A sok évszádon keresztül élõ szokásjog rögzítésébõl feltétlenül ki kell
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emelni azt a rendelkezést, miszerint megállapításra kerül, hogy a „székely ember örökségét semmiképpen el nem vesztheti, ha a fejét hitetlenségért elvesztené is, hanem atyjafiára marad”. A sok évszázadon keresztül élõ rendelkezés a székely közösség önrendelkezésének jogszabályban rögzített bizonyítéka. Ezekre a rendelkezésekre hivatkoznak a késõbbi korokban mindig, amikor a
székelyek közösségét korlátozó királyi vagy fejedelmi hatalom beavatkozik. Igaz, hogy nem kellett sokáig várni a korlátozó intézkedések megszületésére, mert az Izabella királynõ szorgalmazására összegyûlt gyulafehérvári országgyûlés elhatározza, hogy a székelyek is elveszítsék hûtlenség esetén nemcsak a fejüket, hanem minden vagyonukat is. János Zsigmond választott magyar
király az 1562-es székely felkelés leverése után még inkább megnyirbálja a székely szabadságjogokat. A ius regium, a királyi jog ezzel bevonul a Székelyföldre is. A felkelésben részt vevõ székelyek ekkor kerülnek elõször jobbágysorba, hiszen azt megelõzõen a Székelyföldön a székelyek
körében gyakorlatilag nem létezett a jobbágyság intézménye. A több évszázadon keresztül élõ
szokásjogrendszert azonban nem lehetett olyan egyszerûen eltörölni, ezért valahányszor bajba
került a fejedelmi hatalom és szükség volt a jelentõs hadi potenciált képezõ székelyek katonai
erejére, az aktuális fejedelem mindig megígéri a székely szabadságjogok visszaállítását.
A székely jog érvényesülése nem létezhetett közigazgatási keretek nélkül. A székelyek
közigazgatási keretei a székek, míg Magyarország többi közigazgatási egységei a megyék.
Ha figyelembe vesszük a szász székek kialakulásának idejét – amelyek szintén különböztek
a magyarországi vármegyerendszertõl –, úgy a székely székek kialakulását a XII–XIII. század
fordulójára tehetjük. Az 1270 körül létrehozott Aranyosszék elõtt már létezik Udvarhely-,
Maros-, Csík-, Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék. A XIV. század alatt és után a hét székely széken
késõbb a jobb közigazgatás érdekében létrejönnek a fiszékek vagy fiúszékek (Keresztúr-,
Gyergyó-, Kászon-, Bardócz- és Miklósvárszék).
A hét székely szék közül a központi szerepet Udvarhelyszék játszotta. Már 1499-ben a
rákosmezei országgyûlésen számba vett hét székely szék közül Udvarhelyszéket „capitalis
sedesnek” – fõszéknek, késõbb pedig [Székely]ország fõ székének (Capitalis Sedes Regni
Wdwarhelzek) nevezik. A fõ- vagy anyaszéknek nevezett Udvarhelyszékben laktak eleinte a
székely ispánok (ha nem is mindig), ugyancsak itt székeltek a székely fõkapitányok. A többi
székely szék bíróságaitól fellebbezni az udvarhelyszéki derékszékhez lehetett. Itt volt elhelyezve a székely nemzet pecsétje (egy kék mezejû pajzson ezüst páncélos kar, kezében
aranymarkolatú, egyenes ezüstszínû kard, mely medvefejet és szívet szúr át, fölötte a Nap és
a Hold), itt volt elhelyezve a székely nemzet levéltára, és itt kellett összegyûljenek rendszerint hadiszemlére (lustra), tanácskozásra és törvényalkotásra.
A székely önkormányzat legfõbb szerve a székelység nemzetgyûlése, ahol a XII. századtól a XVI. század közepéig mindhárom középkori rend – fõemberek (primorok), lófõk
(primipili) és az összes székely férfi – megjelenhetett. Székely nemzeten az akkori szóhasználat szerint természetesen a rendi nemzetet kell érteni, nem a modern értelemben vett
nemzet kifejezést. A székelyek közgyûlésérõl, nemzetgyûlésérõl már 1344-ben történik említés, de természetesen nemzetgyûlések már az említett évet megelõzõen is léteztek, valószínûleg a székely székek megnevezéssel párhuzamosan, már a XIII. századtól.
A székely önkormányzat kialakulásának kezdeteinél feltétlenül említést érdemel az
1437-es kápolnai egyezség, amikor a magyar nemesség mellett önálló tényezõként és szerzõdõ félként jelennek meg a székelyek és a szászok. A székelyek közgyûlésének határozatai
az összes székely székre kiterjedtek. Ezeken a gyûléseken döntöttek a hadfelkelési, a királynak szolgáltatandó ököradó (ökörsütés) kérdésében, továbbá más törvényhozási és közigazgatási ügyekben. Ilyenkor tárgyalták meg a vármegyei nemesség vagy a szászok részérõl a
székelységet ért sérelmeket. A közgyûléseken választották meg küldötteiket az erdélyi országgyûlésbe. Jogszabályalkotó, törvényhozási képessége is volt a közgyûlésnek, melyrõl
már a XV. századtól vannak adataink.
A közgyûlésen alkotott jogszabályokon kívül a székek és fiszékek is hoztak saját határozatokat, melyeket az adott területen végrehajtani és alkalmazni kellett.
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A székely nemzetgyûlés a törvénykezésben fellebbezési fórum is volt, addig ugyanis nem
lehetett a magyar királyt képviselõ székelyek ispánjához fordulni, amíg a közgyûlés nem tárgyalta meg az ügyet. Mivel a közgyûlés nem tudta ellátni rendszeresen a törvénykezési, igazságszolgáltatási feladatait, ezért az 1505. november 23-i nemzetgyûlésükön elhatározták,
hogy Udvarhely városában egy fellebbviteli fõtörvényszéket hoznak létre. A székely fõtörvényszéknek 16 tagja volt, a bírákat egész életükre választották Udvarhelyszékbõl és Keresztúr-fiszékbõl.
A központi magyar királyi hatalom képviselõje a Székelyföldön a székelyek ispánja (comes
siculorum) volt, akit rendszerint a király nem a székelyek közül nevezett ki. A székely ispáni
méltóság olyan magas, megbecsült rang volt, hogy Hunyadi Jánostól kezdve az erdélyi vajdák
is viselték, késõbb pedig felvették címeik közé az erdélyi fejedelmek, sõt egyes magyar királyok
(Mária Teréziától kezdve a Habsburg-házi magyar királyokig) is. A székely ispán hatásköre a
katonai, közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyekre terjedt ki. Õ rendelhette el a hadfelkelést,
õ ellenõrizte a katonai lustrákat (szemlék), és õ volt a székely hadak fõvezére is. A katonai
szemlék komolyságára jellemzõ, hogy minden felnõtt székely férfi köteles volt azon megjelenni és csak alapos okok alapján menthette ki magát, ugyanis a székelyek szabadságának és adómentességének záloga a haza védelme volt. A székelyek ispánja, mint igazságszolgáltatási fórum a széki bíróságok felett állt. A széki bíróságok döntéseit az ispánhoz címzett kérelmekkel
lehetett megtámadni. Az ispán döntései ellen egyenesen a királyhoz lehetett fordulni.
Minden székely széknek önálló bírósága volt. Az ítélkezõ testület eleinte a székely nemek és ágak (nemzetségi) képviselõibõl állt, majd a XV. század folyamán az ítélõbírókat
nem az elõbbi kritérium alapján, hanem a székgyûlésen választották meg. A szék ítélkezõ
testülete rendszerint 12 fõbõl állt.
Igaz ugyan, hogy az 1562. évi felkelés után a székely nemzetgyûlés veszíteni kezd szerepébõl és egyre ritkábban hívják össze ezeket a gyûléseket, de az intézmény tovább él még az
Erdélyi Fejedelemség idején is, sõt 1848 októberében felújítják az õsi intézményt. Az
udvarhelyszéki Agyagfalván 1848 októberében mintegy 60.000 székely jelent meg fegyveresen a közgyûlésen, a magyar szabadságharc megvédése céljából.
Az erdélyi fejedelemség megalakulása után a székely társadalom kényszerû átalakuláson
megy át, ugyanis a kisebb és fiatalabb állam fenntartásához szükség volt a székelyek adófizetésére is. János Zsigmond választott magyar király második uralkodásának idejétõl, 1556-tól
szükségessé vált a székelyek rendszeres megadóztatása, hiszen ezen bevételek nélkül a fiatal állam nem lett volna mûködõképes. Ekkor kerül sor a székelyek autonómiájának a korlátozására, de a késõbbi erdélyi fejedelmek a székely szabadságjogokat újból szélesítették, mert a székely haderõ nélkül az ország határait a két „pogány” (Habsburg és a török) támadásai ellenében nem lehetett volna megvédeni.
A székely önkormányzat újabb virágzását a XVI. században figyelhetjük meg, ami azzal
kezdõdik, hogy Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 1595. szeptember 15-én a feketehalmi
táborban az összes székelynek, aki a törökellenes hadjártban részt vesz, visszaadja régi szabadságjogait. Igaz, hogy ezt a döntést az erdélyi országgyûlés még ugyanabban az évben,
1595. december 13-án visszavonja, de késõbb, amikor látta, hogy a székelyek fegyverei nélkül nem tud gyõzni, 1601. októberében újból kibocsátja a székelyeknek szóló szabadságlevelet, melyet aztán késõbb mások sem mertek jó darabig visszavonni. A Báthoryt követõ erdélyi fejedelmek szükség szerint újból és újból megerõsítették a székelyek szabadságjogait,
utoljára I. Lipót osztrák császár 1690-ben, majd 1703-ban.
A széki önkormányzat ebben az idõben a közgyûlés (generalis congregatio), melyen a fõembereken és a lófõken kívül jelen vannak az egyszerû katonarendû székelyek is. A gyûléseket
általában a szék központi fekvésû helyén tartják, de nincs egy meghatározott, kialakult rendje
a gyûlések helyének, ezek lehettek Marosszéken, Nyárádszeredában vagy Székely(Maros)vásárhelyen, Udvarhelyszéken, Udvarhelyen vagy Agyagfalván stb. A széki közgyûléseken az elöljárókat már nem a nemzetségi szervezet rendtartásain alapuló szabályok alapján nevezik ki, ha196
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nem választás útján. Önkormányzati alapokon szervezik meg a székely katonaságot is, ugyanis minden székely településen és széki szinten a katonaköteles családokat tízenként és százanként egységbe csoportosítják. Külön feltüntetik a lovasokat és a gyalogos katonákat, bizonyos helyeken a solymárokat és a sóbányászokat is. A tízesek élén tizedesek, a századok
élén hadnagyok állnak. A hadfelszerelés és a gyakorlatozás céljaira általában évente egyszer
hadi szemlét (lustra) tartanak, mely alkalommal név szerint felírják a megjelenteket, de a hiányzókat is. A székely lustrák értékes bizonyítékai az adott kor nemzeti, társadalmi összetételének is.
Háborús idõkben a székely hadak élére fõparancsnokokat neveztek ki.
A széknek formálisan két fõtisztje van, az egyik a fõkapitány, a másik a fõkirálybíró. A
formailag két fõtiszt közül a fõkapitány élvez elsõbbséget. A fõkirálybíró mellé esetenként
alkirálybírót választanak. Az alkirálybíró gyakorlatilag vezeti az esküdtszékkel együtt a bíráskodást és ítélkezést. Az esküdtszék segítõi az assessorok (ülnökök), akiket a fõemberek
vagy a lófõk közül választanak. A bírósági munkát segíti a bírósági nótárius (jegyzõ) is. A bírósági végrehajtás folyamatának elõsegítése érdekében megjelenik a számvevõ, majd a dúló tisztség.
A székely bíráskodás alappillére a faluszéke vagy ahogy még nevezték, a falugyûlés, gyakorlatilag az képezte a Székelyföld önkormányzatiságának alappillérét, és erre épült rá a teljes sajátos székely jogrendszer. Az apróbb peres ügyeket a faluszéke intézte. A falugyûlés
hatáskörébe tartozott a település gazdasági életének rendje, a nyílföldeket például idõközönként újraosztották, itt döntöttek a mezõgazdasági határ használatáról, az adó befizetésérõl, a szarvasmarhák, lovak õrzésérõl és általában a mezõõrök és éjjeliõrök felfogadásáról, és javadalmazásáról. Itt döntöttek ugyancsak a bíró és az esküdtek javadalmazásáról. A
falugyûlés hatáskörébe tartozott a falu útjainak, patakjainak, folyóinak, ivóvízforrásainak
karbantartása és folyamatos tisztán tartása. Az idegenek letelepedési lehetõségének engedélyezése szintén a székely közösség lehetõsége volt, ellentétben a földesurak által birtokolt
falvak rendtartásával, ahol a földesúr, a fejedelem a birtokos jogán letelepíthetett jövevényeket. [Mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy ezek a régi székely szokások Székelyföld
legnagyobb részén a mai napig is élnek, csak a városi településeken kezdtek kihalni ezek a
régi szokásjogból fakadó hagyományok.] A faluszéke a falusbíróból és az esküdtekbõl állt.
A falu élén a falu bírója állt. A faluszék elöljáróit az egész falu közössége választotta évente a legrátermettebb emberekbõl. Ezeket a választásokat évente meg kellett ismételni, és
minden évben új bírót és új esküdttestületet választottak. A falu bírója és esküdtjei nemcsak
a székely fõemberekbõl vagy a lófõkbõl kerülhettek ki, hanem minden szabad székely gyakorlatilag lehetett bíró, vagy esküdt. A falu esküdtjeinek száma általában hat személy volt,
de ez nem volt egységes a Székelyföldön, ugyanis ismerünk olyan településeket, ahol az esküdtek száma 12, de még olyant is, ahol 24 volt. A falu felelõs embereinek évenkénti újraválasztása a székely falu közösségének nagy és magasfokú demokratizmusát tükrözi, az
évenkénti újraválasztás ugyanis nem tette lehetõvé, hogy a közösségen belül egy szûk réteg
kisajátítsa a hatalmat. A falugyûlésen hozott határozatok a közösség tagjaira nézve kötelezõek voltak. Az év letelte után mind a bíró, mind az esküdtek számot kellett adjanak a falugyûlésen az elvégzett tevékenységükrõl. A falu bíróját egy polgárnak nevezett személy segítette. A falu polgára hívta össze az embereket a falugyûlésre, õ hirdette ki a friss híreket és
õ tette közzé a közre tartozó legfontosabb közleményeket. „Közhírré tétetik!” – kezdte a
polgár a rábízott közölnivalót, de elõzetesen dobpergéssel vagy máshol kürtszóval felhívta
az emberek figyelmét arra, hogy fontos közlendõje van. A faluszéke által hozott ítéletek ellen az alkirálybíróhoz lehetett fellebbezni. Már a XVI. században megjelennek az elsõ falutörvények, ezért nem minden alap nélkül nevezi Imreh István törvényhozó székely falunak
a székely közösségeket, mert az önszervezõdés olyan magas fokát tapasztalja, amely ha nem
is egyedülálló Európában, de igen figyelemre méltó. A székely falutörvényeken kívül ismerjük az erdélyi szász falutörvényeket, de tudunk a francia, osztrák, angol, német és norvég
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mintákról is. Habár nem tudunk arról, hogy a román népnek írásba foglalt falutörvényei lettek volna, de íratlan szabályaikról tudunk, mind Erdélyben, mind a Kárpátokon túl is. Erdély történelmébõl tudunk arról, hogy a csekély számú románságnak már voltak sajátos, önrendelkezésre utaló szokásjogai.330
A székely önkormányzat alappillére, a székely falutörvény már 1581-tõl írásban megfogalmazódik. Ebbõl az idõbõl ismerhetjük meg Gyergyóújfalu, Gyergyószentmiklós és Zalán falutörvényét, elsõ constitucióit. Gyergyószentmiklós és Gyergyóújfalu falutörvényeiben
olyan szöveget találunk, amelyik egyértelmûen leírja, hogy mindkét helyen már az 1581-es
megszövegezés elõtt „a falunak végezése volt még a régi székely szabadság idejében”, tehát
létezett minden bizonnyal egy ennél is jóval régebbi falutörvény. Meg lehet kockáztatni azt
az elméletet is, hogy ezeken kívül más falvak is alkothattak falutörvényeket már ilyen korán,
mert a három ismert falutörvény szövegezésének szerkezete oly sok hasonlóságot mutat,
mely azt sejteti, a szöveg szerkesztõje egy bizonyos „minta” alapján készíthette. Gyergyószentmiklós és Gyergyóújfalu falutörvénye tulajdonképpen azonos szövegû, tehát készítõje
ugyanaz a személy. A falutörvények különlegessége, hogy magyar nyelven alkották. Ezért is
érdemes elolvasni Gyergyószentmiklós 1581. évi falutörvényét:
„Mi ki vagyunk Gyergyó székben Szent Miklós falvában lakozandok, nemesek, darabontok és vajda urnak õnagyságának jobbágyi küzönséggel mind a tellyes falui irattuk emlékezetre ez levelet: Hogy miképpen az mi kegyelmes fejedelmünk Báthori Kristof, Erdély országnak vajdája az õnagysága tanácsival és országával elvégezte: Hogy Székely országban az
tilalmas vetésnek rendébõl a királyi biráknak büntetése leszállana, akarván õnagysága az
õnagysága jobbágyait és egyebeket ennek elötte való sulyos büntetéstõl megoltalmazni enynyi részbõl, hogy minden falu az õ falujában XII hütös birákot eskessen, kik a tilalmas vetésnek oltalmazására gyakorlatossággal vigyázzanak, minden ahhoz valo külsõ belsõ dolgokkal, hogy a XII hütös birákkal egyetemben a falu, a királyi birák büntetésin kivül megbüntessék önön köztök valo végezett birságokkal. Annakokáért mi is értvén az õnagysága országával valo kegyelmes végzésit és õnagyságának errõl kiadott articulussit, elõnkbe vettük, és
az õnagysága végzésének mindenekben engedelmesek lévén, a XII hütös birákot elválasztván a mi tilalmas vetéseinknek oltalmazására, az õnagysága articulussinak tartások szerint
mindenekkel végeztünk teljes falustól némely büntetésekrõl és azok birságának megvételekrõl.
Articulus 1mus A kapubirság denarii 50. Ha valami barom mégyen bé rajta, s arról valami kár lészen, a kapus ember megfizesse a kárt a hajto pénzzel edgyütt.
Articulus 2dus Káros kert birsága denarii 25. Ha valami barom mégyen bé rajta és kárt
tészen, a kárt a hajto pénzzel edgyütt a kertes ember megfizesse. Ha pedig valami gonosz
szokásos marhát mutatnak ki, törvény szerint minden büntetés reá
száll.
Articulus 3tius Ha valamely ember éjjel juhait falu hire nélkü It, falu szabaditása elõtt a tilalmasban
béhajtya, ennek birsága fl. 1. Ha pedig nappal bocsáttya bé a tilalmasban, annak birsága denarii 50. A
hajto pénz minden 10 juhtol egy
pénz. Valamelly marhát béhajtnak
pedig a birák házokhoz hajtsák, a
biró pedig kezességen ki tartozik
adni, de ugy hogy mind kárrol s
hajto pénzrõl igazságot fogadjon a
Orbán Balázs: Gyergyói székelyek
kezes.
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Articulus 4tus A tilalmasban ha valami barmot tanálnak, ha pásztoros lészen is, béhajtsák, ha káron tanállyák, a kárt fizesse meg a barmos ember, hajtopénzzel edgyütt, annak a
hajto pénze minden baromtol egy pénz, és aprotol kettõtõl egy pénz. Ha valaki a hajto embertõl a marhát elvészi, három girán maradjon érette. Ha disznot tanálnak a tilalomasban,
és kárt tészen, megfizesse a disznos ember a hajto pénzzel együtt. Két öregtõl egy pénzt, 4
aprotol 1 pénzt.
Articulus 5tus Minden ember, ki lovát a tilalmasban tartya, ennek elõtte valo törvényünk
szerint, nyügben és kötélen jo modon tartsa. Ha valami modon elszalad, és megesküszik az
ember rajta, hogy jo modon tartotta, a kárt megfizesse, de birságot ne fizessen, de ha meg
nem esküszik, annak a birsága denarii 12, éjjel pedig ha valaki lovának a kötelit elorozzák, az
ember megesküszik, hogy elorozták, a kárt megfizesse s a hajto pénzt is, de birságot ne fizessen. Ha pedig más ember lova miatt szalad el, és megbizonyittatik, minden fizetés arra szállyon.
Articulus 6tus Ha valahol a falu határában vagy falu között gonosz sár vagyon, és annak
megtöltése falura vagy tizedre néz, a birák meghirdessék, hogy megcsinályák, annak a birsága flor. 1, hacsak edgy ember szeméIlyét nézi, annak birsága denarii 25.
Articulus 7mus Ha valahol a falu határában utakot szántnak el, a bíráknak valamelly felõl panasz mégyen felõlle, a bírák tartoznak reámenni és meglátni, az ut megszabaduljon
törvény szerint, az ember az elszántásért megbüntettesék 3 girára, ha pedig a birák meg nem
láttyák, a hatalmat ki cselekedte, az egész falu ugyan reá mennyen és felkeressék, mind lelki nyugodalmáért.
Articulus 8vus Az elszegõdött szolgát is mind az urával edgyütt a XII hütös birák eleiben
hivhassák. Ha valakinek kárt tett, senki pedig ennek a megitélt törvényivel a földesura eleiben ne mehessen, a falu végezése szerint, tilalmas vetés dolgábol.
Articulus 9nus Ha valaki lovát, vagy egyébféle barmot a csovás parlagon pásztorol, tartya
vagy ráköti szent János napig, 3 girán maradjon; szent János nap után pedig megláttatik, ha
kaszálo fû lészen rajta, a bírák” meglássák és az õ szabadításoknak utánna minden ember
birhattya, mert a tilalmas vetés nemcsak egy ember kertévei oltalmaztatik meg.
Articulus 10mus Valaki szénafüben, vagy irtovány szénafûben lovát vagy egyéb barmát
tartya és megbizonyittatik, vagy valamelyik félnek törvény mégyen felõlle, mivel akarattal
valo kártétel, 3 gira a birsága, ezekben pedig mind a hütös birák elõtt törvény légyen, és törvény szerint büntettessék minden ember.
Articulus 11mus Minden tilalmasban valo kártétel, ki nem történettel lészen, megbizonyittatik, hogy nem akarat szerint valo kártétel, annak birsága 3 gira.
Articulus 12mus Minden tilalmasbéli csovás szénafû vagy parlag ha lészen, de senki birodalmával rá nem mehet, mert ha rá mégyen, csak magától 3 girán marad az az ember.
Articulus 13tius Ha valaki a tilalmasban kárt tétet, és meg nem alkuszik a káros emberrel törvény látásának elõtte, vagy megtagadná, hogy nem miatta vagyona kártétel, ha az
birák eleibe jutnak, 3 girán marad érette a barmos ember, a mi modunk szerint, mivel törvényt vár reája.
Articulus 14tus Minden valaki ebben ellent tarto lészen a teljes falu végezésében, kiváltképpen az Õnagysága Articulussinak continentiája szerint, ha valaki birságban esik, az executionak eleibe ne állhasson; ha pedig eleiben állana, 12 forinton maradjon az az ember,
minden birságnak fele a biráké, fele a teljes falué legyen.
Articulus 15tus Mindenekre ha jo modon a XII hütös birák jo gondot nem viselnek, a mi
az tiszteket nézi, és valaki a királyi bironak panaszt tészen és megbizonyitatik, hogy a biráknak vigyázatlanságok miatt lött a kár, a birákra száll a 12 forint, és a falu tisztán marad minden büntetéstõl.
Articulus 16tus Valaki pedig méltatlan panaszol a tisztnek hire nélkül, 12 forinton maradjon azon ember érette.
Articulus 17mus Minden esztendõben a XII hütös birák a falut megfeleltessék, a falu is
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pedig ahoz embert válaszszon, és valamit a falu megfelel, irva legyen, és ugy büntessenek
mindeneket. Valami barmokat pedig ki felelnek tilalomszegésre, annak birsága denarii 12.
Articulus 18vus Valakinek a falu közül házához küldnek birságért, a falu adta emberrel
együtt egy vagy kettõ a birák közül légyen, kérje törvénynek annyi érõ marháját, amennyit a
birság tészen, ha törvénynek nem adja, a birák eleiben hivják azt az embert, engedetlenségen marad, a falu végezése szerint mind lófõ, darabont, szabad székely és jobbágy 3 girán
marad érette.
Articulus 19nus Mivelhogy a falunak végezése volt még a régi székely szabadság idejében
is, hogy senki a falu határában, mezõn, falun is, falu hire nélkült örökséget ne foglallyon magának, hanem falutol közönségesen kérjen, ha a falunak adhatoja lészen, meglássák azon
helyet, de a falu engedelmébõl örökösitse; de ha csak maga gondolatjáboi mégyen rá, a falunak veszszen minden munkája, az örökség is, ennek pedig mindenkor három törvénnyel
valo tilalma volt; ebben pedig a tellyes falu elõtt lött törvény, mind a hütös birákkal edgyütt
a 3 törvény ellen 3 tilalom, az az 9 girán marad az az ember, hogy a falu végezésének engedetlen volt.
Articulus 20mus Valamely ember birságba esik, avagy káros kerti vagyon, kirõl mind teljes falu végezett, mindezekben a birák igazitani mernek az õ tisztek szerint; ha az ember házánál honn nem lenne, azért a birák a birságot ugyan megvehessék, törvény szerint amivel
tartozik, háza népétõl törvénynek kérhessék a házát, és zállagot vehessenek; de hatalommal
marhát ne végyenek; ha törvénynek nem adja marháját, azon ember 3 girán maradjon, a
mint fennebb megirattatott; ha pedig az igaztételrõl a birákat eltílttya és a tilalomnak okát
nem adhattya, azok nélkül valo tilalmon is megmaradjon, egy tilalom ellen 3 girán, 3 tilalom
ellen 9 girán.
Articulus 21mus Ha valamely embernek megitéltetett törvénye a birák elõtt nem tettszik,
apellálhasson más falubeli birák eleiben, ujjabban vala itélésnek okáért, hogy ha jobban itélnek.”331
A székely faluközösségek alkotóelemei a tízesek, melyeknek létrejötte a középkori székely hadszervezetre vezethetõ vissza, de ismerünk a Székelyföldön kívül esõ településeken
is a tízesekre alapuló szervezeti formát, például Kolozsváron, Debrecenben vagy Désen. A
székely falu legkisebb szervezett elemeként megjelenõ tízes alapján jön létre az a csoportosulás, amely már önszervezõ jelleget hordoz. A székely falvak közföldjei (falu földje), erdõi,
legelõi a tízesek tulajdonában voltak, mint ahogy az ezekkel kapcsolatos birtokviszonyok
rendezése is az õ hatáskörükbe tartozott. Az állattartás megszervezése ugyancsak a tízesek
feladata volt. Egy székely falun belül több tízes létezhetett, a falu lélekszámának függvényében. A tízesek léte még a XIX–XX. században is kitapintható. A legkisebb önkormányzati
szerv a tízesgyûlés. Ezeken a gyûléseken határoztak a tízes területén lévõ nyílföldek felosztásáról, legeltetésrõl és az esetleges új földek foglalásáról. A tízesek bõvülése vagy egyesülése után jöttek létre a faluközösségek. A székely faluközösségek belsõ ügyeit a falugyûlések, a faluszéke ügyeit a falusbíró, a nótárius és az esküdtek intézték.
A falugyûléseken a közösség minden tagja részt vehetett. Ezeken a gyûléseken alkották
meg a falutörvényeket.
A székely falvakon kívül a Székelyföldön sajátos státussal rendelkeztek a mezõvárosok,
illetve a kiváltságos falvak. A városok egyik legfontosabb jellemzõje szabályalkotási jog. A
városi önkormányzatok egyik igen fontos jellemzõje a szabad elöljáró-választás joga, vagyis
bíráikat, esküdtjeiket szabadon választhatták. Adózás tekintetében azonban alá voltak rendelve a szék hatóságainak, másrészt viszont vásártartási joggal rendelkeztek. A XVI. században az alábbi mezõvárosok jönnek létre: Székelyvásárhely (1616-tól Marosvásárhely),
Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Sepsiszentgyörgy, Nyárádszereda,
Bereck, Csíkszereda és Felvinc. Ezeknek a városoknak írásban megfogalmazott „törvényeik”, statutúmaik voltak. Az 1604-bõl fennmaradt marosvásárhelyi törvénykönyv, a „Leges seu
Decreta oppidi Székeli Vásárhely” fejezetekre tagolva sorolja fel a mezõvárosi önkormányzat
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jogszabályait. Ebben a szabályzatban határoznak a kastélyépítésrõl [vagyis várépítésrõl], a
városlakók hûségérõl, a város javainak védelmérõl, az elöljáróik kötelezettségérõl és a perek lefolyásának szabályairól.
A XVI. században stabilizálódik az öt székely szék: Udvarhely, Csík, Maros, Aranyos és
Háromszék törvényhatósága. Ez utóbbi Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszékekbõl jött létre. A XVIIXVIII. század fordulójára Udvarhelyszéknek két mezõvárosa(Udvarhely és Keresztúr), két
kiváltságos települése (Oláhfalu és Zetelaka) és 127 faluja van. Marosszéknek két mezõvárosa (Székelyvásárhely és Nyárádszereda) és 127 települése van. Csíkszéknek Csíkszereda
város mellett 50 faluja van. Háromszéknek négy mezõvárosa (Sepsiszentgyörgy, Ilyefalva,
Kézdivásárhely és Bereck) és 80 faluja van. Aranyosszék 22 falujával és
egy mezõvárosával (Felvinc) Székelyföld legkisebb széke.
A XIX. századra Székelyföld településeinek száma székenként az
alábbiak szerint alakult: Udvarhelyszék 125, Csík-Gyergyó-Kászonszék
79, Háromszék 133, Marosszék 139, Aranyosszék 20 települést számlált,
tehát mindösszesen 496 településen éltek tömbszerûen a székelyek a hagyományos Székelyföldön.
I. Apafi Mihály halála után az osztrák császári és királyi udvar Erdély
elfoglalására törekszik, mellyel kezdetét veszi a székely önkormányzat
visszafejlõdése. Az átmenet elég hosszú, hiszen 1711-ig, a II. Rákóczi
Ferenc fejedelem által vezetett szabadságharc bukásáig az osztrák császárság gyakorlatilag nem tud berendezkedni Erdély területén. A Rákóczi vezette szabadságharc bukása után az osztrák állami adminisztráció
fokozatosan kezd berendezkedni. Eleinte nem változtatnak Erdély adminisztratív-területi berendezkedésén, formálisan nem módosítják a
széki önkormányzatok belsõ mûködését, de egyre inkább elõtérbe kerülnek azok a módosítások, melyek hosszú távon lényeges változásokat
hoznak. Az osztrák állami adminisztráció egyre kegyetlenebbül lép fel a
lakosok ellen, tudomásunk van arról, hogy 1720-ban a sófalvi kamaraháznál lévõ máglyások (a só kitermelésének és forgalmazásának felelõsei, másképpen mázsások) ütik, verik a szegény embereket, sokukat ellenszolgáltatás nélkül kötelezik a munkára. Késõbb a sófalvi kamaraházat is felszámolják, a só kitermelését Sófalváról Parajdra helyezik. Ez az
átszervezés lényegtelennek tûnik elsõ pillantásra, de ezek az átszervezések mind azt szolgálják, hogy egyre jobban elfeledtessék az Erdélyi Fejedelemség intézményrendszerét. Az ilyen aprónak tûnõ változtatások
mellett a székely önkormányzatiság egyre komolyabb jogsérelmeinek lehetünk tanúi, 1742-ben például Aranyosszéken fõkirálybírónak nem a
legtöbb szavazatot elnyert Daniel Eleket nevezik ki, hanem az udvar kegyeinek jobban megfelelõ személyt.
Mária Terézia viszonylag békés idõszaka után II. József központosítási törekvései még jobban abba az irányba hatnak, hogy egyre inkább elsorvasszák a székely önkormányzatiságot. 1784-ben 11 megyére osztják
fel Erdély területét, és teljesen önkényesen hoznak létre szervesen össze
nem tartozó területeket, Marosszék és Udvarhelyszék egy kis részét hozzácsatolják Küküllõ vármegyéhez, de minden székely széket más és más
vármegyékkel olvasztanak össze. Folyamatosan tiltakoznak a székelyek
az önkormányzatiság megsértése ellen, gyakorlatilag eredménytelenül.
Huszka J.:
Székelyföld
önkormányzatisága, területi és közigazgatási berendezkedéCsíktaplocai
se csak 1790 után áll vissza, amikor II. József halálos ágyán visszavonja
kapuláb
„reformjait”.
1850-bõl
Az 1848-as forradalom és szabadságharc fordulópont a székely ön201
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kormányzatiság életében. A rendi kiváltságok felszámolásával átalakul a székely önkormányzatiság is, a székely nemzetgyûlést olyan rendkívüli körülmények között hívják össze,
amikor veszélybe kerül az önálló magyar államiság és teljes intézményrendszere. Az Agyagfalván 1848 októberében megjelent 60.000 fegyveres székely a polgári, nemzeti és az önkormányzati jogok védelmében kel fel. A szabadságharc leverése után a székely önkormányzatiság is jelentõsen sérül. A gyõztes császári adminisztráció felszámolja az erdélyi törvényhatóságok rendszerét és központosított katonai közigazgatást vezet be.
A székelység önkormányzatisága az 1867-es kiegyezés után ha fel is éled rövid idõre, hamarosan egyre inkább háttérbe kerül. A modernnek gondolt területi, közigazgatási reformok oda vezetnek, hogy 1877-tõl felszámolják a több évszázados hagyományokon alapuló
székely önkormányzatiság rendszerét, és az egységes szervezésû Magyarországon a vármegye-rendszert vezetik be.
Az elsõ világháború befejezése után a katasztrofális, Károlyi-féle „békepolitika” oda vezetett, hogy Magyarország területének és lakosságának nagy része elveszett, így magyarok
milliói kerültek idegen államok fennhatósága alá. Az összeomlás pillanatában újból felmerül a székely önkormányzatiság eszméje, ekkor, 1919-ben próbálják megszervezni a Székely
Köztársaságot, de a kül- és belpolitikai folyamatok nem kedveztek neki. A Székely Hadosztály közel féléves hõsies küzdelme is hiábavalónak bizonyult, a szétzüllesztett magyar hadsereg nem tudta megvédeni Magyarország területi integritását, Erdélyt és a Részeket Romániához csatolták. Az 1920-as trianoni békediktátum rendelkezései tartalmaztak ugyan bizonyos elõírásokat a határon túlra került magyarok önkormányzatiságára vonatkozóan, de
a kisebbségi szerzõdés elfogadása után Románia a szerzõdés elõírásait semmibe vette.
Észak-Erdély 1940. augusztus 30-i Magyarországhoz való visszacsatolása után a székelyföldi magyarok felszusszanhattak a két évtizedes elnyomatás alól, de hamarosan olyan háborús idõk következtek, hogy szó sem lehetett a székely önkormányzatiság újraélesztésérõl.
1944. augusztus 23-án Románia átállt a szövetségesek oldalára. Ezt követõen, 1944 õszétõl
folyamatos atrocitások érik az észak-erdélyi magyarokat, köztük, a tömbben élõ székelyeket
is. A sorozatos atrocitások miatt 1944. november 14-én szovjet katonai közigazgatást vezetnek be Észak-Erdélyben. A második világháborút követõ béketárgyalásokon sajnálatos módon nem merült fel a székely autonómia kérdése, de a magyar békedelegáció határrevíziót
követelõ javaslatai elgondolkodtathatták a román politikusokat, mert jóval késõbb már õk
is belátták, hogy rendezni szükséges a székely kérdést. A második világháborút magyar
szempontból lezáró 1947. február 10-i párizsi békeszerzõdést követõen az erdélyi magyarokat egyre jobban visszaszorították.
A sztálinizmus romániai gyõzelme azonban olyan sajátos területi, közigazgatási képzõdmény létrejöttét tette lehetõvé, mint a Magyar Autonóm Tartomány. Az 1952-es román alkotmány 19-21. paragrafusai lehetõvé tették, hogy a székelyek többsége Magyar Autonóm
Tartomány néven egy közigazgatási egységben élhessen. Természetesen nem lehet a sztálinizmus viszonyai között igazi önkormányzatiságról beszélni, de a 13.500 km2 területen létrejött autonóm tartományban a székelyföldi magyarok jogai jobban érvényesülhettek, mint
Erdély egyéb területén. Szó sem lehetett jogállamiságról a Magyar Autonóm Tartomány
(továbbiakban MAT) területén sem, de az ott élõk zavartalanul használhatták anyanyelvüket szóban, írásban egyaránt, miközben a MAT területén kívül élõ magyarok nyelvhasználata egyre jobban visszaszorult. A Marosvásárhely központú MAT területén a magyarság
aránya meghaladta a 77,3 %-ot, de az újabb átszervezéssel ez az arány 1962-re lecsökken
62%-ra, hiszen a MAT helyett létrehozott Maros Magyar Autonóm Tartomány közigazgatási határait úgy alakították ki, hogy minél több, románok által is lakott települést csatoltak
hozzá, míg magyar községeket csatoltak el, fõleg románok által lakott tartományokhoz. (A
MAT területén a magyarok száma meghaladta az 564.000-et, a Maros Magyar Autonóm
Tartomány területén a magyarok száma 473.000-re csökkent, a románok száma 147.000-rõl
266.000-re nõtt). Mindemellett a Magyar Autonóm Tartomány fennállásáig némi védelmet
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nyújtott Székelyföld magyarjainak, mert eközben az Erdély egyéb területein élõ magyarságot egyre jobban visszaszorították, nagy magyar történelmi városaink, mint Kolozsvár,
Nagyvárad, Szatmárnémeti, stb. elveszítették magyar többségüket és kisebbségbe, késõbb
szórványba szorultak az ott élõ magyarok.
Nicolae Ceauºescu kezdeményezésére az erdélyi magyarság megmaradásának utolsó
menedékvára is összeomlott, ugyanis az 1968. évi I. törvénnyel felszámolták a Maros Magyar Autonóm Tartományt. A hivatalos kommunista ideológia az erdélyi magyarok bármilyen autonómiaigényét a „legreakciósabb imperialista, újfasiszta, horthysta körök agitációjának
tartotta”. (Lám, mintha ismerõs lenne ez a szöveg napjainkban is). A magyarországi kommunisták által vezetett kormány még csak fel sem szisszent az erdélyi magyarság utolsó bástyájának összeomlásakor. Az egyetlen székelyföldi „ellenállási kísérlet” is inkább komikus, de
egyben dühítõ is. A csíkszeredai magyar kommunisták szervezkedése arra terjedt ki, hogy a
létrehozásra váró Hargita megye székhelye az eredetileg kijelölt Székelyudvarhely helyett
Csíkszereda legyen. Még ma is fülembe cseng sokat hangoztatott jelszavuk, hogy „Udvarhelyre nem megyünk, aszalt szilvát nem eszünk!”. Kamaszodó gyerekként akkor arra gondoltam, hogy miért ne lehetne tüntetni a Maros Magyar Autonóm Tartomány megmaradásáért, de néhány kamasz barátomon kívül a gondolatot nem karolták fel a felnõttek.
A székelyek azonban soha nem mondtak le autonómiaigényükrõl, és a Ceauºescu kommunista diktatúrájának bukása után a székelység legjobb gondolkodói 1990-tõl egyre gyakrabban kezdték hangoztatni az önkormányzatiság eszméjét. A megvalósításhoz azonban
nem elégséges az álmodozás, vagy a tengerparti üdülõkben köttetett paktum, mely akár
nemzetárulásnak is nevezhetõ, hanem bátor, magyar emberek kemény, kitartó, megalkuvás
nélküli, önfeláldozó munkájára van szükség.
Ezért fûzünk reményeket az Európai Unió tagországává vált Magyarországhoz, annak
jobb érzésû politikusaihoz. Székely emberként elvárom, hogy Románia Európa Uniós csatlakozásához igazi magyar politikus csak akkor adja voksát, ha elõbb már létrejött a Székely
Autonóm Terület. Ellenkezõ esetben az erdélyi magyarság végleg el fog tûnni. A Székely
Nemzeti Tanács 2006. március 15-ére Székely Nagygyûlést szervezett Székelyudvarhelyre. A
Székelyudvarhelyen megjelent mintegy 20.000 ember, magyar és székely zászlók alatt hitet
tett Székelyföld területi autonómiájának megteremtése mellett. Bakk Miklós és Csapó József egyébként számos autonómia-tervezetet kidolgozott, melyek meg tudják alapozni egy
önszervezõdõ székely önkormányzat alapjait.332 Az elméleti kidolgozások mellett azonban
szükség van a hathatós önszervezõdésre, hogy a székelyföldi magyarságnak is meglegyenek
a minden emberi közösséget megilletõ közösségi jogai. Ezért is volt és van szükség azokra a
rendezvényekre, amelyeken ki lehet állni a székely önkormányzatiság újbóli létrehozása
mellett. A gyûlés szónokai, Csapó József, Szász Jenõ, Tõkés László és sokan mások hitet tettek amellett, hogy mindaddig folytatják a Székelyföld területei autonómiájáért folytatott békés harcukat, amíg Románia – az Európai Unió vagy akár az ENSZ segítségével – a székely
népnek is megadja az önrendelkezési jogát.333 Közben 2007. január 1-jétõl Románia az Európai Unió tagja lett, de ez a lépés semmit nem változtatott a székelység önkormányzatisága terén, hiszen nem sikerült elérni Székelyföld terültei autonómiáját, amely intézményes
keretet biztosított volna a székely nép megmaradásának és fejlõdésének. A Székely Nemzeti Tanácsba tömörült székelyek azonban nem adták fel békés harcukat Székelyföld Területi Autonómiájának megteremtése érdekében, mert tudatában vannak, hogy csak intézményes keretek között lehet megõrizni a székely nép értékeit és érdekeit.
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X. Székely Mózes
Báthory Zsigmond végleges lemondásáig

S

zékely Mózes életének és munkásságának bemutatásánál vissza kell kanyarodjunk,
a székely jog és székelység területi önigazgatása mellõl, a katonai cselekedeteihez,
ugyanis a gazdasági és közigazgatási életmûvénél sokkal nagyobb súllyal esett a latba ez a fajta tevékenység. A tizenöt éves háború zavaros, belháborúval és idegen intervenciókkal tarkított Erdélyi Fejedelemségében Székely Mózes, mint hazáját önfeláldozással
szeretõ katonaember, már nem összpontosíthatott a székelyföldi Udvarhelyszék bírósági
munkájára, hanem elsõsorban hazája felszabadításáért kellett küzdenie.
Székely Mózes jelentõs számú katonájával Tordáról Háromszék irányába vonult, hogy
kísérje figyelemmel Mihály vajda Moldvába menekülõ seregét és Basta zsoldosainak hadmozdulatait, másrészt azért, hogy találkozzon az erdélyi politikusokkal a háromszéki Lécfalvára összeült tábori országgyûlésen, melyen valószínû, hogy õ is részt vett, mert a két település nincs messzi egymástól. A krónikák azonban csak annyit említenek, hogy Székely
Mózes ebben az idõben (1600. október 10-tõl) a sepsiszéki Borosnyó mellett, pontosabban
Komollón táborozott csapataival. Az 1600. október 25-én összeült lécfalvi országgyûlésen az
erdélyi rendek visszavonták Mihály vajda adományozásait, de a székelyek közösségére is
hátrányos határozatokat hoztak azzal, hogy eltörölték a közszékelyek tömegeinek szabadságjogait (ami újból testvérharchoz vezetett), eltiltották a közszékelyek fegyverviselési jogát
és elrendelték, hogy a lebontott Székelytámadt (Udvarhely) és Székelybánja (sepsiszéki
Várhegy) várakat saját erejükbõl építsék vissza, a közszékelyek által okozott károk miatt fizessenek kártérítést. Székelytámadt várát bizonyára visszaépíthették, mert még sokáig szerepel a történelemben, de a Várhegy melletti Székelybánja várat többé soha nem állították
vissza. Ezen az országgyûlésen számûzték „örökre” Bocskai Istvánt, azzal az átlátszó ürügygyel, hogy elárulta Rudolf császárt (akit egyébképpen õk sem szerettek), de Bocskai hatalmas vagyona miatt a dögkeselyûként viselkedõ erdélyi nemesek, ahelyett, hogy az ország
megvédésével törõdtek volna, inkább nótáztatták az egyik legjobb magyar katonát. (Ezért
tûnik el Erdélybõl évekre Bocskai, pedig milyen nagy szükség lett volna rá!) Az erdélyi rendek ezen kívül más intézkedéseket is hoztak, mégpedig: „az oláhok fegyverét szintén
elszedeték; a két Oláhországból bejáró görög, oláh, dalmát kereskedõket, hogy kémül ne
szolgálhassanak, határszéli helyekre szoríták; hogy Báthori Zsigmond pártját is gyengítsék,
Bocskait, ki a minap Zsigmondot trónjába visszajátszá, az udvar kedvére Erdélybõl
számüzék; a lefejezett Kendi Sándor fiának Kendi Istvánnak Lónát, Szalánczi László fiának
a Hunyadban fekvõ Bukarestet visszaadták; végül Csáki Istvánt, Mihály vajda kiüzéséért kapott jószágaiban megerõsíték.”334 A közszékelyek tömegeinek újbóli jobbágyságra vetése Erdélyország hadi potenciálját annyira meggyengítette, hogy az ezt követõ csatákban nem csoda, ha általában az erdélyiek vereséget szenvedtek az idegen betolakodók és az azzal szövetséges belsõ ellenség csapataitól. Az erdélyi rendek a fenti országgyûlési végzéseken kívül
döntöttek arról, hogy Bornemissza Farkast, Trauzner Lukácsot, Daczó Ferencet és Enyeter
Lukácsot Lengyelországba küldik Jan Zamoyski kancellárhoz azzal az üzenettel, hogy az erdélyiek sem a lengyelekkel, de sem a törökökkel viszályba keveredni nem akarnak, ezért hajlandóak Báthory Zsigmondot újból elismerni Erdély fejedelmének. Az erdélyi rendek egy
másik küldöttség felállításáról is döntöttek – melynek tagjai Bornemissza Boldizsár,
Trauzner Lukács és Régeni János –, hogy felkérjék Rudolf császárt, hogy ha Habsburg Miksa (Maximilián) fõherceget Erdély kormányzójának nem tudja beküldeni, akkor ne akadályozza az erdélyiek szabad fejedelemválasztását, az erdélyiek közé idegen tanácsosokat ne
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küldjön, a magyarok tulajdonában lévõ várakat ne akarja elvenni és ne akadályozza az erdélyiek alkotmányos jogainak érvényre juttatását. A rendek kérték Rudolfot arra is, hogy
amíg nincs annyi hadereje, hogy meg tudná védeni a törökök és lengyelek esetleges támadásaitól, addig Erdélybe ne küldjön csapatokat, mert õk egyébképpen Báthory Zsigmondot
ismerik el továbbra is az ország törvényes vezetõjének. A rendek végül kérték Rudolfot arra, hogy Mihály vajdát, mint hazájuk felforgatóját zárassa börtönbe.
Székely Mózes 1600. november 22-én még mindig a háromszéki Borosnyó mellett táborozott, míg a többi erdélyi politikus Gyulafehérváron tovább tanácskozott Erdélyország
helyzetérõl, de közben figyelte Basta zsoldosainak a háromszéki Uzonban való táborozását.
Székely Mózes már 1600 november végén közölte a hozzá közelálló erdélyi politikusokkal és katonákkal, nem ért egyet azzal, hogy Erdély a német-római császár függõségébe kerüljön, mert ezáltal veszélyeztetve látja az erdélyiek szabad fejedelemválasztási jogát. A hadakozás mellett azonban idõt kerített arra is, hogy rendezze birtokainak helyzetét is, mert
1600. november 30-án elcserélte a Belsõ-Szolnok vármegyei Libaton birtokát a novaji Szentpáli János Kolozs megyei fõispán siklódi (Udvarhelyszék) birtokára. Ehhez persze haza kellett mennie Udvarhelyre. Az Udvarhelyen 1600. november 30-án kelt oklevelet szöveghûen
teszem közzé dr. Szádeczky Lajos után: „Mû Pókay Balázs és Makó Gergely, Csík, Gyergyó
és Kászon széken való királybírák, Petki János dersi, Dániel Ferencz, Nagy Pál és Sövényfavi
Nagy Dániel adjuk emlékezetre mindeneknek, a kiknek illek, hogy az jelenvaló 1600 esztendõben november 30. napján mû elõttünk az vitézlõ Székely Mózes uram udvarhelyszéki
kapitán és királybíró és Szentpáli János uram bizonyos jószágoknak cserélésében tõnek ilyen
végzést:
Minthogy Siklód nevû falu Udvarhelyszékben Moises uram jószágához közelebb vagyon,
Libáthon pedig, Belsõ-Szolnok vármegyében vagyon, Szentpáli uramhoz esmét közelébb vagyon és hasznosb is, meg is gondolván ebben régi barátságukat, atyafiságukat: megcseréljék
így, hogy Siklód Mózes uram számára legyen. Lybáthon pedig Szentpáli uram számára, de
ilyen okkal, hogy Moises uram 1000 kis köböl buzát adjon melléje, és tartozzék mentõl hamarább Kolozsvárra vitetni. Annak felette a mennyi buzája, zabja Szentpáli uramnak Siklódon volt és vagyon most is, az helyébe Mózes uram, megmérvén mennyi, mást tartozzék
Novayban vitetni érette másunnan, avagy ha ez viteti is, szabad légyen véle. Földbe való vetést penig, ha mi vagyon az siklódi határon való, Mózes uram számára, az lybátonin való
penig Szentpáli uram számára maradjon. És így az falukat egymás kezében bocsátották minden határokkal és hozzá tartozó örökségekkel, pertinentiáival egyetemben. Kinek bizonyságára adtuk ez mi pecsétes levelünket.
Datum in Udvarhely, die et anno praenotatis.
Jószágokról való leveleket is penig egymás kezéhez adják fogyatkozás nélkül.
Ibidem, gui supra.”335
1600. decemberében Székely Mózes felment Kolozsvárra, ahol Csáky Istvánnal és más
erdélyi fõurakkal értekezletet tartottak Erdélyország további sorsát illetõen, és az egybegyûltek egyetértettek abban, hogy mivel a német-római császárnak sem akarata, sem elegendõ hadereje nincs, az erdélyi magyarságnak nincs más választási lehetõsége, vissza kell térjen a török porta fennhatóságának elismerésére.
Az erdélyi rendek Rudolfnak 1601. január 5-i, Gyulafehérvárról keltezett levelükben
Mihály vajda „istentelenségeit” felsorolták és egyúttal kérték, hogy a vajda hazug mentegetõzéseinek hitelt ne adjon, hanem adja ki nekik, vagy állíttassa törvényszék elé a pozsonyi
országgyûlésen. Az aláírók között találjuk az alábbi nemeseket: „Stephanus Chiaky, Caspar
Kornis, Pancratius Sennyei, Franciscus Alárd, Stephanus Tholdi, Moises Zekel, Stephanus
Bodoni, Benedictus Mindszenti és Ladislaus Giulafi.”336
A tanácskozás szünetét kihasználva Székely Mózes Bogáthi Miklóssal együtt Gyulafehérvárra sietett, ahol Székely Mózes apósát, Kornis Farkast tisztességesen, nagy pompával
a Morgó-mezõn eltemették. A Mihály vajda által meggyilkolt Kornis Farkas tiszteletére
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Székely Mózes a Morgó-mezõn egy kápolnát emeltetett, majd visszasietett a kolozsvári tanácskozásra. A Kolozsváron összegyûlt fõurak megegyeztek abban, hogy 1601. január 21-re
országgyûlést hirdetnek, ahol a fõ téma Báthory Zsigmond újbóli visszahozása lesz Erdély
fejedelmi trónjára. Az erdélyi fõurak tanácskozásán a többség egyetértett a fenti tervekkel,
de a Habsburg-párt hívei ellenezték ezeket a terveket. Az országgyûlés egyre viharosabbá
vált és egyre nagyobb vita kezdett kikerekedni a két párt közötti veszekedésbõl, olyannyira,
hogy Székely Mózes a schellembergi csata árulóját – Szalasdy Dánielt, aki a csata kezdetekor átszökött az erdélyiek táborából Mihály vajda mellé – elfogatta, testét ló farkához kötve Kolozsvár utcáin végigvonszoltatta és végül kivégeztette. A kivégzés után Székely Mózes
a holttestet négy felé daraboltatta, és az ország négy különbözõ részére elküldte és kifüggeszttette. Bármilyen kegyetlennek is tûnjön ez a büntetési mód a XXI. század olvasójának,
azért soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy Székely Mózes eljárása semmivel nem volt
kegyetlenebb, mint kora bármelyik európai országában alkalmazott büntetési mód. Ezen kívül azt sem szabad elfelednünk, hogy Székely Mózes a harcias székelyek, lófõk közül származott, akiknél nagyon sok õsi magyar, székely és a hunokra is visszavezethetõ hagyományok éltek. Ha az õsi magyar büntetési hagyományokat nézzük, elég csak a szentként tisztelt István királyunkra gondolnunk, aki ha Magyarország jövõjét és saját uralkodói elképzeléseit veszélyeztetve látta, õ maga is, amikor legyõzte az ellene lázadó Koppány nagybátyját,
hasonló módon büntette meg a lázadásért, vagyis Koppányt kivégeztette, majd ezt követõen négy felé vágatta és az ország négy városának kapujára kiakasztatta.
Az országgyûlés rendelkezett arról, hogy az Erdélyt sokszor feldúló és rengeteg ember halálát okozó kegyetlen hajdúkapitányt, Baba Novákot, illetve Sáski szerb papot, aki Náprágyi
Demeter püspökkel egyetemben a magyar nemesség teljes kiirtását javasolta, el kell fogni és
meg kell büntetni. Baba Novákot és Sáski papot 1601. február 5-én Kolozsvár nagy piacán
máglyán megégették. Náprágyi Demeter püspök összes vagyonát elkobozták, õt magát pedig
kitiltották Erdélybõl, de ettõl függetlenül elég enyhén büntették meg, ahhoz viszonyítva, hogy
pap létére népirtást akart végrehajtani. Az erdélyi kortársak véleménye az esetrõl röviden így
foglalható össze: „Ez idõben Bába Noákot és egy rácz papot megsütének Kolosvárt ez okért:
hogy Tömösvárra akartak szökni és törökké lenni. Az levelet megtalálták a papnál. Négy század magával indult volt Bába Noák, hogy Tömösvárba menjen. Iszonyu lator ember volt Bába.”337
Székely Mózesnek és Csáky Istvánnak nem volt más választása, amikor megtudták, hogy
egyesek nem akarják Báthory Zsigmondot fejedelmül elismerni és békét kötni a török portával, minthogy Kolozsvár összes kapuját bezáratták és a Habsburg-párti fõurakat le kellett
fogassák katonáikkal, nehogy még több követõre találjanak, és újból polgárháború törjön ki
a magyarok között. A Habsburg-párti fõurak közül Kornis Gáspárt, Sennyei Pongrácot, Huszár Pétert, Bodoni Istvánt, Géczy Pétert lefogatták. Kornis Gáspárt és Sennyeit Görgény
várának börtönébe, a többi németpárti fõurat pedig a dévai börtönbe záratták be. Ezt követõen 1601. február 3-án az országgyûlés, a Habsburg-párti fõurak hiányában megszavazta
Báthory Zsigmondot újból Erdély fejedelmének. Ehhez az erdélyi fejedelemválasztás történetéhez hozzátartozik az a tény is, hogy két jelölt közül választhattak az erdélyi rendek képviselõi (magyarok, székelyek, szászok), mégpedig Báthory Zsigmond és Csáky István jelöltek között. Igaz, hogy Csáky István a választás közvetlen megkezdésekor visszalépett Báthory Zsigmond javára, de mindenképpen sokkal demokratikusabb volt az erdélyi fejedelem
választása, mint akár a csalással, pénzzel, fegyverrel stb. eszközökkel megszerzett egyéb
uralkodói cím, kezdve a Habsburgok üzelmeitõl, mellyel a magyar Szent Koronát és Magyarországot megszerezték, a moldvai és havasalföldi vajdák tisztségeinek, a török Portától
való megvásárlásáig. Ez a választás egyébként sem lehetett lelkileg senkinek sem megnyugtató, hiszen már mindenki túl jól ismerte a megbízhatatlan, meggondolatlan és olykor idegbeteg Báthoryt, de alkalmasabb ember egyelõre nem lévén, kénytelenek voltak az eddig is
már többször lemondó fejedelmet újra megválasztani. Bojti Veres Gáspár, Bethlen Gábor
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fejedelem krónikaírója a folyamatosan ingadozó, következetlen Báthory Zsigmondot nagyon kemény szavakkal illeti: „Az õrült fejedelem ostobán a török zsarnoknak hûségére tért
vissza, mint a disznó a sárba, amit nem sokkal azelõtt a legkiválóbb fõurak méltatlan meggyilkolása és az államkincstár kifosztása árán odahagyott.”338
A választás után Székely Mózes és Csáky István ez erdélyi rendek nevében felkeresték a Kolozsváron tartózkodó Giorgio Basta generálist, akivel közölték a választás tényét, hogy Erdélynek törvényes megválasztott uralkodója Báthory Zsigmond fejedelem. Felajánlották Basta generálisnak azt a lehetõséget, hogy ha elismeri az erdélyi állam önállóságát és annak megválasztott vezetõjét, akkor abban az esetben akár õ is maradhat Erdélyben, sõt ha marad, megkaphatja Déva várát és egy pohárban felmutatott 1000 arany jutalmat. „Azután egy arany pohárba
ezer aranyat tévén, kinálták véle, de azt is csak pökte és azt mondotta : «Én nem – leszek hamis hitü – mint ti – az én uramhoz a római császárhoz, legyen tiétek a ti aranyotok és pohárotok s mind pedig jószágotok.»”339 Ezt követõen Basta átadta Szamosújváron a német zsoldosainak parancsnokságát Ribis Sigfriednek, majd átkozódva és fenyegetõzve elhagyta Kolozsvárt
és felment Rudolf császárhoz, jelenteni, hogy miképpen alakultak Erdélyben a dolgok.
Mialatt Kolozsváron a Habsburg-bérenc és magyarokat kiirtani akaró Baba Novák és
Sáski szerb pap máglyái égtek, a prágai udvar feszülten figyeli az erdélyi eseményeket és
részletes tájékoztatást küldenek az erdélyi országgyûlés döntéseirõl Velencébe. Ebbõl az
olasz nyelvû levélbõl, mely az Olasz Állami Levéltár, Velence fiókjában található, részletesen meg lehet tudni azt, hogy az erdélyi rendek követelték Rudolf császártól, hogy az erdélyi szabad fejedelemválasztás jogát tartsa tiszteletben, mint ahogy tartsa tiszteletben Erdély
hitéletével kapcsolatos szabadságjogokat, vagyis a lutheránus, kálvinista és unitárius (ariánus) felekezetek jogait is [a Habsburgok ugyanis csak a római katolikus vallást ismerték el,
a többit pedig üldözték]. Követelték a császártól, hogy régi magyar királyok és fejedelmektõl az erdélyieknek adott adományait ismerje el és ne szóljon bele Erdély igazságszolgáltatásába. Basta összes csapatai hagyják el Erdély területét, mert csak károkat okoznak az ott
élõ embereknek. Végül felszólították a Habsburg uralkodót, vegye tudomásul, hogy az erdélyiek békét kötnek a törökkel, mivel õ nem tudja megvédeni hadaival Erdélyt. A prágai
udvarból kelt és Velencének szánt diplomáciai levélben szó van arról, hogy Báthory Zsigmond be fog menni Erdélybe és Székely Mózes tárgyalásokat folytatott vele az ország határán: „intanto Sigismondo, insieme con Zechel Moise o Moise Siculo, si va trattenendo con
gente su la frontiera, il che tanto piú da occasione di sospettare.”340 Végül a velenceieknek
szánt prágai levélbõl az is kiderül, hogy Mihály vajdának viszont szándékában van újra Erdélybe menni felfogadott fegyveresei élén, ugyanis Rudolf ehhez a hadi vállalkozáshoz meg
fogja adni a pénzt. A lengyelek is tartottak attól, hogy a Lengyelország határaitól délre esõ
Erdélyben megint kedvezõtlen folyamatok indulhatnak el, ugyanis megtudták, hogy Rudolf
pénzzel támogatja Mihály vajdát, hogy elveszített hatalmát szerezhesse vissza. Lengyelország kancellárja, Jan Zamoyski ezért ebben a levélben felkéri Petru Tylicki alkancellárt,
hogy Jeremia Movila moldvai vajda intézkedjen a lengyel katonák fizetésérõl, fizessék ki elmaradt zsoldjukat, nehogy elégedetlenek legyenek a lengyel katonák, ugyanis hamarosan
megint Mihály vajda miatt lángba borulhat a térség.341
Velence is fokozott figyelemmel követte az Erdéllyel kapcsolatos eseményeket, a németrómai császári udvarban lévõ Piero Duodo lovag és nagykövet tájékoztatja Prágából 1601.
február 12-én írt levélben a velencei dogét (dozsé), hogy Báthory Zsigmond fejedelemmé
való választása érdekében Székely Mózes 3000 székely lovas katonával kész szembeszállni
Pezzen ezredes csapataival, ha Zsigmond erdélyi uralmát veszélyeztetik: „quel Zechel
Moise si tratteneva tuttavia nella Ciculia con forse 3000 cavalli.”. Habsburg Miksa (Maximilian) herceg igaz, hogy készen állt arra, hogy bemenjen Erdélybe, de nem nagy örömmel,
mert ismerte az erdélyi embereket, akik nem szerették õt [fõleg a Habsburg-uralmat]. Az õ
véleménye szerint Erdélyt pedig csak olyan durva eszközökkel lehet vezetni, mint ahogy tette Mihály vajda. Habsburg Miksa szerint másrészt jó lenne, ha az Erdélybe való készülõdé207
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sekrõl egyáltalán nem is beszélne senki addig, amíg az erdélyi küldöttek is ott vannak a császári udvarban, mert még túl hamar megtudják, hogy a Habsburgok csapataikkal újból be
akarnak menni Erdélybe.342
Az Erdélyben élõ Habsburg-párti ügyeletes besúgók folyamatosan tájékoztatják a Habsburg-uralomra veszélyes fejleményekrõl a császári udvart. Az erdélyi Kõvárból írt ismeretlen Habsburg-ügynök 1601. február 23-án keltezett levelében arról tájékoztatja a császári
udvart, hogy az újabb hírek szerint Kolozsváron az erdélyiek úgy döntöttek, a törökök fennhatósága alá fognak menni, de Báthory Zsigmond még nem érkezett meg Erdélybe. Az ügynök tájékoztatása szerint azonban bizonyosnak látszik, hogy Székely Mózes be fogja hozni
Erdélybe Báthory Zsigmondot: „und obwolen Sigismundus nicht in Sibenbürgen, so ist doch
wahr, dass der Zäggel [Székely] Moyses den wankelmüetigen Sigismundus solemniter in
Sibenbürgen zue fiehren und einzuesetzen schon vor diesem abgefertiget werde.”343 A továbbiakban pedig arról ír az ügynök, hogy a véleménye szerint Csáky István meg akarja szerezni Erdélyben a maga számára a fejedelmi címet, de az erdélyi emberek ezt nem szeretnék, mert Csáky Türannusként (diktátorként) uralkodna az ország felett, mert eddig is kegyetlenségérõl volt ismert. Basta generális a Pezzen regimenttel beérkezett Erdélybe, de sajnos az ágyuk még nem érkeztek meg Szamosújvárra.
Sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy nemcsak az erdélyi szászok árulkodtak folyamatosan az erdélyiek belügyeirõl, hanem még saját véreink is, ahogy mostanában mondják, eladják a hazát egy tál lencséért. Ugyanis Rákóczi Lajos hajdúkapitány 1601. március 1-jén levélben tájékoztatta Mihály vajdát arról, hogy zsoldossereget szervez Erdély elfoglalására.
Hát így állunk! Szerencsétlen magyarság! Úgy néz ki, hogy az egész magyar történelem folyamán hiába próbál egy hasznos és jó magyar gondolat és elképzelés megszületni, mert
mindjárt kell legyen valaki, aki a magyar nemzet érdekei ellen, az idegenek segítségét is felhasználva Káin módjára saját vérei ellen szervezkedik. Rudolf császár is fogadta Mihály vajdát 1601. március 1-jén, mely tanácskozás alkalmával a császár felhatalmazta a havasalföldi
vajdát, hogy Giorgio Basta csapataival közösen foglalják el Erdélyt. Ehhez a hadmûvelethez
a császár Mihály vajdának 100.000 forintot is ígért, hogy ennek segítségével szervezzen zsoldos hadat. A császári ígéret után Mihály vajda Magyarországról hajdúkat toborozott az erdélyi intervenció megvalósításához, a toborzásnál a zsoldfizetésen kívül a szabad rablás ígéretével is kecsegtette a hajdúkat. A székelyvásárhelyi krónikás röviden ezeket jegyezte fel:
„Mert Mihály vajda nékik adta volt szabad nyereségül az országot, de fõképpen a nemességet és minden örökségeit a kivel birhatnak, mind pedig a magyarságot – nevezet szerént ezt
igérte volt a hajduságnak, és a hajduság erre való örültében költ volt fel.”344 Mihály vajda a
magyarországi hajdúk parancsnokának Rákóczi Lajost tette meg, aki a toborzásban is segítette a vajdát, õk mintegy 8000-en készen voltak az Erdélyi Fejedelemség leigázására. A magyar hajdúk csapatparancsnokai között Segnei [Sennyei] Miklós, Dengelegi Mihály, Lippai
Balázs és Szilágyi János hajdúvezéreket találhatjuk. Basta generális is toborzott magyarországi hajdúkat, neki a hajdúkon kívül német és vallon zsoldosai is voltak. Basta és Mihály
vajda ebben az Erdély elleni hadi vállalkozásban ideiglenesen ki is békült egymással.
Az erdélyi politikusok ezekrõl a szervezkedésekrõl ekkor még részleteket nem tudtak, õk
ugyanis abban a hiszemben voltak, hogy Erdélyt sikerült megtisztítani a Habsburg-befolyástól, és 1601. március elsõ napjaiban Toldy István, Szentpáli János, Petky János, Csefeg István
és Ördög Balázs vezetésével 300 lovas katonával együtt Moldvába indultak, hogy Báthory
Zsigmondot hozzák be a trónra. Báthory Zsigmondra azonban még ott is rájárt a rúd, mert
a szövetségesnek gondolt lengyelek Botosán nevû helységben fogságra vetették. Báthoryra
sok mindent lehet mondani – amúgy joggal – , de azt nem, hogy megijedt volna a saját árnyékától, mert innen is sikerült megszöknie, igaz földijei segítségével. Kemény János szerint
„Moldvából lengyelek hozták Szucsavara, s ott áristomképpen tartván Toldy István – s SzentPáli János csak háromszáz lóval mentek utána titkosan, és correspondeálván vele, elhozák;
midõn eszekben vötték lengyel uraim, üzték, de heába.”345 Ismét kalandos körülmények kö208

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 209

zött, de végül Báthorynak sikerült
megszöknie a moldvai fogságból az
erdélyi katonák segítségével, Erdély
felé vette az útját.
Székely Mózes 1601. március
elején Kolozsvárról a moldvai határhoz közel lévõ Besztercére ment 500
lovassal, hogy Báthory Zsigmond
fogadását és fogadtatását készítse
elõ. Útközben megállt Lekencénél
(Szászlekencénél), hogy az erdélyi
rendek által Báthory Zsigmond beBeszterce
hozatalához szükséges teendõket
készítse elõ. A lekencei táborból
Székely Mózes, mint a Báthory Zsigmond fogadására felállított had kapitánya 1601. március
4-én levelet írt a besztercei bírónak, hogy a sereg ellátásához szükséges élelmet küldje meg
a sereghez, mely levelet szó szerint újból közreadom:
„Prudens et circumspecte domine, stb.
Kévánsága szerint való sok jókat s jó szerencsét kívánok kegyelmednek.
Vagyon értésére tudom kgnek, hogy az szükség mostan azt kivánja, hogy ez hadat, melyet urunk õ felsége eleiben ide Besztercze tartományára szállítottunk vala, mostan azokat
mind lovagot, gyalogot ide Bethlen felé szállítsuk. Miérthogy pedig ez tartomány igen szûk
hely és élés nélkül magok is szûkölködnek, nem hogy hadat tartanának; más az, hogy mint
táborban immár az seregek széllyel való falukra nem oszolhatnak és elõbb-elõbb nem járhatnak, hanem helyben kell maradniok, és itt veszteg lenniek: azért mindenfelõl az körülvaló tartományokból ide élést kell szolgáltatni, melyet megérthet kgd az Csáki uram levelébõl is. Kgd azért ezeket értvén, mindjárást onnat az Besztercze tartományból, kik kgtekhez
tartozók, minden halogatás nélkül küldjön ezer köböl zabot, ötszáz öreg köböl lisztet, 25 vágóökröt, sót és húsz szalonnát, s kétszáz tyúkot. Ezeket kgd igen hamar mindjárást küldtönküldje, mert az seregek már ide szállottak, itt pedig csak két napi élést sem talál, azért se napot, se órát ne múlasszon kgd, hanem ezeket mindjárást küldtön-küldje.
Datum ex Lekencze, die 4. Martii, anno 1601.
Servitor vicinus
Moyses Zékely
Capitaneus”346
Székely Mózes 1601. március 17-én Szamosújvárról Ioanni Budaki besztercei bírónak újból levelet írt, hogy a Báthory Zsigmond fejedelem visszahozatalát váró had számára az élelem szállításával kapcsolatosan további pontosításokat rögzítsen. Székely Mózes levelébõl
kitûnik az, hogy a jó gazda módjára intézkedik a fejedelmi hadak ellátásáról. Megköszöni a
besztercei bírónak az eddigi fáradozásait, de ezen túl azt is érdemes feljegyezni és rögzíteni
az utókor számára, hogy a beküldött élelmiszerekrõl elismervényt (a mai bonyolultabb világunkban úgy írnánk, hogy nyugtát, számlát) állított ki. A másik fontos dolog, amit az alábbi
levélbõl érdemes kiemelni, az, hogy Székely Mózes arra kéri a besztercei bírót, hogy a megmaradt élelmet vitesse vissza a városba, illetve egy részét Szamosújvárnémetibe, nehogy a
kóborló idegen hadak elvigyék.
„Prudens et circumspecte domine stb.
Egészséges bódog életet, sok jó szerencséket kévánok kdnek megadatni.
Errõl kelletik kdnek írnom, hogy az mennyit az élésben kd eddig beszolgáltatott, annak
számát kd is tudja, Bornemissza Gáspár uram is czédulát és jegyzést adott róla kegyelmednek. A mi pedig még hátra vagyon benne, kd bátor se búzát, se lisztet többet ide most ne
küldjön, elég vagyon itt afféle az szükséghez képest. Hanem a mennyi zab hátra vagyon, azt
209
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épen, hiány nélkül és fogyatkozás nélkül föligazítván és szedetvén, száz öreg köblöt az városban vitessen be kd, és az legyen ott ezutánra mikor az szükség kivánja; közel való falukra kelletik szállanunk, legyen akkorra; falukon kd azt ne tartsa, mert az moldvai had ha beérkezik, elveszi erõvel is, hanem vitesse az városban kd azt tartsa ott. Az többit penig azon
az száz öreg köblön kívül mindenestûl ide szolgáltassa és hozassa kd mindjárást UjvárNémetibe, mert az hadakat itt körül kell tartanunk; küldtön küldje ide az zabot. Kegyelmedet pedig arra is kérem, hogy valamely órában urunknak õ felségének vagy Tholdy uramnak
levele jut Moldvából, a posta mellé kd mindjárást egy emberét adván melléje, postán küldje ide Ujvárban hozzám, ha pedig oly ember hozná, ki posta nem volna õ maga, hanem azok
járó-kelõ lenn, úgy küldenének levelet tõle, azt is kd ne késleltesse, hanem mindjárást attúl
el vévén maga szolgájátúl postán küldje meg kd nekem, kit jó néven vehessek kdtõl.
Datum ex arce Szamosújvár, die 17. Martii anno 1601.
Servitor vicinus
Moyses Zekely
Capitaneus347
Székely Mózes fenti két levelébõl egy nagyon fontos következtetést lehet levonni, azt,
hogy az õ becsületes erdélyi világa olyan messzire van Giorgio Basta, Mihály vajda, a Habsburgok, a törökök, tatárok, moldvaiak, havasalföldiek, kozákok, rácok stb. katonáinak, zsoldosainak magatartásától, mint, ahogy szokták mondani a távolságról, Makó, Jeruzsálemtõl.
Báthory Zsigmondot Besztercén nagy örömrivalgással és díszlövések közepette fogadták, majd Székely Mózes fegyvereseivel együtt négy nap múlva bevonultak Kolozsvárra. Báthory Zsigmondot 1601. március 27-én Kolozsváron a Fõ téri székesegyházban az erdélyi
rendek egyhangúlag megválasztották és újból beiktatták Erdély fejedelmének.
Báthory Zsigmond megbízásából Székely Mózes fegyveresei élén megindult Szamosújvár vára bevételére, de a Habsburgok által kinevezett Ribis Sigfried harc nélkül feladta a
várat és átadta a törvényesen megválasztott (igaz már sokadszor) erdélyi fejedelemnek.
Szamosújvár bevétele után Székely Mózes katonáival együtt 1601. áprilisában Báthory Zsigmond fejedelem megbízásából Csíkszékbe ment, hogy büntesse meg Báthory András fejedelem gyilkosait. „Sigmond a csíkiakra küldé Székely Mósest, hogy õket az Cardinál haláláért megbüntesse: dúlatá, öleté Székely õket. Ez Móses szentelt vitéz volt, kit István király
Lengyelországban szentelt volt fel.”348 Székely Mózes elsõsorban Báthory András fejedelem
gyilkosait és kirablóit ment megbüntetni. Ezt az eléggé el nem ítélhetõ tettet azonban nem
a XXI. század emberének gondolkodásmódja szerint kell felfogni, mert igaz, hogy még
Enyedi Pál is krónikájában megjegyzi, hogy ez a Székely Mózes szentelt vitéz volt, akit Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem szentelt fel, de ezeket a korba beágyazva kell
megérteni. Ilyenkor mindig oda fogom fûzni, hogy Árpád-házi szent királyaink is cselekedtek hasonló tetteket. Visszatérve a csíkszéki büntetõ akcióra, azt azért nem árt hangsúlyozni, hogy a Habsburgok már közel száz éve mindig megpróbáltak éket verni magyar és magyar közé, hogy ily módon tudják megszerezni a Magyar Királyságot és annak részét, az Erdélyi Fejedelemséget. Ebbõl a sajnálatos testvérharcból a magyarok és székelyek húzták a
rövidebbet. Ami Ribis Sigfried zsoldos kapitányt illeti, nagyon érdekes momentuma az erdélyi történelemnek, hogy mivel a kapitánynak elege lett Basta kegyetlenkedéseibõl, amelylyel az erdélyi magyarokat, székelyeket, sõt még a szászokat is sújtotta, átállt Báthory Zsigmond oldalára, s annak ellenére, hogy német nemzetiségû volt, tulajdonképpen szembefordult a prágai udvar politikájával. Ribis Sigfriedet késõbb más zsoldosok is követték, például az angliai zsoldosok közül a világhíres utazó, John Smith is átállt, akirõl külön cím alatt
bõvebben fogok majd értekezni. Ribis Sigfriedet még ebben az évben Báthory Zsigmond
megtette Marosújvár kapitányának.
Székely Mózes életének ebbõl a korszakából tudunk meg egy külföldi eredetû, de erdélyi vonatkozású feljegyzést. Az Itáliai Állami Levéltárban található egy irat:1601. április 2-i
keltezéssel Prágából egy nagyon érdekes levelet küld Consimo Concini titkárának, Belisario
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Vintanak, melyben Erdélyre vonatkozó hírekrõl tudósít. Ebben a levélben Concini tájékoztatja titkárát arról, hogy Báthory Kristóf egykori testvére, Báthory István és fia meghalt,
majd megemlíti Székely Mózest is, aki Báthory Zsigmond visszahozásán fáradozik. Ami nagyon különleges, az a Székely Mózesnek adott titulus, ugyanis „fejedelemnek vagy hercegnek”, „principio Sekel Moses”-nek nevezik a firenzeiek. A firenzei Concini levelébõl azt is
megtudjuk, hogy Rudolf császár 6 ezer gyalogost, 4 ezer lovast és 10 ezer aranytallért adott
Mihály vajdának, hogy zsoldosai és pénze segítségével foglalja el Erdélyt a Habsburgok számára. Rudolf császár arra intette Bastát, hogy béküljön meg Mihály vajdával, mert így
együtt el tudnák foglalni Erdélyt, amit a levélíró egyébként kétségbe is von levelében.
Ugyancsak ebbõl a levélbõl tudjuk meg, hogy Giorgio Basta arra készülõdik, hogy Erdélybe
menjen 2 ezer magyar hajdú és 800 vallon (belga) lovas kíséretében. Az erdélyi országgyûlés küldötte, Kakas István meghallva azt, hogy a Habsburg-udvarban Erdély újból való megtámadását tervezik, megváltoztatja eddigi közölnivalóját. (Az igazság az, hogy más források
szerint Rudolf császár egyszerûen kiutasította az erdélyiek küldöttét.)349 Több forrásból is
egyértelmûen kiderül, hogy Rudolf császár 6000 vallon (francia nyelvû belga) zsoldost toboroztatott, akiknek vezetésével Giorgio Basta generálist bízta meg. A vallon zsoldosok Európa-szerte híresek voltak kegyetlenségükrõl és kíméletlen, embertelen magatartásukról. A
vallon zsoldosok segítségével hajtották végre például a protestáns hiten lévõ emberek ellenére elkövetett tömegmészárlásokat. A prágai udvarból 1601. április 4-i keltezéssel írt adománylevelet találhatunk, melybõl megtudhatjuk, hogy Mihály vajda Rudolf császártól a sziléziai Kynsburg uradalmát kapta meg, hûsége és Erdélyben 1600-ban (miriszlói csata) elszenvedett veresége jutalmául. Vagyis egyértelmûen látszik az, hogy a Habsburgok mindenképpen meg akarták szerezni Erdélyt, katonák és pénz biztosításán kívül még adományokkal is segítettek bárkit, aki birodalmukhoz csatolhatta Magyarország maradék részét.
Báthory Zsigmond beiktatása után igyekezett gyorsan rendbe tenni Erdély ügyeit, követeket küldött Rudolf császárhoz ugyanúgy, mint a török szultánhoz. Míg Rudolf átkozódások közepette kitiltotta az erdélyi követeket Prágából, a pogánynak mondott török szultán
fogadta Torma Kristófot és Toldy Istvánt. Rudolf császár támadási szándéka miatt Báthory
Zsigmond is csak az önvédelem megszervezésére gondolhatott, ezért 1601. június 3-ra, pünkösd másodnapjára Kolozsvárra országgyûlést hívott össze, melyen a rendek elrendelték az
általános hadfelkelést. Báthory írt a budai pasának és Jeremia Movila moldvai vajdának,
hogy seregeikkel segítsenek az erdélyieken. Az erdélyi rendeket felkérte, szálljanak fegyveresen a kolozsvári táborba, hogy a betolakodó idegenektõl védjék meg az országot.
A megtévesztéshez nagyon értõ, ravasz Mihály vajda azonban leveleket hamisított Báthory Zsigmond nevében a magyarországi török basákhoz, hogy köszöni szívességüket, de az erdélyi sereg elég erõs magában is megküzdeni a németekkel, segítségüket tartsák fenn más alkalmakra, sõt a hamisított levelek mellé még ajándékokat is küldött a basáknak. Mihály vajda cselvetése annyira sikerült, hogy a basák valóságosnak találták a hamis levelekben foglaltakat, és nem indultak meg az erdélyiek megsegítésére. Mihály vajda egyébképpen levélben
a székelyeket is felkérte, hogy álljanak pártjára és ne segítsék Báthoryt, õ ugyanis nem garantálja a székelyek tömegeinek szabadságjogait, míg a vajda és Rudolf császár továbbra is készek megadni a székelyek õsi jogait. Mihály vajda és Basta a magyarországi a hajdúkat is megtévesztette azzal, hogy amikor hadba hívásukról beszéltek, nem az Erdélyi Fejedelemség elfoglalását emlegették, hanem azt, hogy Havasalföld elfoglalásáért szállnak hadba.
Székely Mózes és Makó György székely seregei meg is jelentek a kolozsvári táborban,
ahová hamarosan megérkezett Jeremia Movila moldvai vajda 3000 kurtánja (lovas katonája), a török basa 200 tatárja, majd ezt követõen kezdtek gyülekezni az erdélyi nemesi hadak
is. Egész június hónap folyamán az erdélyiek Kolozsvár mellett, Szamosfalván táboroztak.
A táborozás alatt szép csapatzászlókat csináltattak, ezek közül a két fõvezérnek, Székely
Mózesnek és Csáky Istvánnak is külön-külön. Székely Mózes zászlaja híven tükrözi Székely
Mózes székelységhez való tartozását, hiszen a zászló két szélsõ sávja égszínkék színû selyem
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volt. A kék szín ugyanis a székelyek hagyományos színe, ilyen színû az õsi székely zászló, de
ilyen az õsi székely településeknek, városoknak címerpajzsa is. Székely Mózes zászlaját alakja szerint kornétának is nevezik. A középsõ sáv ezüstös színû selyembõl készült, melyre rá
volt hímezve nevének kezdõbetûje is: Z M (vagyis a mostani helyesírás szerint Sz M). A székelyek nem jelentek meg nagy számban sem az egyik, sem a másik oldalon, ami érthetõ egyrészt Mihály vajda és Basta korábbi tevékenysége miatt, de Báthory Zsigmond oldalán sem
másrészt, ami teljesen érthetõ, mert épp Báthory nevéhez fûzhetõ az a gyalázatos tett, hogy
1595. szeptember 15-én oklevélben garantált õsi szabadságukat az erdélyi magyar nemességre bízva, alig néhány hónap elteltével visszavonta. Ettõl függetlenül Báthory mellett elég
szép számú had gyûlt össze Szamosfalvára, ahol Székely Mózes és Makó György székely kapitányok is szép számú fegyveressel jelentek meg. A fejedelem „összegyüjtötte gyalogosait
és lovasait, olyan nagy számban és úgy felfegyverkezve, ahogy az Erdélytõl kitelt; 60 nagy
ágyút is vitt magával nagy pompával.”350
Báthory nem akarta szándékosan, hogy az erdélyi hatalomért a továbbiakban háború
folyjék, ezért Gyulaffy Léstárt követségbe küldte Giorgio Bastához, azzal a szándékkal,
hogy kíméljék meg Erdély népét a nyomortól és felesleges vérontástól, az ellenségeskedést
pedig fejezzék be. Basta azonban elutasította a békeajánlatot, ugyanis õt azért fizette a
Habsburg császár, hogy Erdélyt elfoglalja. Báthory Zsigmond a sereg élére két egyenrangú
vezért nevezett ki, az Erdélyi Fejedelemség hadseregének vezetésére, Székely Mózest és
Csáky Istvánt. Báthorynak ez a lépése, mint késõbb kitûnik, végzetes lesz az erdélyi hadsereg számára, ugyanis a két egyenrangú vezérnek megtett parancsnok egymással versengeni
és vetélkedni kezdett. Csáky István, aki az erdélyi magyar nemesek közül kiemelkedõ vagyont szerzett, azt állította, hogy õ a rátermettebb a vezetésre, ugyanis az õ õsei voltak, akik
Árpád fejedelem mellett a hét vezérrel együtt jöttek be a honfoglaláskor és a hét vezér egyikétõl, egyenesen Szabolcs vezér Csák nevû fiától eredeztette õseit. Csáky sértegetéseire válaszul Székely Mózes azt üzente vissza, hogy az õ õsei sem alacsonyabb rendûek semmivel
sem, és õt sem a gólya költötte. Krausz György szász krónikás szerint: „Az erdélyiek vezére
Székely Mózes volt, ez azt mondotta, hogyha az égboltozat lezuhanna, a lovasok kopjái fel
tudnák tartani, hogy ne hulljon a földre.”351 Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy
a szász krónikás kijelentése, hogy Székely Mózes volt az erdélyi hadsereg egyedüli vezetõje
– más krónikások leírásával ütközik abban, hogy az erdélyi hadseregnek ekkor nem csak
egyedül Székely Mózes volt a vezére, hanem mellette teljes joggal ott volt Csáky István is.
Rudolf császár ennél sokkal körültekintõbben járt el,
mert az Erdélyt megtámadó seregek fõvezérségét Giorgio
Basta zsoldosvezérre bízta, alárendelve Mihály vajdát is a
fõvezérnek.
A Rudolf császár által Erdély elfoglalásával megbízott
Mihály vajda és Giorgio Basta zsoldos seregei – fegyvereseiknek létszáma 20.000 fõt tett ki – 1601. június 10-én
már Szatmár mellett táboroztak, ahonnan a havasalföldi
vajda július 19-én Majténynál kelt levelében arra kérte a
székelyeket, hogy jöjjenek harcolni Rudolf uralmának
megvalósításáért. Báthory Zsigmond csapatai is elindultak 1601 július folyamán Szamosfalváról Zilahon keresztül Tasnádra. Az erdélyi sereg Tasnádról Goroszlóra vonult, hogy állítsa meg Giorgio Basta és Mihály vajda zsoldos seregeit. Goroszlónál 1601. augusztus 3-án Báthory
Zsigmond seregei és Basta, illetve Mihály vajda seregei
összetalálkoztak, ami után elkezdõdött az erdélyi történelem egyik súlyos vereséggel járó csatája. Amint már fenMagyar tüzérség
nebb említettem, Báthory fejedelem az erdélyi sereg ve212
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zetését két egyenrangú vezérre, Székely Mózesre és Csáky Istvánra bízta, de a két egymással vetélkedõ hadvezér nem mûködött együtt a csatában, hanem külön-külön próbálta legyõzni a betolakodók seregeit. Ahogy 1601. augusztus 3-án reggel elkezdõdött a csata, a két
tábor – az erdélyiek és a zsoldosok tábora – egymással farkasszemet nézve, lóháton figyelte
az eseményeket, de egyik sem támadott, csak a tüzérség ágyúi szóltak egész nap. A lovasok
és gyalogosok egész nap farkasszemet nézve fegyveresen egymást nézték, a tûzõ napon. Székely Mózes az erdélyi sereg ágyúit irányította és egy halomról mintegy kétszáz tüzérrel lõtte Basta és Mihály vajda zsoldosait. Basta tüzérsége az erdélyieknél egy jóval alkalmasabb
magaslatról lõtte az erdélyieket, de a két csapat ágyúzása nem sok kárt tett az egymással
szemben állóknak. Basta, aki nagyon jól értette a cselvetés és a megtévesztés harcmûvészetét, délután 4 óra körül úgy tett, mintha befejezné erre a napra a hadakozást, leszállt a lováról és a sátrába ment, mintha megpihenne. Erre a sátorfelhúzási mûveletre az erdélyiek
azt hitték, hogy arra a napra már Basta nem akarja a csata folytatását, ezért egy órányi várakozás után Báthory Zsigmond kiadta a parancsot, hogy szálljanak le lovaikról és térjenek vissza a táborba, a Székely Mózes által irányított ágyúkat pedig a halomról vonják be a táborba. „Mindenki leheveredett tehát, nyugalomra meg étkezéshez, s mivel egész nap a forró napon fegyverben állottak, kiki fel akarta magát üdíteni étellel-itallal. Ezt az ellenség, amelyik
egész nap pihent, észrevette, rátört az erdélyiekre, váratlanul táborukra rontott, megtámadta õket; elsõbb is a várhoz sietett, azt hamar hatalmába kerítette és még mielõtt az erdélyiek csatarendbe állhattak volna, már meg is futamitották õket a magyar hajdúk.”352 Az erdélyiek hadmozdulatát észrevéve, Basta azonban azonnal elrendelte a támadást. Elõször a Mihály vajda vezénylete alatt álló magyar és rác hajdúk rontottak az erdélyiekre, majd Basta
vértesei is megindultak. Az erdélyiek az elsõ meglepetésbõl felocsúdva ellentámadásba
mentek át és vitézül ellenálltak a zsoldosoknak. Székely Mózes maga, aki az erdélyi sereg
tüzérségét irányította, fegyveres gyalogságával, tüzéreivel és ágyúival a halmot visszafoglalta, majd elkezdte lövetni a zsoldosokat. Székely Mózes katonái keményen és bátran ellenállottak a zsoldosok ostromának, de amint Basta újabb és újabb csapatokat vetett be, az erdélyiek leszorultak a halomról. A kis erdélyi csapat végig halált megvetõ bátorsággal küzdött
az aránytalanul nagy túlerõvel szemben és sorozatosan lõtték a zsoldosokat, nagy veszteséget okozva soraikban, még Basta mellvértjét is átfúrta egy golyó, de a zsoldosvezér nem sebesült meg. Mikó Ferenc krónikája szerint a csata döntõ mozzanata az volt, amikor „támada az lator hajdúság.” Basta csapatai újabb és újabb rohamainak a kis erdélyi sereg azonban
nem tudott ellenállni, és végül feladta a csatateret. A goroszlói ütközetben mintegy 2000
ember halt meg a csatatéren és Báthory serege elveszítette sátrait, tábori felszerelését és 45
ágyúját, ami a zsoldosok birtokába jutott. „A fejedelem és a nemesek mindén ágyúja meg
kincse, gazdagsága odaveszett, elpusztult, mert úgy indultak hadba, mintha nem csatába, hanem mennyegzõre készülnének.”353 A legnagyobb veszteség mégis az volt, hogy az öldöklõ
csatában 2000 ember halt meg, akiknek jelentõs része magyar volt.
Érdekes momentum, amikor a két rabló zsoldosvezér, Giorgio Basta és Mihály vajda
összevesznek a goroszlói ütközet után a szép erdélyi zászlókon. Ezek a zászlók azonban végül Prágába kerültek, a rablók fõnökéhez: „A díszes hadi zászlók nagy feltûnést keltettek
Prágában. A szász választófejedelem egyik épen ott idõzõ mérnökkari tisztje (Puchner
György) le is festette azokat fejedelme számára, a mely a drezdai kir. könyvtárban mai napig is fennmaradván, érdekesen mutatja azt a nagy színpompát és változatosságot, a mit az
erdélyiek a hadi jelvényekkel kifejtettek. A drezdai codexben lefestett eme zászlókat színnyomatban közli a Turul 1891. évf. 1. füzetében, a hol Mika Sándor ismerteti õket >>Erdélyi hadi zászlók 1601-bõl<< …Bethlen 130 zászlót említ.”354
Báthory Zsigmond fejedelem a vesztes csata után Dés felé menekült, ahol Székely Mózessel, Csáky Istvánnal és Gyulafy Lászlóval közösen tanácskozást tartottak arról, hogy mit
cselekedjenek Erdélyország helyzetével kapcsolatosan. A tanácskozáson abban állapodtak
meg, hogy Báthory Zsigmond és Csáky István kíséretükkel együtt Moldvába megy, hogy kér213

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 214

jen segítséget az idegenek támadása ellen a moldvai vajdától és török Portától, illetve a tatároktól, Székely Mózes pedig ezalatt az idõ alatt szedje össze a széthullott erdélyi sereget
és szervezze újra. A tanácskozást követõen Székely Mózes kezdte összeszedni az erdélyi sereg maradványait, elõször Kolozsvárra vonultak vissza, majd késõbb az ország fõvárosába,
Gyulafehérvárra, ahol az öreg Borbély Györggyel közösen tovább gyûjtötte az erdélyi seregeket, oltalmazva a déli és nyugati határokat, hogy sikeresen tudják felvenni a további harcot az idegen betolakodókkal. Báthory Zsigmond ez alatt az idõ alatt elfogatta Mihály vajda feleségét és fiát Besztercén, ami nem volt éppen lovagias tett a részérõl, fõleg ami Stanca asszony illette, majd Moldvába menekült megszervezni Erdély megsegítését. Báthory
Zsigmond a goroszlói vereség után belátta: a székelyek tömegeinek támogatása nélkül Erdély felett tartós uralmat senki nem tud biztosítani, ezért már 1601. augusztus 9-én tudatta
a székelyekkel, hogy amíg él, vissza fogja adni a székelyek õsi szabadságjogait.355 Báthory
Zsigmond ezalatt igyekezett rendezni az Erdélyi Fejedelemség helyzetét a török Portával,
Báthory követei Isztambulban már 1601. augusztus 11-én megszerezték a török szultán jóindulatát, aki szultáni szerzõdéslevelet állított ki Isztambulban.
A goroszlói vitatkozás ellenére Giorgio Basta és Mihály vajda egy darabig még együttmûködött Erdély elfoglalásában és egyúttal kifosztásában. Ami a goroszlói ütközet utáni napokat
illeti, Erdély történelmének legsötétebb napjai, amikor sorra kirabolják, megsarcolják az erdélyi magyar és szász városokat, felgyújtják és kirabolják az emberek házait, és az erdélyi magyarokat, szászokat függetlenül attól, hogy szegény vagy gazdag, gyermek vagy felnõtt, fiatal
vagy öreg, halomra gyilkolják. Azért, hogy nehogy egy erdélyi székely vagy magyar ember elfogultságával vádolhasson bárki, amikor ezekrõl a borzalmakról írok, hosszabban fogok idézni az erdélyi szász krónikás, Georg Krausz krónika szövegébõl, hiszen etnikailag a németekhez tartozó Krauszt gondolom senki sem vádolhatja ún. „magyarkodással”, mely kifejezést a
XX. század magyarellenes (egyébképpen magyarul író, de lelkükben, szívükben nem magyar)
értelmiségi körei találták ki. A mértéktartó Krausz azonban nem tudja megállni, hogy ne írja
le részletesen azokat a borzalmakat, amit az erdélyi emberek át kellett éljenek: „Miután így az
erdélyieket teljességgel megfutamították, Básta György és Mihály vajda seregükkel bevonultak Erdélybe, Kolozsvár alá tértek, a városnak 20.000 magyar forinttal és 100 [hordó] borral
kellett magát kiváltania, hogy épen maradhasson. Medgyesnek, Besztercének és Brassónak
sok pénzzel meg ajándékkal kellett a zsarnokokat kiengesztelnie. Básta népe azután Segesvár
alá vonult, és a város teljes elpusztításával fenyegetõzve, óriási összeget követelt. A hajdúk
nagy tömegben álltak a város elõtt, felgyujtották a majorságokat, megrohamozták a Malomutcai kaput. Mivel az ellenség és a zsarnokok úrrá lettek az országon, és a fejedelem elhagyta
Erdélyt, a város, hogy a végsõ pusztulást elkerülje, a vallónoknak, hajduknak és Bocskay
[Bocskai István valójában azonban nem vett részt ebben a belháborúban] népének sokezer forintot fizetett és úgy eladósodott, hogy több mint 50.000 forint adósságot kellett csinálnia.
A hadinép az egész országot bejárta, rabolt, fosztogatott, gyujtogatott, megsarcolta a falvakat, sok pénzt vett el tõlük, mégis nagy károkat okozott nekik: a jószágot nagy csapatokban hajtották el, így a köznép olyan nyomoruságba jutott, hogy éhség és bánkódás közepette kapával kellett a földet forgatnia, hogy valamit termelhessen magának; ezért a kapákat
Básta ekéjének és a taligákat Básta szekereinek nevezték. Olyan szegénység és nyomoruság
volt az idõtájt, hogy le sem írható.”356
Georg Krausz igen találóan nevezte el az élve maradt erdélyi emberek által ló nélkül vontatott ekéket Basta ekéjének és az igavonó állatok nélkül maradt, emberek vontatta szekereket Basta szekerének. Az a kimondhatatlanul nagy pusztítás, amit Giorgio Basta és Mihály
vajda német, vallon, rác és magyar zsoldosai végeztek, évszázadokra emlékezetébe véste a
pusztulásból megmaradt erdélyi magyaroknak és szászoknak Basta szekerét. Az anyagi pusztulás mellett azonban az emberek elpusztítása még sokkal nagyobb méreteket öltött, ekkor
pusztulnak ki egész magyar és szász lakta falvak, hogy késõbb a munkaerõ biztosítása érdekében Havasalföldrõl, Moldovából és Szerbiából hozzanak be jobbágyokat, akiknek a bete214
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lepítésével elindítottak egy olyan folyamatot, ami hozzájárult ahhoz, hogy Erdély addig többségében magyarok, székelyek és szászok által lakott népessége helyett a Kárpátokon túlról
származó emberek egyre nagyobb százalékot tesznek ki az ország össznépességébõl.
A borzalmas és embertelen pusztítás, amelyet a goroszlói ütközet után a zsoldosokból és
kegyetlen martalócokból álló, emberségükbõl kivetkõzött, embernek nem nevezhetõ lények
véghezvittek az erdélyi emberekkel, késõi korok emberei csak megdöbbenéssel tudják leírni.
Akár a korabeli krónikások, akár a késõbbi korok történelemmel foglalkozó emberei olvassák ezeket a tudósításokat, csak a döbbenet hangján tudnak megszólalni. Dr. Szádeczky Lajos jeles történész – aki XVI. századi történéseket alaposan feldolgozta –, sem tud indulat
nélkül, mértéktartó, elfogulatlan elemzést írni, mint ahogy nagyon sok más, jó érzésû ember
sem. Az õ szavait is bõvebben fogom idézni, mert én magam sem tudok érzelem nélkül, hideg szakszerûséggel ezekrõl a tettekrõl beszélni: „A goroszlói ütközet után Mihály vajda csapatai el kezdték felprédálni Erdély településeit, mindenfelé szétbocsátotta embereit zsákmányolásra. Enyedet, Fejérvárt s a közbe esõ falvakat iszonyú pusztítással, égetéssel, öldökléssel látogatták meg oláhjai, ráczai, prédalesõ hajdúi, a kiket Rácz György vezérlete alatt a
miriszlai úton a bosszúállás istenostoráúl arra a vidékre küldött. […] aki el nem menekült
elõlök, vágták, ölték, a várost kirabolták, a várat s a fejedelmi palotát kifosztották, a palota
díszítéseit, szobrait, faragványait, címereit szétrombolták; aztán neki estek a gazdag országos
levéltárnak, a hol az ország legbecsesebb s egyesek legfontosabb okiratai õriztettek, azokat
szétszórták és darabokra vagdalták. Még ezzel sem elégedve meg, szentségtelen kézzel a fejedelmi templomban is vandál módon garázdálkodtak, a szentek képeit összetörték és vagdalták, az oltári szentséget a földre tiporták s végül (az élõk és szentek után) a holtakat sem
kímélve, feltörték a templomban lévõ sírboltokat, koporsókat s a fejedelmek s mások porladó hamvait feldúlták, szétszórták s a koporsóikban talált értékes tárgyakat (arany, ezüst gombokat, boglárokat, csattokat, kardokat, stb.) elrabolták.
Hunyady János díszes sarkophágját sem kímélte istentelen kezük, annak dombormûvekkel ékesített erõs kõtábláit szintén bezúzták, a dicsõ hõs hamvait megbolygatták s a porladó
hamvat között talált ékszereket, drágaságokat elrabolták. Többek között egy magában nagy
értékû buzogányt is találtak a Hunyady János koporsójában, mellyel a fosztogatók egyike
(egy hajdú) késõbb Magyarországra kerülvén, Õrsi Péternek, az esztergomi kapitánynak
akart kedveskedni; de az felháborodván a gonosz tett felett, hogy Magyarország legdicsõbb
hõsének nyugvó porait megrabolta (Bethlen Farkas szerint) kezét lábát összekötve az esztergomi hajóhídról a Dunába dobatta, miután elõbb a buzogányt is a Duna hullámárjába temette, azzal a mondással, hogy sem õ, sem más nem méltó ily hõs buzogánya viselésére.”357
Ami a legszomorúbb ezekben a borzalmas történésekben, hogy az Erdélyt anyagilag kifosztó, az erdélyi embereket halomra gyilkoló martalócok között nagy számban a fõ tettesek éppen saját testvéreink, akik magyarok voltak. Nem tudom, hogy az emberiség sok népe közül hány ilyen nép van, aki saját embertársai, nemzettársai közül ilyen kegyetlen tudott
volna lenni. Persze van egynéhány ilyen nép, de minket az nem boldogít, hogy például Pol
Pot kambodzsai, XX. századi semmirekellõhöz hasonló emberformájú lényekhez hasonlóan, nemzetünk tagjai is követtek el ilyen szörnyûségeket. Ez a gyilkolási sorozat több mint
egy éven keresztül folyt, s annyira meggyérítette Erdély lakosságát, hogy teljes vidékek néptelenedtek el. Basta és Mihály vajda zsoldosainak együttmûködése nem tartott sokáig, mert
a két zsarnok egymást vádolta a gyilkolási sorozatért. Basta azzal vádolta Mihály vajdát,
hogy Erdély romlására tör azzal, hogy hajdúinak szabad rablást engedett, holott Rudolf császár nem egy elpusztított országot akar megszerezni, hanem neki egy virágzó tartomány kell.
Basta nem értett egyet azzal, hogy Mihály vajda továbbra is Erdélyben hatalmon maradjon,
ugyanis neki olyan instrukciója volt Rudolf császártól, hogy Mihály vajda menjen Havasalföldre csapataival együtt.358 Mihály vajda pedig megsértegette Bastát azzal, hogy ne feledje
azt, hogy õ csak egy szolga Rudolf udvarában, míg õ Havasalföld vajdája.
Mihály vajda több vasat is a tûzben akart tartani a hatalom megragadásáért, ezért több,
215
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egymásnak ellentmondó levelet írt, hogy egyrészt fogságba esett családját kiszabadítassa, másrészt, hogy bizonyítsa hûségét a török Portának, de ezek a levelek Basta kezébe kerültek, a törökök pedig e leveleket elküldték Rudolf császárnak, aki elhatározta a vajda megöletését.
Minden valószínûség szerint lehetett egy titkos beszélgetés Rudolf császár és Basta között arra vonatkozóan, hogy ha Mihály vajda továbbra is gyanúsan viselkedik a Habsburg-hatalom
szempontjából, akkor õt el kell távolítani a hatalom közelébõl. Basta a hóhéri munkát Beauri
Jakab vallon zsoldos kapitányra bízta. Beauri 300 vallon zsoldos kíséretében 1601. augusztus
19-én reggel a Torda melletti Keresztesmezõn, Bastával megbeszélve az utolsó részleteket Mihály vajda meggyilkolásával kapcsolatosan, Mihály vajda sátorához ment. A vallon zsoldosok
betörtek Mihály vajda sátorába és azonnal megtámadták az éppen öltözködõ vajdát. Mihály
vajda még védekezni akart, mellette azonban nagyon kevés híve volt a közvetlen közelben –
egy fiatal magyar tiszt próbálta megvédeni pl. –, de a túlerõ miatt Beauri alabárdjával lesújtott, a többi vallon pedig összekaszabolta a vajdát. A kegyetlen, barbár zsoldosok Mihály vajda fejét is levágták és pellengérre tették. Ilyen kegyetlen és szomorú véget ért Mihály vajda
élete, aki a Habsburgokkal való barátkozásért azt kapta, amit sok magyar a szembeállásért.
Csak néhány magyar királyt és fejedelmet említve, látható, hogy a Habsburgok politikai magatartása minden eszközzel igyekezett a birodalom határait szélesíteni. Aki veszélyeztette ezeket a birodalmi törekvéseket, fiatalon és gyanús körülmények között halt meg. A magyarok
közül meg lehet említeni azokat a magyar királyokat és erdélyi fejedelmeket, akik ilyen gyanús körülmények között távoztak az élõk világából: Mátyás király, Szapolyai János, János
Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond, Bocskai István stb.
Basta igyekezett Kolozsvár bevétele után más erdélyi városokat is bevenni. Még augusztus hónapban elfoglalta Gyulafehérvárt, majd miután a várat vallon és hajdú katonákkal
megerõsítette, zsoldos hadseregével elindult Szeben után Fogaras felé, hogy foglalja el Brassót. Basta szétküldte hajdúit, hogy a többi erdélyi várost is hódoltassa meg Rudolf császár
számára, majd megtudva, hogy Báthory Zsigmond hatalmas sereggel elindult ellene, õ visszaindult Székelyvásárhely irányába, ahol abban reménykedett, hogy pártjára tudja vonni a székelyeket, akiknek megígérte szabadságjogaik visszaállítását. Basta 1601. augusztusában mintegy három hetet töltött a Székelyvásárhely melletti nyárádtõi táborban, ami alatt zsoldosaival feldúlta és kirabolta Vásárhelyen kívül a többi várost és erdélyi falut, Bogáthi János székelyvásárhelyi székely polgárt pedig felkérte, hogy toborozzon minél több székelyt Rudolf oldalán a seregébe. Bogáthi erõlködése azonban nem sok eredménnyel járt, ugyanis nem tudott jelentékeny számú székelyt Rudolf császár hûségére csábítani. Basta míg Nyárádtõnél
táborozott, zsoldosai feldúlták és felégették Székelyvásárhely kastélyszerû kolostorát
Báthory Zsigmond miután a török szultán képviselõitõl bíztatást kapott Erdély függetlenségének visszaállítására, 1601. augusztus 21-én kiáltványt fogalmazott meg az erdélyiek részére, melyben tudatta az otthon maradottakkal, hogy Bakó nevû helységbõl hamarosan el
fog indulni erdélyi, moldvai, havasalföldi, török és tatár katonái élén Erdély felszabadítása
céljából, és vissza fogja adni a székelyek õsi szabadságjogait. Báthory Zsigmond Moldvába
való menekülése után, megtudva, hogy a török Porta jóindulattal van iránta, csapatai élén elindult Erdélybe, ahol Brassó városa megnyitotta kapuit. Báthory csapatai élén 1601. augusztus 31-én Brassó városa alá érkezett, ahol a brassóiak örömmel fogadták. (Egyes krónikások
szerint ez az esemény szeptember elején történt.) Báthory 1601. október 2-án átvette a török
szultán által kiállított szerzõdéslevelet (athnámét) és a fejedelmi címéhez szükséges jelvényeket, melyeket Szülejmán csausz hozott Brassóba. A brassói szászok jóindulattal voltak Báthory fejedelem iránt, igyekeztek a fejedelmet mindenben segíteni, jelentõs mennyiségû ezüstkészletet gyûjtöttek össze, hogy ebbõl pénzt veretve próbálják rendbe tenni az ország gazdasági helyzetét és elsõsorban biztosítani az erdélyi katonák és szövetségeseik részére az elégséges pénzügyi fedezetet az élelmiszer, fegyver, lõszer, ruha, zsold stb. költségeire.
Míg Báthory fejedelem Moldvában gyûjtötte csapatait, addig Csáky István a tatárok kánjához ment, kérve az erdélyiek megsegítését. Borbély György Temesvár felõl gyûjtötte össze
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az erdélyiek csapatait, akikhez három török basa is csatlakozott, majd elindult Gyulafehérvár felszabadítására, ahol Basta vallon és hajdú zsoldosai kegyetlenkedtek.
Székely Mózes ez alatt az idõ alatt összegyûjtötte az Erdély déli részén megmaradt magyar és székely csapatokat, akikhez a Szeben megyei Omlásnál 4000 fõnyi török sereg is csatlakozott „Székely Móses is sokat fárada a töröknek felhozásában, kiket utba is indittának,
el is hozván.”359 1601. októberében ugyanis a Habsburgok zsoldjában álló martalóc seregek
jelenléte miatt csak pusztán az erdélyi csapatokkal, azok ziláltsága miatt, nem lehetett volna Erdélyt felszabadítani. Lehetséges, hogy Székely Mózes csapatával csatlakozott Borbély
György seregéhez és együtt foglalták vissza Erdély fõvárosát, hiszen a szászok lakta Omlás
falu mindössze nagyjából 40 km távolságra van csak Gyulafehérvártól. Több krónikás is
megegyezik abban, hogy 1601. október vége felé Báthory Zsigmond fejedelem a magyarokon és székelyeken kívül törökökkel, tatárokkal, lengyelekkel, kozákkal, moldvaiakkal, havasalföldiekkel megerõsített fegyvereseinek létszáma a medgyesi táborban már elérte a
30.000 fõt. Ebben a jelentõs nagyságú seregben Báthory fejedelem oldalán ott találjuk Székely Mózest is, aki a fejedelemmel együtt megpróbálja felszabadítani az elfoglalt erdélyi várakat és városokat.
Amikor a székelyek megtudták Báthory seregeinek közeledését, szembeszállnak az országban szanaszét kóborló, Habsburg Rudolf pénzén felfogadott zsoldosokkal, a kurtánoknak
vagy kurtányoknak nevezett, Kárpátokon túlról származó lovas katonákkal. Basta Nyárádtõn
táborozó seregének egy részével mintegy 3000 fõre tehetõ rabló, kóborló és kegyetlenkedõ
kurtánokkal szállnak szembe Székelyvásárhely székely polgárai is, akik csekély számuk és
gyenge fegyverzetük ellenére igyekeznek megvédeni a városlakók életét és anyagi javait. „De
a Báthori Sigmond jövésének a hire elérkezvén, alá jöttünk vala lovak hátán, és itthon voltunk
a hogy éjjel a futó kurtánoknak az eleje elérkezék szinte éjfél korban, és a Szent Gyõrgy
utczára takarodék. Melyet midõn eszébe vett volna a város népe és itt benn lévõ kevés székely,
rajta kapdosának és az utoljában elhullatának. Végre megállapodának a kurtánok hogy megtérnének, és trombitát fútattak, de elhagyták esmét nem próbálának. Egy kis vártatván, már
hogy jól megviradott volna, és hát onnan ezer kétszáz kurtán jõ – a kis szõllön innen vagyon
már. De hamarsággal a poklos-utcza vége felé gyüle a mi kevés népe a városnak honn lõn, és
egy kevés székely; vala egy rosz gyalog dobjok és egy hitván bagazia zászlójok a székelyeknek,
de a város népének semmi sem volt.”360 Maga a krónikaíró Nagy Szabó Ferenc is kopját ragadott és édesapjával, illetve a többi székelyvásárhelyi, illetve környékbeli székellyel szembeszálltak a jóval nagyobb számban támadó zsoldos lovasokkal. A Székelyvásárhelyre rátörõ jónéhány kurtányt a székelyek legyõzték, de felismerve, hogy a kóborló zsoldosok számbelileg
fölényben vannak, igyekeznek egyezkedni, hogy ha a város környékét a kurtánok elhagyják, õk
sem harcolnak tovább ellenük. Az egyezkedéseket éppen a krónikaíró apja folytatja le a
kurtányokkal, akiket sikerül meggyõzni arról, hogy a város környékérõl vonuljanak Medgyes
felé. A szemtanú krónikaíró igen részletesen és szemléletesen számol be a székelyek sikeres
egyezkedésérõl: „apám és Bogáti kapának igen, mert ugyanis ha eszibe vehetik vala állapotunkat, azok négyannyi népet is olyant mint mi bizony megvertek volna könnyen. Végezik azért
azt, hogy leszállítsák õket Medgyesfalva mellé, és ott nyugodjanak a mig Báthori Sigmondtól
a követség megjõ, mert bennek is oda akartak követnek elmenni. Más napra kelve azért
elmenének”361 Basta rabló és fosztogató zsoldos kurtánjai ezzel a megegyezéssel azonban két
tûz közé kerültek, mert épp Medgyesen állomásozott az erdélyi hadsereg túlnyomó része. Az
erdélyi hadsereg éppen Székely Mózes által vezetett része pedig Medgyesrõl megindult egyenesen Basta nyárádtõi táborának. Basta nyárádtõi seregének java részét azonban sikerült
gyorsan visszavonja Székely Mózes hadainak támadása elõl és elmenekült Kolozsvár, majd
Dés irányába, csak a szanaszét kóborló kurtánok jártak pórul. „Székely Móses ezenközben tehát a Sigmond táborából tatárral és törökkel s katonával fel jött csatára; mivel õket hallotta
volt hogy jõnek; és azonnal lõn hirünk benne, hogy tehát Medgyesfalva igen ég, és a
kurtánokat kergetik és vágják. Azonban a várost is ellepi a tatár, török és magyar.”362
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Basta zsoldosainak egy része, köztük a kóborló kurtánok is elbújtak a vásárhelyi házakban, de a Székely Mózes vezette erdélyi hadsereg magyar és székely katonái mellett török
és tatár katonák is jöttek, akik elfoglalták Székelyvásárhelyt, a Habsburg-párti székelyeket
és a kóborló idegen zsoldosakat kegyetlenül megbüntették, majd ezt követõen a had zöme
Lekence irányába elvonult, hogy a menekülõ zsoldosokat is semmisítsék meg. Basta kóborló zsoldosai azonban olyan gyorsan elmenekültek, hogy Székely Mózes hadai ezeket nem
tudta utolérni „Azon az napon ez mind eltelék a nagy rettenetes vérontás és rablás. El is
mene a had, és Székely Móses õket szállitotta a Lekencze mellé, és ott háltak a nagy nyereséggel és rabbal. Bogáti János és az apám jó reggel oda menének, hogy Székely Mósessel
szembe legyenek a városi rabok felöll, hogy a töröktõl, tatártól vissza kérjék a városi népet;
de abban igen kevés haszon lõn. Kettõt fogtak elbocsátani bennek, azt is attyafiának mondotta lenni az apám, és azért bocsátották el a többi oda lõnek akkor.”363
A Habsburg-párti magyarokra és székelyekre nagyon dühös erdélyi katonák kegyetlenül
megbüntették a kollaboránsokat, átadták a törököknek, akik rabságba hajtották õket. Székely Mózes maga is személyesen büntetteti meg a Rudolf császárral és Basta generálissal
összejátszó Bogáti Jánost, aki nem is olyan rég megpróbálta a marosszéki székelyeket a
Habsburg-oldalra állítani. „Egykor Székely Móses hivatá Bogáti Jánost, és magok között õk
tudják micsoda contraversia volt, de egykor csak levágatá.”364
Székely Mózes Székelyvásárhely után hadával Beszterce irányába ment, ahol továbbra is
ûzni akarta Basta zsoldosait, de ezeket nem tudta utolérni, ezért megfordult az eddigi szerencsés hadjáratból és Báthory Zsigmond fõ táborával egyesült. „És elméne Besztercze felé azok a kurtánok után, a kik oda fogtak vala az elmult éjjel; de hiában, mert azok Dééshez
Bástához érkeztek volt immár. Megfordulván Székely Móses errõl a szerencsés csatáról, a
táborra menyen;”365 Más történészek szerint Székely Mózes a Beszterce szász széken lévõ
Nagydemeternél csatát vesztett a Basta generális által megbízott Rákóczi Lajos hajdúival
szemben.366 Várfalvi Nagy János pedig éppen az ellenkezõjérõl tudósít, kissé részletesebben
és dokumentumokra hivatkozva: „Lekencze mellõl Besztercze vidékére ment az elõle menekülõ kurtányok üldözésére, s ott a várost meglepvén, Básta híveit kegyetlenül megverte;
maga Rákóczy Lajos beszterczei várparancsnok is csak kevesed magával menekülhetett
Deésre.”367 Mihály János állításával épp ellenkezõleg számos kortárs krónikaíró úgy ír, hogy
Székely Mózes hadai a Rákóczy Lajos vezette hajdúsereget tönkreverték, ami miatt Rákóczy zsoldos hajdúinak maradványaival elmenekült Désre, Basta táborába. E krónikások
közül megemlíthetem: Enyedi Pál, Nagy Szabó Ferenc, Istvánffy Miklós, Krausz György nevét, de a késõbbi korok történetírói közül is megemlíthetem Bethlen Farkas és Kõvári László nevét.
Székely Mózes csapatai tehát véleményem szerint 1601. novemberében bevették Besztercét, mely fontos város védelmére a megbízható Vitéz Miklós kapitányt tették, 300 székely
katonával, akik közül 100 székely lovas, 200 pedig gyalogos katona volt. A besztercei gyõzelem után Székely Mózes seregével Tordára sietett, hogy csatlakozzon Báthory Zsigmond fejedelem fõtáborához, mely Kolozsvár városát akarta bevenni, ahová Basta zsoldosai befészkelték magukat. Báthory csapatai a Feleki-tetõ felõl ostromolták Kolozsvár jó magas falakkal és erõs bástyákkal megerõsített várfalát, de a folyamatos ágyúzás nem sok kárt tett a falakban. A sikertelen ostrom miatt Báthory arra gondolt, hogy a kisebb erõsséget képviselõ
Szamosújvár várához vonul, hátha ezt a kisebb várat sikerülne bevennie. Székely Mózes is
elvonult Báthory seregével együtt Szamosújvárhoz, de a kemény ostrom ellenére Basta zsoldosai nem adták meg magukat. A sikertelen ostrom miatt Báthory serege visszavonult,
ugyanis a tél is közeledett.
Basta generális ebben az idõben Dés várába zárkózott be, melyet igyekezett megerõsíteni, mert Báthory Zsigmond fejedelem erdélyi csapatai kiegészülve török, tatár és lengyel
csapatokkal, jóval nagyobb erõt tudtak felvonultatni, mint a Habsburg-párti haderõk. A dési
táborból 1601. november 25-én keltezett feljegyzésben, melyet a császári udvarnak írtak, be218
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számolnak arról, hogy Basta a várba egy német és vallon hadat helyezett el, de a Szamos
mentén számos császárpárti hadinép – lovasok, vallonok, magyarok, kozákok, oláhok és rácok – található. Rákóczy Lajos, a hajdúk vezetõje összecsapott Beszterce városa mellett a
törökökkel, mely csatában 80 ember halt meg, de egy törököt sikerült fogságba ejteni, aki
beszámolt Báthory csapatainak létszámáról. A török fogoly elmondása szerint Báthory csapatában 10 ezer török és tatár van a temesvári basa vezetésével, ezen kívül parasztok és székelyek körülbelül kétezren és még sokan mások. Báthory vezeti a „parasztokat”, Csáky István a tatárokat, Székely Mózes a székely számszeríjászokat és puskásokat (Spanschaften),
Borbély György és három török basa a törököket vezette. Báthory fejedelem oldalán 27 000
kemény katona gyûlt össze. „Sigismundus Bathory fiehrt [fürt] das Landtvolk, Chiaki Istvan
fiehrt die Tartarn, Sekhel Moyses die Spanschaften, Barbel Geörg 3 Bassa mit den Türggen,
dass sie also in allem 27/m Mann stark sein.”368
A dési táborban kelt feljegyzés szerint Basta táborához egy havasalföldi vajda érkezett,
aki 3 000 vallon és rác katonával együtt segítette a császári csapatokat. Basta pedig ezer harcost küldött a szamosújváriak megsegítésére, akiket Báthory csapatai ostromoltak. A feljegyzés végén az ügynök megjegyzi, hogy Kolozsvár egyelõre a Habsburg-csapatok birtokában van, mivel egy német és vallon regiment van benne.
Ugyancsak a dési táborból készült feljegyzés szerint néhány nappal késõbb, 1601. november 28-án, a császári ügynök beszámol arról, hogy Kolozsvár mellett Basta csapatai és
Báthory fejedelem között egy kisebb összeütközés volt, aminek következtében a fejedelem
csapatait visszavonta Tordára. Báthorynak a tordai táborban az erdélyi csapatokon kívül
még 10.000 török és tatár katonából álló csapata volt, de még Lengyelországból újabb erõsítéseket várt. Báthory Zsigmond és fõemberei: Csáky István, Borbély György, Székely Mózes és Ribisch Sidfried, valamint a temesvári basa, csapataival együtt visszavonult Tordára.
Érdekes momentum, hogy a német nemzetiségû Ribisch Báthory fejedelem és az erdélyiek
oldalán harcol Rudolf császár csapatai ellen: „Flucht geben, nach ihrem Läger gegen Torda,
daselbst soll der Bathori Sigmund, Chiaki Istva, Balbier Georg, Zachel Moyses, Ribich und
die meineiticshen Sybenbürgischen Losen Leut mit dem Tememeswari Basa.”369
A jelentésbõl megtudjuk azt, hogy a császárpárti csapatoknak élelmezési, ellátási gondjaik vannak ebben az idõben, mert a császárpárti Vas Ferenc arról tájékoztatta Basta generálist, hogy az õ csapatának mindössze három napra való élelme maradt, és ezért sürgette a
generálist, hogy minél hamarabb küldjön utánpótlást.
Kolozsvárról és Szamosújvárról való visszavonulás folyamán a tordai táborban egy olyan
gyalázatos tettet követett el Báthory Zsigmond Csáky Istvánnal közösen, melyhez hasonlót
nem sokat lehet olvasni a történelemben. Báthory ugyanis Székely Mózest 1601. november
28-án hamis vádakkal lefogatta. Ennek a gyalázatos tettnek azonban számos elõzménye volt
és nemcsak az eddigi erdélyi fejedelmi címrõl való lemondásai, hanem legutóbb, amikor
1601. augusztus 31-én Moldvából visszajött Erdélybe, már az elsõ brassói tartózkodása alatt
is azon morfondírozott, hogy lemond Rudolf császár javára. Épp Székely Mózes volt az, aki
lelket öntött az ingadozó Báthoryba. A fejedelem ugyanis már Brassóban elkezdett ingadozni, habozni, és Bornemissza Boldizsár tanácsára, Torday János kamaraispántól levelet küldött, hogy átadja Erdélyországot Rudolf császárnak. Amikor Székely Mózes errõl a hazaárulással egyenértékû tettrõl tudomást szerzett, nagyon felháborodott: „Székely Mózes ezt megértvén, hogy Zsigmond ismét a némethez akarja kötni a népet, szállására behívatja az kamaraispánt. Ottan egynéhány szolgáit Mózes elõállítván, kezdi az kamaraispánt szidni s nógatni, hogy a mely követségben elindult, csalárd és álnok követség volna, nem a hazának javára,
hanem veszedelmére abban el ne indulna; lelkére és Istenére esküvék, hogy mindjárt avagy
ott az házban, vagy az úton is az ebeknek vágatná le, ha megértené [megtudná], hogy a városból kiindult. A kamaraispán, midõn látta volna Mózes haragját: Én – úgymond – noha az
városból az fejedelem akaratjából megyek vala vissza Szebenbe, de ha ellened vagyon, én
nem megyek; csak ti állhassatok meg ketten a fejedelemmel. […] Így a kamaraispánt megtar219
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tóztatta, nem ment vissza Szebenbe, és mindaddig nem hoza semmi választ a németnek, valameddig azután sok oláh és lengyel haddal Brassó felõl – és Temesvárról is egynéhány basák érkezvén – bejövének az országba.”370 Amikor Báthory megtudta, hogy a kamaraispán
mégsem ment el Szebenbe alkudozni a Habsburgokkal, felháborodott és felelõsségre akarta
vonni Székely Mózest, melyet követõen: „Mózes nagy bátorsággal megizené Zsigmondnak:
hogy ilyen nagy dolgot, mely a hazának és az ország megmaradásában áll, nem illendõ, hogy
alattomban való tanácslással és izenetekkel igazítsa el õ felsége; hanem az országgyûlésbõl és
a közönséges tanácsból kelletik véghezmenni ennek. Vagyon pedig õ felségének abban jó
módja, mi módon az ellenséget kiverhesse és az országot kezéhez vehesse.”371
Báthory minden bizonnyal nagyon felháborodhatott, amikor kiderült, hogy az egyenes,
tisztalelkû székely ember kioktatta hazaszeretetbõl és a magyar alkotmányosság ismeretébõl. Valószínû, hogy Báthory is tisztában volt azzal, hogy a Magyar Királyság megmaradt részeit, az Erdélyi Fejedelemséget egyoldalúan, egyedül nem adhatja át Habsburg Rudolf császárnak. Székely Mózesnek tökéletesen igaza volt abban, hogy Erdélyországra vonatkozó
ilyen nagy horderejû kérdést nem lehet olyan módon megoldani, ahogy Báthory Zsigmond
képzelte, mert a magyar alkotmányosság alapvetõ elõírásai nem engedik meg azt, hogy az
erdélyi fejedelem a fejedelmi tanács, de fõleg az Erdélyi Fejedelemség országgyûlésének
egyértelmû döntése nélkül adja át – mint egy talált tárgyat – az országot Rudolf császárnak.
Báthory Zsigmond bizonyára nem felejtette el ezt az alkotmányjogi vizsgát, de mint
alapjában véve ingadozó és gyenge idegzetû ember, egyelõre az elsõ nagy kioktatás után
még nem tett ellenlépéseket. Báthory fejedelem sértõdöttségét a kétkulacsos Csáky István
is kihasználta – Csáky ugyanis több alkalommal is kifejezte azt az óhaját, hogy elegendõ
pénz fejében képes volna lemondani akár az ország függetlenségérõl is, vagy éppen õ szeretne lenni Erdély fejedelme –, és alattomos vádakkal gyanúsította meg Székely Mózest.
Hídvégi Mikó Ferenc írja krónikájában, hogy „útközben Tordán ártatlanul, Csáky István
vádlására, Székely Mózest Zsigmond megfogatá, Fogarasba küldé, egy ideig ott tartá, de
nem sokára megbáná; ártatlanságát s nagy szükségét látván, szolgálatjára elbocsátá.”372
Székely Mózes lefogatásának és letartóztatásának, illetve börtönbe való csukásának okai
között minden bizonnyal az is szerepelt, hogy egyre nagyobb népszerûségnek kezdett örvendeni az erdélyiek körében, fõleg a magyar nemesség és a székelyek körében, ami miatt Báthory fejedelem, de Csáky István is féltékeny lett a túl magas pozíciót elfoglaló székely katonaemberre. Természetesen a szászok között is voltak jónéhányan, akik szerették és tisztelték Székely Mózest, de a szászok között azonban olyanok is voltak szép számmal – fõleg
akik a Habsburgok uralmát tekintették volna hasznosnak, az erdélyi szászok jobb érvényesülése okán –, akik kimondottan nagy örömmel hallották meg a hírt, hogy „1601. november
29-én Székely Mózest a híres árulót megfogják, fogva Fejérvárra küldik, s vasban Déva várában tartják. Õ esenkedve kéri a fejedelmet, nehogy meggyilkoltatására ragadtassa magát,
hanem õt, a ki ügye törvényes ellátását kéri, kegyesen hallgassa ki; mert õ nem kivánja, hogy
ha bûnös, kedvezzenek. Kihallgatták s kötve Fogarasba vitték.”373
A korabeli krónikákból az is kiderül, hogy Székely Mózes letartóztatásának és börtönbe
való záratásának összetett valós és rejtett okai mellett, amelyeket már eddig is említettem,
„hivatalosan” azért fogatta le és záratta börtönbe Báthory fejedelem, mert úgymond felségárulást követett el és ezen kívül egy hazaáruló székelyt Székelyvásárhelynél kivégeztetett.
Székely Mózes 1601. október vége felé, amikor Basta kóborló zsoldosaira vereséget mért,
elfogatta és kivégeztette Bogáthy Jánost, aki a marosszéki székelyeket Báthory fejedelem ellen lázítva, arra biztatta õket, hogy álljanak Rudolf császár oldalára. „Az Mózes fogságának
egyéb oka volt ez is – folytatta a krónikaíró –, hogy Mózes Bogáti Jánost, az Bogáti András
fiát, Vásárhelynél levágatta volt ezen okért, hogy az szegény székelyeket Básta mellé akarta volna vinni.”374
Épp az a legfurcsább ebben a letartóztatási és bebörtönzési ügyben, hogy Székely Mózesnek a „hivatalos” magyarázat szerint egy Habsburgokkal kollaboráló, hazaáruló székely
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miatt kell bûnhõdnie. Egy másik krónikás egyenesen cigánykodásnak nevezi Báthory tettét,
amikor feljegyezte az alábbiakat: „Ezen Zsigmond alattomban való czigányságát minden jól
értette, Csáky István is, és csak ketten forgatták a dolgot, másokat kirekesztvén az alattomban való tanácsból. Mikor azért kimenne Mózes a városba az házból, Csáky István is megszólítja: >>Híven kellene – úgymond – uradat, fejedelmedet szolgálnod.<< Mondá Mózes :
>>Híven szolgáltam minden életemben, de az én hív szolgálatomnak ez a jutalma; de a mi
most rajtam, holnap terajtad történhetik<<.” És így kimenvén az házból, egy szoros kéményes házba viszik, és õrizõt adnak oda, meghagyván Zsigmondnak, hogy ha valamit ellene
valót beszél, mindjárt levágják. Annakutána Fejérvárra Küldé Mózest Zsigmond; azután
Csáky István Fogarasba viteté, a hun mindaddig fogságban volt, míg a törökök és tatárok
Zsigmond kibocsátásából ki nem menének az országból. Azután circa mensem Aprilis anno
1602. elbocsátották az fogságból.”375
Székely Mózes letartóztatásának hírét és a dévai vár börtönébe való vetésének esetét erõsíti
meg a Rudolf-párti dési táborban kelt 1601. december 3-i feljegyzés, melyet a császári udvarba
küldötnek: „darunder auch Seckhel Moyses gefangen, und sonsten viel schöner Sachen bekommen, auch gedachter Moyses nach Deva gefihrt [gefürht] worden sein”376
A Habsburg-pártiakon kívül a Székely Mózes cselekedeteire kíváncsi velencei udvar is figyelemmel kíséri az eseményeket. Piero Duodo lovag, a velencei állam nagykövete, a prágai
udvarból 1601. december 17-én a velencei dózsét tájékoztatja arról, hogy Székely Mózes
Fogaras várának börtönében tartják fogva: „li quali si travail tutti prigioni di Zechel Moise
in Fogaras.”377 Piero Duodo lovag, a prágai udvarból 1601. december 24-én a velencei dózsénak újból levelet ír, melyben tájékoztatja a velencei állam vezetõjét arról, hogy Báthory Zsigmond a dévai börtönbe záratta Székely Mózest, aki egyébképpen Báthorynak a legjobb katonája volt. A nagykövet jelentésében arra gondol, valószínû, hogy Báthory a háttérben tárgyalásokat folytathatott Bastával arról, hogy feladja az erdélyi fejedelmi címét: „Sigismund o
ha fatto prigione Zechel Moise, ch’era il piu principal soldato di quei paesi, et mandatolo a
Deva, et si erede sta per qualche trattato doveva forse avere con il sopradetto Signore
Basta.”378
Ilyen gyalázatos módon került letartóztatásra és börtönbe Székely Mózes, pedig õ csak
azért akart harcolni, hogy a maradék Magyarországból egy darabkát, az Erdélyi Fejedelemséget tudja megtartani. A fogva tartásának idején – 1601. november 29-tõl 1602. április 1-ig
– Basta kegyetlen zsoldosai még jobban, még dühödtebben garázdálkodtak, mert nem nagyon féltek attól, hogy egy erõs ember vissza is üthet nekik.
A Székely Mózes letartóztatásától kezdõdõ idõszakra azonban, úgy gondolom, hogy még
ki kell térni és meg kell vizsgálni az élettörténetéhez szorosan kapcsolódó külföldi és erdélyi eseményeket, illetve dokumentumokat. Másrészt Erdély történelmének ezt a gyászos
idõszakát még alaposabban elemeznünk kell, ugyanis ebben az idõszakban folytatódik az a
népirtási folyamat, amelyet röviden Basta korának is szoktak nevezni.
A prágai udvarból kelt 1601. szeptember 3-i feljegyzés szerint Basta Erdélyben elkövetett kegyetlenségeirõl fennmaradt oklevélbõl kitûnik, hogy Basta hajdúi 7 erdélyi várost elfoglalva végigpusztították ezeket. Elsõnek Kolozsvár városát prédálták fel, mivel Báthory
Zsigmond pártján voltak lakosai, ezt követõen a hajdúk meggyilkolták Kornis Gáspárt.
Csáky István és Székely Mózes azonban még mindig veszélyes a Habsburg uralkodóra nézve, mert szervezkedik. „Chiaki und Sekel Moyses seind, wie die Sag, von den Türken, zue
dene sie geflohen”, Erdélyt a törökök pártjára akarja vonni. Mihály vajdát („gross Tyranney
des Michel Weida”) Basta kivégeztette, mert a német népet gyilkolta.379
Egy Grácból keltezett 1601. szeptember 14-i feljegyzés szerint a goroszlói ütközet után
a császári katonák felprédálták Kolozsvár városát, Basta katonái sok ember meggyilkoltak a
városban. Basta és Mihály vajda az egész Erdélyt meg akarják semmisíteni, terrorizálva a falusi lakosságot is; már 4000 ember halt meg miattuk: „Basta et il Michali non vogliano far
prigone alcun Transilvano, et massime Nobili […] gran terrore a quei popoli, tanti piú, che
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li Haiduchi del Michali havevano di giá preso et saccheggiato, et abbrugiato molti vilaggi
[…] 4 milla Todeschi…”380
Székely Mózes életéhez kapcsolódik szorosan az a tény, hogy a Habsburg udvar mindent
megtett azért, hogy a Rudolf uralmára veszedelmes embert minél hamarabb a börtönben
tudja. Igaz az, hogy Székely Mózest 1601. november 29-én Tordán letartóztatták, de a prágai udvar már jóval hamarabb szerette volna félreállítani. A prágai udvarból származó információk szerint egy Velencébõl 1601. szeptember 15-én kelt feljegyzés, miután tudósít arról, hogy Basta Mihály vajdát meggyilkoltatta, olyan döbbenetes hírt közöl, hogy a császár
elleni utolsó forradalom után Székely Mózest a császárpárti székelyek letartóztatták. Érdekes, mintha elõre látták volna az eseményeket Velencében, hiszen igaz, hogy Székely Mózest letartóztatták, de sokkal késõbb – 1601. november 29-én –, és nem szeptember hónapban. Bizonyára a prágai udvarban tartózkodó velencei diplomaták meghallhattak valamit a
Habsburgok tervezgetésébõl és ennek egy részét félreértelmezve már úgy állították be, hogy
meg is történt a letartóztatás. „Che la provincia della Transilvania […] dall’Imperatore
doppo l’ultima revolutione. Et che il Sechel, Signor principale della Transilvania et una
delli autori della sollevatione era stato fatto prigione dalli Sicoli, et consegnato d Basta, il
qua1e 10 mandava all’Imperatore.”381 Vagyis az Erdély tartományával kapcsolatos az a hír,
hogy legutóbbi császárellenes forradalmat (így írták: forradalom–revolutione) követõen
Székely Mózest, Erdély legfõbb urát (vagy úgy is lehet érteni, hogy erdélyi fõurat) a székelyek letartóztatták és börtönbe vetették, amivel Basta egyetértett.
A római katolikus egyház vezetése is figyelemmel követte az erdélyi történéseket és ezen
belül Székely Mózes és Basta generális csapatai közötti harcokat, mert a prágai udvarban
tartózkodó Filippo Spinelli pápai nuncius Cinzio Aldobrandi bíborosnak 1601. október 8-án
írta: Basta szerette volna meghívni táborába Székely Mózest, hogy ejtse fogságba és börtönözze be Fogaras várába: „Basta invitato da Sechel Moises a valet mandar a pigliar il castello di Fogaras, […] dal predetto Sechel Moses fossero stati tagliati quasi tutti a pezzi.”382
Ugyanezen a napon a prágai udvarban tartózkodó velencei nagykövet, Piero Duodo lovag
Velence dózséjának hasonló tartalmú levelet írt. A nagykövet levelében arról tudósít, hogy
Basta csapatai erõltetett menetben Fogaras várának irányába vonulnak, hogy szorítsák viszsza Székely Mózest, mert ezzel meg tudnák akadályozni azt, hogy Báthory Zsigmond fejedelem Moldvából be tudjon jönni Erdélyországba („Basta andasse verso Fogaras per
stringer Zachel Moise a rendersi, quando pero non fosse sforzato a voltarsi altrove per
l’adunanza che faceva Sigismondo in Moldavia”).383
Báthory fejedelem a fenti levelek, tudósítások megírásának idején természetesen már
rég bent volt Erdélyben, de a prágai udvarban tartózkodó diplomaták nem minden eseményrõl értesültek idejében. Basta generális császárpárti és Báthory Zsigmond erdélyi csapatai közötti csaták mellett, Erdély történelmének egyik nagyon szomorú idõszaka folyik,
amikor Basta zsoldosai még Báthory Zsigmond csapatainak – 1601. októberében – megérkezése elõtt rátörtek Torda városára, melynek lakói abban az idõben mind magyarok voltak, ott nagy vérengzést vittek végbe a hajdúk. Basta generális magyar hajdúkapitányai: Németi Balázs, Csatári János és Horváth Ábrahám magyar hajdúi nem érték be azzal, hogy
Torda városának felsõ részét felgyújtották, a templomkastélyt betörték és kirabolták, hanem Csipkés Jánost, a város hadnagyát háromszáz emberével együtt mind meggyilkolták. A
kegyetlen magyar hajdúk a teljes várost kipusztították volna, ha nem érkezik meg Szindi János vezetésével 25 zászlóaljnyi erdélyi katona, akik elûzték a kegyetlenkedõ hajdúkat
Tordáról. Báthory Zsigmond csapatai ahogy megérkeztek Tordára, folytatták Erdély felszabadítására irányuló harcaikat, de Báthory sajnos még ez alatt a harcok alatt is folyamatosan
ingadozott és fogadta Filsik Péter kolozsvári tanácsost, aki arra akarta rávenni az erdélyi fejedelmet, hogy a segítségére jött külföldi csapatokat küldje haza, õ pedig térjen Rudolf császár hûségére. Késõbb pedig elküldte az udvartartásában tartózkodó Marietti Antal jezsuita szerzetest Basta dési táborába, hogy beszéljék meg a részleteket Erdélyország újbóli
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Habsburg-hûségre való térését illetõen. Az ingadozó Báthorynak hiába volt jelentõs hadereje, hogy Erdély északi részét felszabadítsa, a folyamatosan kapkodó és idegbeteg fejedelem
egyszerûen leállította a harcok folytatását és 1602. Szent György (áprlis 24-ig) napjáig fegyverszünetet kötött Basta generálissal. Ezeknek a háttérlépéseknek is tudható be az, hogy
Báthory egyszerûen félre akarta állítani Székely Mózest, nehogy szóvá tegye az erdélyiek között a fejedelem sokadik pálfordulását. Báthory Zsigmond ezekkel a lépésekkel megakadályozta Erdély teljes felszabadítását és a Habsburg zsoldban harcoló, de inkább fosztogató és
rabló zsoldosok kiûzését az országból, ami miatt a vér- és pénzéhes zsoldosok folytathatták
prédálásaikat. „Ezalatt Zsigmond, akár mert belefáradt már a küzdelmes bajokba, akár
mert féltette magát a barbároktól, akiknek, oly sokszor segítségül híva õket, fizetni nem tudott, bár Borbély György és Székely Mózes errõl iparkodtak õt lebeszélni, s újra meg újra
biztatták, hogy ne essék kétségbe, elhatározta, hogy követeket küld Bastához, hogy vele és
a császárral a békérõl tárgyaljon.”384 Borbély György és Székely Mózes erõfeszítései hiábavalóak voltak, mert az ingadozó Báthory nem fogadta meg a két tapasztalt és Báthoryhoz hû
erdélyi katona tanácsát, hanem épp ellenkezõleg, a harciasabb Székely Mózest még börtönbe is záratta.
A fegyverszünet alatt – míg Báthory visszavonult elõször Gyulafehérvárra, majd Dévára
–, a fegyverszünettel egyáltalán nem törõdõ Basta zsoldosai 1602. január 31-én elfoglalták
Bethlen várát és a szabad elvonulást ígérõ fogadkozásuk ellenére, ahogy a várvédõk kijöttek
a várból, a várat védõ 200 székelyt mind egy szálig meggyilkolták. Hasonlóképpen jártak
Gyalu várának védõi is, akik Szilvási János pap vezetésével keményen védekeztek, de mivel
a sokszoros ostrom után ígéret kaptak a zsoldosoktól, hogy ha feladják a várat, szabadon elvonulhatnak, feladták a várat, de vesztükre, mert a védõk nagy részét a kegyetlen zsoldosok
lemészárolták. „Lõteté Pecz, Gyalut sok ideig. Mikor pedig lövének ötvenheted úttal,
megadák az várat hütre – de ebhütre; mert a bolonok [vallonok] és hajduk mindent feldúlának, fosztának, le is vagdalának az szolgáló rendben.”385 Egészen hasonló esetrõl értesülhetünk Beszterce városának krónikájából is.
Giorgio Basta császári generális – aki 1601–1604 között a császár nevében zsarnokként
kormányozta Erdélyt – 1602. február 24-én, Besztercén a Reminiscere vasárnapján, martalóc hadaival több száz székely várvédõt mészároltatott le. 1601-ben Báthory Zsigmond vezére, Székely Mózes csapataival ugyanis ezt megelõzõen Besztercét csellel elfoglalta, de ezt
Basta a császárral szembeni felségárulásnak tekintette, és 1602. január 30-án – éppen piaci
nap volt – a vásárról hazatérõ parasztokat, köztük asszonyokat és gyermekeket, kegyetlenül
lemészároltatta. Az osztrák generális 5000 vallon és hajdú zsoldosa bekerítette a várost, és
végigpusztította vidékét. Basta megadásra szólította fel a várost, de miután mindannyiszor
elutasító választ kapott, elvágatta a városba vezetõ vízvezetéket. A magyar várvédõk a szász
céhekkel együtt védelmi állásba helyezkedtek a várfalak mögött. Besztercének ez idõ tájt 18
vártornya és 4 várkapuja volt. Basta 1602. február 10-tõl folyamatosan ágyúztatta a várost,
és több rohamot vezényelt, de Vitéz Miklós várkapitány, Nagy Albert alkapitány vezetésével a székely várvédõk, a szászokkal vállvetve sorra
visszaverték azokat. Utána Basta a Schifferbergrõl
28 ágyúval három napon át szakadatlan lövette a várost, majd dührohamot kapott és visszavonult
Sajómagyarósra. Ez a visszavonulás azonban csak
egy aljas csel volt, mert ezzel akarta megtéveszteni a
keményen védekezõ szászokat és székelyeket.
A hiszékeny szászok, Beszterce szász városi tanácsa küldöttséget menesztettek Basta táborába, és
fegyverszünetet kötöttek vele, mert azt remélték,
ezáltal Basta megkíméli a szászok vagyonát és éleGiorgio Basta német zsoldosai
tét. A megállapodásnak egyik pontja az volt, hogy a
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város 32 ezer aranydukátot fizet Bastának, hogy ne támadja többé a várost. A másik pontjában pedig az állt, hogy a székely várvédõknek el kell hagyniuk a várost. Basta szabad elvonulást ígért nekik, amelyet azonban nem tartott be: Oskar Kisch besztercei szász történész
Die Geschichte von Bistritz und des Nösnergaues címû könyve szerint a mintegy száz lovas és
kétszáz gyalogos székely (és 87 szekérben családtagjaik, asszonyok, gyermekek) 1602
Reminiscere vasárnapján (február 24-én) vonult ki Beszterce várából a Kórházkapun át
(Spitteltor), élükön Vitéz Miklós várkapitánnyal. Alig jutottak át a Budak felé vezetõ hídon,
a berkekben elrejtõzött hajdú és vallon zsoldosok rajtuk ütöttek, iszonyú vérfürdõt rendeztek, rövid tusa után lemészárolták õket, majd feldúlták és kirabolták a várost is. Beszterce
mindmáig kegyelettel emlékezik a fekete vasárnap eseményeire, amelyeket a szász és magyar történészek (Otto Dahinten, Oskar Kisch, Emil Csallner, Kõvári László) egyaránt megörökítettek. Az embertelen hajdúk és vallonok nemcsak a székely katonákat, hanem a katonák feleségeit és gyermekeit is mind lemészárolták.
Basta magyar és vallon zsoldosainak borzalmas kegyetlenkedéseirõl sok korabeli krónikás beszámolt. A zsoldosok nem csak a várvédõkkel, vagy a városok polgári lakosságával kegyetlenkedtek, hanem a falun élõ embereket is lemészárolták válogatás nélkül. Ami a legszomorúbb, hogy a gyilkosoknak a jó része, mint ahogy az áldozatok java része is magyar volt.
Basta hajdúinak jelentõs része magyarországi kegyetlen vérszomjas gazember volt, de az erdélyi áldozatok zöme is, ugyanis abban az idõben Erdély lakosságának jelentõs része magyar
volt. Enyedi Pál és Georg Krausz szász krónikástól fogok hosszasabban idézni, mert ezekrõl
a hallatlan tettekrõl jobb, ha az abban a korban élt krónikások számolnak be: „Föld népe szorult erdõkebelbe, havasokba, hegyekbe – rettenetes nagy hidegségben. Nem találának magoknak rejteket; erdõben is felkeresék õket, nagy kegyetlenséget rajtok tésznek, sokakat tûzzel égettetnek meg, sokaknak fejét megtekerik, hogy a szemek a fejekbõl kiomlott – kikben
azután sokat láttunk hogy koldultanak, kik azelõtt marhás emberek voltanak és jól bírták magokat; sokakat tüzes vassal égettenek, parázsával, tüzes hamuval hátokat, hasakat égették,
szíjjat metszettenek játékból soknak az hátokból - azt õk nevezték szártekerõ szíjnak ; sokat
hajoknál fogva felakasztottak, szalma-tûzet raktanak reájok – ezt õk nevették, kaczagták.
Mint éltenek az aszszonyember-rendel, nem mondom meg, mert én magam nagy gyalázatnak
tartom. – A ki ezeket látta szemeivel, jámbor igaz fõ ember, attól értettem, hallottam. Kegyelmezz meg Úr Isten! ne büntess meg egész nemzetül bennünket érette, mint Béniamin
nemzetét eltörléd e világból ennél kissebb paráznaságért sat.
– Ez Básta hadában való magyarok mind olyanok voltanak: az aszszonyembereknek
csecsiket meghasitották, kezeket belé vonták, úgy a szegre felfüggesztették, gyermekeket,
fiokat elõttök megégették Monorán volt ez dolog. Az utczán nagy tüzet csináltanak, a megfogott szegény népet: magyart, szászt, férfiat, aszszonyembert a tûzre hajtották egyfelöll,
másfelöll viszsza verték reá, és így tûzzel emésztették meg õket. Ezt nem magunktól gondoltuk, hanem szemlátásból bizonyosan, sok emberektõl értettük.
Gyalu felõl történék Mákó faluban. Két gyermeknek az apját megölték az eb hajduk. Az
két gyermek futott valami rejték helyre, onnat nem mertenek kijõni, míg az hajdukat érzették; hanem ezenközben a kisebbik éhséggel megholt, az nagyobbik azt megette éppen. Ezt
nem hihetni, s talán ugyan hihetlen is lenne, ha bizonynyal nem beszéllenék.
Nem tudom minden kegyetlenségeiket mind rendrõl rendre elõszámlálni. De ha tudnám
is, nem lehetne; mert idõ, sok munka, sok pappiros, sok hitel kellene hozzá. Azt tudom,
hogy mind elfogyaták õket az eb hajduk. E romlást szenvedék ez helyek: Kolosvár, Déés tartomány vidéki, Gyalu, Bánffi Hunyad, Kalotabeliek, Gõrgény, Besztercze vidéke, és nagy
sok többen; de fõképpen Torda, az hol három száz és harmincz öt polgár városbeli férfiat
vágának le, melyrõl másutt bõven írtam sat. és Ida, Besztercze vidékében, a hol csak egy udvaron két száz paraszt ember és nemes ember testénél több volt, kit az hajduság levágott,
semmi okot hozzájok nem mondhatván, mikor Básta hívségében voltanak, mint szintén az
tordaiak is sat.”386
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Még a császárpárti Istvánffy Miklós is megrendülve számol be könyvében Basta német,
vallon és magyar zsoldosainak kegyetlenkedésérõl: „A harmadik császári sereg, melynek
élén Basta állott, szerencsésen hadakozott Erdélyben, de oly nagy katonai önkénnyel és elvetemült kapzsisággal, hogy az annyi háborús nyomorúságot kiállott szerencsétlen földmûvelõ nép és nemesség a vezértõl – Bastától – s katonáitól súlyosabb csapásokat szenvedett
el, mint akármelyik barbár ellenségtõl. Miután Basta Kolozsvárt elfoglalta, s õrséggel megerõsítette, s ott minden aranyat és ezüstöt, akár edény volt, akár nyers, akár pénzzé verve,
eskü alatt, hogy majd visszaadja, mindenünnen felkutatva kicsikart és kizsarolt.”387 Istvánffy
könyvében leírja, hogy egyedül Beszterce városa mert szembeszállni Basta hatalmával, mert
Báthory fejedelem két bátor és vitéz parancsnoka – Vitéz Miklós és Nagy Albert – parancsnoksága alatt mintegy 300 kemény székely katona segítette a város védelmét. Báthory viszszavonulása és a fegyverszünet megkötése után Basta nem tartotta be az egyezséget és nagy
csapat zsoldossal ostromolta Beszterce városát. Az aránytalan küzdelmet látva a székelyek
parancsnokai belegyeztek a város feladásába, miután Basta garantálta szabad elvonulásukat. Basta nem tartotta be a szavát, mert ahogy a székelyek feladták az ostromot és kivonultak Besztercérõl, a várostól nem messze megtámadta a székelyeket és családtagjaikkal
együtt lemészároltatta zsoldosaival. Ezt követõen pedig kifosztotta Beszterce városát és a
városban is számtalan embert megöletett. „Egyedül Beszterce volt az, mely Basta elõtt be
merte zárni kapuit […] Besztercét a zsákmányra éhes Basta azért akarta, ágyúkat is húzatva oda, elfoglalni, mert megtudta, hogy a biztonságosabb tartózkodás végett sok nemes, feleségük és gyermekeik, sok drága és értékes holmival, a háborútól való féltükben, ott vonták meg magukat. Amikor azonban Vitéz Miklósnak és Nagy Albertnek, miután néhány napig az ágyúzást elviselték, s az ostromot feltartóztatták, már nem volt reményük arra, hogy
a várost tovább tarthatják, Bastához követeket küldve, hogy a megadásról tárgyaljanak, elhatározták, hogy onnan kivonulnak. […] Mindkét részrõl aláírják a megadás feltételeit,
hogy tudniillik a kimenõknek minden poggyászukkal és holmijukkal szabad útjuk van, s oda
mehetnek, ahová csak akarnak, s közülük senkit sem szabad sem szóval, sem tettel bántalmazni. De amikor Bastának átadták a város kulcsait, s a parancsnokok is meg a többiek is,
összeszedve holmijukat, kezdtek kivonulni, nemsokára mindnyájukat, az adott eskü ellenére, a vallonok és a Petz-sereg minden holmijuktól kegyetlenül megfosztották, sõt igen sokat
közülük megsebesítettek és megöltek. A tisztes és idõs nõk, minthogy nemcsak aranyuktól,
pénzüktõl és értékeiktõl fosztották meg õket, hanem gyûrûiktõl is, melyeket ujjaikon viseltek, s méltatlan módon ruhájukat is leszedték róluk, zokogásukkal és jajveszékelésükkel
mindent betöltöttek. […] Basta másokat is, fõként a nõket, az erõszaktól és a szolgaságtól
megmentett, de nem adta vissza nekik – a nõknek – értékeiket, hogy azokat, mint zsákmányt, mely végtelenül hatalmas volt, magának kaparintsa meg. Végül a városban ugyanazt
tette, amit elõbb Kolozsvárott. Futárokat küldve parancsot adott, hogy mindent, ami csak a
polgároknál van, akár arany vagy ezüst, avagy ruha és fegyver, s bármi értékes holmijuk csak
lehet, adjanak elõ; azokat elvette, s a várost a katonáknak átadta, hogy kirabolják.
Abban az idõben Erdély képe annyira kegyetlenül nyomorúságos volt, hogy sokakból jogos könnyeket fakasztott, amikor egyfelõl Basta és hadserege minden istenit és emberit büntetlenül szétrabolt, másfelõl pedig a törökök és tatárok mindent, ami csak útjukba került,
kegyetlenül elpusztítottak. Bastának kegyetlensége csak annyival volt elviselhetõbb, hogy
tartózkodott attól, hogy a népeket szolgaságba hurcolja; különben csaknem éppen olyan
volt, mint az ellenség. A rablások vadságával mindenki lelke annyira megutálta a német
uralmat, hogy a germán névnek már akár puszta említésétõl is megborzadtak. Ezeknek a
nyomorúságoknak eredményeképpen nemsokára ezután a tartományban végsõ éhség s mindenben mérhetetlen szükség állott be, mert a mindennapi mindenféle élelem elrablásán kívül a kis és nagy barmoknak hatalmas tömegét Sziléziába és más vidékekre csordánként hajtották el. Sírtak a parasztok, s hiába kérték vissza állataikat. Oly nagy volt a drágaság, hogy
hamarosan egy mérõ gabona harmincöt, sõt több aranypénzért kelt el, s a nyomorult embe225
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rek arra kényszerültek, hogy ló- és macskahússal, s más, természetellenes ételekkel táplálkozzanak.”388
A Báthory Zsigmond fejedelem és Basta generális zsoldos csapatai közötti harcok folyamatos hadszíntérré tették Erdélyországot, melynek Marostól északra esõ részét nagyjából
Basta seregei tartották megszállva, míg a törvényesen megválasztott fejedelem oldalán
mindössze a Marostól délre fekvõ területek maradtak meg. Az erdélyi belháború folyamán
azonban voltak városok mindkét oldalon, amelyek a másik oldalon foglaltak állást, mint például Szeben városa, mely végig Rudolf császárhoz maradt hû. A folyamatos harcokban Erdély lakosságát nagyon sok szenvedés és megpróbáltatás érte, mert az ellenségnek tekintett
városokat megsarcolták. Ez alól nem volt kivétel sem a magyar, sem a székely katona.
Báthory Zsigmond 1601. december 31-én visszaadta a székelyeknek a rég óhajtott szabadságjogaikat, és oklevélben biztosította õsi szabadságjogaikat. Fennmaradt az utókor számára Udvarhelyszék, Marosszék és Csíkszék székelyeinek biztosított fejedelmi oklevél, de
minden bizonnyal Báthory kiadta a székelyek szabadságjogait oklevélben a háromszékiek
részére is, habár ez az oklevél nem maradt fenn.389 Báthory oklevele dicsérettel emlékezett
meg a székelyek kiváló érdemeirõl, melyeket Magyarország dicsõ királyai iránt tanúsítottak,
és hivatkozik a székelyek legutóbbi – havasalföldi– hadjáratára, amikor vitézségükkel rászolgáltak arra, hogy kivegyék a jobbágyi szolgálatból és visszanyerhetik õsi szabadságjogaikat.
A közszékelyek tömegeit a székely szabadosok (libertinusok) rendjébe emelte, mentesítve
minden rendes és rendkívüli adó befizetésétõl, rovásoktól és a tized megfizetésétõl, és felhatalmazta mindazokkal a jogokkal, amelyekkel a székelyek õsei Magyarország dicsõ királyai alatt éltek, azzal a feltétellel, hogy a fejedelem és utódjai parancsára minden általános
és részleges hadjáratban kötelesek jó katonai felszereléssel személyesen részt venni. A székelyek újból saját soraikból szabadon választhatják kapitányjaikat, hasonlóképpen az erdélyi nemesekhez. Végül rendelkezett az oklevél arról, hogy a Székelyföldön jogosan megszerzett nemesi birtokok ezt követõen is a nemesek birtokán maradhatnak. Báthory Zsigmond
1601. december 31-i oklevele óriási jelentõségû a székelyek késõbbi történelmére, mert Báthory rendelkezését többet soha senki nem merte visszavonni, amíg az Erdélyi Fejedelemség létezett. Báthory megerõsítette a székely városok kiváltságait is és a székely hadak vezetésére szalontai Toldy Istvánt generális kapitánynak nevezte ki.390
Báthory legutolsó uralmára ezek a lépések azonban túl késõk voltak, hiszen a kapkodó
fejedelem épp az oklevél kiadásának idejében tartja fogságban Székely Mózest, a székelyek
legvitézebb harcosát. Az erdélyi belháborúban habár a székelyek is két oldalon harcoltak,
sokszor egymás ellen is, többségük mégis Báthory oldalán vett részt a harcokban. Az általános fejetlenség közepette azonban nemcsak az idegen zsoldosok, hanem a magyarok és székelyek is pusztították Erdély javait, és sanyargatták az embereket. A tárgyilagos szász krónikaíró Georg Krausz krónikájában leírja, hogy a székelyek 1601. december 14-én csellel elfoglalták Segesvárt, hogy bort szeretnének venni – az igaz, hogy a tárgyilagossághoz az is hozzátartozik, hogy a segesvári szászok nem a törvényesen megválasztott erdélyi fejedelem oldalán álltak, hanem a Habsburg-udvar törekvéseit támogatták. A Báthory Zsigmond fejedelem
oldalán harcoló székelyek és magyarok „December 14-én a reggeli istentisztelet idején felrakták a bort a szekerekre s a külsõ kapuhoz szállították. Amint a szekerek a borokkal a kapuba értek, a magyarok megállították õket a kapuban, úgyhogy azt nem lehetett többé becsukni; most aztán nagy csapatokban betörtek a székelyek a várba, kezdték a népet levágni.
Berontottak a házakba, feltörték a boltokat, mindent, amit csak találtak, elraboltak; az embereket, apraját-nagyját, férfit-nõt, válogatás nélkül levetkõztettek; ami csak tetszett nékik,
elvitték; néhány embert mezítelenül eleresztettek, úgyhogy egyesek e kemény és hideg télben
csupaszon, ruhátlanul menekültek a környezõ, közeli falvakba. Az egész nép megrémült és
futott, amerre csak futhatott.
Az elsõ rajtaütéskor két lelkész is meghalt, Jekelius Simon, Nethaus papja és Vustius
Lukács Szászdálya lelkésze, akik az idõben a városba menekültek. Egy derék fiatalembert,
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Goebbel Mihályt is levágták, sokan a város lakói közül megsebesültek, s azoknak is meg kellett halniok, akik csak kevéssé sérültek meg. Mindenfelé csak sirást és zokogást, jajveszékelést és panaszt lehetett hallani; a rablók egymást is kifosztották, vége-hossza nem volt néhány napig a fosztogatásnak, még éjnek idején sem nyugodtak a kapzsi székelyek és magyarok. A kozákok jutottak legkésõbb a prédáláshoz, mégis õk kapták meg a legjobbat; sok kincset raboltak el a nagy templomokból, ezüst kelyheket, Szent Miklós és a 12 Apostol ornátusát, egészen ezüstbõl való bibliákat és szobrokat – meg se lehet becsülni, hogy mi mindent
vittek el a templomokból. A katonák semmit nem hagytak kikutatlanul, a sírokat is felnyitották és kifosztották s minden helyet felástak és átkutattak, ahol azt hitték, valami el lehet
rejtve. Még az emésztõgödröket se restelték átkutatni, minden gabonát és bort meg egyéb
készletet elvettek az emberektõl, nékik semmit sem hagytak; könyörgésüket és esdeklésüket
meg sem hallgatták, egy kevés élést sem hagytak nékik, hogy a szegény emberek minden
készlet nélkül csak hadd vesszenek éhen. Nem volt bennük irgalom vagy könyörület; boldog
lehetett, aki valamit ki tudott koldulni az ellenségtõl, amivel éhségében táplálja magát, vagy
aki valamilyen silány ruhát kaphatott tõlük, hogy a hideg ellen védhesse testét. Nyomorúságos és szomorú helyzet volt ez, a szegény polgároknak a városban, saját házaikban és birtokaikban nem volt semmi joguk, látniok kellett, hogyan hivalkodik bennük nagy pompával az
ellenség, míg õk maguk éhezve, fagyoskodva sínylõdnek. A nemesek és magyarok a várban
és a legalsó városban minden házat maguk közt osztottak szét, õk lakták a várost, azt és vele együtt mindent magukénak tartottak; a maguk nevérõl el is nevezték Nemesvárnak, mert
az volt a szándékuk, hogy soha többet el nem hagyják és hogy mind az örökkévalóságig nem
lesz többé a szászoké. Tisztviselõket és hivatalnokokat is rendeltek maguk közül, mindent
kedvük szerint intéztek; Makó György lett kapitány, Egri György került a polgármester helyébe; mindent felforgattak. Mindez Csáki István parancsára történt, de a fejedelem tudta
nélkül vagy akarata ellenére; a fejedelem az idõtájt Dévában tartózkodott és csak neve szerint volt uralkodó, az országban mindent Csáki intézett, saját kedve szerint; mert nagy tekintélye volt a hadinép elõtt, amiért minden gonosz kedvtelésüket megengedte. A székelyek
1601 december 14-tõl, mikor elfoglalták, 1602 juliusáig maradtak a várban.[…] Mindent feldúltak, lovaikat a legszebb házakban tartották, a legékesebb hajlékokból lóistállókat csináltak és azokat piszokkal, mocsokkal úgy beszennyezték, hogy undorító volt nézni. De hogy
mégse tartassanak egészen gonoszoknak és istenteleneknek, néhányszor prédikáltattak maguknak a klastrom templomában.”391 A segesvári szászoknak a nyomorgatása sem nevezhetõ szép és emberi tettnek, de azért nem szabad elfeledni azt, hogy Krausz, amikor a segesvári borzalmakról ír, nem említ meg egyetlen halálos áldozatot sem, amit a székelyek vagy
a magyarok követtek volna el a szászok rovására. Az anyagi jellegû fosztogatás sem szép dolog, mint ahogy az sem, hogy az ellenséggel cinkosan együttmûködõ szász nõket és gyermekeket télvíz idején kikergették lakásaikból, de mégsem azonos ez a gazemberség az emberek meggyilkolásával, amit Basta zsoldosai követtek el. Ami viszont figyelemre méltó e hoszszas és a segesvári szászok keserveit leíró beszámoló végérõl, hogy a kegyetlen székelyek
még istentiszteleten is részt vettek az alatt az idõ alatt, amíg Segesváron voltak. Sõt az is kiderül, hogy még a segesvári szászok tanácsát is összehívták, igaz ezt az elfogult Krausz „hazug hízelgésnek” nevezi. Nem lehetett azonban teljeskörû a segesvári szászok kifosztása, hiszen maga Krausz számol be kissé késõbb arról, hogy „Most a magyarok és a székelyek abban a hitben voltak, hogy a segesváriak mind éhen fognak veszni, mert minden élelmüket elszedték tõlük, Isten jóvoltából azonban a fosztogatás után is velük volt Isten áldása, úgyhogy
nemcsak õk, hanem sokan a környékbõl is itt kaptak élelmezést.”392
Ettõl függetlenül saját õseinknek méltánytalan tette semmiképpen nem dicsõség a késõbbi korok székely olvasójának sem. Amit azonban Basta kegyetlen zsoldosai követtek el,
az a szász krónikaíró Krausz Györgyben is nagy megütközést keltett. „Básta hajdúival olyan
sebesen ment Erdélynek, Besztercére, hogy elõbb látták meg, mintsem hallhattak volna róla; váratlanul rajtaütött a népen, ahol csak érte, úgyhogy az kegyetlensége elõl nem tudott
227

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 228

elmenekülni. Katonái olyan embertelen zsarnokság alatt tartottak öreget, ifjat, férfit, nõt
egyaránt, úgy gyilkoltak, raboltak, gyujtogattak, hogy leírhatatlan. Még a csecsemõket sem
kímélték, az anyák karjai közül és keblérõl tépték le õket, csapták a földhöz, szúrták és vágták szét keservesen; feltûzték õket a keritésekre s mellettük ölték meg szüleiket is. A kemény télben ugyanis nehezen lehetett elmenekülni; és gyorsabban is törtek rá az emberekre, mintsem észrevehették volna õket. Igy aztán csupa mészárlás és gyilkolás volt mindenfelé. Nagy dühvel rontottak Besztercének, Felsõ-Voldorf mellett ütötték fel táborukat, hevesen ostromolták, lõtték a várost, a fal egy részét lövéseikkel ledöntötték, s nagy erõvel megrohamozták. Akik a városban voltak, szintén hõsiesen védték magukat, derekasan ellentálltak az ellenfélnek: visszaverték, úgyhogy abba kellett hagynia a rohamot. Básta hívei közül
sok elõkelõ ember pusztult el az ostromban vagy a vár árkába veszett. […] Az ostrom ideje
alatt az éhinség és a járvány olyan erõsen dúlt a városban, hogy mintegy 13.000 ember halt
meg pestisben vagy éhen; aki ugyanis a hajduk elõl menekült, mind a városba jött és a környékbeli parasztok közül sokan már elõbb is a városba költöztek volt. A városon belül rettentõ éhinség, pestis, félelem uralkodott, meg borzadály az ellenségtõl – a városon kívülieknél saját házukban és falaik közt volt az ellenség. Aki a kard elõl a városba tudott menekülni, azt az éhség és a pestis emésztette meg, akik meg a városon kívül bolyongtak, sehol sem
lehettek biztonságban az ellenség elõl. A bõsz hajduk minden rejtekhelyüket felkutatták, a
tûz, melyet az erdõk legmélyében raktak, hogy megdermedt és fagyos tagjaikat melegítsék,
füstjével árulta el õket azoknak. A hajdúk a füst nyomába igyekeztek és váratlanul rátörtek
szegényekre, nyomorultul agyonütöttek mindenkit, még a kisgyermekeket is. Aki a kardtól
megmenekült, a fagy által veszett el.”393
Szándékosan idéztem hosszasan Enyedi Pál, Istvánffy Miklós és Krausz György korabeli leírásait Erdélyország népének mérhetetlen szenvedésérõl, melyet Basta zsoldosai és a
Báthory Zsigmond fejedelem csapatai közötti dúlások okoztak. E belháborúban ugyanis
nem csak a katonák pusztultak, hanem az ártatlan civil emberek is. E belháborúban azonban egyik oldal sem tudott gyõzni. Basta ideiglenesen elfoglalta Erdély egyes várait, mint
Vécset, Görgényt, Szamosújvárat, Gyalut, Besztercét, de végül is nem bírt az erdélyi hadakkal és kivonult Erdélybõl Szatmárra, ahonnan csak késõbb jött újból vissza. Basta magyar és
rác hajdúi azonban 1602. elején is bennmaradtak Erdélyben dúlva, fosztogatva és gyilkolva
az erdélyi embereket, míg Csáky István vezetésével az erdélyi seregek megtámadták és
megverték a hajdúkat Egerbegynél, amit követõen a hajdúk is kimenekültek Erdélybõl.
Báthory Zsigmond azonban sajnálatos módon továbbra is folyamatosan alkudozott követei útján Rudolf császár követeivel, mert újból elhatalmasodott rajta az idegbaj, és le akart
újból mondani Rudolf császár javára az erdélyi trónról. Rudolf császár azonban újból csak
Oppelnt és Ratibort ajánlotta fel 1602. márciusában Báthory
Zsigmondnak az erdélyi fejedelmi méltóságért cserében, amit viszont Báthory nem fogadott el.
Báthory Zsigmond az alkudozások alatt 1602. április 1-re
Gyulafehérvárra tanácskozást hívott össze, melyen az erdélyi fõurak vettek részt, megvitatni a Rudolf császárral megkötendõ
fegyverszünetet, és ugyanezen a napon elbocsátotta fogságából a
fogarasi várban raboskodó Székely Mózest. Báthory újabb követséget küldött Basta generálishoz, hogy a Rudolf császárral kötendõ egyezményrõl részletesebben állapodjon meg.
Ez alatt azonban, 1602. április folyamán újabb hajdú csapatok
érkeztek a kõrösbányai havasokon keresztül Erdélybe, de Székely
Mózes csapatai megsemmisítõ vereséget mértek a betolakodó
hajdúkra. Errõl az ütközetrõl olvashatunk bõvebben John Smith
angol kapitány címszó alatt. John Smith kapitány és angol társai
Magyar hajdú
ugyanazért jöttek Erdélybe, hogy Rudolf császár oldalán a törö228
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kök ellen harcoljanak, de amikor azt látták, hogy itt egy borzalmas belháború folyik, átálltak Báthory Zsigmond fejedelem oldalára, és a törökként viselkedõ és harcoló hajdúk ellen
harcoltak a továbbiakban. Az ingadozó és Rudolf császárral paktáló Báthory ebben az idõben azonban már újból fontolgatta, hogy átáll a Habsburg császár oldalára, ezért Csáky Istvánt és Barcsay Andrást elküldte követségbe Giorgio Bastához, hogy beszéljék meg a részleteket Erdélyország feladásával kapcsolatosan. Csáky István ezt követõen átállt Rudolf császár oldalára, lám-lám, csak kimutatatta õ is a foga fehérjét, hogy mennyit ér számára az
önálló erdélyi fejedelemség ügye.
Székely Mózes épp ebben az idõszakban szabadult ki börtönébõl és megdöbbenve tapasztalhatta, hogy az egy életen keresztül tisztelt fejedelem – Báthory Zsigmond – milyen kétkulacsos politikát folytat. Báthory ugyan megbízta Székely Mózest az erdélyi hadak vezetésével,
valamint Gyulafehérvár védelmével, de a háttértárgyalásokban már újból azon ügyködött,
hogy Erdélyt átadja Rudolf császárnak. Székely Mózes, Toldy István, Torockay László és
Mindszenti Benedek közös erõvel próbálta megvédeni az ország fõvárosát. Báthory Zsigmond ezzel egyidõben azonban már Rudolf császárral is meg akart békülni és Erdélyt átadni a Habsburgoknak, de ebben sem volt következetes, mert egy másik pillanatban már Székely Mózessel szeretett volna jó viszonyba lenni. Báthory Zsigmond 1602. április hónapban
Székely Mózesnek adta Solymos várát, mely vár Lippa városával szemben a Maros túlsó partján fekszik. Solymos vára késõbb még fog szerepelni Székely Mózes életében. Solymos várát
egyébképpen valószínûleg a tatárjárást követõen emelték, amikor Magyarország királyai
igyekeztek számos várral megerõsíteni az ország védelmét egy esetleges újabb mongol betörés ellen. Solymos várát elõször 1278-ben említik, amikor a vár akkori birtokosa, Pál bán testvérének, János ispánnak gyermekeit fiaivá fogadta. Solymos vára Károly Róbert uralkodásától kezdve egészen 1440-ig királyi vár volt, amikor I. Ulászló magyar király Guthi Országh
Mihálynak adományozta. A vár késõbb Hunyadi János birtokába került és késõbb is magyar
királyi várként szerepelt egészen 1552-ig, amikor a törökök Temesvárral együtt elfoglalták.
Solymos várát 1595-ben sikerült visszafoglalniuk az erdélyieknek, amikor Báthory Zsigmond
fejedelem megindította a törökellenes hadjáratát. A vár visszafoglalása Borbély György nevéhez fûzõdik, aki Székely Mózessel közösen számos várat foglalt vissza a törököktõl.
Solymos várának romjai még manapság is láthatók, egyes szobákat még most is fel lehet ismerni. A belsõ vár nagyméretû, háromszög alakú udvarának nyugati részén négyszög alakú
öregtorony látható, az északi oldalon pedig reneszánsz faragványokkal díszített palotarész
látható. Ebben a palotában élt egy ideig az özvegy Izabella királyné, ezért róla nevezték el késõbb a várból megmaradt Izabella-balkont.394
Székely Mózes, amikor megtudta Báthory Zsigmond legutóbbi pálfordulását, hogy
megint csak át akarja adni Erdélyt Rudolf császárnak, rettenetesen felháborodott és a szászsebesi táborban – ahol gyülekeztek az erdélyi seregek, hogy szálljanak szembe a Habsburg zsoldosokkal –
Toldy Istvánnal közösen elhatározták,
hogy a hazaáruló fejedelmet elfogják.
Székely Mózes és Toldy István a sorozatos árulás miatt Báthoryt törvényszék elé
akarták vinni, hogy kapja meg a megérdemelt büntetését. Székely Mózes és
Toldy nyilvános törvényszék elé szerette
volna állítani Báthoryt, hogy örök emlékezetre maradjon meg az, hogy az ország
függetlenségét még egy fejedelem sem
Déva vára
árulhatja el és nem adhatja el, mint egy
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talált tárgyat. Példát akartak statuálni Báthory fejedelem hazaárulását megtudva, azzal,
hogy soha a jövõben ilyen dolgot senki ne merészeljen elkövetni, még ha fejedelem, akkor
sem. Székely Mózes és Toldy István ezt követõen Dévára mentek és tájékoztatták az öreg
Borbély Györgyöt is arról, hogy a hazaáruló Báthory el akarják fogni. Borbély György éppen vejénél, Vajda Miklósnál találkozott össze Székely Mózessel és Toldyval. Végül is ettõl
a tervtõl elálltak. Borbély György ugyan javasolta Báthory felelõsségre vonásának tervét, de
mivel nem volt felhõtlen kapcsolata vejével, Vajda Miklóssal, ezért azt javasolta, hogy inkább Boronkai János kellene végrehajtsa a hazaáruló fejedelem lefogatását. Végül azonban
Báthory Zsigmondot nem fogták le, pedig ebben az idõben a fejedelem is Déván tartózkodott. „Báthori Sigmond akaratjából Székely Móses Fejérvár tájatt a katonákat, valahol mi
volt, kik azokban Bástához nem mentek vala, egybegyüjté. Már tavaszszal vala, és ugyan sokan telének; kik között fövek valának Móses után Kapronczai Tamás és Csikai János.
Báthori is hivatá a székelységet Dévához – mert Dévába vala Sigmond – és ugyan szép had
gyült vala Dévához; de nem gyültek vala fel szívesen mellette valami régi boszszuság miá.”395
Székely Mózes hiába várta, hogy a székelyek többsége Gyulafehérvár mellett gyülekezzen,
mert egyrészt az ország fõvárosa messzire volt Székelyföldtõl, másrészt pedig a székelyeknek azon része (a csíkszékiek), akiket nem is olyan rég megbüntetett Báthory András meggyilkolása miatt, nem nagyon lelkesedett érte.
Székely Mózes idõközben a szászsebesi táborból csapatával Segesvár felé vonult, ahová
várta, hogy a közeledõ székely hívei csatlakoznak, ebben az idõben egyébképpen Báthory
Zsigmond már kinevezte az erdélyi seregek fõparancsnokává, de semmit nem tett azért,
hogy szervezésével segítse az Erdély déli felébe betolakodó császári zsoldosokat. Egyszerûen várakozási álláspontra helyezkedett és várta, hogy ebbõl az újabb összecsapásból ki fog
gyõztesen felülkerekedni. „És Sigmond vár vala még is a szerencsétõl valamit, mert bizik
vala Székely Móseshez hogy feljül fordulna. Mert Székely Móses magában vakmerõ, bátor
vitéz ember vala, és gyüjti vala az hadát, hogy esmét próbáljon szerencsét.”396
Giorgio Basta generális amint megtudta, hogy Székely Mózes hadaival Segesvár mellett
van és várja a székelyek csatlakozását, Dés felõl Enyeden keresztül német és vallon lovascsapatai élén erõltetett menetben megindult Gyulafehérvár felé: „Értésére lõn Bástának,
hogy Székely Móses Segesvár felé gyülekeznék esmét. És igen sietve, gyalog nélkül, csak lovas némettel két sereget állata, és megindula véllek – egy magyart sem vitt el vélek, félvén
árulóságoktól – és hamar Enyedhez szálla. Ezt megértvén Székely Móses, a fejérvári mezõre szálla és onnét Dévába Sigmondnak ira: hogy igen sietve mind a székelységet, s ha mi hada volna udvari hada is, küldje melléje, mert Básta Enyednél volna, és jöttön-jõ ide Fejérvár
felé. Ebben Sigmond semmit sem siete s nem serénykedék. Mi lehetett az oka, ö tudhatja.”397
Székely Mózes ugyan várhatta Báthory Zsigmondot, hogy csatlakozzon az erdélyiek táborához, mert a fejedelem egyáltalán nem tett semmit, hogy az idegen zsoldosokkal szembeszálljon és még legalább a fejedelmi udvarban lévõ székely testõrséget és egyéb udvari hadait sem küldte el. Székely Mózes egyedül az öreg Borbély Györgytõl kapott segítséget, aki
1.600 fegyveresével csatlakozott, így a gyulafehérvári mezõn az erdélyiek fegyvereseinek
száma alig haladta meg a 3600 fõt, hiszen Toldy István vezetésével mindössze 2000 székely
harcosa volt ezen kívül. A többi csatlakozó erdélyi magyar nemes nem képviselt számottevõ
létszámú fegyveres erõt.
Basta generális ahogy megérkezett Tövisre, Csáky Istvánon keresztül levélben biztosította Székely Mózest arról, hogy ha nem áll szembe a Habsburg zsoldosokkal és elismeri Rudolf császárt Erdély urának, bántatlanul leélheti életét, és vagyonát sem éri semmilyen károsodás, sõt azt is állította, hogy megengedi a szabad fejedelemválasztást és majd az országgyûlés eldönti, hogy kit ismer el Erdély uralkodójának. Ezen kívül Székely Mózes katonáinak három havi zsoldot is ígért, ha lemondanak az összeütközésrõl. Giorgio Basta generális, aki nagyon jól értett a megtévesztõ taktikai manõverek kigondolásához, a Rudolf császár
erdélyi uralmát keményen ellenzõ fõurak egy részének menedéklevelet ad. Ebben a katonai
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táborban kelt menedéklevélben 1602. június 22-én arról biztosította az erdélyi fõurakat –
ezek között Székely Mózest is –, hogy mindnyájan megtarthatják összes eddigi birtokaikat,
amelyeket Erdélyország fejedelmeitõl [és Magyarország királyaitól] eddig kaptak, és nem
lesz semmilyen bántódásuk sem Rudolf császártól, sem senki mástól, abban az esetben, ha
Rudolf császár hûségére térnek. „Nos Georgius Basta dominus in Sult, eques auratus, sacr.
Regiaeque maiestatis, et catholici regis Hipaniarum consiliarius bellicus, ac eiusdem s. c.
regiaeque mattis exercitus in Transilvaniam delegati et regni Transilvaniae generalis capitaneus etc. Bizonyos és fõszemélyek Erdélyben lakosok (minthogy Istennek kegyelmes akaratjából, egészségben indultunk) kivánják, hogy õkegyelmeket assecuralnók, tudniilik Székely Mózes Toldy István, Mindszenty Benedek, Barcsay András, Bogáthi Miklós, Szilvásy
Boldizsár, Toroczkay László, Bogáthi Menyhárt, Vajda Miklós, Vas Ferencz: noha immár
ezelõtt úttal közönségesen mindenek ugy assecuráltattunk, hogy elengendõképen
õkegyelmek megnyughattak rajta: mindazonáltal most is õkegyelmeket assecuráljuk mind
személyekben, tisztségben, azonképen jószágokban is, in quantum suae imperialis maiestatis praetensioni regni Transilvaniae et eorum juri, qui partes suae mattis secuti sunt, non
derogat, bántások nem leszen, sem császár urunktól õ felségétõl, sem mitõlünk, sem pedig
egyebektõl. Sõt õ kegyelmek követvén az elkezdett dolgot, minden részébõl tisztességes, becsületes állapotot remélhetnek. Ebben õ kegyelmek bizonyosak lehetnek minden kétségen
kivûl. Datum ex castris caesarianis in Transilvaniam delegatis, die vigesimo secundo mensis
Junni. Anno domini sexcentesimo secundo supra milesimum.”398
Székely Mózes azonban Basta generális ígéreteiben egyáltalán nem bízott – habár Borbély
György az egyezkedést ajánlotta –, ezért inkább gondolkodási idõt kért. Basta generális azonban visszautasította a gondolkodási idõ lehetõségét, ezért Székely Mózesnek nem volt más választása, minthogy megütközik Basta zsoldosaival.
A Tövis melletti mezõn 1602. július 2-án Székely Mózes is megjelent kicsiny, de lelkében
erõs csapatával, hogy vívja meg a döntõ ütközetet az Erdélybe betolakodó idegen zsoldos
katonák seregével. Székely Mózes a csatamezõn seregének balszárnyát Nagy Albertre és
Deli Bálintra bízta, a jobbszárnyat pedig Szelestyey Jánosra. A tartaléksereget Székely Mózes Kapronczay Tamásra és Nagy Demeterre bízta. A csata elõtt Székely Mózes egy rövid,
de nagyon meggyõzõ és lelkesítõ beszédet tartott, majd ezt követõen olyan fergeteges rohammal támadta meg Basta páncélos zsoldosait, hogy Basta zsoldosait visszaszorította egészen Borbánd felé. Az elsõ jelentõs sikernek az erdélyi magyarok már éppen kezdtek örvendezni, amikor Basta generális minden tartalékját igénybe véve, részben biztatva, részben fenyegetve zsoldosait, ellentámadásra indult. Székely Mózes tartalék serege azonban nem
mozdult, valószínû, hogy vezetõit már
elõre megvesztegették, ezért ezek nélkül
kellett folytatni a csatát. Ennek dacára
Székely Mózes továbbra is keményen támadta a zsoldos sereget, sokat megsebesítve közülük, sõt „Székely Mózes Bástát
úgy elõvette volt egy hegyes tõrrel, hogy
ha mások meg ne segítsék, elejtette volna.”399 Székely Mózes személyes vitézsége
azonban nem volt elég, az erdélyieknél
nagyobb és jobban felfegyverzett zsoldossereg legyõzésére, fõleg, hogy az erdélyiek csapatából a tartaléksereg gyanúsan
távol tartotta magát az ütközettõl. Ezzel
az ütközet eldõlt, a csata elvesztésével
Solymos vára,
együtt elveszett egyelõre a független,
önálló Erdély megmaradásának lehetõSzékely Mózesé 1602-ben
231

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 232

sége. Székely Mózes hû katonáinak egy része a csatatéren vesztette életét, õ maga megmaradt híveivel együtt a Maroson átúsztatva menekültek meg. A csatatéren vesztette életét
többek között Bethlen Miklós és Bethlen János. Székely Mózesnek jónéhány hívével együtt
azonban sikerült megmenekülnie, így Szelestyey István és Bethlen Gábor is át tudták úszni
a Marost Szentimrénél. „Székely Mózes egy Solymos nevû várba menekült, magához vette
családját és házanépét, átadta a várat a töröknek és övéivel Temesvárra ment. Szelesdi Jánost, Világosvár kapitányát, aki elõbb a németek pártján volt, mivel el akarta árulni a várat
a töröknek, saját emberei lefejezték; de ugyanakkor õk is elpártoltak a németektõl.”400
Székely Mózes 1602. július 2-án a tövisi vereség után Hátszegen keresztül elmenekülve
Solymos várában keresett menedéket családjával és híveivel együtt, de mivel nem találta biztonságosnak e várat a közelben lévõ császári csapatok miatt, és a temesvári Bektás pasa (aki
egyébképpen szolnoki születésû magyar ember volt) is felajánlotta, hogy szívesen elcserélné
ideiglenesen Solymos várát Kladova várával, ezért elfogadta az ajánlatott és átvette Kladova
várát Bektás pasától. Ezzel egyidõben Székely Mózes nejével, Kornis Annával és gyermekével, illetve a függetlenségpárti erdélyi magyarokkal együtt Solymos várából Temesvár várába
ment, ugyanis ezt sokkal biztonságosabbnak találta. Várfalvi Nagy János megkérdõjelezi gróf
Kemény József leírását Székely Mózes gyermekével kapcsolatosan, ugyanis az õ véleménye
szerint ekkor nem voltak gyermekei. Várfalvi véleményét mások is átvették késõbb, ezért mindenki, aki Székely Mózes életérõl ír, azt jegyzi meg írásaiban, hogy csak egyetlen gyermeke
volt, az 1603-ban született ifj. Székely Mózes. Ezzel az állítással az én véleményem nem egyezik meg, mert már a Mihály vajdával kapcsolatos cím alatt is leírtam azt, hogy Székely Mózesnek már 1599-ben volt egy István nevû fia. Várfalvi ugyan hivatkozik lábjegyzetben dr. Kemény József leírására, illetve Katona: Historia critica Regum Hungariae stirpis Austriacae,
IX. 148. old. található megjegyzésére, miszerint Székely Mózes a meneküléskor gyermekeit és
anyósát is magával vitte, de végül is nem fogadja el a több gyermek létezését.401 Az én véleményem szerint Székely Mózesnek 1602. júliusában mindenképpen lehetett gyermeke, ugyanis
még élhetett Székely István, akit Mihály vajda oklevelébõl tudhatunk. Ezen kívül is lehetett
még gyermeke, de a felnõttkort csak az ifjú Székely Mózes érte meg. Az ifjú Székely Mózes
születésérõl elég pontos adataink vannak, ugyanis nagyanyja, Bethlen Krisztina, néhai Kornis
Farkas felesége szíven viselte a Székely Mózes halála után született gyermek sorsának alakulását, és 1610. január 27-én felkereste Báthory Gábor erdélyi fejedelmet, akitõl Gyulakután, a
fejedelmi uradalomban egy elismervényt állíttatott ki: „Nos Gabriel Dei gratia Princeps
Transylvaniae, partium Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes etc. Memorie commendamus per presentes. Quod Generosa Domina Christina Bethlen, Relicta Generosi
quondam Volphgangi Kornis de Zentpal, nostram personaliter venies in praesentiam adduxit secum Generosum puerum Moysem, filium Magnifici quondam alterius Moysis Zekely de
Semienfalwa, ex Generosa quondam Domine Anna Consorte sua, filia praenominati quondam Volphgangi Kornis progenitum, patens Nos debita cum instantia, út nos aetatem eiusdem pueri Reuidere, Ac Suprinde literas Nostras testimonialis Jurium suorum pro tuitione
Eidem dare et concedere dignaremur. Qui quidem puer pront uisu metiri et animo considerare potuit, sex integrorum Annorum, et Sex mensium esse compertus est. Super cuius quidem
aetatis Renisionis fidem et tesimonium, Nos praesentes literas nostras Jurium praefati pueri
pro tuitione, Eidem domine Christine Betlen dandas duximus et conccendas com(uni Justit)ia
Requirente. Datum in possessione Giulakutha, feria qurta prixima post festum beatorum fabiani et Sebastiani Martyrum. Anno domini Millesimo Seycentesimo Decimo. (P. H.)”402 Vass
Miklós leírása szerint „ifj. Székely Mózes születése 1603. július havára esik – Báthory Gábor
oklevelébõl – 1610. január 17-i oklevelébõl ez következik.”403
Ifjú Székely Mózes életérõl azonban a késõbbiekben még említést fogok tenni, de azt
még mindenképpen el kell mondanom, hogy maga Székely Mózes írja le 1602. augusztus 20i levelében, amikor a török szultán jóváhagyását kérte a fejedelemmé való választása ügyében, hogy a felesége mellett már van egy gyermeke, akiket biztonságban szeretett volna tud232
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ni és ezért Solymos vára helyett Szendrõ várát vagy egy másik Duna melletti várat is szívesen megkapott volna. Ez a gyermek minden bizonnyal Székely István lehetett.
A vesztes csata megpecsételte Erdélyország sorsát is, ugyanis a vezetõ nélkül maradt és
szétzilált erdélyi hadsereg nem tudott ellenállni az országot elárasztó, kegyetlen, rablásra és
fosztogatásra éhes zsoldos csapatoknak. Bojti Veres Gáspár krónikaíró e gyászos csatavesztéssel kapcsolatosan írja Székely Mózesrõl és Bethlen Gáborról, hogy e vitéz erdélyi „Mózest és Gábort a természet igazi elszántsággal ajándékozta meg, és õk ezt a hadjáratokban
tanúsított szakadatlan állhatatosságukkal annyira meg tudták erõsíteni, hogy mindig kitartottak maguk elé tûzött és vállalt szándékuknál, és inkább meghaltak volna, semhogy a gonosz spanyol zsarnok arcát lássák. Gyászolták az elárvult hazát, melyet – úgy látszott – maga az Isten és az emberek oltalma is elhagyott. Ezért Mózes a nehéz helyzetben a sürgetõ
szükség parancsának engedelmeskedve, török segítséget kért, és a temesvári beglerbéget a
rossz elõjelekkel kezdett hadjáratba társul bevonva, már-már úgy érezhette, hogy sikerül Erdélyt háborúval elfoglalnia.”404
Báthory Zsigmond fejedelmet a tövisi vesztes csata után a császárpárti zsoldosok Déváról 1602. július 7-én Szebenbe, Basta táborába kísérték, ahol Báthory véglegesen lemondott
az Erdélyi Fejedelemség trónjáról Rudolf császár javára. Ezzel véget ért az Erdélyi Fejedelemségnek egy olyan szakasza, mely 1594-tõl kezdõdõen folyamatos romlásba taszította az
addig virágzó országot, amiért egyesek ezt a korszakot méltán nevezték Erdély elsõ aranykorának. Báthory Zsigmond folyamatosan ingadozó, idegbeteg természete Erdélynek óriási gazdasági és emberi veszteséget okozott, mert nem elég, hogy uralmának idején az addig
folyamatosan prosperáló ország tönkrement, de ami még sokkal szomorúbb, óriási vérveszteség érte a folyamatosan hadakozó magyarokat és székelyeket, ami késõbb hozzájárult ahhoz, hogy a magyarság további veszteségeket szenvedve, a XVIII. század végére már kisebbség lett saját hazájában. Báthory az erdélyi fejedelmi trónról való lemondása után 1602. július 26-án végleg távozott Erdélybõl, hogy ezt követõen Rudolf császár kegyelemkenyerén
tengõdjön Libokovicz várában. Báthory Zsigmond a sziléziai Libokovicz várában tulajdonképpen várfogságban élte életét, ismerõsöket fogadhatott, de õ maga nem hagyhatta el a várat, egészen 1610-ig, amikor újabb szervezkedés gyanújával vasba verve szállították a prágai
udvarba. Az újabb börtönbõl Báthory Zsigmond 1613 elején szabadult, de hamarosan, 1613.
március 7-én gyanús körülmények között, állítólag méreg által meghalt. Valószínûsíthetõ,
hogy Báthory Zsigmond halála és a méregkeverés mögött a prágai udvar állhatott.405 Nemes
György, Báthory tisztelõje 1629-ben egy egyszerû márványtáblát helyeztetett el a gyanús körülmények között meghalt, alig 41 éves fejedelem emlékére. Erre a márványtáblára a Báthory-címer alá egy szöveget vésettek, mely szöveg kezdetén az áll, hogy Báthory Zsigmondot
meggyilkolták.
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XI. John Smith kapitány
Székely Mózes táborában

S

zékely Mózes eseménydús életének igen érdekes színfoltját örökíti meg az angliai
születésû híres utazó, John Smith kapitány, aki 1602. április elejétõl 1602. szeptember vagy október végéig, tatár fogságba való eséséig az erdélyiek oldalán harcolt a
Habsburg zsoldosok ellen. Az angliai lincolsnshire-i Willoughby községben 1580. január 9én született John Smith kalandos élete során volt zsoldoskatona, martalóc, utazó, kalandor,
rabszolga, gyarmatalapító, koldus, felfedezõ, történetíró, admirális és közönséges csaló.
Életútja nagyon hasonlít Francis Drake legendás utazó, kalandor és tengernagy tetteihez,
aki a Golden Hind vitorlás hajón a Csendes-óceánon hajózva megtámadja és legyõzi a spanyolok hajóhadát, óriási aranykincset rabol el a spanyoloktól, melynek egy részét átadja az
angol királynõnek. Drake kalózkapitány és tengeri rabló a Tudor dinasztia utolsó tagjától,
I. Erzsébet királynõtõl (1533–1603) fõnemesi rangot kapott. Így lett Drake kalózkapitányból lord Drake. John Smith kapitány saját kalandos életérõl több könyvet is írt és jelentetett
meg. Az elsõ könyve 1608-ban jelent meg – Igaz leírása a jelentõs eseményeknek, amelyek
Virginában történtek ama kolónia elsõ betelepítése óta (A True Relation of such
Occurrences and Accidents of Note as hath happened in Virginia since the first planting of
that Colony) címmel, majd Richmond város környékét a James folyótól a Potomac folyóig
bejárva egy nagyon alapos térképet készített, melyet könyv formájában is megjelentetett,
1612-ben Virginia térképe és az ország leírása címmel (A Map of Virginia, with a
Description of the Coutry). John Smith 1616-ban a Description of New England; or
Observation and Discoveries in North America (Új-Anglia leírása, azaz Észak-Amerikában
tett megfigyelések és felfedezések) címmel könyvet jelentetett meg megfigyeléseirõl, majd
ezt követõen írta meg fõmûvét, a The General History of Virgina, New England and the
Summer Isles-t (Virgina, Új Anglia és a Summer-szigetek általános története), melyet 1624ben jelentett meg. Ezt követõen újabb kézikönyvet írt Smith az utazásokról az angol hadiflotta tengerészei számára, hasznos tudnivalókkal ellátva a hajóépítéstõl kezdve a vitorlakezelésig bezárólag An Accidence, or The Pathway to Experience (Alapfogalmak, avagy a tapasztalat útjai) címmel, 1626-ban. John Smith 1630-ban
megjelent könyvérõl részletesebben fogok szólni – hiszen
Székely Mózes életérõl ebben a könyvben van említés –, s
végül megjegyzem, hogy utolsó könyve az Advertisments
for the Unexperienced Planters of New England (Felhívás
Új-Anglia tapasztalatlan telepeseihez), melyben az újvilág
betelepítésére szolgáló kivándorlást népszerûsíti, mely
könyvet 1631-ben jelentette meg. William Shakespeare világhírû drámaírótól többek között 1616-ban, fegyverek
mellett könyveket is örökölt, de Smith életét mégis nem a
vagyona, hanem könyvei örökítették meg és tették halhatatlanná. John Smith kapitány 1631. június 21-én London
egyik külvárosában halt meg és a Saint Sepulchre-i templomban temették el.
John Smith kalandos életének egyik elsõ és fontos állomása, amikor 1601-ben a törökök elleni Keresztény Ligába
John Smith kapitány
beállva, a Habsburg császári csapatokhoz került, ahol a magyarországi harcokban részt vett Lendva (Olumpagh,
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Oberlimbach) vára visszavételéért folytatott ostromban ésa Székesfehérvár visszavételéért
folytatott csatában. A Lendva ostromában vitézségével kitûnt John Smithet egyszerû zsoldos közkatonából elõléptették kapitánnyá. John Smithet Székesfehérvárról 1602. januárjában csapatával együtt átvezényelték Erdélybe Giorgio Basta generális seregéhez, hogy segítsék hatalomra juttatni a Habsburg-törekvéseket. Közel három évtized elmúltával írt könyvének elsõ részében feleleveníti az Erdélyben folytatott eseményeket, amelyekben részt
vett. Smith, John: The True Travels, Adventures and Observations of Captain John Smith
címmel már 1630-ban megjelentette könyvét, de magyarul csak jó 350 év múlva jelenhetett
meg, amikor a bukaresti Kriterion Könyvkiadó 1980-ban, C. Cutean Éva fordításában és válogatásban, az alábbi címen megjelentette: John Smith kapitány utazásai és cselekedetei
1580–1631. John Smith ebben a könyvében leírja utazásait Franciaországban és Itáliában, a
Földközi-tengeren átélt kalandjait, majd beszámol Magyarország, Erdély, Havasalföld és
Moldva területén véghezvitt hõstetteirõl. Ezek közül a kalandok közül miket elsõsorban az
Erdélyben folytatott, vagy ehhez kapcsolódó tettei érdekelnek, mert úgy érezzük, hogy ezek
közül a tettek közül jónéhány kapcsolódik Székely Mózes életéhez. John Smith regényes és
kalandos útleírásában sok érthetetlen vagy megmagyarázhatatlan rész is van, vagy vannak
olyan részek is, amelyek szándékosan vagy a hosszú évtized felejtési homálya miatt, mely a
tettek elkövetése és a könyv megírása között eltelt, számunkra értelmezhetetlenek. Ezek közül mindjárt az elsõ és megmagyarázhatatlan tény, hogy a Habsburg zsoldosként hogyan és
miképpen kerül az erdélyiek csapatába, a másik dolog, amit mindjárt a könyv olvasásának
elején meg kell jegyeznünk, hogy John Smith, amikor az Erdélyben folytatott harcokban törököket emleget, ezeken tulajdonképpen nem törököket kell érteni, hanem Basta rác, magyar és német zsoldosait. Már sokan próbálkoztak megmagyarázni John Smith Erdélyre vonatkozó leírását, de teljes sikerrel senkinek sem sikerült. Ez a sikertelenség minden bizonynyal abból fakad, hogy Smith írásaiban a történelmi tényeket kissé színesen, túl nagyvonalúan kezeli, sõt gyakran a füllentéstõl sem mentes állításainak egy része. Gondolok itt elsõsorban arra, amikor Smith Erdélyben folytatott vitéz cselekedeteiért Báthory Zsigmondtól
nemesi oklevelet szerzett 1603-ban. Báthory azonban a John Smithnek kiadott nemesi oklevél idejében már nem volt Erdély fejedelme, hiszen 1602. július 26-án lemondott és végleg
távozott hazájából.
John Smith és az Angliából Magyarországra és Erdélybe jött katonák szerencsét akartak
próbálni, a törökök ellen indultak háborúban, de amint 1602. januárjában rájöttek arra,
hogy ez a háború nem a keresztények és a törökök közötti harcról szól – meghallva és tapasztalva Basta (John Smithnél Busca) generális zsoldosainak kegyetlenkedéseit –, beállnak
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem seregébe. „Ismervén Busca politikáját, most hogy õfelsége majdnem hihetetlen módon Erdély nagyobb felének birtokában volt, Meldritcs meggyõzte seregét, hogy becsületes ügyében inkább a fejedelmet segítse a törökök ellen, semmit Buscát a fejedelem ellen.”406 John Smith ugyan Giorgio Basta zsoldosvezért következetesen Buscanak írja és az erdélyi származású Meldritch csapatvezért sem tudták azonosítani késõbb a történészek, mint ahogy az Erdélyben harcoló „törökök” is tulajdonképpen
Basta rác, magyar és német zsoldosai, de ettõl függetlenül Smith kapitány leírásában vannak valós elemek. Smith kapitány írásainak kutatói, Bradford Smith és Laura Polányi
Striker megállapították, hogy a kalandos életû kapitány történeteiben vannak valós elemek,
még akkor is, ha a dátumokat és az események helyeit nem mindig sikerül azonosítani. Ez
egyébképpen nem is csoda, hiszen 1602-tól az útleírás megszületéséig közel harminc év telt
el és ennyi idõ alatt bárki sokat el is felejthet, másrészt az is megtörténhetett, hogy amikor
Báthory felfogadta zsoldjába az angliai harcosokat, nem is közölte pontosan, hogy kik ellen
fognak harcolni. Regall nevû település nevén egyesek Brassóra gondolnak, ugyanis Báthorynak sikerült 1601 szeptemberében Brassót visszaszereznie, míg mások Regall várán Gyulafehérvárt értik. Inkább ez utóbbi megnevezés lehet Smith által emlegetett Regall, ugyanis Székesfehervárt Alba Regiának (mindkét város Fehérvár), sõt az olaszok Gyulafehérvárt
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Regal néven nevezték, a korabeli, máig fennmaradt oklevelekben. Gyulafehérvár városát és
várát Borbély György csapatai vették be, miután Basta generális vallonjait és hajdúit legyõzték és elkergették.407 Az is lehet azonban, hogy Borbély György Székely Mózessel közösen
vette be Gyulafehérvárt (Regal), mert erre is vannak utalások a krónikákban. Azt, hogy
egész pontosan milyen várakat is ostromolt meg Székely Mózes csapataival, mely seregben
Smith angol bajtársai is részt vettek, azt nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, de
megállapítható az, hogy Smith kapitány és Székely Mózes ezekben a harcokban együtt vitézkedett. Báthory fejedelem fõvezérének, Székely Mózesnek eseménydús életérõl tesz említést Smith kapitány: „Másnap Zachel Moyses fõvezér is felütötte sátrait kilencezer gyalogossal meg lovassal és 26 ágyúval. De ami az erõs vár helyzetét illeti, a benne levõket sem ijedtség, sem bántalom nem érte, mivel az magas szirten emelkedett, egyik oldalon fél mérföldnyi hosszúságban megmászhatatlan szikla határolta, a másik oldalon sík mezõ, ahol a keresztények táboroztak. De az ostromlókat úgy uralták tüzérségükkel, hogy azok majdnem
egy hónapot töltöttek el azzal, hogy besáncolják magukat, és tüzelõállásba helyezzék ágyúikat.”408 Nagyobb csatákról Smith ugyan nem számol be, amikor a Székely Mózes vezetése
alatt harcoló katonák tetteirõl ír, de megemlíti például azt, hogy egy bajvívás alkalmával
párbajban legyõzi az ellenség egyik vitézét, akinek a fejét is veszi, felajánlva a trófeát a fõvezérnek: „A fejet Moyses úrnak, a fõvezérnek ajánlotta, aki ezt szívesen vette, a sereg pedig örömmel és általános üdvrivalgással fogadta.”409 A legyõzött ellenség fejének trófeaként
való felajánlása ugyan nagyon kegyetlennek tûnik a XXI. század olvasójának, de a XVII.
század elején történt eseményeket az akkori kor szemlélete szerint egyáltalán nem ún. barbár cselekedetként kell elkönyvelni. Ettõl függetlenül az egész párbaj története lehet, hogy
csak mese és kitalálás, amivel Smith kapitány saját élettörténetét akarta az akkori olvasók
szemében piedesztálra emelni. Az mindenesetre valós elem, hogy Giorgio Basta generális,
Rudolf császár erdélyi csapatainak fõvezére – aki albán származású amúgy –, legyõzi Báthory Zsigmond fejedelem fõvezérét, Székely Mózest – akit Smith hercegnek nevez –, ami miatt Báthory távozik Erdélybõl, átengedve az országot Basta generálisnak. Ezt az eseményt
Smith kapitány külön fejezetcímként emeli ki: „Az albán Georgio Busca hálátlansága
Sigismundus herceggel szemben – Busca, Rudolf császár generálisa legyõzi Moyses herceget, Sigismundus hadnagyát – Sigismundus átengedi országát Rudolfnak – Busca segíti
Rodoll herceget Wallachiában”410 A fejezet elején tett alábbi említés azonban már nem biztos, hogy valós esemény, de amúgy akár meg is történhetett: „a fõvezér zászlója elé vezették
Smitht ajándékaival. Moyses mind õt, mind ajándékait az alkalomhoz illõ megbecsüléssel
fogadta, megölelte õt vértezetében, s gazdagon felszerszámozott szép lovat ajándékozott neki, egy kardot s derékszíjat, mely háromszáz dukátot ért, Meldritch pedig õrnaggyá léptette
elõ ezredében.”411 Nem azonosítható annak a várnak a bevételéért folytatott harc sem,
amelynek folyamán Székely Mózes seregei elfoglalnak egy erdélyi várat, az ostrom után a
megrongálódott falakat megjavítatják: „Moyses parancsot adott általános támadásra a magas sziklacsúcs lejtõs oldala […]a törökök (helyesebben Basta-pártiak) visszahúzódva a várba menekültek, ahonnan fehér zászlóval jelezték, hogy egyezkedni kívánnak. […] Miután a
bástyákat megjavíttatta és rendet teremtett a táborban, Moyses erõs õrséget állított a várba.”412 Esenberg települést azonban könnyen be lehet azonosítani, ugyanis Eisenburg vagy
magyarul Torockó települése mellett Székely Mózes csapatai tényleg táboroztak és harcoltak 1602-ben. Több korabeli krónikás leírásából is azonosítható, hogy amikor Báthory Zsigmond 1602. április folyamán, amikor Bastával alkudozott Erdélyország sorsát illetõen, Basta
magyar és rác hajdúi betörtek a kõrösbányai havasokon keresztül. A rabló hajdúkat azonban Torockó mellett Székely Mózes fegyveresei, Lugosi Ferenc és Szelestyei János vezetésével tönkreverték: „Ez idõközben – mikor így viszszálkodnának az urak jöve sok hajdu bé
az frigy alatt, Toroczkóra üte, Sigmond pedig Fejérvárról Dévára futa; küldé mindazáltal az
hajduk eleibe Lugosi Ferenczet és Szelestyei Jánost két száz hajduval, kiket Csáki gyûjtött
vala és Móses, és Segesvárnál teleltenek vala azokat küldé a magyarországi hajdukra, kik236
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nek elõttök Horváth Ábrahám vala, Lugosi János, Adorján Pál és több egynéhány lator, ily
szándékkal: hogy õk Toroczkó felõl Fejérvármegyére üssenek. Voltanak ezek három ezeren.
Lugosi Ferencz kétszáz ad magával ottan igen sokat lesózának a magyarországi ebekben,
hóhérokban.”413 Torockó településének lakóinak egy része egyébképpen Ausztriából települt át Erdélybe, ahol az ausztriai származású németek összekeveredtek a környékükön élõ
székelyekkel, magyarokkal és egy olyan sajátos helyi kultúrát hoztak létre, amely még a
XXI. században is a Kárpát-medence kiemelkedõ gyöngyszemének tekinthetõ. A torockóiak évszázadokon keresztül a vas bányászatával és feldolgozásával foglakoztak, sajátos építészetükben ötvözik az ausztriai német és az erdélyi székely, illetve magyar építészet stíluselemeit. Smith kapitány egy azonosítatlan vereség után említi a torockói tábort, ahol Székely
Mózes csapatai táboroztak: „a sereg vesztesége megkeserítette az édes gyõzelmet, és újraélesztette Moyses bosszúvágyát, úgyhogy feldúlta Veratiót, Solmost és Kupronkát, és kétezer rabbal, jobbára asszonyokkal s gyermekekkel Esenbergbe ment, ahol nem messze a
herceg palotájától felütötte táborát.”414 Smith kapitány leírásában valós elem, hogy a torockói gyõzelem után a Székely Mózes vezette erdélyi csapatok Gyulafehérvárhoz vonultak,
hogy védjék meg az ország fõvárosát, mint ahogy tud arról is, hogy Báthory Zsigmond Erdélyrõl való lemondása fejében Rudolf császártól Sziléziában birtokot, pénzt és tartós jövedelmet kapott. Az is megfelel a történelmi valóságnak, hogy Székely Mózes ahogy megtudta Báthory legújabb mesterkedéseit, nagyon felháborodott, de eltökélte, hogy folytatni fogja az erdélyiek szabadságharcát a németek uralma ellen és megvédi minden erejével az Erdélyi Fejedelemség alkotmányos jogait. „Amikor ez a megegyezés hadnagya, Moyses tudtára jutott, aki a hadszíntéren tartózkodott seregével, az bármit megtett volna, csak hogy ne
kerüljön német uralom alá. Miután bátorságot öntött katonáiba, minden késedelem nélkül
csatarendbe állította õket, hogy Buscával megütközzék, akit azonban sokkal felkészültebben
talált, mint gondolta volna, úgyhogy hat-hét óra elteltével mindkét részrõl több mint öt-hatezer halott maradt a csatatéren. Moyses vesztesen a törökhöz menekült Temesvárra, szétszórt serege pedig, ki merre látott.”415 Ez a megjegyzés véleményem szerint perdöntõ John
Smith erdélyi tartózkodását illetõen, hiszen ilyen aprólékos ismereteket csak egy valamikor
a helyszínen lévõ személy tudott elmesélni könyvében, mert az erdélyi krónikások nem nagyon írtak ezekrõl a részletekrõl.
John Smith a regényes útleírásában azonban a történelmi hûség keveredik a valótlan vagy
csak félig igaz állításokkal, mert egyrészt Székely Mózes 1602-es csatavesztése és Temesvárra
(mely vár és város ekkor a Török Birodalomhoz tartozott) való menekülése, valamint Radu havasalföldi vajda tatárokkal való ütközete – ahol, ha igaz, Smith kapitány fogságba esett –, mind
történelmi tény. Másrészt útleírásában számos olyan történetet mesél el, ami vagy nem történt
meg, vagy nem úgy történt meg, ahogy Smith leírta, de a legnagyobb füllentése Báthory Zsigmondtól kapott nemesi levele. John Smith kapitány útleírásában közzéteszi nemesi oklevelét,
melyet állítása szerint azért kapott, mert az erdélyi harcokban olyan vitézül harcolt, hogy Báthory Zsigmondtól nemesi oklevelet kapott a sziléziai Lipswickben 1603. december 9-én. John
Smith nemesi oklevelét mind latin nyelven, mind angol nyelven is közzétette – de a két szöveg
nem azonos tartalmú –, de ettõl függetlenül a nemesi kiváltságlevelet 1625. augusztus 19-én bejegyeztette az angol nemesek nyilvántartójába. „Sigismundus Bathori, Isten kegyelmébõl Erdély,
Wallachia és Moldova Fejedelme, Anchard, Salford és Growenda grófja; akinek kezéhez jut
vagy szeme elé kerül ez az írás, tudja meg, hogy engedélyt és felmentést adtunk John Smith angol nemesembernek, aki 250 katonának kapitányaként szolgált a legkegyesebb és tiszteletreméltó Henry Volda Meldritch, Salmaria és Peldoia grófja, ezer lovas és ezerötszáz gyalogos ezredesének parancsnoksága alatt, Magyarország és a fent nevezett uralmunk alatt levõ országrészek
háborúiban, akinek szolgálata minden dicséretet és örökös emlékeztetõt érdemel, mivel legyõzte Isten és hazája ellenségeit. Miért is szeretetünktõl és kegyünktõl indíttatva, a hadi törvénynek
megfelelõen címerében három török fej képét s leírását rendeltük és adományoztuk, akiket is
kardjával Regall városa alatt párviadalban legyõzött, megölt és levágott Erdélyországban.
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De a nagyon is forgandó szerencse úgy hozta, és az történt vele Wallachiában, az úrnak
1602-ik esztendejében, November 18. napján, hogy sokadmagával több nemesemberrel és
katonával a Cambiai Basa Úr fogságába esett Tatárországban; annak kegyetlensége szerencsét hozott neki a Mindenható Isten hatalmából és segítségével, és megszabadította magát,
hogy újra visszatérjen katonatársaihoz; a szolgálatból felmentjük õt, tanúsítja ez az írás, mivel sokkal nagyobb jutalmat érdemel; most pedig szándéka van visszatérni édes hazájába.
Kérjük tehát minden szeretõ és kedves rokonunkat, fõherceget, herceget, grófot, bárót,
városi kormányzót, hajót e királyságban vagy bármely más országban, amerre csak jár, hogy
engedjenek minden hátráltatás vagy kellemetlenség nélkül, szabad utat az elõbb nevezett
kapitánynak; ha pedig ezt teszik, minden jóindulatunkkal õértük hasonló módon cselekedni örökké hajlandók vagyunk.
Lepecsételtem a misenlandi Lipswickben, az úrnak 1603-ik esztendejében, December 9ikén.
Sidismundus Bathor” […]
„Õfelsége kegyelmébõl.
Mindenkinek és egyeseknek, bármely helyen, országban, rangban, rendben vagy állapotban, akihez jelen írás eljutna: én, William Segar, a Térdszalagrend lovagja, fõcímermester
köszöntésemet küldöm. Tudják meg, hogy én, az elõbb nevezett Térdszalagrend lovagja tanúsítom és elismerem, hogy a fentebb említett kiváltságlevél, amelyet láttam, aláírtam és saját kezemmel, kézi pecsétemmel lepecsételtem a nevezett Erdélyi Vajda keze írását és pecsétjét viseli, és annak pontos másolatát örök emlékeztetõül a címerhivatal könyvébe átírtam és bejegyeztem.
Kelt Londonban, Augusztus 19-ik napján, az Úrnak 1625-ik esztendejében, Károly úr,
Isten kegyelmébõl Nagy Britannia, Franciaország és Írország királya, a Hit védõje stb. uralkodásának elsõ évében.
William Segar”416
Smith kapitány Báthory Zsigmondtól 1603. december 9-én nem kaphatott (volna)
nemesi levelet, ugyanis Báthory 1602. július 26-án lemondott Erdély trónjáról és véglegesen
távozott Erdélybõl, lemondva fejedelmi címérõl is, és Rudolf császár kegyelemkenyerén élt,
félig-meddig fogságban. Teljességgel azonban soha semmit nem lehet kizárni, fõleg ismerve Báthory Zsigmond ingatag természetét. Mégis a nemesi oklevél valódiságát nagyon megkérdõjelezi az oklevélben foglalt zavaros címeknek egy része, amellyel Smith kapitány felruházza Báthoryt, másrészt a bizonyos királyi várost bizonyára néven nevezték volna az oklevél szerkesztõi, ahol Smith azt a híres vitézi tettet elkövette –, ha az egész nem lenne egyszerû koholmány. Az egyszerû paraszti származású Smith kapitány törekvése arra vonatkozóan, hogy az angol társadalom nemesei közé emelkedhessen, érthetõ, hiszen abban a korban a nemesi diploma jelentette a teljes jogú emberi mivoltot és megbecsülést. Végeredményben minden körülményt megvizsgálva, mégis arra a következtetésre kell jussunk, hogy
John Smith kapitány Székely Mózes seregében harcolhatott egy nagyon rövid ideig.
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XII. Székely Mózes és az erdélyi
függetlenségpárti magyarok Temesváron
Erdély körül van kerítve,
Mégse menyek ki belõle,
Ott, ahol az ágyúk szólnak,
Szép piros vérem kicsordul.
Lányok, ti sófalvi lányok,
Szedjetek százféle virágot,
Tûzzétek a mejjetekre,
Onnan gyertek a harctérre.
(Székely népdal)

S

zékely Mózes a független Erdélyi Fejedelemség híveivel a Tövis melletti, 1602. július 2-i vereség után Solymos várába, majd ezt követõen a török hódoltság alatt lévõ
Temesvár várában húzta meg magát, ugyanis tudatában volt annak, hogy Giorgio
Basta minden ígérete ellenére, ha Solymos várában marad, akkor életük veszélyben forog.
Hamaroson be is bizonyosodott, hogy Székely Mózes és a független Erdélyi Fejedelemség
hívei nagyon jól tették, hogy elmenekültek Solymos várából Temesvárra, ugyanis Szelestyey
János – aki Világos várában maradt, bízva Basta ígéretében – hamarosan életével fizetett hiszékenységéért, miután Jenõ várának parancsnoka, Petneházi István vezetésével meggyilkoltatta. Szelestyey János fejét Petneházi levágatta, majd Bastához küldte el.
A prágai udvarból Piero Duodo lovag 1602. július 19-én már tud az erdélyi magyarok vereségérõl, mellyel Basta zsoldosaival szemben alulmaradtak, ami után Székely Mózes megmaradt csapataival visszavonult Lippára, „si diceva che Zechel Moise si fosse retirato in
Lippa.”417 A velenceieken kívül a római pápa környezete is élénk érdeklõdést tanúsított az
Erdélyben folyó eseményekkel kapcsolatosan. A prágai udvarban tartózkodó követ 1602. július 29-i feljegyzése szerint, amellett, hogy beszámol Giorgio Basta és Radu Serban havasalföldi vajda szebeni megbeszéléseirõl, melynek lényege, hogy Radu vajda el akarja foglalni
Havasalföldet, Habsburg császári csapatok segítségével, beszámol arról is, hogy Székely
Mózes elmenekült Lippára, melyet, úgy néz ki, hogy át akar adni, akárcsak Jenõt: „le
fortezze di Jenoe et di Lippa, nella quale s’ e inteso che fusse rifuggito Zechel Moyses dopo
la rotta della sua gente.”418
Temesvár városa
50 évvel ezt megelõzõen került török
fennhatóság alá, amikor a törökök hosszú
és kemény ostromot
követõen azt ígérték
Losonczy István várkapitánynak, hogy ha
feladják a várat, szabadon elvonulhatnak. A törökök, megTemesvár
szegve ígéretüket, a
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hõs Losonczyt és katonáit lemészárolták. Temesvár 1552-ig Magyarország egyik virágzó városa volt, de még ezt követõen is jelentõs számú magyar lakosság élt a városban, sõt 1602-ben
Temesvár török parancsnoka tulajdonképpen egy szolnoki születésû magyar ember volt, akit
Baktának neveztek születésekor, de aki keresztény hitrõl áttért muzulmán hitre és Bektásnak
neveztette magát. Baktás pasa magyarul tökéletesen beszélt és jó kapcsolatokat ápolt Székely
Mózessel. Azért is igyekeztem hangsúlyozni, hogy Székely Mózes hová és milyen körülmények közé menekült, ugyanis nagyon sokan túl sommásan azt jegyzik meg, hogy a törökökhöz menekült, sõt olyanok is vannak, akik Törökországot emlegetnek. Temesvárról azonban
illik azt tudni, hogy ugyanúgy Magyarország városa, mint Buda, Pest, Szeged, Szolnok, Pécs,
Baja, Kecskemét, Cegléd stb., csak abban az idõben a Török Birodalom fennhatósága alá tartozott.
Székely Mózes Temesvárra való menekülése nem volt öncélú, hiszen ha csak a vagyonát
akarta volna menteni, akkor egyezkedhetett volna Rudolf császár embereivel, s bizonyára
Csáky Istvánhoz hasonlóan az õ átállását is elfogadták volna. Székely Mózes azonban nem
egyszerûen vagyonát akarta menteni, hanem ennél sokkal magasabb eszmék miatt menekült
el, ugyanis az Erdélyi Fejedelemséget akarta felszabadítani „a német uralom alól.”419 Habár
maga Szamosközy elég kétértelmûen ír a Székely Mózes által kibontott felszabadítási mozgalomról, hiszen végül is az erdélyiek szabadságharca ideiglenesen késõbb elbukott, de az
erdélyi függetlenség-párti magyarok ellenállása nélkül az önálló Erdélyi Fejedelemség ügye,
már akkor elveszett volna. Nem tudott volna bekövetkezni sem Bocskai István szabadságharca, de sem Bethlen Gábor virágzó fejedelemsége. Minden bizonnyal Magyarország és
Erdély ezek nélkül a függetlenségi törekvések nélkül teljesen eltûntek volna a térképrõl, de
a magyar nemzet fennmaradása is nagyon megkérdõjelezõdne. Ha folyamatosan az önfeladás és meghunyászkodás politikáját folytatták volna eleink, néhány évszázad alatt teljesen
asszimilálódtunk volna egy német nyelvû birodalomban.
Székely Mózes Temesvárra való menekülése tartotta életben a magyarság megmaradásának lángját. Ezért követik nagyon sokan Bethlen Gáborral együtt. Az elsõk között csatlakozott az ellenállókhoz Tholdalagi Mihály, akit Basta parancsára elfogtak, de tetemes váltságdíj ellenében végül is kiszabadult börtönébõl, „de voltak mások is, akiket a németek tûrhetetlen zsarnoksága annyira elkeserített, hogy odahagyván minden vagyonukat, hatalmas
jószágaikat és birtokaikat, Törökországba menekültek, és inkább vállalták az örökös hontalanságot, semmint hogy tovább tûrjék a németek dölyfösködését.”420 Az akkori status quo
szerint Szamosközy, de mások is sokszor Törökországot emlegetnek a menekülés célpontjául, de nem árt többször hangsúlyozni, hogy Temesvár nem Törökország, hanem Magyarország török uralom alatt lévõ városa volt, amely igaz, hogy csak több mint 150 év után szabadult fel, de attól még nem Törökország egyik városa volt. Tholdalagi Temesvárra való menekülését követte a nagytermetû, gladiátor erõsségû Nagy Albert, a honfitársait és hazáját
forrón szeretõ Csiszár Gergely, akik több századnyi erdélyi katonával együtt menekültek
Temesvárra. Követte õket Bethlen Gábor, „akiben a német uralomnak oly fokú gyûlölete
lakozott, hogy illyei várát és kiterjedt erdélyi birtokait inkább a németnek hagyta prédául,
hazája helyett inkább a számûzetést és minden vagyonának elvesztését választotta, semmint
hogy hazájában az ellenség zsarnoki fennhéjázását kelljen elviselnie.”421 Az Erdélyben maradt erdélyi magyar nemesek jelentõs része is azt szerette volna, ha Székely Mózes lehetne
a fejedelem, mert csak benne látták azt a lehetõséget, hogy a magyar alkotmányos berendezkedés hagyományainak megfelelõen saját vezetõje legyen az országban. Szamosközy szerint Bethlen Gábor még elmenekülése elõtt igyekezett megnyerni mindenkit, hogy Székely
Mózest válasszák meg fejedelemnek, mert véleménye szerint most van ugyanis a megfelelõ
és kedvezõ alkalom az ország visszafoglalására. A németeket az ország lakói ugyanis oly
annyira gyûlölik, hogy képesek harcolni ellenük. „A német hadsereg minden ereje az önkéntes rablók gyülevész seregében áll, mely ellen a tanács elvégezte [elhatározta], hogy az országból kimenjenek.”422 Az említett levél egyesek szerint hasonló politikai manõver, mint
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amelyet Bethlen Gábor nem sokkal késõbb Bocskay Istvánnal kapcsolatosan is elkövetett.
(Amikor a Bocskai István vezette szabadságharc elõtt hasonló – Bocskayra vonatkozó –
kompromittáló levelet találtak Bethlen Gábor diákjának zsebében.) Bethlen Gáboron és az
eddig említett erdélyi menekülteken kívül egyre több erdélyi magyar követte Temesvárra
Székely Mózest, mert egyedül benne látták azt a reménysugarat, amely lehetõvé teheti az
Erdélyi Fejedelemség függetlenségét. Bethlen Gábor egymaga mintegy 300 katonával ment
Temesvárra Székely Mózes táborát erõsíteni.
Elsõ teendõi közé tartozott Székely Mózesnek az, hogy rendezze viszonyát a hatalmas Török Birodalommal, mert igaz, hogy az 1594-es évektõl számtalan alkalommal kemény csatákban megverekedett a törökökkel, akik közül a harcok folyamán sokat meg is sebesített, sõt sokukat meg is ölt, de tudatában volt annak, hogy a Török Birodalom jóváhagyása nélkül az Erdélyi Fejedelemség függetlenségét helyreállítani nem tudja. Székely Mózes már 1602. augusztus 20-án levelet fogalmazott meg Jemiscsi Hasszán pasának és a török szultánnak, melyben,
figyelembe véve a függetlenségpárti erdélyi magyarok biztatását, az Erdélyi Fejedelemség fejedelmi címének magadását kérte.
Az alábbiakban teljes terjedelmében közlöm Székely Mózes saját kézzel írt levelét – de,
a jobb érthetõség kedvéért, a mai magyar nyelv helyesírásának szabályai szerint kissé javítva –, mely levelet végül Hasszán nagyvezír terjesztett III. Mohamed török császár elé:
„Adassék ez levél az Hatalmas és Gyõzhetetlen Török Császárnak!
Fõvezér pasájának Hasszán Pasának, énnekem mindenkor Nagyságos és kegyelmes
uramnak kezébe!
Nagyságos és énnekem mindenkor jóakaró kegyelmes uram, az életemben való hû szolgálatomat írom Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak.
Hiszem, hogy immáron érti Nagyságod, hogy mi állapotban vagyon az mi országunk dolga. Az mely urunk vala, az el hagyván bennünket Prágába ment fel. Az én dolgomat pedig,
az mi nézi, én az mire elég voltam, az hatalmas császárnak igyekeztem híven szolgálni. Azzal is meg bizonyítottam, hogy az németekben sokat levágtam véllek meg víván, csak kevesed magammal. Akkor pedig mikor megvívtam véllek, Csáky István és Barcsa András véllem
volt. Basta György, mely harcon ugyan el is veszett Barcsai András seb miatt. Mint hogy pedig érti Nagyságod az szerencse mint szolgált, én az Hatalmas Császárhoz való hûséghez
tartván magamat, sok szép jószágomat elhagytam, mind pedig váraimat az kik voltak. Az
nagyságod levelére és hivataljára idejöttem Tömösvárra, Bektes pasához õ nagyságához, egy
néhány barátimmal együtt. Most itt vagyok az Hatalmas császár vitézeivel együtt. Mondtam
volt az tavaly esztendõben Bektes pasának õ Nagyságának, hogy ha szinte az németek el bírnák Erdélyt is, de én soha nem urallom õket, hanem inkább az hatalmas császár országában
jövök. Azért ím azt is megteljesítettem. Értem, hogy Nagyságodnak Bektes pasa uram õ
nagysága megmondta volt akkori szómat. Azt is értem, hogy Nagyságod minden jóval ajánlotta énnekem magát, mely Nagyságod kegyelmes jóakaratját minden órában várom. Kérem
is Nagyságodat, hogy Nagyságod ne halassza, hanem mutassa meg Nagyságodat az én hozzám való Nagyságod kegyelmes jó akaratját, mennél hamarabb lehet. Azon is kérem Nagyságodat, hogy Nagyságod kegyelmes jó akaratjából többítse meg az itt való hadat, hogy lehessünk elégségesek, és verhessük ki az németeket Erdélybõl. Ha Nagyságod kegyelmességébõl én reám bízza az Erdélyi vajdaságot, teljes életemben megszolgálom az hatalmas császárnak és te nagyságodnak.
Fogadom pedig az én igaz hitemre, lelkemre, hogy az hatalmas császárhoz való hûségemet megtartom és holtig szolgálok Nagyságotoknak az én hûségem szerint. Nagyságodat pedig kérem, hogy küldjön Nagyságod parancsolatot ezekrõl énnekem, és az erdélyi fõ fõ embereknek is írjon Nagyságod, és parancsoljon is, hogy mindenekben fogadják szómat.
Porancsoljon Nagyságod Bektes pasa uramnak õ Nagyságának is, hogy mihelyt az had
elgyûl, induljon õ Nagysága velünk egyetemben Erdélybe az németekre. Mert nem jó Nagyságos uram az késedelmesség, mint hogy az ország is még meg nem esküdt az németeknek.
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Hadba sem meri hívatni õket, mert fél tõlük. Énnekem izent most is sok fõ ember, kérnek
Istenért, hogy viseljek gondot reájok. Izentek, hogy most is tiszta szívvel vadnak az Hatalmas császárhoz.
Az némethez, mint hogy kénytelenek színleg szép szót adnak. Továbbá vagyon egy váram is Lippa mellett Solymos nevû, ki oly helyen vagyon, hogy Lippának mind várában és
városába belõhetnek belõle. Vadnak is pedig jó falkonjok és tarackok benne, por golyóbis
elég. Az mely várat énnekem adott vala jószágostól, Zsigmond fejedelem tizenegyezer forintért adá azt is Bektás Pasa urammal õ Nagyságával szólván, az hatalmas császár kezébe
bocsátom és ötven török puskást küldtem ma bele, hogy együtt legyenek az én szolgáimmal.
Immár Isten segítségével bele is mentek mind eleséstõl. Annak okáért én Istenért könyörgök Nagyságodnak, hogy Nagyságodhoz való hûségemet megtekintvén, itt az Duna mellett
vagy Szendrõt vagy mást bocsásson kezemhez, hogy kiben míg Isten adja, hogy Erdélybe
mehetek, legyen házam népe feleségem és gyermekem. Azt is mikor Isten Erdélyt kezünkbe adja, én nagyságod által esmét az hatalmas császár kezébe bocsátom.
Írjon Nagyságod az havasalföldi és moldvai vajdáknak is, hogy egyik fõképpen az két
országbéli haddal jöjjön segítségünkre. Írjon Nagyságod az erdélyi fõ fõ embereknek is bíztató leveleket. Írjon Nagyságod az nagyságos Bektes pasának is és az többi pasának is,
Bekesnek is, hogy legyenek szorgalmatosok az mi szegény országunk gondviselésében.
Én kérem ugyan az Istenért Nagyságodat, hogy énnekem Nagyságod legyen jó kegyelmes uram, mert gyakorta nem küldhetek Nagyságodhoz, mint hogy Nagyságod messze vagyon. Az hadakozásnak ideje pedig majd eltelik. Szóval is izentem Nagyságodnak az szolgámtól. Nagyságod higgye meg szavát. Erre felette kérem Nagyságodat, hogy küldjön pénzt
Nagyságod, bátor Bektes pasa uram õnagysága kezéhez, hogy legyen mivel fizetnünk, mert
az katonák hiszem, hogy én mellém midjárt eljönnek.
Isten tartsa meg nagyságodat jó egészségben sok esztendeig!
Adjon Isten Nagyságodnak ez mostan útjában is jó szerencsét!
Írattam Tömösvárott huszadik napján Augusztusnak Anno Domini 1602.
Nagyságodnak szolgál
Zekel Mojses manu propria”423
Székely Mózes Temesváron kelt levelében röviden összefoglalta indokait, hogy miért
kérte a török császártól a fejedelmi kinevezésének jóváhagyását. Ebben röviden kiemelte
azt, hogy Giorgio Basta generális csapataival vívott csatában az erdélyiek vereséget szenvedtek, s õ maga és nagyon sok erdélyi minden vagyonát hátrahagyva elmenekültek Temesvárra, a törökök oltalma alá. A kérelemben megígérte Hasszán pasának és török császárnak,
hogy amennyiben megkapja a vajdai címet, a török szultánhoz haláláig hû lesz. Székely Mózes sürgette a törökök segítségét, hiszen Basta seregei ugyan elfoglalták Erdélyt, de még
nem tudta felesketni az erdélyieket Rudolf császár hûségére, ezért, ha megfelelõ támogatást
kaphat, akkor bizonyára az erdélyiek többsége az õ oldalára állna. Székely Mózes ebben a
levélben azt is megígérte, hogy ha Erdély fejedelme lehet, akkor visszaadja a törököknek
Lippa és Solymos várait – amit a törökök 1595-óta folyamatosan követeltek –, mely várakat
épp Borbély Györggyel együtt õ maga foglalt vissza a törököktõl. Tudta azonban, hogy ha
ezeket a várakat, nem szolgáltatja vissza, akkor a törökök támogatására nem számíthat.
Ezért félretéve azt, hogy az egyik vár éppen az õ tulajdona, inkább lemondott ezekrõl a várakról, csakhogy megkaphassa a jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a törökök értsenek
egyet az õ fejedelemmé való választásával. Önmagában ugyanis az a tény, hogy az erdélyiek
szabadon választhatták meg saját fejedelmeiket, nincs ellentmondásban azzal, hogy meg
kellett kérni a török császár jóváhagyását. Az erdélyi fejedelmek többsége ugyanis csak így
tudta megszerezni a fejedelmi címét. Az akkori kor viszonyai között Európának ezen a vidékén a Török Birodalom beleegyezése nélkül tartósan senki nem viselhette a fejedelmi,
vagy vajdai címet. Mint ahogy többször említettem, még a Habsburgok is folyamatosan adót
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kellett fizessenek a török szultánnak azért, hogy a Magyar Királyság általuk megszerzett területét egyáltalán birtokolhassák. Székely Mózes saját kézzel írt levelébõl egyértelmûen kiderül, hogy 1602. augusztus 20-án már van egy gyermeke, aki minden bizonnyal Székely István lehetett, mely fiút Mihály vajda adományozási levelében név szerint meg is neveztek.
Székely Mózes már 1601–1602 telén felkereste Nándorfehérváron Hasszán török nagyvezírt Pecevi Ibrahim török történetíró szerint, de ez nem valószínû, sõt szinte lehetetlen
volt, tudva azt, hogy Székely Mózes éppen Báthory Zsigmond fogságában volt ebben az idõben. Inkább az a valószínûbb, hogy Székely Mózes 1602. augusztus 20-a után Hasszán nagyvezírrel, akitõl megkapta a kinevezõ iratot és a szükséges jelvényeket, hogy Erdély fejedelme lehessen, ekkor ment a nagyvezírhez és nem Nándorfehérvárra, hanem Székesfehérvárra. Hasszán nagyvezírnek joga volt arra, hogy szultáni kinevezõ iratot (fermánt) kiadjon a
török szultán nevében. Hasonló esetet jegyeztek fel Bocskai Istvánnal kapcsolatosan is.424
Egyesek tudni vélik, hogy Székely Mózes Bethlen Gáborral együtt ment Székesfehérvárra és
ott találkozott Hasszán nagyvezírrel, valamikor 1602. augusztus 29-én, míg mások szeptember elejét emlegetik.
Székely Mózes a fejedelmi szerzõdéslevél (atnámé, vagy adhnámé) birtokában, aminek
alapján Erdély fejedelme lehetett, – amennyiben megválasztják az országgyûlésen az erdélyi
rendek – visszaindult Erdélyország felé. Székely Mózes 1602. szeptember elsõ napjaiban Székesfehérvárról elindult Erdélyország felé kíséretével, és várta Jemiscsi Hasszán nagyvezír
csapatait, hogy az ígéretnek megfelelõen induljanak el kiûzni a Habsburg-párti német, vallon, magyar és egyéb zsoldosokat. Hasszán pasa el is indult csapataival Székesfehérvárról Erdély irányába, Budánál átkelt a Dunán, a pesti táborban meghallotta, hogy a Habsburg-párti csapatok éppen Esztergomot ostromolják – az ágyuk dörgése ugyanis addig elhallatszott –,
de folytatta az Erdély felszabadítására indított hadjáratot. Hasszán nagyvezír serege 5 nagy
és száz kisebb tábori ágyúval és több tízezer katonával Szolnok felé vonult Erdély megsegítésére. Hasszán serege Szolnoknál átkelve a Tiszán egészen Szarvasig haladt, amikor megtudta, hogy Rudolf csapatai bevették Pest várát. Hasszán erre a hírre megállította csapatát és
azonnal Pest felé visszaküldte 20.000 lovasát Pest visszavételéért. Ez a hadmûvelet jött közbe, ami miatt Székely Mózes nem tudott Erdély fejedelme lenni még 1602 õszén.
Ha lassan is, de elkezdett növekedni az emigrációba kényszerült erdélyiek serege is, igaz,
hogy egyelõre csak mintegy 500–1000 fegyverest számlált, de ezek nagyon elszántak voltak.
Az erdélyi magyarokat ellenállásra biztatták a szomszédos országok is, mint Lengyelország,
Moldva és a hatalmas Török Birodalom is. Ami a legérdekesebb ebben a történetben, hogy
még az elõkelõ származású és vitézségérõl híres, német nemzetiségû Ribis Sigfried is Székely Mózessel együtt szökött át Erdélybõl Temesvárra. Székely Mózes épp az erényességérõl és tisztességes életérõl híres Ribis Sigfriedre bízta a törökökkel való tárgyalásokat. Ribis
tárgyalt több alkalommal Mehmed szerdárral – a török szultán ugyanis Hasszán basától a
magyarországi vereségek miatt visszavonta a megbízást. Hasszán basa 1601-ben és 1602-ben
vezetett támadást Magyarországra, ahol ugyan visszafoglalták a törökök Székesfehérvárt, de
a császárpárti német és magyar csapatok Budát ostromolták, sõt Pestet sikerült nekik ideiglenesen felszabadítani. E vereség miatt III. Mohamed leváltotta Hasszán basát és Lala Mohamed szerdárt nevezte ki helyébe.
Székely Mózes Temesváron gyors szervezkedésbe kezdett, azért, hogy minél hamarabb
tudja felszabadítani Erdélyt az elnyomó Habsburg-hatalom alól. Követeket küldött a lengyelekhez, a moldvaiakhoz, sõt felvette a kapcsolatot a Török Birodalom meghatározó vezetõin
kívül a tatárok kánjával is. Székely Mózes sógorát, Kornis Miklóst elküldte Gázi Giráj (Kerály)
tatár kánhoz is, hogy a Habsburg-csapatok inváziója miatt megfelelõ segítséget kaphasson.
Erdélyben közben Giorgio Basta a terror módszereivel teljesen átvette a hatalmat, megfélemlítve az erdélyi országgyûlés rendjeit, majd elrendelte a hadköteles székelyek székenkén
és falvanként való összeírását. Ezekrõl az eseményekrõl külön cím alatt még részletesen fogok beszélni, de ami Székely Mózes életével szorosan összefügg, arra ebben e részben aka243
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rok kitérni. Basta generális a székelyek összeírása után hamarosan mészárszékre küldte a
székelyeknek azt a részét, akik egyáltalán engedelmeskedtek Rudolf császár nagyhatalmi törekvéseinek. Habsburg Rudolf ugyanis ki akarta terjeszteni hatalmi érdekszféráját a Kárpátokon kívülre, a moldvai és a havasalföldi vajdaságokra. Ebben a törekvésben azonban
megint csak áttételesen az erdélyiek gyengültek meg, ugyanis ezekben a harcokban fõleg a
székelyek és a magyarok vesztették életüket. Amint a moldvai vajda titkára, Nápoly Péter, illetve Damian asztalnok Tholdy Istvánnak és a többi székely kapitánynak Jászvárosban (Iaºi)
1602. augusztus 26-án írt levelébõl kiderül, Jeremiás Movila vajda intette Segniey [Sennyey]
Miklóst, hogy ne harcoljon ellene, ugyanis nagy sereggel rendelkezik. Segniey Miklósnak
ugyan négyezer válogatott székely katonája volt, de hiába intette óvatosságra a moldvai vajda, hogy ne harcoljanak Simeon Movila havasalföldi vajda ellen, õk ennek ellenére harcba
bocsátkoztak, ahol a székelyek többségét levágták és több százat pedig elfogtak. A fentiek miatt a moldvai vajda arra inti Tholdyt és általában a székelyeket, hogy ne harcoljanak a pogány
törökökkel és tatárokkal, mert sokkal nagyobb erõvel rendelkeznek. Arra kéri végül a moldvai vajda Tholdy Istvánt, értsen egyet Székely Mózessel, hogy tudják megóvni Erdélyt, mert
ellenkezõ esetben a pogány törökök és tatárok nagy kárt fognak tenni az erdélyiekben, a németeknek pedig nincs meg a kellõ erejük, hogy segítsenek. Nápoly Péter és Damian asztalnok levele azért is érdekes, mert a moldvai vajdai kancellária tisztviselõi Jászvárosban magyarul írnak levelet szalontai Tholdy Istvánnak, a Székelyek Egyetemének Generális Kapitányának, a címzettek között még Tholdyn kívül felsorolták Makó György kapitányt és Imecs Mátyást: „Köszönetünket és szolgálatunkat ajánljuk Kegyelmeteknek, mint jó akaró bizodalmas
uraimnak. Istentõl Kegyelmeteknek minden jókat, jó szerencsét megadatni kévánunk.
Akaránk ilyen dologból irni Kegyelmeteknek, mivelhogy mind eleitõl fogva annak az országnak, és mind fejenként Kegyelmeteknek minden rendbeli és mi hozzánk illendõ
hüségget és szolgálattal mindez ideig voltunk, igyekezünk is lenni ennek utána is, mely mi
jó akaratunk szolgálatja azt itiljük Kegyelmeteknél nyilván vagyon; Kegyelmetekel higyje,
most is semmi nem egyéb az mostani irásunkra viszen minket, hanem a jó akarat, melyet mi
ahoz az országhoz s Kegyelmetekhez mindnyájan viselünk. Nyilván vagyon az is Kegyelmeteknél, mint Raduly vajda a hajdusággal Hawaselfeoldére mene, kik elõtt, Simeon vajda õ
Nagysága hátra szállván hadával, míglen a több segitsége érkezhessék õ Nagyságának, az Ur
Istennek neve dicsirtessék, ez el mult kedden s pinteken derékképpen négy ezer válogatott
katona Segniey Miklóssal és több capitánokkal a Simeon vajda hadára jövén Takuchinál,
meg vittak vellek, azokat az Isten ugy meg szégyenitette a Simeon vajda õ Nagysága vitézi
által, hogy keves ment el bennek, mind le vágták õket, elevent is egy nehány százat el fogtanak, a hol penig Raduly vajda Buzestiakkal táborba volt, azokra is azon had el ment; valamint adja az Isten, reménljük, hogy jó leszen ott is. Itt bizony nagy hadunk vagyon, lengyel
és tatár had; tatárok husz ezren vadnak Simeon vajdával; az hatalmas Kán is minden erejével be érkezett ez országba, minden akaratja, hogy Erdélynek ellenségét meg keresse. Azért
intjük és kérjük az nagy Istenért Kegyelmeteket, hogy oly gondja és vigyázása lenne Kegyelmeteknek mind az országra, mind magatok meg maradására, hogy nagyobb romlás s pusztulás azon az országon ne következhessék ez után is, mert bizony nagy haragja leszen az
pogánnak, Erdélyre, hogy ha ujobban el szakadnak az hatalmas Császárnak hûségétõl, Kegyelmetek, Uram elég bölcs elmével bir és mindeneket jobban meg itilhet, valami jobb és
hasznosb az Kegyelmetek országának meg maradására, azt cselekedje Kegyelmetek. Minekünk hivatalunk ez, hogy meg irjuk ezeket Kegyelmeteknek. A mit irtunk Kegyelmeteknek
el higyje Kegyelmetek mint igaz az isten, és ez mi irásunk is õ Nagysága akaratjából vagyon,
sõt mostan az ideje, hogy Kegyelmetek is onnat támadjon az ellenségre, és eggyet értsen Kegyelmetek Zekel Moisessel magát; bizony igy leszen jobb és békés meg maradása Kegyelmetek országának. Gondolja meg Kegyelmetek, hogy mind töröknek, mind tatárnak is csak kapuja elõtt ez három ország, késõ az német segitség. Isten éltesse és tartsa meg jó egészségben Kegyelmeteket.
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Datum Jazwasar, 25. Augusti 1602.
Magnificae ac Generosarum D. V. (estrarum)
servitores paratissimi
Damianus Viztier, Petrus Napoly
Címzettek: Magnifico, Egregiis D. D. Stephano Tholdi de Szalonta Universitatis
Siculorum Generali Capitaneo, Georgio Makó capitaneo, nec non Matthiae Imech etc.
Dominis nobis observandissimis.”425 Valószínû, hogy ezeknek a moldvai tanácsoknak is köszönhetõ részben, hogy Tholdy István, Makó György és Imecs Mátyás is Székely Mózes függetlenségpárti mozgalma mellé álltak.
Vincenzo Zucconi kapitány, aki Basta seregében szolgált mint titkár, Nagysinkrõl 1602.
szeptember 2-i levelében arról tudósítja Mantova hercegét: miután az erdélyi rendek
Medgyesen országgyûlést tartottak (1602. augusztus 23-án), Basta katonái szerették volna
elfogni Székely Mózest, aki a Lippa melletti Solymos várában volt, de õ visszavonult Temesvárra. Székely Mózesnek egy másik hívét, akit Szelestyey Jánosnak hívnak, Világosváron –
ahogy a törökök nevezik [az olasz katona rosszul tudja ezt, hiszen nem a törökök, hanem a
magyarok nevezik így ezt a várat] –, Prainer ezredes katonái megfogták és meggyilkolták,
mivel 800 aranytallért kaptak érte. „Dimani partiremo per Lippa per pigliare un castello
chiamato Solmos vicino a Lippa, quale teneva Zechel Moses, quale prima, che si ritirasse a
Temisvar, […] Un altro manigoldo chiamato Zelestei Janus, cosa di Moses, pur voleva dare
un castello, ebe esso teneva vicino a Gianu, chiamato Vilagosvar a Turchi […] di far
uccidere il sua padrone con promesse di due villaggi, o 800 talleri.”426 Lám-lám, ebbõl a levélbõl azt is megtudhatjuk, hogy mennyit ért egy emberi élet. Igaz a 800 aranytallér elég magasnak összegnek tûnik, hiszen a császári zsoldosok tiszta ingyen is szívesen meggyilkoltak
bárkit – csak pusztán kedvtelésbõl is –, de ha pénzt kaptak érte, akkor még inkább teljesítették Basta parancsait. Azt is szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a Habsburg-uralom érdekében bárkit meggyilkoltak, aki akadályozni merte ennek az uralomnak Erdélyre való kiterjesztését. Ebbõl is látható, hogy mennyire gondolta komolyan Basta generális Székely Mózes mentességi levelét is.
Zucconi kapitány ezt követõen levelében beszámol arról, hogy Székely Mózes ebben az
idõben Temesváron van, ahol Bektes pasával együtt már 8000 embere és 4 ágyúja van. Basta
seregében 3000 székely puskás, ezer lovas, így mindösszesen 10.000 embere volt a császárpártiaknak. Egyébképpen Déván és Lippán nagy tüzérség van ezeknek a váraknak a megvédésére, derül ki az alábbi levélbõl. Székely Mózesnek pedig ebben a táborban ezer lovasa
van, akik az õ parancsait teljesítik. A Basta-párti magyar hajdúk be akarnak menni Havasalföldre, hogy hatalomra segítsék Radu vajdát, ugyanis Jeremiás és Simeon vajda nagy lengyel és tatár csapatokkal el karja foglalni ezeket az országokat. Zucconinak tudomása van
arról, hogy Jeremiás vajda levelet írt a székelyeknek, hogy álljanak Székely Mózes pártjára,
hogy Erdélyt tudják felszabadítani. „Zechel Moses e in Temisvar insieme con Bechtes bassa,
e devono havere 8000 huomini e 4 pezzi di falconi, […] di Zechel Moses con lettere per
subornare li mille cavalli del paese.”427
Egy Grazból 1602. szeptember 9-én keltezett feljegyzés, melyet a római pápának küldtek, beszámol arról, hogy úgy néz ki, Basta el akarja foglalni Déva és Lippa várát, mely a törökök kezébe került. A törököknek Temesvár mellett 10.000 török és tatár emberük van.
Basta pedig be akar vonulni Havasalföldre, hogy semmisítse meg ott az ellenséget. A zavaros hírekkel teli híradásban arról is írnak, hogy Székely Mózes, aki családjával és fiával
együtt elmenekült a törökökhöz, úgy néz ki, hogy Havasalföld vajdája akar lenni: „che
Zachel Moyses fuggito con moglie et figliuoli al Turco si crede doversi dalla Porta creare
Vaivoda di Valacchia.”428 Ebbõl a zavaros híradásból csak az a figyelemre méltó, hogy ebbõl
is kiderül, Székely Mózesnek 1602 szeptemberében már volt egy fia. Ebbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden valószínûség szerint a Mihály vajda oklevelében emlegetett Székely István ebben az idõben még élt. Habár nem tudjuk bizonyosan, hogy mikor halt
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meg Székely Mózes említett fia, Székely István, valószínûsíthetõ, hogy abban az idõben,
1603 körül, amikor Székely Mózes felesége, Kornis Anna is a pestis áldozata lett. A híradásnak az a része, miszerint Székely Mózes Havasalföld vajdája szeretett volna lenni, teljes képtelenség. Ebbõl is kitûnik a teljes tájékozatlanság, melyet a Vatikán tanúsít abban az idõben
az erdélyi eseményekkel kapcsolatban.
Sokkal hihetõbb a Vatikán emberének ismeretlen személytõl származó jelentése, melyet
1602. szeptember 23-án jegyeznek fel a prágai udvarban, ugyanis ebben a feljegyzésben arról tudósítják a római pápát, hogy az erdélyiek Székely Mózes mellett kötelezték el magukat, mivel õ vezeti Erdélyt, és miután a törökökhöz menekült, késõbb Erdély fejedelmének
kiáltották ki: „per quello che s’ afferma in Transilvania guidate de Zecchel Moyses, il quale
se ne fuggi doppo l’ultima rotta havuta dal Basta al Turco, dal quale e stato dichiarato
Prencipe della Transilvania, et gli e stato pronlessa assistenza nell’impresa di quella provincia.”429 Ez a Vatikánnak szánt tudósítás sokkal hihetõbb információkat tartalmaz, ugyanis
Székely Mózesnek ekkor már birtokában volt a török Porta által kibocsátott szerzõdéslevél,
amelynek engedélyével meg lehetett választani Erdély fejedelmének. Hasszán nagyvezír –
amint fennebb már leírtam – ugyanis már kibocsátotta Székesfehérváron a Székely Mózes
nevére szóló athnámét. Ezt követõen semmilyen akadálya nem volt annak, hogy Székely
Mózest Erdély fejedelmének válasszák meg, amely aktus minden bizonnyal megtörtént 1602
szeptemberében egy tábori országgyûlésen. Más oklevelek is megerõsítik ezt a tényt. Székely Mózest 1602 szeptemberétõl tulajdonképpen Erdély fejedelmének lehet tekinteni. Erdélyt ebben az idõben azonban szinte kizárólag Basta kegyetlen zsoldosai uralták, ezért Székely Mózes beiktatására majd csak 1603. május 8-án került sor, amikor Gyulafehérváron is
megválasztották a rendek Erdély fejedelmének.
Székely Mózes életével kapcsolatos az a prágai udvarból 1602. október 7-én készült feljegyzés, melyet a Vatikánnak küldtek. Ebben a feljegyzésben – amely egyébképpen a havasalföldi eseményekre összpontosít – arról van szó, hogy Székely Mózes nagy nyomást gyakorol Magyarország vezírjére, hogy Erdély fejedelme lehessen, de a vezír ezért cserébe Lippa
és Jenõ várainak átadását várja el: „che Zecchel Moyses facesse grande instanza presso al
Visir d’Ungheria perche li mandasse qualche numera di gente, […], il detto Moyses di voler
telltare l’ espugnatione di Jeneo et di Lippa”430
Giorgio Basta ebben az idõben segítséget akart adni Radu ªerban havasalföldi trónkövetelõnek, akinek Rudolf császár pénzt és katonákat ígért, abban az esetben, ha a Habsburguralmat ki tudja terjeszteni Havasalföldre. Havasalföldön ebben az idõben Simion Movila vajda uralkodott, akit a lengyelek segítettek a trónra. Basta végül azonban nem tudott és nem
mert segíteni Radu ªerban törekvéseiben, ugyanis attól tartott, hogy távollétében az erdélyiek fellázadnak Rudolf császár uralma ellen. „Székely Mózes felkelése miatt csak néhány század puskás vallon gyalogost tudott küldeni négy kis ágyúval.”431 A vallonokon kívül Radu
ªerban törekvéseit segítették amúgy a Rudolf császár hûségére felesketett székelyek is, akiket,
amint már fennebb írtam, nagy vereséget szenvedtek a moldvaiak, tatárok és lengyelek seregétõl Tekucs (rom. Tecuci) mellett. Radu ªerbánt végül is a magyarországi hajdúk segítették
hatalomra. A tatárok vereséget szenvedtek a Teleajen folyó mellett Radu ªerban seregeitõl,
de ez a vereség nem volt számottevõ, ugyanis a krími tatárok folytatták az útjukat Magyarország felé és 1602-1603. év telét Pécsett töltötték. Pécs városa is ebben az idõben a török hódoltság területén volt.
A Krími Kánság a XV. század folyamán jött létre, amikor az Arany Horda nomád társadalmából kiemelkedett. A kánság önállósulását a litván nagyfejedelmek segítették, akik
1440 után mindenképpen egy ütközõállamot akartak létrehozni a Nagy Horda ellen. Az
Arany Hordából így jött létre a Krím félszigeten, a félsziget neve után elnevezett Krími Kánság. A Krími Kánság az Oszmán-Török Birodalommal lépett szövetségre, de voltak idõszakok, amikor szövetkezett a moszkvai nagyhercegséggel vagy Lengyelországgal. A Krími Kánság egyik meghatározó vezetõ csoportosulása a Giráj-dinasztia (az erdélyiek Keráj vagy
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Kiráj néven is nevezték) volt. Ebbõl a dinasztiából ismerjük az egyik legeredményesebb vezetõt, Gázi Giráj kánt. Õ vezette a Krími Kánságot, amely a XVI. századra Kelet-Európa
egyik jelentõs regionális hatalmává vált. Habár általában a Török Birodalommal lépett szövetségre, éppen ebben az idõszakban Gázi Giráj kán elképzeléseiben az is benne volt, hogy
szembefordul a törökökkel. A tatárok a tizenöt éves háború folyamán több alkalommal
részt vettek a magyarországi harcokban, felvonultatva 10-25.000 lovast is, ami bizony esetenként elég nagy pusztítást okozott Magyarországon és Erdélyben, de ehhez hasonlót okoztak
egyébképpen a Habsburg császárok pénzén harcoló zsoldosok is.432
A Krími Kánságról azért ejtettem néhány szót, ugyanis Székely Mózes sógorát, Kornis
Miklóst küldte a tatárokhoz, hogy adjanak segítséget Basta zsoldosai ellen Erdély felszabadításáért. Késõbb azonban maga Székely Mózes is felkereste a Krími Kánság vezetõjét Pécsen, 1602-1603 telén. Székely Mózes Gázi Giráj kánnal folytatott megbeszéléseit Pecevi Ibrahim írta le a Tarih-i Pecevi címû, Isztambulban megjelentetett mûvében. Erre a leírásra
tesz utalást Várfalvi Nagy János is.
Székely Mózes Pécsrõl még ugyanazon a télen, tehát 1602. novemberében, vagy decemberében Isztambulba ment, hogy személyesen kérje a fejedelmi kinevezésének megerõsítését – amint Papp Sándor már idézett terjedelmes tanulmányából kiderül. III. Mohamed török szultán újabb fejedelmi megerõsítõ levelet ad ki Székely Mózesnek, ami azt jelenti egyrészt, hogy a török Porta visszatért a tizenöt éves háború elõtt élõ, többlépcsõs fejedelmi levél procedúrájához. Székely Mózes Konstantinápolyba való utazását említi Vincenzo
Zicconi kapitány is Mantova hercegének 1603. március 20-án Kolozsvárról írt levelében:
„Zechel Moises e stato chiamato in Constantinopoli, et sono alcuni che temono della lui vita, per la stessa causa del Visir, che c per haver lasciata l’Ungheria Inferiore essendo un
essercito nemico in campagna per venit a persuasion d’esso Moises a tentar l’impresa. di
Transilvania, e come l’haveva ben intesa se seguitava inanti.”433
Papp Sándor kutatásai szerint a török szultáni fejedelmi szerzõdéslevelet és a fejedelmi
megbízatáshoz szükséges kinevezési jelvényeket: kardot, zászlót és egy buzogányt Hadzsi
kethüdától vette át Székely Mózes 1603. április 15-e elõtt, valamikor március hónap folyamán, a Temesvártól délre fekvõ Csakováron. Habár Székely Mózesnek a török Porta által
kiállított nagyúri szerzõdéslevele nem maradt hátra az utókornak, ezt többen is említették,
sõt idéztek is tartalmából. Szamosközy István még emlékezett erre a szultáni szerzõdéslevélre, s adatait késõbb Bethlen Farkas is átvette. Székely Mózes fejedelmi kinevezési levelének
rövid tartalma a következõ: Az erdélyiek fogadják el Székely Mózest és örüljenek, hogy
nemzeti fejedelmük van, nem pedig idegen zsarnok. Inkább örüljenek a szabadságnak, minthogy a németek alatt teljesen elpusztuljanak. Ha az erdélyiek készek erre, akkor megesküszik Mohamedre, Jézusra és a 124 ezer prófétára, a szülei lelkére, hogy megfeledkezik eddigi sérelmeirõl. Ha helyreáll a béke, akkor nem fogja megengedni, hogy az erdélyiek akarata ellenére tatárok vagy törökök oda telepedjenek. Megtartja õket abban a szabadságukban, amelyet Szolimán szultán alatt élveztek. Elengedi továbbá az utóbbi nyolc év alatt be
nem fizetett adót. Minden adótartozásukat, melyekkel mind neki, mind õseinek és a pasáknak tartoznak, elengedi és további hat évre adómentességet ígért. A szultáni kincstárból fogja biztosítani az erdélyi hadi szükségletet, és segédcsapatokat nem kíván tõlük. Ha azonban
ezeket nem fogadják el, gondoskodik róla, hogy Erdély az ott lévõ Habsburg-katonasággal
együtt elpusztuljon. Kemény János Önéletírásában említette, hogy többek között „Székely
Mojsesnél volt egy levél, kiben az erdélyi fejedelemséget apjának az öreg Székely Mojsesnek
és fiának is török császár megadta”434, mely athnámét Szamosközy István és Bethlen Farkas
is említette. Erre az athnáméra hivatkozik Várfalvi Nagy János is, amikor lábjegyzetében azt
írja, hogy az erdélyi királyi fõkormányszék levéltárában „Elseõ Zultán Achmetnek Athnamé
levele magiarul, melliet adot az Teöreök Orszaghban futot Magiar feõ Nepeknek” címzés
alatt az alábbi szöveg másolatát említi: „Az tiz esztendeö elltelnén penigh, az üdvuozült
bódog emlkezetü Attiámtul Zekely Mosesnek adatot Athname Leuelnek tartasa zerént,
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tizezer aranniat adni tartozzanak, es azon kívül semmi egieb aiandék tüleök ne kivantassek.”435 A tízezer arany éves szintû adó befizetése a török Portának azért is figyelemre
méltó, hiszen ha ezzel összefüggésben megnézzük Giorgio Basta generális egy-egy erdélyi
városra kivetett sarcoltatásait, amelyek több tízezer aranyforintra rúgtak, akkor láthatjuk,
hogy az Erdélyi Fejedelemségtõl a törökök mennyivel kevesebb, inkább egy csekély, jelképes összeget kértek.
Azt hiszem, hogy a török Portán kiállított szultáni szerzõdéslevél, ha meggondoljuk, nagyon egyenes beszéd. Ha csak arra gondolunk, hogy mennyit kellett fizetni a Habsburgoknak különbözõ címeken és még mennyit sarcoltak ki olyan martalócok, mint Giorgio Basta
és társai, akkor látható az, hogy miért választották a törökök fából készült jármát az erdélyi
magyarok, a Habsburgok vasból készült jármával szemben. A két pogány közt egy hazáért
küzdõ magyarságnak nem volt más választási lehetõsége, hogy ha nem akart teljesen eltûnni a Habsburgok asszimilációs boszorkánykonyháján, mint hogy lavírozzon a két gonosz hatalom között.

XIII. Basta zsarnokoskodása Erdélyben,
Székely Mózes temesvári tartózkodása alatt

S

zékely Mózes és a függetlenségpárti erdélyi magyarok Temesvárra való menekülése után is folytatódott a kegyetlen pusztítás Erdélyben, Giorgio Basta generális német, vallon, magyar és rác martalócai ugyanis Szászföldet és Székelyföld nagyobb
részét kivéve továbbra is raboltak, fosztogattak és gyilkolták az ország lakosságát. A folyamatos pusztítás miatt az erdélyi lakosságból nagyon sok ártatlan ember vesztette életét, de
akik élve maradtak, azoknak is súlyos gondjaik voltak, hiszen még a megélhetésükhöz szükséges minimális élelmiszer sem állt rendelkezésükre: „Mig ezek a dolgok eltelnek Erdélyben, ez alatt a buza drágodni kezde az országban, fõképpen erre ki
Kolosvár felé; mert a vármegyéket pusztitotta és égette vala el az
hajdu, és a ráczok inkább. A székelységre és a Bárczaság felé nem
bocsátotta õket Básta.”436 Basta generális igyekezett az életben maradt magyarokat, de fõleg a székelyeket Habsburg Rudolf császár
hûségére elcsábítani, például az árulóvá vált Csáky Istvánnak
Fogaras várát adta, ezért amellett, hogy folyamatosan pusztítatta a
megmaradt magyar lakosságot, az oszd meg és uralkodj elvének
megfelelõen megígérte a székelyek õsi szabadságjogainak tiszteletben tartását. Nagyon jól tudta, hogy a székelyek támogatása nélkül
Rudolf császár uralma nem állandósulhat, mert a fosztogató magyar és rác hajdúkkal Erdély stabilizálását nem lehet megvalósítani,
ezért kegyelmet hirdetett minden székelynek – akik a tövisi csata
elõtt ugyan a Habsburgok ellen harcoltak –, de akik nem harcolnak
Giorgio Basta
tovább a császár ellen.
albán származású
Giorgio Basta a császári kancellária által kidolgozott alapos terv
zsoldos
szerint az Erdély teljes meghódoltatásához szükséges székely had248
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erõt szerette volna szembefordítani a függetlenségpárti magyarokkal, ezért minden országgyûlési felhatalmazás nélkül biztosokat küldött Székelyföldre, hogy eskesse fel a székelyeket
Rudolf császár hûségére és írassa össze. Már 1602. augusztus 1-jén elkezdik a császári biztosok összeíratni falvanként a kézdi-, orbai-, sepsi-, és kászonszéki székely nemeseket, lófõket és szabad székelyeket, de még a jobbágysorba került székelyeket is, majd feleskették a
császár hûségére. A biztosok 1602. augusztus 7-én folytatták az összeírást és a felesketést
Csíkszékben, illetve Gyergyószékben, majd ezt követõen augusztus 11-én Udvarhely- és Keresztúrszékben. Basta biztosai végül augusztus 16-án írják össze és esketik fel a marosszéki
székely nemeseket, lófõket, szabad székelyeket és jobbágysorba került székelyeket Rudolf
császár hûségére.
A Basta generális által elrendelt összeírások több példányban készültek, melybõl két-két
példány is fennmaradt az utókorra. A Basta-féle székely lustrák egyébképpen Bécsben voltak, innen sikerült megszereznie Szabó Károly neves magyar történésznek, aki publikálta is
azokat. A nagy becsû összeírásokat Szilágyi Sándor történész dolgozta fel az Erdélyi Országgyûlési Emlékek XVII. kötetében, késõbb Szádeczky Lajos is kiadta a Székely Oklevéltár V.
kötetében, és végül az Új Székely Oklevéltárban is közzé tették. Ez az óriási jelentõségû öszszeírás a XIX. század végétõl kezdõdõen fontos forrása a történészeknek és a kor kutatóinak, hiszen közel 10.000 székely nevét tudhatjuk meg. Mégis ehhez az összeíráshoz tartozik
az is, hogy már Szádeczky Lajostól kezdõdõen téves következtetéseket és elképzeléseket
vontak le ebbõl az összeírásból, elsõsorban azért, mert véleményük szerint csak annyi lehetett a hadra fogható székely katonák összlétszáma, mint amennyi a Basta-féle összeírásokban szerepel. Az 1602-es Basta-féle összeírás szerint Aranyosszéket kivéve – melyet nem írtak össze –, a Székelyföldön 162 nemes, 2172 lófõ, 630 darabont, 5633 szabad székely és 868
jobbágy székely volt. Tehát mindösszesen 9465 hadra fogható székelyt írtak össze. Ennek
alapján állapítják meg – véleményem szerint teljesen tévesen – nemcsak a hadra fogható
székely katonák számát, hanem még Székelyföld összlakosságának számát is. Sokan vannak
azonban a kutatók közül, akik hangsúlyozzák, hogy a Basta-féle összeírás pusztán csak a töredékét tartalmazza az 1602-ben élt székely katonák létszámának, hiszen valójában ez az
összeírás csak annyit bizonyít, hogy hányan voltak egyáltalán hajlandóak esküt tenni Rudolf
császárra. A székelyek többsége ugyanis nem tette le az esküt a császárnak, hanem távol maradt, sõt nagyon sokan éppen Rudolf császár ellen harcoltak és szervezkedtek akkor is, Székely Mózes vezetésével. Rugonfalvi Kiss István szerint a székelyeknek mindössze
25%-a tette le az esküt Rudolf császárnak – mely becslést én magam is elfogadhatónak tartok –, a többi viszont távol maradt. Nem sokkal késõbb, tehát alig 12 év után Bethlen Gábor erdélyi fejedelem csupán a jobbágyságra jutott székelyek számát becsülte 10.000 családfõre. Igaz az is, hogy sok székely meghalt a különbözõ véres csatákban 1594-tõl kezdõdõen,
de korabeli leírások szerint is a székely fegyveresek létszámát 40–45.000 fõre becsülték. Persze vannak olyanok is, akik akár 60.000 székely fegyveresrõl is írnak a XVI. század végén
(mely szerintem is túlzás lehet), de ha csak az 1595-ben a havasalföldi és Temesvár környéki harcokban részt vett székely katonák létszámát vesszük alapul, illetve még hozzáadjuk
Székelyföld és Erdély védelmére otthon maradt hadra fogható, illetve a moldvai és havasalföldi vajdák szolgálatába – zsoldosként – felfogadott székelyek számához, akkor minden túlzás nélkül állíthatjuk, Székelyföld hadereje 35.000–40.000 fõt tett ki. Ez a létszám azonban
a tizenöt éves háború befejezésekor jóval kisebb lett, ugyanis több ezer székely halt meg a
csatatereken.
Giorgio Basta nem véletlenül adta utasításba, hogy a Szászföld mellett a Székelyföldet
se dúlják és fosztogassák Rudolf császár zsoldosai, mert a székelyek ha egyértelmûen szembefordulnak a zsoldosokkal, akkor a Habsburg-uralom napjai meg vannak számlálva. Basta
inkább magához akarta édesgetni a székelyeket, hogy intézkedéseivel a császár pártjára tudja vonni õket.
A székelyek mellett Basta generális a magyar nemesek közül is igyekezett minél több
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embert megnyerni, akik pedig nem akartak meghajolni a császár akarata elõtt, azokat keményen megfélemlítette. Ezért hívta össze Medgyesre 1602. augusztus 23-ra az országgyûlést, ahol a nyíltan ellenszegülõ Székely Mózest és az Erdély függetlenségéért kiálló mérvadó személyiségeket megfenyegette. A Giorgio Basta generális által összehívott erdélyi országgyûlésen a megfélemlített rendek fej- és jószágvesztésre ítélték az erdélyi függetlenségért következetesen harcoló Székely Mózest, vagyis a korabeli szóhasználattal nótáztatták:
„(6) Továbbá adja nagyságod elõnkben az Székely Mózesnek cselekedit és császár õ felsége
ellen való excessusit, hogy az Kolozsváratt való végezéshez és contractushoz nem tartván
magát, sõt fegyvert fogván, császár õ felsége hada ellen támadott volna, kivel ez után meg is
kelett volna víni nagyságodnak; de nagyságod ezeket is megtekintvén, azoknak, a kik Székely Moysessel voltak, fejenként gratiát adott volna, Székely Moysest pedig szép engedelmesen irott levelével s mind istenével megtalálta volna, és nem tekintvén ilyen vétkeit, még
is az országokban minden jó állapotot igért volna neki; melyet Székely Moyses hogy nem
acceptált volna, sõt az egész kereszténség ellen felkelvén, az pogán ellenség közé ment volna, kivánván nagyságod az õ büntetésétõl való deliberatiónkat. Azért tudjuk mi is Székely
Moysesnek ezekben való cselekedit, azt is értettük, nagyságod minõ jó szivét és igéretit mutatta hozzá mind magatúl s mind pedig õ felségétûl római császártúl; kiben kivántuk volna,
hogy Székely Moyses megmaradott volna, és istene, hazája és nemzete ellen ilyen ellenséghez magát ne adta volna. Mely cselekedetét miképpen hogy nem javalhatjuk, azonképpen
Székely Moysest tanquam amissorem et traditorem castri finitimi regni iuxta contenta
decreti Tripartiti in nota infidelitatis perpetuee et amissione capitis et omnium bonorum
condemnáljuk érette.”437
Ezenkívül a medgyesi országgyûlés képviselõi szinte könyörögnek a kormányzói hatalmat
bitorló Basta generálisnak, hogy vessen véget a császári zsoldosok fosztogatásainak, ugyanis
amellett, hogy a császári zsoldosok a köztudottan függetlenségpárti politikusok házait és birtokait feldúlták és kirabolták, a nemeseken kívül az egyszerû polgárok és földmûvesek anyagi javait is felprédálták. Megkezdõdött a függetlenségpártiak és a protestáns hiten lévõ magyar emberek kiirtása, ami azért szomorú, mert II. János magyar király óta – akit fejedelemként János Zsigmond néven emlegetnek – Erdélyben nagyfokú tolerancia volt a más felekezeti meggyõzõdésen lévõ emberekkel kapcsolatosan, mert ha voltak is torzsalkodások, de tömeges öldöklések nem fordultak elõ. Sajnálatos módon ezt az intoleranciát épp Náprágyi
[Napradi] Demeter katolikus püspök is szorgalmazta. Még a német nemzethez tartozó erdélyi szászokat is sanyargatták, ugyanis õk ekkor már többségében lutheránus hiten voltak,
egész szász falvak pusztultak ki a kegyetlenkedések miatt, hogy késõbb ezeket a falvakat havasalföldiekkel népesítsék be. Olyan esetet is feljegyeztek a krónikaírók, hogy a kegyetlen és
vérszomjas zsoldosok képesek voltak felmászni a Gyulafehérvár melletti Kecskekõ magas
csúcsára, hogy a menekülõk csekély vagyontárgyait elszedjék, amint elszedték ezeket a vagyontárgyakat, a szerencsétlen, megrémült embereket a szakadékba lehajigálták. Gyulafehérvár lakosai akkor szinte kivétel nélkül magyarok voltak.438 A császári zsoldosok prédálásain kívül maga Giorgio Basta generális is fegyverrel megszerzett területként kezelte Erdélyt,
hiszen olyan hatalmas sarcot vetett ki az erdélyi városokra, hogy egy ilyen cselekedetet csak
egy ellenséges hatalom hajthat végre. Rudolf császár erdélyi helytartója csak Brassóra 80.000,
Kolozsvárra pedig 70.000 forint sarcot vetett ki, mely igencsak hatalmas összeg volt abban a
korban, ugyanis elegendõ felemlíteni, hogy a sokat szidott Török Birodalom egész Erdélyországot 10-15.000 forint éves adó megfizetésére kötelezte, vagy Ferdinánd király Magyarországért 30.000 adót fizetett éves szinten a törököknek.
Náprágyi Demeter Habsburg-párti erdélyi katolikus püspökre visszatérve, sajnálattal
kell megállapítani: amellett, hogy Báthory Zsigmond uralkodásának vége felé azt szorgalmazta, az egész erdélyi magyar nemességet ki kell irtani, még 1602-ben Rudolf császárnak
címzett emlékiratában azt követelte, hogy a katolikus vallás propagandáját meg kell erõsíteni minden eszközzel. Náprágyi püspök véleménye szerint a királyhoz [a Habsburgokhoz]
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csak a katolikusok hûségesek, a többi keresztény pedig nem lojális a Habsburg uralkodóhoz.
A kolozsvári unitáriusok például nem is olyan rég legyõzték a jezsuitákat és a városban most
az unitáriusok vannak többségben.439 Erre a vallásháborúra és népirtásra való buzdítás, azért
is szomorú, mert az Erdélyi Fejedelemségben már 1557. június 1-i országgyûlésen törvénybe iktatták, hogy „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar”, majd 1568. január 6–13.
napja között tartották meg Tordán azt az országgyûlést, mely mérföldkõ az emberiség szabad vallásgyakorlása tekintetében, ugyanis itt fogadták el és hirdették ki a korabeli Európában elõször a lelkiismeret- és vallásszabadság törvényét, és kimondták a négy keresztény felekezet – a katolikus, református, unitárius és lutheránus – egyenrangúságát, vallásgyakorlását. Erdélyben egyébképpen ebben az idõben épp a katolikusok voltak kisebbségben. A
katolikusok sem voltak azonban elnyomva ebben az idõben, hiszen elégséges csak felemlíteni azt, hogy Báthory István, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond és Báthory András is katolikusok voltak, akiket a többségében protestáns erdélyi rendek választottak meg Erdély fejedelmeinek.
Náprágyi püspök mellett Basta generális is hasonló véleményen van, ami az erdélyiek
vallásszabadságát illeti, hiszen a Rudolf császárnak címzett, 1602. szeptember 1-jén kelt jelentésében is kísérteties módon szinte ugyanazok a szavak szerepelnek: „4. Die relligionen
betreffend, wahre quet die Catolische in der Sachsen stett einzubringen und die zu Cibinio
zu annemung deselben anfangs zi disponiren”…(5) Vor allen…müsste der arianisch, sabbatisch, oder jüdische glaub vie auch der calvinisch, doch dieser zu seiner zeit mit jetz ausgerottet werdwn.”440 Vagyis be kell tiltani minden olyan vallást, amelyik nem a katolikus hiten van. Szebenben is el kell hallgattatni az embereket, hogy csak a katolikus vallás érvényesülhessen. Ezen kívül be kell tiltani az unitárius, szombatista vagy zsidó vallást, de ugyancsak a kálvinista felekezetet is.
Rudolf császár részére a hírek nem kedvezõek, mert olyan információk jutottak el a prágai udvarba 1602. november elején, hogy Székely Mózes csapatai a tatárok segítségével meg
akarják támadni Erdélyt és Felsõ-Magyarországot. Ezért Rudolf arra kéri Basta generálist,
hogy csapatait vonja ki Erdélybõl, és maradjon az erdélyi határok közelében.441 Basta generális azonban a helyszínen, Erdélyben úgy látta, nem szükséges a kivonulás, mert Székely
Mózes csapatai egyelõre nem támadják a császári zsoldosokat.
Basta generális nem elégedett meg Erdély városainak kegyetlen megsarcolásával, hanem
1602. december 10-re Gyulafehérvárra országgyûlést hívott össze, ahol arra kényszerítette a
megfélemlített erdélyi rendeket – az ellenállók és a bátrabbak ugyanis ekkor „emigrációban”,
Temesváron voltak –, hogy az erdélyi magyar nemesség további 6000 forintot, a szászok 9000
forint és 1000 köböl búzát adjanak. Az erdélyi rendek azonban még így, megfélemlített állapotokban is kérték a zsarnok és diktátor hajlamú generálist, hogy zsoldosai fejezzék be a lakosság pusztítását és kirablását. Ennek az országgyûlési felkérésnek dacára a zsoldos katonák
azonban továbbra is mindenfelé pusztítottak, ami elõsegítette a mind nagyobb és nagyobb
mértékben elterjedõ éhínséget, Erdély lakossága körében olyan borzalmas tettek fordulnak
elõ ebben az idõben, ami elképzelhetetlen volt eddig. A folyamatos éhség és szûkölködés miatt az emberek kénytelenek voltak éhségüket macska-, kutya- és lóhússal csillapítani, sõt elõfordultak kannibalizmusra utaló jelek is. A szászföldi Szerdahelyszékben, Orbó nevû szász faluban egy apa saját fiát ölte meg és ette meg, Szászsebesen a gyermekek más gyermekeket öltek meg és ették meg vagy Doboka vármegyében egy anya a saját gyermekét ette meg. Olyan
nyomor és erkölcsi fertõ keletkezett a Habsburg zsoldosok pusztításait követõen, melyhez
hasonlót Erdély emberemlékezet óta nem ért meg.442 Erdély lakosságának nagy része ekkor
már minden reményét az emigrációba menekült Székely Mózesben és társaiban látta, akik az
Erdélyi Fejedelemség függetlenségét akarták visszaállítani.
A Habsburg kormányzat az Erdélyi Fejedelemségre azonban csak úgy tekintett, mint egy
fegyverrel megszerzett területre, és már 1602. december 23-án császári biztosokat küldtek
Gyulafehérvárra, hogy szervezzék át teljesen Erdélyország közigazgatását. Rudolf császár
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biztosai, Johann Molart báró és Nikolaus Burghauzen azt a feladatot kapták, hogy szervezzék át Habsburg mintára az erdélyi közigazgatást, megsemmisítve egyúttal a több évszázados magyar törvényeken és jogszokásokon alapuló állami berendezkedést. Lám-lám, megint
csak azt tapasztalhatjuk, hogy nincs semmi új a Nap alatt, ugyanis a román és magyar kommunista rendszer folyamatosan szervezte át a közigazgatást, melynek igazi célja a magyarság teljes felszámolása volt.
A két biztos 1603. január 15-én bejelentette, hogy átveszik teljesen Erdély kormányzását
és megtagadták egyúttal az eskütételt Erdélyország törvényeire, sõt a császári biztosok azt
is bejelentették, hogy nem ismerik el Erdély országgyûlésének törvényhozási jogát és kötelezték a rendeket arra, hogy esküdjenek hûséget Rudolf császárnak. Még a római pápa is
beavatkozott Erdélyország belügyeibe, ugyanis VIII. Kelemen pápa felszólította Rudolf császárt, hogy állítsa vissza Erdélyben a katolikus vallás egyeduralmát, az eretneknek tekintett
más keresztény felekezeteket pedig tiltsa be. A császári biztosok 1603 februárjában pedig
nekilátnak átvizsgálni és felülvizsgálni Erdély állami jövedelmeit. Az erdélyi rendek ugyan
1603. február 28-án Kolozsváron összeültek, ahol kérték a vallásszabadság visszaállítását és
elismerését, illetve az ország jogainak, régi törvényeinek megerõsítését és azt, hogy a hivatalokban továbbra is lehessen magyarokat alkalmazni, de kérelmük süket fülekre talált. Rudolf császár elutasította az erdélyi országgyûlés döntését.
Igen beszédes az erdélyi országgyûlés 1603. február 28-i kolozsvári ülése, ugyanis azok a
képviselõk, akik egyáltalán megjelentek ezen az ülésen, olyan határozatokat fogadtak el,
amely nyíltan megalázta az erdélyi magyarságot, ugyanis olyan nagy adók begyûjtésérõl határoztak, melyhez foghatót nem nagyon lehet tapasztalni az erdélyi történelemben. A császári zsoldosok rablásai és fosztogatásai után a Habsburg-kormányzat Erdély teljes kirablását is törvényesíteni akarta, amikor olyan döntéseket fogadtatott el, amely kimondottan a
minél több pénz beszerzésérõl szólt. Ami pedig a legvisszataszítóbb ezekben a döntésekben,
hogy míg a császári biztosok egyrészt kimondták, hogy nem ismerik el az erdélyi országgyûlés törvényhozási jogát, másrészt épp saját maguknak is ellentmondtak azzal, hogy törvényesítették a harácsolást, a hatalmas adók megszavaztatásával: „(1) Mivelhogy a minémû költséget a császárhoz õ felségéhez rendelt urainknak felvettek volt kapu számra, elegendõnek
nem látjuk lenni: Tetszett országul a nemességnek és egyéb velünk való rendeknek is, hogy
újonnan vármegyénként bizonyos summát adjanak. Mely summát ilyenképpen a comesek
vegyenek fel, tudniillik: gyûlések lévén minden székeken, õ magok disponálják, senki magát
ebbõl ne vonogálja, sõt ha retrahálna is mostan, a comeseknek ilyen authoritás adatott publice és egyéb tisztviselõ embereknek is, hogy ha ki nem hadná adni és venni jószágán, erõvel is exigálhassák.”443
„Adjon ezért: florinos: Fehérvármegye 600, Colosvármegye 500, Dobokavármegye 300,
Hunyadvármegye 400, Karán-Sebes 100, Küküllõvármegye 500, Thordavármegye 300,
Szolnokvármegye 300, Zarándvármegye 100.
Az lakságon az egy ház helyû nemes emberek adjanak: denarios 32.
Miért pedig a székely uraim az elsõ felvett költségben részesek voltanak, ez mostani közönséges felvetésbõl is nem vonhatják ki magokat, a köztük lévõ nemes személy ezért adjon:
denarios 32.
A lófõség adjon: denarios 10.
A szabad székely adjon denarios 5.
Ennek felszedésére a kapitányok, és királybírák mindjárast exactorokat rendeljenek, a
kik mellé elegendõ erõt tartozzanak adni, hogy ha contumások találtatnak, mox et facto
megvehessék rajtok azon büntetés alatt, és azon mód szerint, a mint vármegyékre, és lakságra rendeltetett.”444 Ami a legdöbbenetesebb ezekben az adókivetési döntésekben, hogy míg
a szászok adózásáról a kolozsvári országgyûlés mélyen hallgat, addig az Erdély akkori lakosságának többségét kitevõ magyarok és székelyek hatalmas összegekkel kellett adózzanak. A
Habsburg kamarilla míg egyrészt azt hangsúlyozta, hogy elismeri a székelyek õsi szabadság252
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jogait – beleértve adómentességüket –, a másik döntésükkel éppen az ellenkezõ döntést
hozta azzal, hogy minden székelyt keményen meg akartak adóztatni. Ha figyelembe vesszük
a székely lakosság akkori lélekszámát, akkor láthatjuk, hogy csak a székelyek adóterhei
olyan nagyok lettek ezzel a döntéssel, hogy a kivetett adó összege meghaladta a teljes Erdélyi Fejedelemség török Portának fizetendõ mértékének a háromszorosát.
A törvényesített rabláson túl azonban, Basta zsoldosai továbbra is fosztogatták az erdélyieket, ugyanis maga a generális is hiába kérte Rudolf császárt arra, hogy a császári katonák elmaradt zsoldját küldje el Erdélybe. Basta látta azt is, hogy az elégedetlenkedõ katonáknak majd nem fog tudni parancsolni. Amikor megtudta, hogy a két császári biztos –
Berghaus és Molard – teljesen pénz nélkül érkeztek, jósként kiáltott fel: „El fogjuk veszteni a tartományt, mert a császár katonáit pénz nélkül, tartományát gond nélkül hagyta!”445 A
fizetetlen zsoldosok sáskajárásszerûen járták be Erdély falvait, ami miatt a még életben maradt falusi emberek nagy része is a városokba menekült, mert így abban reménykedtek, hogy
ezáltal legalább életben maradnak. „Ilyen rettenetes csapást eddig Erdély sohasem látott, és
hallomásból sem ismert. Sok egyszerû emberrõl tudunk, akik azelõtt nem szorultak idegen
segítségre, most azonban förtelmes ételekre fanyalodtak. Tanúi voltunk, hogy ehetõ ételként fogyasztották a kutya- és macskahúst. Boldognak mondta magát, aki elhullott ló vagy
akármiféle jószág tetemébõl jóllakhatott, vagy azt tapasztalta, hogy egy darab kenyérhéjjal
megkönyörült rajta valaki.”446
A császár és biztosai meg is kezdték a vallásügy ujjászervezését, s a hûtlen városokban
csakis a katolikus vallás gyakorlatát engedték meg. Eközben töméntelen kivégzést s óriási
jószágelkobzásokat eszközöltek. Hogy a királyi uralmat szilárd alapra fektesse, az új kormány Erdélyt teljesen el akarta németesíteni s e célból, a szászok kiváltságainak megerõsítésén kívül, nagy arányú német telepítést ajánlott. A biztosok a következõ javaslatokat terjesztették a császár elé: a kiszolgált német katonáknak Erdélyben jószágot kell adományozni; a német katonát lehetõleg magyar feleséggel kell összeházasítani; Németországban ki
kell hirdetni, hogy Erdélyben a bányászattal foglalkozók nagy kiváltságokat nyernek; a német tartományokat rá kell venni, hogy pénzt fektessenek, embereket költöztessenek be s a
bányákat mûveljék; minden német kézmûvesnek, ahol megtelepszik, több évi adómentességet kell biztosítani; a városokban a németségnek széles körû kiváltságokat kell adni s bíró
vagy a tanács tagja csak német lehessen. Milyen ismerõsnek tûnnek ezek a gondolatok,
mintha mostanában is lehetne hallani ilyen elképzeléseket, csak most nem a németek, hanem a román hatalom emberei hajtják végre ezeket a tetteket.
Erdély népét a Habsburgok zsoldos katonái, a városokat meg Erdély népét maga Basta
és tisztjei juttatták végsõ nyomorra. Nincs a zsarolásnak olyan módja, melyet nem alkalmaztak s kölcsön, vagy sarc címén roppant összegeket sajtoltak ki belõlük. Basta csupán Brassónak s a Barcaságnak, noha már 1602-ben meghódoltak, 365.000 forintjába került. Voltak
tisztei közül némelyek, kik rengeteg összegeket – egyetlen egy maga 361.161 forintot – harácsoltak össze.
Az erdélyi magyarság nem tehetett mást, minthogy szembeszállt az életére törõ törekvésekkel és örömmel támogatta a Székely Mózes személyisége köré csoportosult függetlenségi harcosokat.
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XIV. „Mikoron még a fû ki sem jött volna”,
Székely Mózes kibontja a szabadságharc zászlóját

G

iorgio Basta generális által tönkretett Erdélyben a függetlenségpárti magyarok, székelyek, de talán a szászok meghatározó része is egyetértett abban, hogy a zsarnok
és kegyetlenkedõ császári helytartót csapataival együtt el kell távolítani az országból és vissza kell állítani az Erdélyi Fejedelemség alkotmányos berendezkedését, mely garantálja az ott élõ népek szabadságjogait, megmaradását és fejlõdését.
Székely Mózes 1603 tavaszán elindított hadjáratáról, az azt megelõzõ konstantinápolyi
útjáról kaphatunk híreket a Giorgio Basta generális titkáraként dolgozó Vincenzo Zucconi
kapitánytól. E tudósítást már említettem egyébképpen Székely Mózes temesvári tartózkodásának alkalmával, de úgy gondolom, hogy ebbõl a levélbõl még ki kell emelni azt a fontos
hírt is, hogy Erdély magyar nemesei minden reményüket a székelyek legvitézebb katonájába vetették. Vincenzo Zucconi kapitány 1603. március 20-i, Kolozsvárról keltezett levelében
arról tájékoztatta Mantova hercegét, hogy miután Rudolf császár megígérte a székelyeknek,
hogy visszaállítja õsi szabadságjogaikat, hûségesküt tettek neki és 12 ezer [valójában csak
közel 10.000] jól felfegyverzett és fegyelmezett székely állt az uralkodó pártjára, illetve tette le az esküt. Basta generális moldvai nagykövete azonban arról tájékoztatott, Székely Mózesnek szándékában van, hogy bevonuljon Erdélybe, az erdélyi magyar és török csapatok
élén. Az erdélyi magyar nemesek pedig annyira várják õt, hogy bemenjen Erdélybe, mint
ahogyan annak idején a zsidók várták a Messiást: „et dicesi per entrar lui da una parte in
Transilvania, et dall altra Zechel Moises, quale si aiuta quanto puó, si dalla parte del Turco,
come con le secrete intelligenze che ha qui dentro, et vi ha una buona mana de Nobili che
lo aspettano come gli Hebrei il Messia.”447 Emellett azonban még arról is tudomást szerezhetünk, hogy Lengyelország nagy Kancellárja (Jan Zamoysky) azt fontolgatja, hogy lengyel,
török és moldvai csapatok élén bevonul Felsõ-Magyarországra (Erdélybe), hogy foglalja el
a vezetõ nélküli országot és saját fiát tegye meg fejedelemnek, ugyanis Báthory Zsigmond is
erre biztatta.
Kolozsvárról 1603. április 2-án egy ismeretlen személy a firenzei udvarnak latin nyelvû
levélben arról tudósít, Székely Mózes nagy sereggel arra készül, hogy bevonuljon Erdélybe,
Basta generális pedig mindent megtesz azért, hogy Radu Serban havasalföldi vajdát a trónra juttassa és elûzze Jeremiás moldvai vajdát, ugyanis a moldvai vajda egyesülni akar Székely Mózes katonáival ebben a harcban. „De Zekel Moises certo etiam intelligitur magnum
militem acquisivisse et Transilvaniam invadere velle, […], statim vult aggredi Zekel Moises
ante quam uniatur cum Vaivoda Moldaviae.”448
Székely Mózes és a függetlenségpárti erdélyi magyarok miután a török Portától, Lengyelország vezetésétõl, a Krími Kánságtól és Moldva vajdájától, illetve az otthon maradt erdélyiektõl bátorítást nyertek, megindultak csapataikkal az Erdélyi Fejedelemség felszabadítására: „a török császár derakasképpen Magyarországon a német ellen hadakozván vala a
fõvezér Jemiczki Hasszán pasa, kihez bemenvén Székely Mojzes Bethlen Gáborral, az ország állapotját és újólag német kézbe való esését deplorálván, a vezérnek is szíve megesvén,
tavasszal Székely Mojzest hadakkal Erdélybe kisérteté, bizonyosszámú hadat adván melléje, mikor még a fõ ki sem jött volna” és március hónapban, „mikoron még a fû ki sem jött
volna, Székely Mózes kiindúlt Tömösvárról.”449 Ahogy átvette Székely Mózes 1603 március
hónapban a fejedelmi szerzõdéslevelet, mely a török Porta beleegyezését jelentette, hogy
Erdély fejedelme lehessen, elindította Temesváron lévõ erdélyi csapatait az ország felszabadítására. Az erdélyi csapatok mellett ott vannak Bektás pasa török katonái is. Székely Mó254
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zes csapatvezérei – Keresztesi Pál és Nagy Albert – székely és magyar fegyveresek élén, kiegészülve török és tatár fegyveresekkel 1603 márciusában elindultak Karánsebes várának elfoglalására. A lovas katonák mellett gyalogos csapatok is felvonultak, sõt két nagy faltörõ
ágyút is felvontattak a vár ostromához. Keresztesi Pál és Nagy Albert igyekezett az ostrom
megkezdése elõtt ígérgetésekkel, ijesztgetésekkel és fenyegetésekkel rávenni a német zsoldosokat, illetve a várban lévõ magyarokat, hogy adják fel a várost, hogy ezzel kíméljék meg
az embereket a fölösleges vérontástól. A Karánsebes várába menekült magyar nemesek
többsége, köztük Vajda György, a város bírója, Fodor Ferenc, Göndör Ferenc, Laczkó Simon, Tóth Miklós és mások egyetértettek abban, hogy a várat Székely Mózes csapatai vegyék át a németektõl. Mások azonban, köztük Vajda István, Gerlistye Miklós, Theodorik
Miklós, Jósika Miklós és más Rudolf-párti nemesek nem értettek egyet Karánsebes várának
Székely Mózes csapatainak való átadásával. Már majdnem összeütközésre került sor a várban a két tábor között, amikor Keresztesi Pál újabb és nyomatékosabb figyelmeztetésére,
hogy ha továbbra is ellenállnak, akkor a városban a harcok miatt még a város házai is eléghetnek – mert a város házainak többsége zsindellyel van födve –, a vár lakosai beengedték
Székely Mózes csapatait.
Basta generális, aki az 1603. év egész telét Gyulafehérváron töltötte, amint meghallotta,
hogy Székely Mózes csapatai bejöttek Erdélybe, 1603. március 8-án zsoldos csapatainak egy
részével kivonult Gyulafehérvárról – hátrahagyva 4 századnyi német zsoldost, Spinoza kapitánnyal az élén –, és Magyarország felé menekült, habár szinte minden erdélyi város tele volt
német zsoldosokkal, majd megállt Kolozsváron. Kolozsváron Giorgio Basta nagyjából semmittevéssel töltötte az idejét, sõt Szamosközy szerint érdeklõdve figyelte a kolozsvári fiatalok Follis-nak nevezett labdajátékát, a kolozsváriak még gúnyolódtak is vele, hogy labdajátékból ürítette ki Erdélyt. Ezenkívül azonban levélben kérte a magyarországi hajdúkat arra,
hogy jöjjenek be Erdélybe, mely látogatásokkal kapcsolatosan, az életben maradt erdélyi
magyarok és szászok csak a borzalmakról tudtak beszámolni.
Székely Mózes kapitányai Karánsebes várának elfoglalása után nem sok õrséget hagytak
hátra, mert látták és tapasztalták azt, hogy a várban lévõ magyarok Erdély függetlenségének
hívei. Szamosközy István leírásából az következtethetõ ki, hogy maga Székely Mózes is bevonult Karánsebes várába, ahonnan csapataival Lugos felé vonult tovább. Lugos várának
kapitánya ebben az idõben Huszár Péter volt, aki hosszas katonai pályafutása révén egyszerû köznemes létére, már egyre nagyobb tiszteletnek örvendett, ami miatt egyesek már-már
a fõrendek közé sorolták. Huszár Péter Magyarországon született és már egész fiatal korában vitézségével olyan nagy megbecsülésnek örvendett, hogy Pápa városának várparancsnoka lett. Huszár Péter Báthory Zsigmond hívására érkezett Erdélybe, ahol Lugos várának kapitány lett és megszerezte a lugosi báni tisztséget, de Báthory távozása után Rudolf császár
pártjára állt, s amikor meghallotta az erdélyiek felkelését a Habsburg uralom ellen, több levelet is küldött Basta generálisnak, hogy küldjön segítséget, de mindhiába, mert Basta nem
küldött semmilyen segítséget neki. A vitéz, de már nem fiatal Huszár Péter eléggé biztatta
a lugosi magyarokat, hogy vonuljanak be a gyengén megerõsített várba, de ennek a felhívásnak a lugosiak azonban nem voltak hajlandóak eleget tenni, mert elegük lett Basta rémuralmából. Huszár Péter így mindösszesen tíz-tizenkét emberrel igyekezett, teljesen reménytelenül, megvédeni Lugos várát, ugyanis még Lugos város katonái sem álltak melléje. Lugos
várparancsnokához Nagy Albert és Ali csausz küldöttségbe mentek, hogy fejezze be a várkapitány az értelmetlen ellenállást, ugyanis Székely Mózes csapatai könnyûszerrel be tudják
venni a várat, annak ellenére, hogy még az ágyúkat sem vontatták oda Temesvárról. Ezt követõen a karánsebesi Gyuráka György és Somogyi István, továbbá Lugos város magyar polgárai szólították fel a vár védõit a felesleges vérontás elkerülésére és Lugos várának feladására. Ezt megelõzõen ugyanis „Mózes pedig, Lugos és Karánsebes közt idõzve, két nagy tekintélyû nemest küldött ki Karánsebesrõl, Gyuráka Györgyöt és Somogyi Istvánt, hogy szorgalmazzák Lugos elfoglalását. Mózes már elõzõleg, a maga pártjára vont egyeseket, akik
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Huszár mellett akár katonai, akár városi közigazgatási tisztet töltöttek be: ingatag jellemû
és megvásárolható hûségekkel a maguk érdekében bárkit kiszolgáló rácokat és vlahokat.
Gyuráka és Somogyi velük tárgyalt, s annyira megnyerte õket Mózes ügyének, hogy megígérték: haladéktalanul Mózes kezére adják a várost.”450 Szamosközy István az erdélyi szerbeket (rácokat) és románokat (vlahokat) illetõ epés megjegyzésén túl azt is láthatjuk, hogy
az erdélyi magyarokon kívül még az erdélyi szerbek és románok is a független Erdélyi Fejedelemség pártján voltak, mert õket is nyomorgatták Basta kegyetlen zsoldosai. Amíg azonban ezek a békéltetõ tárgyalások folytak, Nagy Albert – „jól felöntve a garatra” – katonái és
Lugos város katonái együttesen megrohamozták Lugos várát, forgáccsá zúzva a várkaput,
egyetlen nagy rohammal bevették a várat és a hõsiesen védekezõ Huszár Péter várkapitányt
elfogták és megkötözték. Székely Mózes ugyan igyekezett a népharag elõl megmenteni a vitéz várkapitányt, fegyveres õrséget adott védelmére és a vártól mintegy két erdélyi mérföldnyire táborozó Bektás temesvári pasához küldte, hogy igyekezzen megvédeni Huszár Péter
életét. A Székely Mózes csapatának megerõsítésére behívott tatárok azonban élesen tiltakoztak az ellen, hogy Huszár Péter életben maradjon és hangosan, zajosan kiabálva követelték az ellenségnek tekintett várkapitány felkoncolását, ugyanis babonás hitük szerint az elsõ ellenséges katonát fel kell koncolni, mert csak így lesz sikeres a hadjárat. Székely Mózes
és Bektás pasa is hiába tiltakozott, a tatárok követelõzése nem hagyott alább, hanem betörtek Bektás pasa sátrába, ahonnan a vitézségérõl híres Huszár Pétert kivonszolták és a sátor
elõtt kivégezték. Ilyen körülmények között vették be a Temes vármegyei Lugos várát is a németektõl 1603. április 11-én.451
A velencei udvarból küldött 1603. április 18-i feljegyzés szerint amellett, hogy tájékoztatják a császári udvart arról, hogy Ráduly vajda 12 ezer havasalföldi katonája és 2 ezer székely
élén átkelve a Dunán, elfoglalták Silistra városát, megemlítik azt is, hogy Székely Mózes és
Aly basa csapatai be akarnak jönni Erdélybe. „sotto Zachel Moises et Aly Bassa si trovano
ai confini di Transilvania.”452 Ehhez hasonló eseményekrõl tudósít a prágai udvarból
Giacomo Vendramin nagykövet, aki a velencei dózsénak arról számol be 1603. április 21-i
levelében (egy kissé ugyan késõn, de a kor információáramlását figyelembe véve, viszonylagos késéssel), hogy Székely Mózes arra készül, hogy Temesvárról török és tatár csapatok segítségével bevonul Erdélybe, de Basta generális igyekszik megerõsíteni Lippa várát. Az erdélyi szászok (egy része) viszont pénzzel igyekszik segíteni a Habsburg-uralmat: „il Zechel
Moises con li Turchi et Tartari scritti a Temesvar, et preparandosi di entrar in Transilvania
da quella parte.”453
Ennél azonban kissé pontosabban számol be a római pápa nunciusa, Claudio Rangone,
aki Lengyelország fõvárosából, Krakkóból azt írja 1603. május 2-i levelében Cinzio
Aldobrandi bíborosnak, hogy Székely Mózes már a katonai (mezei) táborban van és kész arra, hogy a saját magyar és más nemzetbõl származó katonával, valamint a törökök támogatásával bevonuljon Erdélybe: „che Sechel Moise si trovava in campagna con buon essercito,
concorrendo a lui Ongari et soldati d’altre nationi, perche li pagava ben con li danari del
Turco, et che era a confini di Transilvania.”454 Valójában azonban Székely Mózes csapatai e
levelek megírásakor már rég bent voltak Erdélyben, de a kor lassú információáramlása miatt csak késõbb szereznek híreket ezekrõl az eseményekrõl.
Bethlen Gábor ez alatt az idõ alatt, mint Székely Mózes csapatai elõvédjének egyik vezére, erdélyi magyarokból, törökökbõl és rácokból álló, 2000 fõnyi fegyverest számláló csapatával 1603. március hónapban a Hunyad megyei Vaskapun keresztül benyomult Erdélybe, ahol egy kis idõre a Sztrigy partján megállott, majd Szászváros felé nyomult elõre. Abban az idõben „Szászváros falak nélküli, szász jogú mezõváros a Maros folyásától nem meszsze. Lakosai magyarok és vlahok, a kölcsönös összeházasodások révén vegyest, míg a szász
nemzetnek úgyszólván minden nyoma már rég kiveszett, a vidéket sújtó folytonos csapások
következtében, vagy más okból.”455 A város vezetõje ebben az idõben a Nagybányáról, vagy
régebbi nevén Asszonypatakáról származó magyar nemzetiségû Mihály deák volt, királybí256
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rójaként, aki tizenkét tanácsossal együtt irányította a várost. Szászvárosban ebben az idõben
400 Habsburg-párti katona telelt, akik egész télen sanyargatták a város magyar és román
polgárságát. A martalóc zsoldosok prédálásai elõl a szászvárosi polgárok a templom-kastélyban húzták meg magukat, az egész telet ott töltötték, míg ezalatt a zsoldosok annyira
tönkretették a várost, hogy még a kerítések nyomai sem látszottak, ugyanis ezeket is eltüzelték. Amint Bethlen Gábor, Nagy Albert és Gosztonyi Balázs csapatvezérek vezetésével a
felszabadító seregek megjelentek, a zsoldosok ijedtükben a város templomkastélyában szerettek volna menedéket találni és könyörögtek a szászvárosiaknak, hogy engedjék be õket a
templomerõdbe. A szászvárosi polgároknak azonban kisebb gondjuk is nagyobb volt annál,
hogy a házaikat kifosztó, tönkretevõ zsoldosokat beengedjék, így a martalócok két tûz közé
kerültek. Tech Illés, a császárpárti német zsoldosok vezére erre fel rohammal próbálta elfoglalni a szászvárosi templomerõdöt, de sikertelenül, ugyanis a városiak nem engedtek az
ostromnak. Erre fel a zsoldosok vezére, Tech Illés a templomerõd sáncában szekérvárat
rögtönzött, azt remélve, hogy a Bethlen Gábor vezette felszabadító csapatokat ezzel vissza
tudják szorítani. A zsoldosok egészen éjfélig keményen ellenálltak, de azt követõen Bethlen
Gábor csapatai felmorzsolták ellenállásukat és mindössze tizennégyen tudtak elmenekülni
az éjszaka folyamán.456
Ezalatt az idõ alatt maga Székely Mózes is elindult csapatai élén Erdély belsõ területei
felé és ugyancsak az erdélyi Vaskapun 1603. április 15-én átlépte Erdély határát, ahol kiáltványt bocsát ki a zsarnokság igájában senyvedõ erdélyiek számára. A kiáltvány szétküldését
követõen az Erdélyben maradt függetlenségpárti magyarok elkezdtek gyülekezni Székely
Mózes táborába. A dél-erdélyi katonai táborban a nagy számban megjelenõ erdélyi fõemberek és a függetlenségért harcolni is kész katonák az 1603. április 15–26. közötti táborozáson
Székely Mózest Erdély fejedelmének kiáltották ki.457
Míg a Székely Mózes melletti katonai táborban Dél-Erdélyben gyülekeztek a függetlenségpárti magyarok, addig Bethlen Gábor csapatával elindult Szászvárosból az ország fõvárosa, Gyulafehérvár felé, felszabadítani a fõvárost a császárpárti zsoldosok uralma alól.
Giorgio Basta generális, Erdély Rudolf császár által kinevezett helytartója Gyulafehérvár
védelmét a brüsszeli származású Spinoza Péter zsoldos kapitányra bízta. Gyulafehérvár lakosai abban az idõben túlnyomórészt magyarok voltak, vezetõik közül meg lehet említeni
Kapronczai Mártont, a fejedelmi javak helyettes fõnökét, Kálmándi Mihályt, a magyar gyalogosok századainak parancsnokát, Sartorius „Fületlen” István, Borbély Dömötört és Vastaglábú Gergelyt, a város bíráját. „A gyulafehérváriak, mint már ugyancsak említettük,
módfelett gyûlölték a németeket.”458 Spinoza kapitánynak viszont csak négy századnyi német
zsoldos katonája volt, akik igyekeztek minden eszközzel megvédeni a birtokukban tartott erdélyi fõvárost. A gyulafehérvári magyar polgárok képviselõi közül Borbély Dömötör és Vastaglábú Gergely arra kérték Spinoza Péter
zsoldos kapitányt, hogy engedje meg az embereknek, hogy a harcok elõl a várba húzódhassanak be, ugyanis féltették a harcoktól a nõket, gyermekeket és az öregeket, Spinoza azonban visszautasította, hogy a gyulafehérvári
polgárok a várban húzhassák meg magukat. A
Bethlen Gábor vezette csapatok 1603. április
27-én megkezdték Gyulafehérvár ostromát, és
ez alatt érkeztek meg a Székely Mózes vezette
csapatok is, így egyesült erõvel igyekeztek felszabadítani a fõvárost. Az ostrom második
napján Spinoza német katonái kirontottak a
Gyulafehérvár, az Erdélyi
várból és felgyújtottak Gyulafehérvár alsóváFejedelemség fõvárosa
rosának nevezett részét, ahol egyébképpen
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magyar városlakók éltek. A tûz egyre inkább elhatalmasodott, olyannyira, hogy Gyulafehérvár alsóvárosa szinte porig égett, a tomboló tûz az égõ zsindelytetõkön egyik házról a másik
házra terjedt, míg a várat is elérte. Felgyúlt a fejedelmi palota kapuja, majd sorra gyúltak ki
a laktanyák is, sõt még a Szent István idejében alapított impozáns székesegyház nagyobbik
tornya is lángot fogott. Ezt követõen felgyúlt a székesegyház kisebbik tornya, a benne lévõ
puskaporral, amit hamarosan hatalmas robbanás követett, ugyanis felrobbant és levegõbe
repült a templom kisebbik tornya. A tûz csak egyre tovább terjedt, felgyúlt a felsõ-város a
fejedelmi palotával együtt, a Szent György kapuig minden leégett. Bethlen Gábor és csapata annyira megdöbbent a látványon, hogy az ostromot nem tudta folytatni egy ideig. Ekkor
semmisült meg a szépen szóló harangóra, a súlyos bronzharangok, egyéb kiváló mûvészeti
remekek, és formátlan érccé olvadtak. A német zsoldosok pedig nem oltották a tüzet, hanem össze-vissza futkostak és fejvesztve igyekeztek elbújni. A gyulafehérvári magyar városlakók felháborodva a németek tettein, Kálmándi és Sartorius vezetésével megtámadták a
várat, kinyitották a Mihály kaput, fellázítva a környék lakóit és a közeli táborban lévõ rácokat, és heves ostromot intéztek a németek ellen. „A németek ellen azonban oly nagy gyûlölet lángolt a sok elszenvedett nyomorúság miatt még az alja népben is, hogy mikor a felkelés híre köztudomásúvá vált, még a leghitványabb szolgák is husángot, karót vagy egyéb paraszti fegyvert ragadtak, és szembeszálltak a katonasággal.”459 A német zsoldosok azonban,
felocsúdva az elsõ meglepetésükbõl, gyorsan felvonták a felvonóhidat, a keletkezett réseket
pedig betömték, így ezzel egyelõre elmaradt Gyulafehérvár gyors bevétele. Szamosközy István, aki valószínû, hogy szemtanúja volt az eseményeknek részletesen beszámol Gyulafehérvár ostromáról, megpróbál az objektív történész szemével beszámolni arról, hogy miért fordultak szembe a város lakói és a környék magyarjai Basta zsoldosaival. Szamosközy hangsúlyozza, hogy nincs benne semmilyen gyalázkodásra, hízelkedésre vagy részrehajlásra való
hajlam, amikor az eseményeket részletesen leírja, de nem akarja meghamisítani a történteket, mert õt egyszerûen az igazság keresésének vágya hajtja. Véleménye szerint a történetírás legfõbb követelménye az igazmondás és a hamisság elkerülésének vágya. Erdélyország
bajainak okozói ugyanis a német zsoldos csapatok, akik, mivel nem kapták meg Rudolf császártól a beígért zsoldot és az élet fenntartásához szükséges dolgoknak híjával voltak, mások megkárosításával, rablással, tolvajlással szerezték meg a szükséges dolgokat. Mindennapos dolognak számított, hogy a német zsoldosok a boltokat fényes nappal kirabolták, a borospincéket feltörték és a hordókat csapra ütötték, majd lerészegedve verekedtek, az utcán
a járókelõket gyalázatos szavakkal, sõt ütlegekkel illették. A zsoldosok a tisztes családanyákat vagy az özvegyeket mocskos csúfságokkal szólítgatták és nyomukba szegõdtek, a lakásokat feltörték, a berendezési tárgyakat felforgatták vagy téli tüzelõnek használták, végigpusztították a gyümölcsösöket, kerteket, vetéseket. Az erdélyi emberek el kellett tûrjék, hogy saját házaikban a zsoldosok förtelmes dõzsöléseket vittek végbe, a nõkkel erõszakoskodtak,
éktelenül ordítoztak és tomboltak, ha pedig csak egy szóval is merték kifogásolni ezeket a
viselkedéseket, akkor még nagyobb bajok történtek. Hiába mentek panaszra az erdélyiek a
fenti gaztettek miatt Bastához és fõtisztjeihez, habár sok minden a szemük láttára zajlott le,
a rémtetteket õk sem orvosolták. Ezért nem csoda, hogy az erdélyiek az elsõ adandó alkalommal szembeszálltak a kegyetlenkedõ német és más nemzetiségû császári zsoldosokkal.
Bethlen Gábor csapata felocsúdva a tûzeset rettenetes látványából, Székely Mózes és az erdélyi függetlenségpárti politikusok seregeivel is kiegészülve, akikhez csatlakoztak a fenti rémségeket megélt erdélyiek is, így újult erõvel láttak neki Gyulafehérvár ostromának. Faltörõ
ágyúk hiányában létrákat vettek elõ, rohamot roham után intéztek, azonban a vár bevétele így
is nehéznek sikerült, ugyanis a jól felfegyverzett német zsoldosok golyózáport zúdítottak az ostromlókra. „Mózes megérkeztével erõteljesebben nekiláttak az ostromnak, de nem voltak nagyobb ágyúik, amelyekkel a falakat bezúzhatták és ledönthették volna.”460 Habár Székely Mózes és Bethlen Gábor is több alkalommal személyen vezették az ostromot, az élre állva õk maguk is többször megmászták a falakat, a heves roham egyelõre nem vezetett eredményre.
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Gyulafehérvár ostroma alatt Székely Mózes Erdélyország különbözõ részeibe kiáltványokat küldözgetett szét, melyben elrendelte, hogy az egész nemesség és az erdélyi katonák
álljanak melléje és minden fegyverforgatásra alkalmas személy vonuljon a Gyulafehérvár
melletti Borbándon lévõ táborába.
Basta generális amint meghallotta, hogy Gyulafehérvár várát a függetlenségpárti magyarok és segédcsapataik ostromolják, 1603. április 21-én Kolozsvárról elmenekült zsoldos csapatainak egy részével Szamosújvár felé. Távozása elõtt azonban be akarta pótolni az eddigi
mulasztásait, hogy zsoldosai büntetlenül kószálva végigrabolhatták egész Erdélyt, példát
akart statuálna az egyik vallon rablógyilkos megbüntetésével. Lefogatta Bikpak János Antal
nevû vallon zsoldost, akinek mérhetetlenül sok bûne volt és még Kolozsvárról való távozása elõtt kivégeztette.
Gyulafehérvár ostroma alatt az erdélyi függetlenségpárti magyarok és székelyek egyre
többen kezdtek a borbándi táborba menni Székely Mózes csapataihoz. Ezek közül elsõk között csatlakozott a felszabadító harchoz Toldy István, a székely csapatok fõvezére – akit
egyébképpen a szebeni szászok nem engedtek be a városba –, majd Bogáthy Miklós, Borbély György, Boronkai János és Vajda Miklós vezénylése alatt harcoló fegyveresek is, akik
eddig Enyeden húzták meg magukat. Nemsokára tömegesen kezdtek megjelenni az erdélyi
magyar kisnemesek is.
A Velencei Köztársaság Bécsben tartózkodó tisztségviselõi 1603. május 17-én az Erdélyben folyó eseményekrõl egy teljesen ellentmondásos levelet küldnek Velencébe, melyben
olyan állításokat fogalmaznak meg, amelyek nem felelnek meg a valóságos történéseknek.
A levélrõl azért teszek említést, mert emlegetik Székely Mózes Gyulafehérvár mellett folytatott harcait. Az említett levélbõl kitûnik, hogy már három tájékoztatást is kaptak
Szamosújvárról, amelyben beszámoltak az erdélyi eseményekrõl, ezek szerint Székely Mózes csapatait Gyulafehérvár mellett visszavetették a Maros folyón túlra. Basta generális felvette a kapcsolatot Radu ªerban havasalföldi vajdával – akit egyszerûen a Vlahnak neveznek a levélben –, hogy segítse meg Felsõ-Magyarországot (így nevezik Erdélyt). Tévesen
tudják azonban azt, hogy Borbély György és sok erdélyi nemes úr újból hûséget akar esküdni Rudolf császárnak, de még ennél is nagyobb a tévedés, amikor a levél végén azzal fejezik
be a tájékoztatást, hogy a legújabb újdonság az, hogy Székely Mózes hajdúit Basta generális elûzte: „che Zechel Moises per aver perso tre assalti sotto Alba Giulia […] venuta nuova
che li Aiducchi di Zechel Moises l’hanno fatto prigione e consegnatolo in potere del
Basta.”461 A teljes levélbõl egyedül csak az felelt meg az akkori történések valódiságának,
hogy Basta generális felvette a kapcsolatot, vagyis segítséget kért Radu Serban havasalföldi
vajdától a Székely Mózes csapatai elleni harcban.
Mivel Erdélyország függetlenségének visszaállítása nem volt lehetséges csak az erdélyi
haderõk saját erejébõl, ugyanis az erdélyiek legalább három nagyobb, jól elkülöníthetõ politikai táborra oszoltak – az Erdély függetlenségéért harcolók egyrészt, másrészt a Habsburgok pártján harcolók és harmadrészt a várakozó álláspontra helyezkedõk széles tábora –,
ezért Székely Mózes kénytelen volt külföldi csapatokat is igénybe venni a felszabadítási
harcban. Az Erdélyi Fejedelemség területét 1602–1603 telén idegen zsoldos seregek szállták meg, minden várost és várat Habsburg-párti katonák szálltak meg. Ilyen körülmények
között fordult Székely Mózes többek között a Krími Kánság vezetõjéhez, Gári Giráj kánhoz,
aki ezt a telet éppen Magyarország török hódoltsági területén, Pécsett töltötte. Valamikor
1603 tavaszán Gári Giráj kán felszólította a hagyományosan Habsburg-párti szász városokat, hogy álljanak a török császár által is támogatott és az erdélyi magyarok által is elismert
Székely Mózes oldalára és támogassák õk is az önálló Erdélyi Fejedelemség visszaállítását.
A szebenieknek és a többi szász városnak címzett levél megírási helyét és idejét pontosan
nem ismerjük, ugyanis ezt nem tüntették fel a levélben. A levél szövegkörnyezetét megvizsgálva azonban arra a következtetésre juthatunk, hogy valamikor Gázi Giráj kán és Székely
Mózes találkozója alatt, vagy közvetlenül utána keletkezhetett. Ami azonban mindenkép259
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pen figyelemre méltó, hogy az erdélyi szászoknak címzett levelet nem németül, nem törökül
vagy latinul fogalmazták meg, hanem magyar nyelven. Ez a levél is bizonyítja, több más ilyen
korabeli levéllel közösen, hogy a nem magyar nemzetiségû partnerek is, ha az Erdélyi Fejedelemség ügyeivel foglalkoztak, magyar nyelven leveleztek. Amint már több alkalommal is
kitértem erre a jelenségre, a lengyel kancellária a moldvai vajdával, a moldvai vajda a havasalföldi vajdával, a török szultán a lengyelekkel stb. magyar nyelven levelezett, így ebben az
esetben is látni kell azt, hogy a Krími Kánság vezetõje is magyar nyelven szólította fel a német anyanyelvû szászokat. Ezek a magyar nyelvû levelezések azt bizonyítják, hogy az Erdélyi Fejedelemségben a magyar nyelv használata még a diplomáciai tárgyalásokban is általánosan használatos volt, minden bizonnyal azért, mert a magyarok tették ki – a szintén magyarul beszélõ székelyekkel közösen – az ország népességének túlnyomó részét. Gázi Giráj
kán a szebeni és a többi szászokat az alábbi szövegû levéllel figyelmeztette: „Szászságnak
adassék Erdélyben Szebenben és több kerített városokban.
Én Felséges felmagasztalandó Gazi Giraj Han, adom értésétekre Erdélyben minden
rendeknek, Karoknak, Nemeseknek, Vármegyéknek, Ispánoknak, városoknak és Bíráknak,
és minden renden való embereknek az én levelemben, Hogy az Nagyságos Székely Mojzes
Találta meg az Gyõzhetetlen Török Császárt, és minket is, és adta értésére az Hatalmas
Császárnak s minekünk is az Németekhez való kedvetlenségeteket, és jó tanácsotokat is
Bátori Zsigmondhoz, melyre õ semmit nem nézett, sem az hatalmas Császárnak sok jó téteményeit és segítségét õ hozzá nem Gondolta, sõt hitét is nem gondolta; érti az hatalmas Császár s mû is értjük, hogy Szász-Sebesben Gyûlést töttetek és követetek által értésére adtátok Dévánban [divánban, országgyûlésben] Bátori [Báthory] Zsigmondnak, hogy tü [ti] el
nem szakadtok az hatalmas Császártól. De azért õ kegyelmetek ellen valót hozta az németeket, tü penig [pedig] megmutatván az tü hûségeteket az Hatalmas Császárhoz, az Németekkel meg ujítátok; mindaz által, ez böcsületes Vitéz úr Székely Mojzes mivel hogy az hatalmas Császárhoz jót és mihozzánk is, melyre az Hatalmas Császárnak igen nagy tekintetnek kellett lenni, az hatalmas Császár neki adta az erdélyi fejedelemséget, melyet hisszük
hogy nektek is kedvetek szerént [szerint] cselekedett hogy nemzetetekbõl való fejedelmet
választott közétekben; azért az hatalmas Császár bocsáta véle külömb-külömb hadakozó vitézét, és Begler-Bégit, Mû is penig azonképpen bocsájtottuk véle fõ atyánkfiait és Imirjeinket [emír] és meg parancsoltuk nekik, hogy Székében [trónjára] ültetnek és az németeket
Erdélybõl kivernék; azért hagyjuk tü nektekis, hogy senki közületek se várában se városában németeket ne bocsásson, azzal össze magára veszedelmet ne hozzon; hanem mündenitek az Hatalmas Császárnak fejet hajcson, és tü az ti Vajdátok mellett Székely Mojzes mellett az németekre rátámadjatok, mert ha az Nagyságos Székely Mojzes az tü engedetlenségetek a Hatalmas Császárt vagy minket ennek utána megtalál, mind az Hatalmas Császár
nagy erejét, és mind énmagam személyem szerént az én mérges nyilaimat rátok fordítjuk,
egyszersmind tûzzel és vassal pusztítok, és nem engedjük városoknak, váraitoknak egyik követ az másikon, ti magatokat szablyával emésztetünk meg, feleségetek, gyermekeiteket rabsággal. De én tü nektek én ugyan tanácsot adok: nincs-e elég példátok, nincs-e Szultán
Szulimán Császártól megmaradt emberetek, ki tudná, hogy hogy oltalmazták országotokat,
vagy hogy magatokon akartok tanolni, többször az Császár kapuja tü nektek meg nem nyílik, úgy gondoljatok rá, ha az Hatalmas Császár hûségéhez nem tartjátok magatokat; ha
penig hívek lesztek, én ugyan hiten szerént adom ez levelemet, hogy az németeknek megtisztítása után esmét [ismét] kihozom az hadat rólatok, És én Gazi Giraj Han esküszöm az
élõ istenére, hogy minden ez levelemben meg írt dolgokat az tü javatokra tü nektek meg
adok és az hadat Erdélybõl kihozom; ha penig engedelmesek nem lesztek: sem az Hatalmas
Császár, sem penig mirejánk nem vethettek, magatok lesztek okai veszedelmeteknek, én
magam az új hadnak totere [?] Szolnok felõl lemegyek, engedetlenségteket ha látom, vagy
az ellenséget úgy ítélem meg, hogy be kell mennem.”462 A szebeni szászok azonban nem hatódtak meg Gázi Giráj kán felszólításától, bízva nagy erejû tüzérségükben, erõs várfalaik260
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ban, a jól felfegyverzett saját katonáikban és a Habsburg-zsoldosokban, fittyet hánytak a
fenti követelésekre, sõt a székely hadak generálisát, Tholdy Istvánt be sem engedték a városba, amikor tárgyalni akart velük.
A szebeniekhez hasonlóan, a gyulafehérvári német zsoldosok is teljesen figyelmen kívül
hagyták Székely Mózes felszólítását, amikor a vár feladására szólította fel Spinoza várkapitányt, sõt a zsoldosok vezére hatalmas ágyú- és puskatûzzel válaszolt. Az erdélyiek azonban
nem rettentek meg ettõl, hanem 1603. április 29-én Mózes kezdeményezésére 28 hágcsót
készítettek, majd még a pirkadat elõtt újból megostromolták a várat. Az ostromló magyarokat Bethlen Gábor, a rácokat és törököket Bektás pasa vezette, akik folyamatosan puskával
lõtték a várban védekezõ német zsoldosokat, de zsoldosok is keményen viszonozták a tüzet,
puska- és ágyútûzzel, sõt forró szurkot is zúdítottak az ostromlók fejére.
Székely Mózes, Bethlen Gábor és Bektás pasa vezetésével az ostrom több napon keresztül folyt, Bethlen Gábor személyesen több napon keresztül ostromolta az erdélyi magyarok
élén Gyulafehérvár várának Mihály és György kapuját, sõt az egyik katonája ki is tûzte a
bástya falára az erdélyi magyarok zászlóját, de a német zsoldosok sûrû puskatûzzel újra és
újra visszaverték az ostromlók támadását. Bethlen Gábor székely gyalogosainak parancsnoka, Farkas Miklós is, aki több rohamot vezetett, a sûrû puskaropogás közepette ebben az
ostromban megsebesült, a gyalogosparancsnok combját lövés érte éppen akkor, amikor a
vár falára kapaszkodott volna fel, míg a zászlótartó holtan zuhant le a falakról. Székely Mózest is majdnem találat érte ezekben a harcokban, ugyanis tábori köpenyét három puskagolyó is átszakította, sõt hátaslovának szügye is megsérült, amikor a német zsoldosok több alkalommal is rálõttek.
Székely Mózes csapatai napokon keresztül kemény ostromolták Gyulafehérvár várát, de
megfelelõ nagy ágyúk hiányában, a várat nem tudták bevenni, a zsoldosok ugyanis érezték,
hogy ha feladják a várat az életükbe is kerülhet, hiszen nemcsak az ostromló katonák, hanem a népharag is nagy volt ellenük, eddigi rémtetteik miatt.
Székely Mózes, Bethlen Gábor és Bektás temesvári pasa a sorozatos sikertelen ostrom
hatására már azon tanakodtak, hogy ideiglenes feladják Gyulafehérvár ostromát és elõször
a többi erdélyi várat foglalják el, s kiûzik Giorgio Basta zsoldosseregeit Erdélybõl, s majd
csak azt követõen fordulnak újból vissza a fõváros visszafoglalásához, amikor az öreg Borbély György tanácsára más taktikát választottak. Borbély György tanácsára végül úgy döntöttek, hogy az erdélyi függetlenségi táborban Székely Mózes mellett harcoló Ribis
Sigfriedet bízzák meg a német zsoldosokkal való egyezkedésre. Borbély György azt javasolta, igyekezzenek rábeszélni Spinoza várkapitányt arra, hogy a felesleges további vérontás elkerülése végett adja fel a várat és ebben az esetben szabadon elvonulhat katonáival együtt.
A német nemzetiségû Ribis Sigfried, aki jó barátságban volt Székely Mózessel, Sulyok Istvánnal együtt bement Gyulafehérvár várába és sikerült rávennie a német zsoldosokat Gyulafehérvár feladására. Spinoza várkapitány végül úgy döntött, hogy ha garantálja Székely
Mózes, hogy a német zsoldosok kézi fegyvereikkel együtt szabadon elvonulhatnak, saját személyes holmijaikkal együtt, akkor átadja a várat. A német zsoldosok tizenkét szekeret kaptak saját vagyontárgyaik és sebesültjeik elszállítására, majd kibontott zászlókkal, dobpergés
közepette, teljes hadifelszerelésben kivonultak Gyulafehérvár várából. Ilyen körülmények
között sikerült 1603. május 9-én az Erdélyi Fejedelemség fõvárosát felszabadítani, mellyel
egyidõben Székely Mózes felvette Erdély fejedelmi címét.463 Tulajdonképpen már 1602 szeptember hónaptól kezdõdõen az Erdélyi Fejedelemség fejedelmének is lehetne nevezni, még
akkor is, ha ebben az idõpontban nem volt Erdélyben, hanem a török hódoltság magyarországi területein élt. A török szultán felhatalmazásából a budai pasa már kibocsátotta a fejedelmi szerzõdéslevelet számára és egy tábori (katonai) országgyûlésen az emigrációba menekült erdélyi magyarok meg is választották fejedelmüknek.
Székely Mózes fejedelem a német zsoldosok kíséretére útikalauzokat adott, hogy Zalatna város felé békében elhagyhassák Erdélyországot és garantálta Bektás pasával együtt,
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hogy a zsoldosok bántódás nélkül kimehetnek az országból. A tatárok azonban nem értettek egyet azzal, hogy a német zsoldosok bántatlanul hagyhassák el az országot és Gyulafehervártól alig tízezer lépésnyire (7–8 km) mintegy ezer fõnyi tatár lovascsapat egy völgyszorosban az elvonuló német zsoldosok nyomába eredt. Bektás pasa maga is utánaeredt török és rác katonái élén, hogy akadályozza meg, hogy a tatárok a német zsoldosokat megtámadják és szembe is szállt velük, de a fanatikus tatárok nem voltak hajlandóak szót fogadni
neki, hiába kérlelte vagy fenyegette õket. A tatárok megfenyegették Bektás pasát, hogy
amennyiben el nem kotródik mellõlük, úgy abban az esetben õt és katonáit is megölik, mert
távolra hordó nyilaikkal mindenkit meg tudnak semmisíteni. Bektás a fenyegetések hallatára visszafordult, mert nem akart összetûzésbe keveredni az egyébképpen szövetséges tatárokkal. A tatárok ezt követõen rátámadtak a német zsoldosokra, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy a zsoldosok túlnyomó többsége, hozzátartozóikkal együtt a közeli nagy erdõkön keresztül el tudott menekülni, mert a tatárokat elsõsorban a németek által hátrahagyott poggyász foglalkoztatta. Spinoza kapitány embereivel együtt így megszabadult a veszedelembõl, s a Körös mentén elõször Körösbányára, majd Belényesre és végül Váradra érkeztek meg, igaz, hogy poggyászok és málhák nélkül, de legalább életben.
Székely Mózes nagyon felháborodott a tatárok magatartásán és méltatlankodott Bektással, Borbély Györggyel és Ribis Sigfrieddel egyetemben, hogy ilyen esküszegõ merényletükkel a tatárok az erdélyi magyarok és mindenkinek – aki az Erdélyi Fejedelemség függetlenségéért harcol – szavahihetõségét és becsületét veszélyeztetik.
Gyulafehérvár felszabadulását követõ elsõ napon Székely Mózes, „az Úr mennybemenetelének ünnepén istentisztelet tartott a város nagyobbik templomában, a templomot pedig
a római pápától már régen elítélt, evangélikusnak nevezett helvét hitvallás követõinek adta.”464
A Szent István királyunk idejében, 1009-ben alapított gyulafehérvári katolikus egyház
templomát Székely Mózes fejedelem minden bizonnyal azért adta a reformátusoknak, mert
ebben az idõben a város lakossága nemcsak, hogy majdnem kizárólag magyarokból állt, hanem városlakók emellett zömmel reformátusok lehettek, mint ahogy az Erdélyi Fejedelemség lakosainak többsége is. Az Erdélyi Fejedelemség lakosainak többsége Székely Mózes
idejében magyar és székely (akik szintén magyarul beszéltek) volt, felekezet szerint a többség pedig református volt, majd ezt követte az unitáriusok (szintén magyarok és székelyek)
és a lutheránusok (zömmel szászok) felekezete. Legkevesebben Erdélyben a római katolikus valláson lévõ felekezetûek voltak.
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XV. Az Erdélyi Fejedelemség felszabadítása
Székely Mózes fejedelem vezetésével
Most jöttem Gyuláról…
Gyulafehérvárról,
Leesett a lovamról a patkó,
Mind a két lábáról.
(Székely népdal)

G

yulafehérvár felszabadítása után, Székely Mózes mindjárt a harmadik napon, 1603.
május 12-én csapatai élén elindult Kolozsvár irányába, hogy a Giorgio Basta zsoldosai által megszállt várost minél hamarabb tudja felszabadítani. Saját csapatainak elindítása elõtt Székely Mózes portyázó tatár lovas csapatokat küldött Kolozsvár irányába,
hogy ezzel bírja rá a császári zsoldosokat az Erdélybõl való kimenekülésre. Ezt megelõzõen,
még Gyulafehérvár ostromának idején Tholdy Istvánt, a székely hadak fõgenerálisát küldte
a fejedelem Székelyföld irányába ezer magyar, rác és tatár fegyveresekbõl álló csapatával,
hogy bírja rá a székelyeket a csatlakozásra. Tholdy István azonban úgy látta jónak, hogy ha
egyelõre csak Marosszékre és Udvarhelyszékre megy – az udvarhelyszékiek zöme úgyis már
csatlakozott, vagy csatlakozni fog, hiszen a fejedelem is udvarhelyszéki volt –, de a hagyományosan Habsburg-párti székelyeket nem biztatta, mert még ellenérzést váltott volna ki belõlük. „Akarván Móses már által menni a Maroson, elsöben szép levelét bocsátja mindenüvé a
székelyek közé, kérvén öket: «hogy mindjárt felkeljenek és melléje jöjjenek; ha hol pedig valaki ebben ellentartó lenne, tehát annak nem barátja, hanem ellensége lészen.» Elvivén a levelet minden székeken, a székely uraim – elsöbben Udvarhelyszék, minthogy oda való atyafi
vala Móses – hozzá álla, hálát adván Istennek, hogy atyafiságokból s nemzetekböl Isten fejedelmet támasztott volna! Mert már õtet fejedelemnek nevezik vala a Fejérvár megvétele
után, mert ott volt a fejedelmi szék – csak hogy igen puszta szék volt. Azért Marosszék is hozzá álla alkalmasint Aranyosszékkel együtt, de nem mind.”465 Az udvarhelyszéki és marosszéki székelyek, valamint az aranyosszéki székelyek egy része, de ezen kívül nagyon sokan mások is örömmel csatlakoztak Székely Mózes táborához, mert remélték, hogy ezzel hamarosan
megszûnik a császári zsoldosok zsákmányolása és fosztogatása és hamarosan békésen élhetik
életüket. „Mózes mindjárt Gyulafehérvár elfoglalása után azzal a címmel, amelyet a fejedelmek már régóta használtak írásban és szóban, Erdély vajdájának hívatta magát; mindeddig –
alkalmasint színlelt szerénységbõl – megtartóztatta magát az igényesebb címtõl. Ehhez a címhez az udvari emberek minthogy ez az emberfajta könnyen hajlik a csélcsap dicsõítésre –
könnyûszerrel hozzátoldották a >>nagyságos fejedelem<< szokásos címzés, és hízelgésük minden csábító eszközével igyekeztek a kedvében járni, hogy kegyeit kiérdemeljék.”466 Nem tudom megállni, hogy még négyszáz év után is ne tegyek megjegyzést a köznemesi származású,
de íródeákként a gyulafehérvári fejedelmi udvarban, írnokként és levéltárosként dolgozó,
egyébképpen nagy tudású történész Székely Mózest elmarasztaló véleményével kapcsolatosan. Mindjárt az elején próbálom leszögezni: egyetértek a magyar történészek többségével
abban, hogy az erdélyi állam vezetõje fejedelem. János Zsigmondot ugyan erdélyi fejedelemként tartjuk emlékezetünkben, de õ valójában 1541-tõl 1570-ig a Keleti Magyar Királyság vezetõje, aki II. János néven királyként vezette az országot és csak a Habsburgok sorozatos és
folyamatos erõszakoskodásainak hatására mondott le királyi címérõl és vette fel a fejedelem
megnevezést 1570-ben. Ezt követõen tulajdonképpen minden fejedelem Báthory Istvántól
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kezdve egészen II. Rákóczi Ferenccel bezárólag – kivéve Báthory Kristófot, aki tényleg vajdaként irányította az országot, ugyanis Báthory István végig megtartotta az erdélyi fejedelmi
címét – mindegyiküket joggal nevezhetjük fejedelemnek. Természetesen a megnevezések között akkor is találunk vajda címet, de azt azért látni kell, hogy az Erdélyi Fejedelemség – mint
a Magyar Királyság jogszerû és szellemi örököse – fennállása folyamán végig jogszerûen
használhatta a fejedelmi címet. Szamosközy István, aki minden kétségen kívül a XVI. század
egyik legnagyobb magyar történész személyisége, akihez foghatót Istvánffy Miklóson kívül –
abban a korban – nem ismer a magyar történelem, valamilyen kisebbrendûségi érzéstõl indítatva, lépten-nyomon bíráló megjegyzéseket tesz, hol Székely Mózes székely mivoltára, hol
székely lófõi származására, hol pedig arra vonatkozón, hogy nem volt olyan nagy formátumú
írástudó, a humanista reneszánsz felfogásnak megfelelõen nem ismerte tökéletesen a latin
nyelvet. Pedig Székely Mózes ismerte a latin nyelvet, de ezen kívül ismerte a lengyel, török
és valószínû, hogy a német nyelvet is, valamilyen fokon. A köznemesi származásról pedig
Szamosközynek is illett volna tudnia, hogy a székely lófõ, ugyanolyan fõnemes volt elvileg,
mint bármelyik erdélyi vagy magyarországi magyar fõnemes (ha nem is volt olyan gazdag általában), hiszen Mátyás királyt megelõzõen a székelyek között csak lófõk és egyszerû székelyek voltak, akik mindannyian nemesek voltak. Érdekes, hogy Szamosközy István véleménye
mennyire egybecseng Georg Krausz erdélyi szász krónikás véleményével: „Székely Mózes,
alacsony származású ember – az Õ nyelvükön az ilyet «Lófõ Nemesnek» hívják –, ifjúkorában Báthori István lengyel király alatt szolgált, mint testõr, és erejével, férfiasságával és bátorságával odáig vitte, hogy a királynál nagy tisztességhez jutott és tõle sok ajándékot
nyert.”467 Szamosközy is tudhatta, hogy abban a korban egy törvényes királyt vagy fejedelmet
szolgálni nem megvetendõ tény, hiszen Báthory István is II. János magyar királyt szolgálta,
mint ahogy késõbb Bocskai István vagy Bethlen Gábor is apródként kezdte pályafutását.
Krauszon amúgy nem lehet csodálkozni, hiszen az erdélyi szászok többsége sajnálatos módon
a Habsburg-uralom kiterjesztésén munkálkodott, sõt találunk olyan szélsõséges véleményt
már 1559-ben, hogy õk felsõbbrendû emberek a magyarokhoz és a székelyekhez viszonyítva,
de ettõl függetlenül a szász krónikaíró még ebben a mondatban sem mulaszt el elismerõ megjegyzést tenni. Elégséges csak Szeben város egykori bírájának, Georg Recherstorffernek Erdély leírásáról szóló könyvébe beleolvasni. Ezekrõl a kérdésekrõl érdemes megemlíteni, hogy
a nagy humanista tudósok, Werbõczy, Oláh Miklós, Verancsics stb. – a sort a végtelenségig
lehetne sorolni – részletesen értekeztek. Szamosközy amúgy a felszabadító háborút is folyamatosan meghódításnak, elfoglalásnak nevezi, pedig Székely Mózes tevékenysége és az általa vezetett felszabadító harcok közvetlenül kapcsolhatók a Bocskai István vezette szabadságharchoz, vagy Bethlen Gábor fejedelem uralkodásához. Bethlen Gábor maga mindig becsülte és nagyra tartotta Székely Mózest, hiszen mindketten ugyanazokért a célokért harcoltak,
az önálló Erdélyi Fejedelemség megteremtéséért, mivel tudatában voltak annak, hogy a magyar nemzet fennmaradása csak úgy valósulhat meg hosszú távon, hogyha egy önálló állam
keretén belül lehet biztosítani a magyarság több évszádos alkotmányos jogait. A Habsburgkormányzat, az elsõ évektõl kezdõdõen, amikor egyáltalán rá tudta tenni a kezét Magyarország valamelyik részére, azonnal nekifogott felszámolni a magyar rendi alkotmányosságot,
hatályon kívül helyezte a magyar törvényeket és szokásjogot, sõt igyekezett minden területen
lecserélni a magyar tisztségviselõket német és más, nekik megbízható tisztviselõkre. Ezt a folyamatot kellene látni már I. Ferdinándtól kezdõdõen, egészen Székely Mózes fejedelem
trónra lépéséig, de még ennél jóval késõbb is. Ismételten meg kell említenem és emlékeztetnem kell a kedves olvasót arra, hogy I. Rudolf erdélyi biztosai – Johann Molart és Nikolaus
Burghausen –, amikor az Erdélyi Fejedelemség teljesen a Habsburgok uralma alá került,
mindjárt az elsõ ténykedéseik közé az tartozott, hogy megtagadták az esküt az ország törvényeire, sõt nem ismerték el az erdélyi országgyûlés törvényalkotási jogát. A biztosok úgy
akarták átszervezni az erdélyi közigazgatást, hogy az erdélyi magyarokat hagyják ki az ügyek
intézésébõl.
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A magyar és általában az Erdély-ellenes Habsburg kormányzat semmit nem tett azért,
hogy fékezze az indulatokat, a császári zsoldosok kegyetlenkedéseivel, rablásaival, gyilkolásaival és fosztogatásával szemben. Olyan nehéz helyzetbe kerültek az egyszerû emberek is
az évek óta tartó háború és belháború miatt, hogy a termelés megállt, a földeket sem dolgozták meg, ami kiváltotta a legborzalmasabb emberei indulatokat. A mérhetetlen nagy éhség miatt sokan – amint már más oldalakon is említettem – teljesen kivetkõztek emberi mivoltukból, és olyan aljas tetteket követtek el, mint a kannibalizmus. Épp Szamosközy írja le,
hogy „olyan szörnyû dolgok történtek ebben az idõben, amilyent talán még soha nem hallott a világ. Nagyszeben határának Resinár nevû falujában, melyet a szászok Städterdorfnak
mondanak, a várostól öt mérföldnyire, egy vlah asszony rövid idõközökben egymás után hat
gyermeket – köztük egy rokon leánykát is – lopott el gyalázatos módon, megölte õket, és éhségét, melynél nincs rettenetesebb, ezzel a szörnyûséges étellel ûzte el.”468 Amikor az aszszony tette kitudódott, a szebeni szászok nagyon keményen megbüntették a gyilkost, mert
felakasztották, majd Szeben vesztõhelyén négyfelé darabolták és városon kívül négy karóra
feltûzték a testdarabokat, hogy mindenki rettenjen meg az ehhez hasonló tettek elkövetésétõl. Ehhez hasonló tettet jegyzett fel éppen Szamosközy, szintén a Szászföldrõl, amikor Reiz
nevû faluban hasonló borzalmas dolgot követett el egy asszony. Ezeket a borzalmakat sajnos meg kellett említeni, azért, hogy mindenki láthassa tisztábban azt, hogy hová vezetett a
független Erdélyi Fejedelemség felszámolásával járó kezdeményezés, ugyanis a Habsburgpárti magyar történészek egy része még a mai napig is igyekszik ködösíteni ezekben a kérdésekben.
Visszatérve azonban az Erdélyi Fejedelemségben folytatott harcokra, melyeket Székely
Mózes fejedelem vezetésével vívtak, a Gyulafehérvárról indult erdélyi és más segédcsapatok
1603. május 12-e után elindultak, hogy szabadítsák fel a német uralom alól Kolozsvár,
Szamosújvár, Dés és a többi észak-erdélyi várost. A kolozsváriak amúgy már 1603. április
21-én értesültek Székely Mózes csapatainak erdélyi sikereirõl, ugyanis a kolozsváriak a fontosabb eseményeket feljegyezték. Ezekbõl a napi jegyzetekbõl tudható meg, hogy „megbízható hír érkezett Kolozsvárra Székely Mózes közeledtérõl. Ugyanezen a napon Basta
György Szamosújvárra vonult. Kolozsváron öt hete szünet nélküli készültség. Május 24. Kora hajnalban Basta Szamosújvárról mintegy 40 fõnyi lovas testõrséggel Kolozsvárra jött, és
ugyanazon a napon délelõtt 10 óra körül el is távozott, szándékában lévén Szatmárra menni. Május 25. Ellenséges tatár had jelent meg Kolozsvár környékén és a külvárosokat mind
felprédálta.”469
Mohamed török szultán 1603. május 15-én levelet íratott Zsigmond lengyel királyhoz a nagyságos erdélyi fejedelem, Székely Mózes érdekében, akit az Erdélyi Fejedelemségben az ország
törvényei szerint, jogszerûen megválasztottak. Ebben a levélben a szultán kiemeli azt, hogy az
erõs Székely Mózest szabadon választották meg Erdély fejedelmévé, aki most igyekszik átutazni (áthajózni) Erdélyországon, hogy teljesen hatalmába vegye. Mohamed szultán azért intéz levelet Lengyelország királyának, Zsigmondnak, hogy véletlenül se engedje meg, hogy katonái
Habsburg zsoldba álljanak: „Significationem litterarum mearum amicissimam hanc esse, audita
concessione principatus regni Transilvaniae ex gratia nostra illustrissimo et magnifico domino
Moysi Zekell Transilvaniensi, quod magnifici per plures, ipsiusmet iuris regni regni Transilvaniae domini, allique heores, praeclari et spectabiles viri, litteras per homines suos singulari
execitu Transilvaniae regnum ingressus esset, praenominati magnificii domini” […] „…ex fortissimis electo vaivoda Zekell Moyse Danubium transnavigare Transilvaniaeque regnum suo ordinatoin.”470
Székely Mózes elsõ csapatai 1603. május 25-én jelentek meg Kolozsvár környékén, de
csak június 1-jén kerítették be véglegesen Kolozsvár városát és a várat. A segédcsapatai közül azonban a tatárok és a rácok egy újabb alkalmat láttak a fosztogatásra és a kegyetlenkedésre, ugyanis a külvárosból a lakosság bemenekült Kolozsvár várába, de a részeg rác hajdúk és a tatárok felgyújtották a külváros házait. Szamosközy leírásában egy kissé ellentmon265
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dásba keveredik saját magával, hogy ha a külváros lakói bemenekültek a várba, akkor hogyan tudták oltani a váron kívül maradt házaikat, mert egyszerre egy ember nem lehet két
helyen – vagyis egyszer benn a várban, majd kint a külvárosban.
Giorgio Basta generális azonban úgy látta jónak, minél hamarabb elmeneküljön az erdélyi magyar és szövetségeseik seregeinek támadása elõl, és nem várta meg ezeket, mert tudatában volt annak, hogy az erdélyi magyarok, székelyek és szászok településeinek megsarcoltatása, valamint a lakosság egy részének legyilkolása miatt életét kockáztatja maradásával.
Ezért szégyen a futás, de hasznos jelszó ismeretében elõször visszamenekült Szamosújvárra,
majd onnan Szatmár felé Kaplonyba. „Básta, ahogy Kolozsvárott meghallotta a hirt Székely
Mózes felõl, Szamosujvárra indult; az ellenség üldözte, körülvette a várat, mégis el tudott belõle éjnek idején menekülni és Sennyeit hagyta hátra benne. Maga megint Kolozsvárra tért,
onnan nagy sietve majdnem egészen Magyarországig elment, hogy seregét összegyüjtse;
ugyanis elbocsátotta volt azt magától, amikor már nem tartott újabb lázadástól és háborútól.
Kevesen voltak Szamosujvárnál a császári hadból s így a magyarok megverték õket.”471 A Székely Mózes fejedelem vezette sereg ezt követõen gyorsan Dés felé vonult, hogy szabadítsa fel
a sóbányászatáról híres erdélyi várost. Szamosújvárt ugyan sikerült felszabadítani, de magát
a várat azonban egyelõre nem. Magának a várnak a felszabadítása sem tartott sokáig, ugyanis Nagy Albert és Csapláry János vezetésével a várba rekedt németpárti seregeket – akiket
Kornis Boldizsár és Kendy Ferenc vezetett – tönkreverték, maga Kornis Boldizsár és Kendy
Ferenc is csak a futásával menthette meg az életét. Dés városának felszabadítására a fejedelem Rhédey Ferencet és Murza tatár vezért küldte, akiknek mintegy 2000 katonája volt.
Rhédey a magyarokat és a székelyeket vezette, míg Murza a lovas tatárokat. Kora hajnalban
támadták meg a császárpárti seregeket, akik hanyatt-homlok elmenekültek, s ezzel Dés városa is felszabadult a Habsburg-párti csapatok uralma alól. Egyébképpen nagyon jól látszik a
Habsburg kormányzat összehangolt együttmûködése az Erdélyi Fejedelemség felszámolása
ügyében, mert Kis Farkas vezetésével Radu ªerbán havasalföldi vajda épp ebben az idõben
1500 katonából álló segítséget küldött a Habsburg csapatoknak, akik Brassó mellett Erdélybe betörve, Beszterce vidékére értek, hogy egyesüljenek a többi németpárti fegyveressel. Székely Mózes megtudva a havasalföldiek támadását, a támadás elhárítására Makó Györgyöt a
székely csapatokkal, Murza tatár vezért pedig tatárjaival Kis Farkas havasalföldi fegyveresei
ellen küldte. Makó György és Murza csapatai az Erdélybe betörõ havasalföldi fegyvereseket
Kis-Benedeknél tönkreverték, magát a vezért, Kis Farkast elfogták és Székely Mózeshez szállították, a szentbenedeki katonai táborba.
Radu ªerban vajda azonban nem csak egy csapatot küldött a Habsburgok megsegítésére, hiszen ugyanebben az idõben egy másik, havasalföldiekbõl és rácokból álló fegyveres
csapat is beérkezett Erdélybe Merza Demeter vezetésével. Merza Demeter fegyvereseit a
Bogáthy Miklós és a Menyhért testvérek vezette magyar és székely fegyveresek legyõzik Segesvár mellett, és ezzel az alkalommal ejtik fogságba Capreoli Tamás grófot, akit Giorgio
Basta generális azért küldött, hogy a Habsburg-párti székelyeket a saját oldalukra csábítsa.
Maga Székely Mózes fejedelem is ott volt közvetlenül Dés mellett, hiszen a szentbenedeki katonai táborból 1603. május 27-én Szeben város tanácsát levélben arról értesítette, hogy
az erdélyi csapatok mellett török-tatár hadak is bejöttek, hogy állítsák vissza az ország függetlenségét, és mivel Basta György hadait sikerült megverni, sürgeti a szebeni katonaság tized-napra való táborába küldését: „Moises Zekely de Semienfalva vaivoda Transsylvaniae
et Siculorum comes etc. Prudentes et circumspectis dominis magistro civium, regio et sedis
indicibus, caeterisque iuratis civibus civitatis et sedis Saxonicalis Cibiensis Salutem et
favorem. Nyilván vagyon kegyelmeteknél minekünk az hatalmas császár és az felséges tatár
hám hadaival való bejövetelünk, mely igyekezetünkben nem viseltettünk az magunk személyünknek tekintetébõl, sem pedig egyébféle tisztességes kévánságtúl, hanem az szegén hazának és nemzetinknek megszabadítására való indulatunkból, melyben istennek segítségébûl míg eddig elõmenetelünket láttuk, hogy bizonyos nemzetségük legyen ennek utána
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való dolgainknak is kévánatos véghezvitelében. De miért hogy az kegyelmetek álláspontja
és az idõnek alkalmatlansága így kévánta, kényszeríttettünk idegen nemzetséggel béjõni, kik
elõtt hogy az közönséges jóra való igyekezetünknek is nagyobb tekinteti lehessen, és az szegín hazábúl ki es bocsáthassuk õket, kegyelmeteket szeretettel intjük és kérjük, kigyelmetek
mátul fogva tized napra két atyátokfiát bocsássa hozzánk és az elõbbi szokás szerint lovagját, gyalogját, illendõ hadi készülettel küldje táborunkban mellénk, a hul személyünket értitek lenni. Mi ok tartóztassa meg kegyelmeteket, nem értjük, holott istennek segítségébûl
Basta Györgynek Erdélyben lévõ minden mezõbeli hadait megvertük, mind azt kik Désnél
gyülekeztek volt s mind pedig, kik Havasfõldébûl melléje jöttek volt, úgy annyira, hogy õ
maga is ez országbúl futva menvén, akárki ítélete szerint kegyelmeteket hütitõl és kötelességétûl megszabadította és immár mind Vécsben, Görginben és Bettlenben lévõ atyánkfiai mellénk jöttenek. Mégis kegyelmeteket szeretettel intjük, hogy ezeket értvén, ne mutasson engedetlenséget, hogy magunk akaratunk ellen ne kénszeríttessünk kegyelmeteknek
vagy személyéhez, jószágához és marháihoz nyúlnunk, hogy várostok is privilégiuma, rendtartása és régi szabadsága miattunk ne rontassék, holott arrul immár itt való atyánkfiaival
végeztünk is, hogy ha (kit nem reménlünk) kegyelmetek különben viseli magát, más külemb
utat keresünk az kegyelmetek hozzánk való hajtására.
Sucus non facturi.
Datum ex castris ad possessionem Zent-Benedek positis, die vigessima septima mensis
Maji anno domini millessimo sexcentessimo tertio.
MOISES ZEKELY m. p.”472
Székely Mózes 1603. május 27-i levele többek között azt is bizonyítja, hogy a szebeni szászoknak már ezt megelõzõen is írt levelet, hogy jobb belátásra bírja. A szebeni szászok
ugyanis kitûnõen megerõsített vára hatalmas véráldozatot követelt volna egy ostrom alatt,
ugyanis a szebenieknek jó tüzérségük és ágyúik voltak, ami miatt könnyen nem lehetett elfoglalni városukat. Több mint egy évtizeddel késõbb is Bethlen Gábor kemény ostromot kellett vívjon a szebeniekkel, mert õt sem akarták beengedni a városba. A szebeniek egyébképpen hagyományosan Habsburg-pártiak voltak, akik már évtizedek óta ellenálltak Szapolyai
János magyar királynak, de az õt követõ erdélyi fejedelmeknek is.
Ez alatt az idõ alatt Székely Mózes folytatta Kolozsvár várának ostromát, de látva, hogy
a tatár és rác csapatok milyen szörnyû pusztítást vittek végbe a külváros felgyújtásával, ezért
minden áron azt szerette volna elérni, hogy inkább tárgyalások útján kerüljön a vár a fennhatósága alá. A Kolozsvár várába szorult lakosság életének, illetve a várban lévõ épületek és
egyéb javak megóvása érdekében Óváry Sámuel nevû tanult ifjút küldte azzal a céllal, hogy
a vár védõi adják fel az ellenkezésüket. Mivel azonban a felhívásra semmilyen elfogadható
választ nem kapott, újabb küldöttet menesztett, egy István nevû személyt, majd Tamásfalvi
Jánost, a marosszéki székely lovasok kapitányát, hogy adják fel a várat. Végül a fejedelem
az udvarhelyszéki Petki Farkast küldte Kolozsvár várába, hogy jobb belátásra bírja a vár
Habsburg-párti védõit és a várba szorult kolozsváriakat, hogy adják fel a hiábavaló ellenkezést, mert olyan nagy sereggel rendelkezik és oly sok ágyúja, valamint egyéb, várvíváshoz
szükséges eszköze van, hogy így is, úgy is el fogja foglalni a várat.
A Kolozsvár várába beszorult magyar és szász lakosság ezekre a felhívásokra azonban
egymással ellentétesen reagált. Míg a kolozsvári magyarok örültek Székely Mózes felszabadító csapatai megjelenésének, a szászok nem akarták beengedni a fejedelem csapatait. A két
ellentétes tábor között komoly vita és nézeteltérés alakult ki, ugyanis a szászok, mellettük
tudva a két zászlóaljnyi német katonát, semmiképpen nem akarták beengedni a fejedelmet,
míg a magyarok Seres István egykori kolozsvári fõbíró vezetésével teljesen más véleményen
voltak. A német zsoldosok vádjaira a kolozsvári magyarok azt válaszolták, míg „nektek mostohaanyátok Erdély, nekünk szülõanyánk. Mi itt születtünk, itt nevelkedtünk, itt váltunk
emberré, tehát istentelenség volna, ha magára hagynók. Ha mégis elhagynók, nem volna hová mennünk. […] Nektek németeknek, mindig nyílik út a menekülésre: akár otthon, akár
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másutt jobban fogjátok magatokat érezni, mint itt.”473 Kolozsvár az évi bírója, aki a szász
nemzetiségû Bogner Imre volt, Tótházi Imre királybíróval egyetemben úgy döntött, összehívja a városi tanácsot, hogy majd õ döntsön ezekrõl a vitákról. Kolozsvár akkori lakosságáról azt tudni kell, hogy vegyesen laktak benne magyarok és szászok, akik évente váltották a
bíráikat. Egyik évben szász nemzetiségû volt a bíró, míg a másik évben magyar. Maga a száztagú városi tanács fele magyar, míg a másik fele szász volt. A kolozsvári tanácsban a szász
Trausner Lukács – aki a kezdetektõl fogva a német párt tántoríthatatlan híve volt – sem tudott egyértelmû és jó megoldásra javaslatot tenni, amit követõen a tanács végül úgy döntött,
hozzájárul ahhoz, hogy Kolozsvár vára megnyissa kapuit Székely Mózes fejedelem elõtt, azzal a feltétellel, hogy a várba szorult német katonák bántatlanul elvonulhatnak. A kolozsvári lakosok zöme egyébképpen már ezt megelõzõen is ezt óhajtotta, hiszen a kolozsvári eseményekrõl fennmaradt feljegyzésekben az alábbi szöveg maradt hátra: „Június 5. A nép sürgetésére fegyverszünet és követküldés. Június 6. Az ellenség által felkínált békét elfogadják.”474
Székely Mózes fejedelem miután aláírta a kolozsvári tanács által rögzített feltételeket,
csapatai élén 1603. június 9-én bevonult Kolozsvárra, míg a német zsoldosok Hans
Zeidenstorffer és Adam Volner vezetésével elhagyták a várost. A kolozsvári magyarok nagy
üdvrivalgással köszöntötték a fejedelmet és a függetlenségpárti magyarok seregeit. Székely
Mózes, okulva a gyulafehérvári ostrom utáni eseményekbõl – amikor a tatárok megtámadták a visszavonuló németeket –, Nagy Albert vezetésével háromszáz magyar lovast biztosított a zsoldosok védelmére, azért, hogy ne fordulhasson elõ az, hogy adott szava ellenére valakik rátámadjanak az elvonulókra. Nagy Albert katonáival egészen Szilágysomlyó váráig kísérte el a német zsoldosokat, akik így sértetlenül értek el végül Szatmárra.
A kolozsvári magyarok a német zsoldosok kivonulását követõen tömegesen és fegyveresen vonultak ki az utcákra megtorolni a német elnyomást. Ezalatt azonban a szász nemzetiségû kolozsvári bírónak, Bogner Imrének az volt az elsõ tennivalója, hogy 1603. június 9-én
értesítse a szebeni szászokat arról, hogy Székely Mózes csapatai bevonultak, a városba és a
Habsburg-csapatok pedig látva, hogy nincs esélyük arra, hogy eredményesen vegyék fel a
küzdelmet az erdélyi magyarokkal, székelyekkel és segédcsapataikkal, kivonultak Erdélybõl.
A kolozsvári eseményekrõl a város bírója számol be a szebeni szászoknak címzett levelében.
E levél azért is érdekes, mert a kolozsvári szász bíró magyar nyelven tájékoztatja a szebeni
szászokat: „Emericus Bogner primarius et Michael Tothazi regius iudicis, caeterique iurati
cives civitatis Colosvar etc.
Prudentibus et circumspectis dominis magistro civium regio et sedis iudicibus, caeterisque iuratis civibus ac universis et inhabitatoribus lam officiarum nostrum commendationem. Nyilván vagyon kegyelmeteknél az elmult idõkben minemû hatalmas erõ érkezett
be az országba, elannyira, hogy római császárnak õ felségének ittben való hadait meggyõzte és megverte, sõt õ magát Basta György uramat országból ki kénszerítette menni. Ez idõ
alatt penig minthogy ez kegyelmetek atyjafia Chazar (Császár) György itt városunkban rekedt volt, kévánák mi tõlünk, hogy bizonyos testimoniumot adnánk neki felõle. Noha azért
magok is minden állapotot, a mint az mi dolgaink forgottanak, látták és elegendõ hitelek lehet kegyelmetektõl, mindazáltal in evidentius documentum akarók ez mi testimuniunkat is
kérésére adiungálni. Minekutánna ezért Basta György uram innét elment mi tõlünk, naponként az gyõzedelmes hadnak ötvenhárom egész napig sok praedálásit, rablásit minden éltetõ barmainknak elvitelével, keserves kárral szenvedtünk volna, az Basta uram táborbeli erejét is penig Désnél megverték, azonképpen havasalföldi segítség is egyetemben az székelyekkel megveretett volna, Basta uram az országból kimenvén, sõt conte Capriol is kézben
akadván, hostátinknak és külsõ erekségünknek keröskörnyûl tûz miatt tõbõl való kiégése
miatt, sehonnat semmi segítségrõl való reménségünk nem lévén, kénszeríttettünk az deditiora mennünk és az gyõzelmesnek engednünk, az ki nem fegyverrel, hanem tûzzel utolsó
veszedelmünkre igyekezvén, jobbnak ítéltük az kételenségnek engednünk, hogysem ma268
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gunkra utolsó romlást hoznunk és az szükségnek ellene rugózodunk, holott hostátunknak
elégésekor az tûz nem külemben húllot be városunkra, mint az kõesõ. Engedvén azért az
gyõzelmes hadnak, engedelmességünkkel kell mind magunkat, feleségeinket, gyermekeinket, mind az õ felsége római császár vitézit, az nemességet megtartanunk, kiket õ nagysága
Zékely Moyses a mi kévánságunkra békességesen Zakmár felé el is késertetett.
Ezek immár igy lévén, akarók megjelenteni és azoknak az dolgoknak bizonyságára ezen
levelünket pecsétünk alatt adni. De cetero Dominationis Vestras feliciter valere cupientes.
Datum Claudiopoli, die 9. Junni, anno domini millesimo sexcentisimo tertio.”475 Lámlám, mennyire összehangolt volt az erdélyi szászok magatartása a németek erdélyi tevékenységét illetõen. Bizony, ha mi magyarok és székelyek is ilyen egységesen álltunk volna a történelem viharában saját nemzetünk és hazánk mellé, akkor ezek a zsoldos csapatok soha be
sem tudtak volna jönni.
A kolozsvári magyarokban Székely Mózes fejedelem bevonulásával a több éves felgyülemlett elnyomatás és megaláztatás, amelyet nemzetiségük és hitük miatt ért, ekkor tört ki.
Rengeteg ember tódult ki az utcákra, ugyanis Kolozsvár várába menekültek a környezõ magyar falvak lakosai is, nem csak a külvárosi magyarok. Ezek a magyarok ebben az idõben túlnyomórészt unitárius felekezetûek voltak, akiket a legjobban érintett az idegen katonák elnyomása. Az utcára tódult tömeg egy része fegyveresen jelent meg, akik hevesen követelték
a vallásszabadság visszaállítását – amit Basta uralma alatt szüntettek meg, hiszen a pápától
kezdve Rudolf császárig azt akarták elérni, hogy a nem katolikus hiten lévõ erdélyieket meg
kell semmisíteni –, valamint a jezsuiták azonnali kitiltását a városból, mert õket tartották a
Habsburg-uralom helyi támaszainak. Az összegyûlt tömeg elõtt a kolozsvári unitáriusok
papja, Thoroczkay Máté egy gyújtó beszédet tartott, amitõl a tömeg még jobban felhevült.
Thoroczkay Máté egyébképpen kiváló képességû, tehetséges szónok volt, aki azon kívül,
hogy Kolozsvár unitárius papja volt, az egész Erdélyi Unitárius Egyház szuperintendánsa,
vagyis legfõbb vezetõje volt. Szamosközy részletes élménybeszámolójából azonban egyértelmûen kitûnik, hogy õ nagyfokú ellenszenvvel közelítette meg az unitáriusok tetteit és követeléseit. Ettõl függetlenül azonban, a túlzó és unitáriusokat ócsárló jelzõket ha kihámozzuk
a történetbõl, akkor megállapíthatjuk azt, hogy Kolozsvár lakosságának túlnyomó többsége
együtt a környékbeli falvakból becsõdült falusiakkal, katonákkal, a magyarok, székelyek, rácok, sõt még a szászoknak is java része, továbbá a csekély lélekszámú románság is egyértelmûen a jezsuitákat hibáztatta az Erdélyi Fejedelemségben élõ emberek nyomorgatásáért. A
tomboló tömeg megtámadta a jezsuita papok celláit és amint meglátták, hogy a jezsuiták
épülete zsúfolásig volt tömve mindenféle élelmiszerrel, amíg a kolozsvári és a környékbeli
lakosság nélkülözik és éhezik, még jobban felháborodtak, s az addigi tombolást a rombolás
váltotta fel. Kiemelték még az ajtókat is a sarkaikból, majd elkezdték széthordani és elégetni a Báthory Egyetem könyvtárában talált könyveket – ezek között pusztult el például Flaius
Proculus Iustinusnak a királyok és birodalmak
kezdeteirõl szóló Epitome címû könyve, melyet
még Mátyás király idején díszes Corvina-borítóval fedtek be, és még sok más könyv. Érthetõ
amúgy Szamosközy Istvánnak a felháborodása,
mert mint nagy mûveltségû történész, minden
elpusztított könyvet sajnált, mint ahogy minden
normális, mûvelt ember, de az õ fájdalma még
nagyobb lehetett, hiszen ezt az említett könyvet
épp õ adta kölcsön a jezsuitáknak elolvasásra. A
több éves Habsburg-elnyomatás azonban olyan
elemi erõvel tört ki az emberek lelkébõl, hogy
mindent el akartak pusztítani, ami a HabsburJezsuiták kiûzése Kolozsvárról
gokhoz volt köthetõ, hiszen a jezsuitákat tartot269
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ták az Erdélyi Fejedelemség ideológiai megszállóinak, elnyomóinak. A dühöngõ tömeg nemcsak a jezsuita papok celláit, a könyvtárat dúlta fel, hanem lerombolta az egyetem épületét
és a Farkas utca végén lévõ templomát is, sõt a jezsuita papokat is mind meg akarták lincselni. Fékeveszett tombolásukban ezek az emberek már-már a jezsuita papok életét követelték, de szerencsére egy Tholdi István nevû elõkelõ városi polgár, más jóérzésû emberekkel
közösen kivitte a jezsuitákat Kolozsvárról és a görgényi várig elkalauzolta a megrettent jezsuita tanárokat és papokat. A Báthory Egyetem könyvtára, mely fénykorában több száz kötetre rúgott, sõt egyesek szerint elérte az 1000 példányt is – ami abban a korban igencsak
jelentõs mennyiségnek nevezhetõ –, végül is részben megmenekült, mert egy 1606-ban készült katalógus szerint közel 100 kötet sorolnak fel, mely az egykori egyetemi könyvtárból
elõkerült. Az egyetem és a könyvtár pusztulását végtelenül sajnálni lehet, de véleményem
szerint maga Székely Mózes fejedelem sem tudta volna megfékezni a népharagot, csak erõszakkal, fegyveres katonáinak bevetésével. Ezt azonban abban az idõben, amíg Erdély egyes
várai és városai a Habsburg zsoldosok kezében voltak és Rudolf császár, valamint Basta generális továbbra is igyekezett éket verni magyar és magyar, székely és székely közé – hiszen
a csíkszékiek és a háromszékiek egy része folyamatosan a Habsburgok oldalán állt –, sõt
amikor dél felõl olyan hírek kezdtek érkezni, hogy Radu Serban havasalföldi vajda újból
meg akarja támadni az éppen félig-meddig függetlenné vált Erdélyi fejedelemséget, Székely
Mózes nem fékezhette meg a lázadó kolozsváriakat. Amúgy jó lenne, ha mindenki az eszébe vésné, hogy a legelfogultabb Habsburg-párti erdélyi krónikás sem állította, hogy Székely
Mózes maga adta volna ki a parancsot ezekre a kilengésekre.476 Míg Szamosközy nyolc oldalon keresztül sorolja a fenti eseményeket, addig a székely Nagy Szabó Ferenc egész röviden
írja le ezeket a kolozsvári eseményeket: „Az kolosváriak ez alkalmatossággal a jesuviták collegiumát nagy zélussal, frémitussal reája rohanván, megostromlák, és õket belõlle kihurczolták és kikisérék a város kapuján; nagy zápor esõben, hajdonfõvel és felsõ ruha vagy palást nélkül indulának a tatár felé. És mikor a tatár látta volna õket, kérdék: micsoda emberek azok? Ott leszen a ki megmondja, hogy papok azok. Melyet hallván a tatár, csudálkozott rajta: miért kellett annak ugy lenni? és köpenyeget reájok adtak és a táborra elkisérik
öket megbántás nélkül. Pater Argentát homlokba ütötték vala, Joannes Nigert megölék a
kolozsvári vitézek, a többin is valami száraz ütések estenek, de nem igen kérkedtek meg
vélle. Bogáti János viteté öket a maga szállására a táborba, s azután Görgény várába, s mig
a dolog másképpen fordula, ott tartá öket. Igy járának akkor a jesuvita paterek a kolosváriakkal.477 Krausz György szász krónikás szintén sokkal visszafogottabb a kolozsvári egyetem
felgyújtásával kapcsolatosan, de ezen kívül tárgyilagosan megjegyzi, hogy maguk a kolozsvári magyar polgárok rombolták le a jezsuiták kollégiumát és templomát, majd ûzték ki a jezsuita papokat: „Most a kolozsváriak megint maguk rendelkezhettek: földig rombolták a jezsuiták kollégiumát, és a templomot is a földdel tették egyenlõvé; kirabolták és kifosztották
a klastromot és kiûzték a jezsuitákat a városból, melyért is késõbb a város legfelsõbb bírájának fejével kellett Bástának fizetniök.”478
Maguk a kolozsváriak többek között az alábbiakat jegyezték fel errõl a napról: „Június
9. A nép ráront a jezsuitákra; miután minden holmijukat tönkretették, õket magukat egészen az... utca kapujáig vezették, és kibocsátották a koldusok szálláshelyére, ahonnan Toldi
István vitette el õket Székely Mózesnek Szentmiklósnál lévõ táborába.”479 Vagyis tulajdonképpen Székely Mózes és katonái oltalmat nyújtottak a jezsuita szerzeteseknek, a dühöngõ
kolozsvári magyarok ellenében.
Természetes minden erdélyi magyarnak mérhetetlenül nagy a fájdalma, hitbéli hovatartozása, felekezeti különbség nélkül, hogy az 1581-es alapítású Báthory Egyetem és könyvtár
elpusztult. Ha arra gondolunk, hogy a következõ erdélyi magyar egyetem csak 1872-ben jöhetett létre, melyet 1920 után a román hatalom egyszerûen felszámolt, hogy 1940-ben újrainduljon, de az átalakításokkal együtt 1959 után újból (a román tannyelvû egyetemmel való
egyesítés leple alatt) elsorvasztották, olyannyira, hogy a mai napra csak a romjai vannak
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meg, akkor bizony nagyon fájlaljuk ezt az egyetemet. Mennyivel könnyebb volna az erdélyi
magyaroknak megvívni egy állami magyar egyetem megvédéséért folytatott harcukat, hiszen
ekkor már a több mint 425 éves hagyományokra lehetne hivatkozni és az Európai Unióba
éppen most belépõ Romániának semmilyen jogi és erkölcsi alapja nem lehetne ez ellen az
egyetem ellen. Persze az már külön kérdés, hogy a jezsuiták egyáltalán magyarul oktattak
volna-e vagy pedig segítséget nyújtottak volna a Habsburg-hatalomnak az erdélyi magyarok
teljes elnémetesítésében.
Székely Mózes fejedelem a kolozsvári és a szamosfalvi táborban való tartózkodása alatt
igyekezett az Erdélyi Fejedelemség katasztrofális pénzügyi helyzetén változtatni és segíteni,
ugyanis ebben az idõben, valamikor 1603. június közepe táján erõs pénzt veretett Kolozsváron, a kolozsvári pénzverdében. A Kolozsváron készült csodálatos szépségû 10 forintos aranypénzek veretésével igyekezett rendbetenni a nagy pénzhiánnyal erdélyi gazdaságot és rendezni akarta felfogadott katonáinak zsoldját, hogy ne bolyongjanak és prédáljanak az országban,
hanem a zsoldjukból vásárolhassák meg az ellátásukhoz szükséges élelmet. A Kolozsváron veretett pénzek szimbolikájára és a rajta lévõ feliratra majd még külön ki fogok térni.
Kolozsvár felszabadítása után Székely Mózes még egyszer levélben figyelmeztette a
szebeni szászokat, hogy õ nem akar háborúságot a szászokkal, hanem csak egyszerûen anynyit kér, amennyit az Erdélyi Fejedelemségben minden törvényesen megválasztott fejedelmet megillet. Arra kérte a szebeni szászokat, hogy fejezzék be az engedetlen magatartásukat, mert õ személy szerint békességre és a megegyezésre törekszik velük is, és küldjenek õk
maguk is katonákat táborába, mert ellenkezõ esetben nem lát más megoldást, minthogy
kénytelen lesz szigorúan megbüntetni az Erdélyország rendjét és régi törvényeit semmibe
vevõ lázadókat: „Moyses Zekely de Seminfalva, vaivoda Transsylvaniae et Siculorum
comes, etc. Prudentes et circumspecti nobis dilecti, salutem et favorem. Ennekelõtte is találtuk meg kegyelmeteket, hogy mi az hatalmas császár vitézivel nem úgy jöttünk be az országban, mint ellenség, hanem mint az hazának ótalmazója és ez ideig való inségbõl az
szent Isten segítsége által megszabadítója. Az mellett intettük kegyelmeteket jó békeségre
és az velünk való egyességre, bizonyos napot is praefigeálván az kegyelmetek mellénk jövésének. De miért hogy látjuk kegyelmeteknek vakmerõségét, itt immár semmit nem késünk,
fõképpen hogy Colosvárat is kezünkhöz vöttük, honnan minden hadunkkal megíndúlván,
oda igyekezünk, az hol ellenséget értünk lenni, hogy engedetlenségért és vakmerõségért
megbüntessük azokat, az kik a mi hívségünkhez nem akarják magokat tartani. Ha annak
okáért az régi mód és rendtartás szerint kegyelmetek minden hadi készûletivel mellénk jõ
és elõl találjuk kegyelmeteket, kedvesen vesszük kegyelmetektõl; de ha vakmerõséget
kõvetvén, még is ellenünk igyekszik kegyelmetek, protestálunk, hogy nem mi lészünk okai
az kegyelmetek romlásának. Bene valeant.
Datum in castris ad Zamosfalva positis, die 10. Junii, 1603.
Moyses Zekely m. p.”480
A szebeni szászokon kívül a fejedelem a besztercei szászokat is igyekezett a maga oldalára állítani, ezért még Kolozsvár mellõl, a szamosfalvi táborból Óváry Istvánt, Rákóczy Jánost
és Tamásfalvy Jánost követségbe küldte a beszterceiekhez, hogy a várost adják át. A követek
magukkal vitték a török császár szerzõdéslevelét (athnámé), a kolozsváriak figyelmeztetõ levelét, hogy a város kapuit nyissák meg, sõt maga Székely Mózes és Bektás temesvári pasa is írt
egy-egy figyelmeztetõ levelet. A három követ 1603. június 14-én érkezett Besztercére, a városi tanács pedig a következõ napon össze is ült, melyen az a döntés született, hogy Beszterce
megnyitja kapuit Székely Mózes fejedelem elõtt. A besztercei városi szenátus 1603. június 15én úgy döntött, hogy meg kell nyitni a városkapukat Székely Mózes fejedelem elõtt, de a besztercei bíró – Hans Budachy, vagy másképpen Budaky János – azonban semmibe vette a tanács
döntését és elhatározta, hogy mégsem hagyja kinyitni a városkapukat. A bíró döntésével a
beszterceiek nem értettek egyet és elkezdtek zajongani, sõt lázongani ellene.
Közben megérkezett Székely Mózes is hadaival, és újból nyomatékosan felszólította a
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beszterceieket, hogy a városkapukat nyissák ki, hogy vehesse át jelképesen a várost, ezért
1603. június 16-án újból egy felszólító levelet küldött, majd 17-én még egy újabbat, de a kapuk nem nyíltak meg. A fejedelem ezt követõen 1603. június 18-án hét ágyút szegeztetett a
városra és kezdte lövetni Beszterce várfalait, de még aznap egy újabb felszólító levelet küldött a besztercei szászoknak, hogy nyissák ki a kapukat. A 248 ágyúgolyó becsapódása a
besztercei várfalba végül elérte a kellõ hatást, mert június 19-én megüzenték a fejedelemnek, hogy kellõ biztosítékok esetén hajlandóak kinyitni a városkapukat. Ezt követõen elkezdõdtek az alkudozások és tárgyalások, melyek elég sokáig folytak, de végül is hosszas egyezkedés után megegyeztek a kapuk kinyitásáról, és ezeket a feltételeket mindkét fél latin nyelvû okiratban rögzítette. A besztercei szászok 1603. június 22-én kelt latin nyelvû levelükben
8 pontból álló feltételt támasztottak Székely Mózes fejedelemnek városuk átadására. A
beszterceiek kérték a vallás szabad gyakorlásának és a városban található összes értékes
épület immunitásának garantálását. Hangsúlyozták azt, hogy a beszterceiek is a nemes szász
nemzet része, ezért kérték az összes régi szabadságjogok és privilégiumok garantálását a fejedelemtõl. A városban, a városlakók terhére a bevonuló katonák ne fosztogassanak és ne
prédálhassanak, a fegyveres harcosok bevonulása esetén a városlakóknak semmilyen bántódásuk ne essen. A város lakói szabadon járkálhassanak a városban, és az összes besztercei
iparos és kereskedõ szabadon kereskedhessen. A fejedelem seregei óvják meg a város minden emberét és a város saját katonasága tarthassa fenn a rendet továbbra is.481
Székely Mózes fejedelem már másnap, 1603. június 23-án egy terjedelmes, latin nyelven
fogalmazott levelében 15 pontban felsorolva biztosítja a besztercei szász lakosság védelmét.
„Nos Moises Zekelj de Semienfalua, Vaiuoda Transiluaniae et Siculorum Comes etc.” szavakkal kezdõdik a besztercei szászoknak adott garancialevél, melyet siménfalvi Székely Mózes, Erdély fejedelme és a székelyek ispánja ad a városi lakosság megnyugtatására.482 A fejedelem biztosította a beszterceiek szabad vallásgyakorlását, Erdélyország eddigi törvényeiben megállapított összes bevett vallás (vagyis a református, unitárius, katolikus és lutheránus) minden korlátozás nélküli követését. A beszterceiek továbbra is saját maguk választhatják meg szabadon saját esküdtjeiket, szenátusi tagjaikat és minden vezetõjüket, és ebbe
a választásba a magyar nemesek nem szólhatnak bele. A fejedelem biztosítani fogja az öszszes eddigi privilégium és szabadságjog szabad gyakorlását, abban az esetben, ha hûségesek
lesznek Erdély fejedelméhez. Az erdélyi magyar nemesek csak abban az esetben mehetnek
be Beszterce városába, hogy ha a városiak ebbe beleegyeznek. A magyar nemesek csak
rendkívüli esetekben mehetnek be a városba, de ebben az esetben is tiszteletben kell tartsák a városlakókat és nem követhetnek el erõszakos cselekedeteket. A fejedelem garantálta a beszterceiek saját jogai és a szokásai szerinti bíráskodáshoz való jogát, a szász értékek
és intézmények háborítatlan használatát. Ugyanakkor rögzítette, hogy a Besztercén lakó
magyar nemesek családjai emberséges bánásmódban részesüljenek és kitért arra, hogy a
Besztercére bejött német katonák és hozzátartozóik szabadon, bántódás nélkül eltávozhatnak. Székely Mózes végül az egész Beszterce városát a védelmébe fogadta és arra kérte a
beszterceieket, hogy õk is legyenek hozzá hûségesek, mert ebben az esetben biztosítja, hogy
senkinek semmilyen bántódása nem lesz.
Beszterce ostromának idején Szilvásy Boldizsár a moldvai vajdaság kancelláriájáról 1603.
június 17-i latin nyelvû levelében arra kéri Lengyelország katonai vezetõjét, Jan Zamoyski
kancellárt, hogy segítse Székely Mózes fejedelem uralmát megerõsíteni. Szilvásy levelének
elején hangsúlyozza, hogy Székely Mózes fejedelmünk is, „Dominum nostrum Moysem
Zekely” mindig hûséges volt a lengyelekhez és segítette a lengyel köztársaságot, amikor bajban volt, vagy amikor Báthory István lengyel király idején nagyon sokat dolgozott és tett Lengyelországért. Tájékoztatja a lengyel kancellárt arról, hogy Basta generális csapataival együtt
elmenekült Erdélybõl Magyarországra, ezért arra kéri, nehogy segítséget adjon Basta generálisnak Erdély megtámadásában és ne tegye lehetõvé a lengyelországi kozákok Bastához való
csatlakozását. Szilvásy arról is tájékoztatta Zamoyskit, hogy Székely Mózesnek elegendõ nagy
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hadserege van, hogy az Erdélyi Fejedelemségben rendet tudjon teremteni, és a saját erdélyi
katonáin kívül török és tatár seregei is vannak. Mivel a barbár németek többségét sikerült Erdélybõl kiûzni, ezért nyomatékosan arra kéri a lengyel kancellárt, hogy semmiképpen ne adjon segítséget az elnyomóknak. Végül arról is tájékoztatta Zamoyski kancellárt, hogy Basta
ugyan Szatmárra menekült, de Radu havasalföldi vajdához fordult segítségért a Székely Mózes fejedelem elleni harcban, de az erdélyi fejedelem továbbra is sikeresen folytatja a harcot,
és hamarosan Segesvár felszabadításhoz fog kezdeni.484
Székely Mózes fejedelem sikereirõl számol be egy ismeretlen személy Velencébõl 1603.
június 21-i feljegyzésében, melyet a Vatikánnak küldtek. Igaz, hogy amikrõl beszámolnak,
ezek az események már rég megtörténtek, de ebben semmi rendkívüli nincs, mert a kor
adott kommunikációs eszközeit és sebességét ismerve, egy másfél hónapos hír akkor még
friss hírnek számított. A levélben megemlítik, a bécsi udvarból olyan híreket hallottak, hogy
Székely Mózes Gyulafehérvárt elfoglalta és 6000 lovas és gyalogos katonája élén Szamosújvár felé vezette csapatait, aminek következtében Basta generális elmenekült Szatmárra. Basta generális felkérte Radu havasalföldi vajdát, hogy keljen segítségére, aminek
Radu vajda eleget is tett és 9 ezer katonájának élén elindult az Erdélyi Fejedelemség ellen:
„che Zachel Moises d’Albajulia alli 14 del passato andasse a drittura sotto Somouivar.”485
Basta elmenekülése Szamosújvárról azonban azért fontos még a külföldiek szemével nézve
is, mert ezzel tudomásul veszik azt a tényt, hogy az Erdélyi Fejedelemség visszanyerte függetlenségét.
Beszterce városának Habsburg uralom alóli felszabadításával az Erdélyi Fejedelemség
központi és északkeleti része is a függetlenségpárti magyarok igazgatása alá került. Székely
Mózes fejedelem ekkor már Erdély jelentõs területeit birtokolta Lugostól Kolozsvárig,
Déstõl Besztercéig. Beszterce felszabadítása után Székely Mózes fejedelem csapatai Délkelet-Erdély irányába indultak, hogy ezeket a területeket is takarítsák meg az idegen betolakodóktól. A további harcok ismertetése elõtt azonban egy kisebb kitérõt kell tartanunk,
ugyanis alaposabban meg kell ismerjük a Székely Mózes 1603. júniusában veretett pénzéhez
kapcsolódó szimbolikát és mondanivalóját.

XVI. Az Úr az én õrizõ pásztorom

A

székelyek jelképvilágáról és hitérõl nagyon fontos adatokat tudhatunk meg, ha egy
kicsit közelebbrõl és alaposabban megvizsgáljuk Székely Mózes erdélyi fejedelem
1603. június 10-e körül Kolozsváron veretett 10 dukátos, vagy forintos
aranypénzét. A pénz elsõ oldalán lévõ körirat szövege a következõ: MOISES ZEKEL DE SEMIENFALVA VAIVODA
TRANSILVANIAE ET SICULORUM
COMES, vagyis magyarul: Semjénfalvi
Székely Mózes Erdély vajdája és a székelyek ispánja.
A 10 dukátos aranypénz elsõ oldalán
Székely Mózes pénze
lévõ körirat között azonban olyan õsrégi
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motívumokra emlékeztetõ jeleket verettek a kolozsvári ötvösök, amelynek szimbolikája az
õsidõk ködébe vesz, de szerencsére manapság már számos kutató megfejtette ezeket. Minden bizonnyal magának Székely Mózesnek az elképzelését öntötték formába a kolozsvári
ötvösök és valószínû, hogy maga a székely fejedelem határozhatta meg, hogy milyen motívumokat verettek a 10 dukátos mindkét oldalára, õ határozhatta meg, hogy milyen konkrét
jelek kerültek rá a pénzre, ezért meg kell kísérelni azt, hogy feltárjuk a szimbolikát takaró
mondanivalót. A pénz elsõ oldalának körirata között két egymással szembeforduló, felágaskodott oroszlánt láthatunk, amint egyik felsõ végtagjukkal (mancs, láb) egy egyenes kard
(tõr) markolatát szorítják, tartják, míg másik felsõ végtagjukkal a kardlapot fogják (tartják).
A két egymással szimmetrikusan szembenálló oroszlán szélesre tátott pofalemeze és két
hátsó lábára felágaskodott testtartása mintha azt jelezné, hogy készek minden hatalommal
szemben megvédelmezni a koronát, vagyis az ország fejedelmét. Az egyenes kardlapra felvont koronától jobb és baloldalt szintén egymással szemben szimmetrikusan elhelyezkedõ
egy-egy újhold és egy-egy csillag alakú Nap látható.
Sokan tudják azt, hogy az oroszlán magyar címerállat, mely több magyar királyunk címerében is szerepel. A Képes Krónika egyik miniatúráján is az látható, hogy amint Attila egyik
hun harcosa Aquilea ostrománál egy olyan pajzsot visel, melynek címerén egy oroszlán van
ábrázolva, de Nagy Károly halotti leplén is ezt a jellegzetes ábrázolást lehet látni, mely halotti lepel valószínûsíthetõ, hogy az avaroktól került Nagy Károly udvarába. Oroszlánábrázolást lehet találni az avaroknál, de Ajtony vezér címerében is, amint egy ágaskodó oroszlán egy tulipánvirágot tart. E korokat jóval megelõzve, számos szkíta aranykincsen a szarvasokon kívül oroszlánokat is lehet látni. Ez a motívum szerepel Szent István palástján, jogarán, illetve I. Imre és II. Endre magyar király címerében, de a III. Béla magyar király által
építtetett esztergomi várkápolna díszítéseként is. A II. Endre által 1222-ben kiadott Aranybulla pecsétjén, az Árpád-sávok között fekvõ oroszlánok, de Mátyás király 1470-ben készült
címerének egyik részében álló oroszlán látható. Az oroszlánábrázolások amúgy már az ókori Mezopotámiában is feltûntek. Az oroszlán ábrázolása akár a hunoknál, avaroknál vagy a
magyaroknál azért is nagyon különös, mert mostani (akadémikus) ismereteink szerint egyik
nép sem élt olyan területen, ahol az oroszlánok elõfordulhattak. László Gyula ugyan csak
magyarság õshazájának tekintetében tette fel a kérdést, de mindjárt sejttette is a kérdésfelvetéssel, hogy ezek a címerállatok nem
véletlenül kerültek az Árpád-házi királyaink címereibe, ugyanakkor nem tudta, vagy nem akarta bõvebben kifejteni
ezt a kérdést. A címerállatok ábrázolására az a jellemzõ és ezt állapították
meg a kutatók, hogy ezeket a jelképeket
azért veszik fel bizonyos népek, mert
ezen a területen ilyen állatok éltek. Az
oroszlán, mint az állatok királyának is
nevezett legerõsebb ragadozó, szimbolikájában a királyi, fejedelmi hatalmat
ábrázolja.486
Az egyenes kardra (vagy tõrre) felvont korona, valamint a Nap és az Újhold
szakrális ábrázolása már a legrégebbi
székely címerben is szerepel, mely címert
a mai napig úgy ismerjük, mint a székelyek õsi címere. A magyarok és székelyek
legõsibb jelképei közé tartozik a Nap és a
Hold ábrázolása, ugyanis istenként tiszNagyszentmiklósi 2. korsó turul madara
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telték mindkettõt. A napkultusz tisztelete az õsidõk ködébe vesz, de már az ókori egyiptomiaktól kezdve babilóniaiakon, a szkítákon stb. keresztül nagyon sok régi népnél elõfordult. A Nap
jelképszerû tisztelete a részben hun származású japánoktól a magyarokig és székelyekig elõfordul. A Nap fénye jelenthette az emberek számára mind az életet, mind az igazságot. Az ember
szellemi tudatának megfogalmazásakor nem véletlenül nevezte saját magát a Ra (Ré) fiának,
Nap fiának, Nap-úr, Szem-úr, mah-gur istenségnek, a több ezer éves megnevezések nem véletlenszerûek, az Isten neve pedig már többezer évvel ezelõtt Napisten, mely már a Gilgamesz
eposzban is szerepelt. A Magura hegycsúcsok a Kárpát-medencében kísértetiesen emlékeztetnek a mah-gur több ezer éves kifejezésre, de ha boncoljuk a szót és egy kicsit elemezzük, döbbenten állapíthatjuk meg, hogy bizony érjük ezt is magyarul. A Magura, ha szétbontom a szót,
egyszerûen annyit mond, hogy a mag ura, a mag viszont minden életnek a csírája, eredõje, tehát az élet teremtõje. A Magura más szóval, röviden mondva a teremtõ úr. Bizony, ha nem a
finnugrista tévelygésekkel foglalkoznánk, minden bizonnyal sokkal többet megtudhatnánk akár
saját logikai okfejtésünkkel és a magyar nyelv alapos elemzésével saját népünk eredetérõl, hitvilágáról, az ember és a természet, az ember és az Isten közötti kapcsolatról. A Nap, a Hold és
a csillagok, vagyis az ember által ábrázolt világmindenség közötti kapcsolatot mi székelyek és
magyarok, már az írott történelem elõtt felfedeztük, ismertük és ábrázolásainkban megjelenítettük. A Nap, mely fõistenként ragyog a Föld és a rajta lakó embereken, a mitológiában, a jelképi ábrázolásokon a legfõbb hatalmat jelenítette meg. A Hold, mely az égitestek közül a legközelebb van a Földhöz, az emberek gondolat- és képzeletvilágában úgy jelent meg, mint a Nap
éjjel világító, azt helyettesítõ társistensége vagy a hunoknál a fõisten felesége, árnyéka. A Hold
tisztelete még a XV. században is annyira elterjedt volt Európában, hogy a katolikus vallás
rosszallását fejezte ki ennek a túlzott tiszteletnek a láttán, ugyanis az emberek a Holdat megsüvegelték, sõt le is térdeltek elõtte.487 A Hold istenként való jelképes megjelenítését megtaláljuk XII. századi magyar ezüsdénáron, de ott van a csíksomlyói Szûz Mária – vagy ahogy régebben nevezték, sarlós Boldogasszony, illetve Babba Mária – szobor lábai alatt is. A székelyek,
akik hagyományaikhoz nagyon ragaszkodtak, nem véletlenül ábrázolták címereikben, a székelykapukon vagy más helyeken a Napot és a Holdat, e két égitest istenként való tisztelete anynyira beleivódott lelkükbe, hogy semmilyen tiltás vagy fenyegetés hatására nem voltak hajlandóak lemondani ennek a tiszteletérõl. A székely nemzet õsi címerétõl kezdve az Erdélyi Fejedelemség székelyeket ábrázoló részében mind megtaláljuk ezeket az õsi jelképeket, de a Székelyföldön kívül is számos magyar város címerében a mai napig ott vannak. A már említett XII.
századi ezüsdénár hasonlósága egyszerûen döbbenetes, ha összehasonlítjuk a Székely Mózes
pénzén feltûnõ motívumokkal. Ezen az ezüsdénáron a kettõs kereszt mellett kétoldalt egy-egy
fogyó-növekvõ Holdat láthatunk és fölötte egy-egy csillagot.
Amikor Szamosközy István mûvében kissé rosszallóan és lekezelõ módon ír Székely Mózes fejedelem személyérõl, ugyan megemlíti magát a címert, de hozzáfûzi azt a jelzõt, hogy címere nem nemzetségi címer. „Címere
nem nemzetségi címer volt, hanem a
maga vitézségével érdemelte ki István
királytól: rajta két ágaskodó oroszlán
tart elsõ lábával egy kivont kardot, míg
felül két csillag, valamint két-két növekvõ és fogyó hold látható. Ezek a
képletes ábrázolások finoman érzékeltetik azt, hogy a Hold övezete fölött
minden örökkévaló; alatta pedig bármilyen hatalom és egyáltalán emberi
Orbán Balázs: Oltárkõ
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dolog halandó és esendõ. […] Ezeket az apróságokat azért érintjük, mivel akadnak, akik az
igazságot még ilyen közeli keletû dolgokban sem átallják koholmányokkal elhomályosítani,
és azt írják róla, hogy ijesztõen rút arcú, azután kancsal, sánta, púpos, elmondhatatlanul vérszomjas volt; hogy a holdat, csillagokat és kardot, ezeket a török jelvényeket a zsarnok – a török császár – kegyeinek elnyerése végett rajzoltatta címerébe, és még egyéb, az igazságtól távol álló dolgokat is hazudoztak róla. Mindezek a gyenge lelkeket háborgató rágalmazás nevû betegségbõl fakadnak.”488 Székely Mózes fejedelem alkatáról, testérõl, arcáról, lelki természetérõl végül is pozitív dolgokat mond Szamosközy, amikor hangsúlyozza, hogy semmi
nem igaz a rágalmakból, amiket ráhordanak egyesek, de a székelyek hiedelemvilágáról, õsrégi mitológiai jelképrendszerérõl azonban már jóval kevesebbet értett meg.
A Nap és a Hold ábrázolása megtalálható a magyarok Szent Koronáján, mégpedig a koronát összekötõ pántok középsõ részén, ahol egy négyszögû központi pánton, az Atyaisten
(a Pantokrátor, a Teremtõ) és két életfa között, az Atyaisten aurája mellett látható egyik oldalt a Nap, a másik oldalt a Hold. Bárki készítette a magyarok szent
koronáját, alapos ismeretei voltak a magyarok õsi hitérõl. A magyar
szent korona középsõ pántján ábrázolt Atyaisten, a Nap és a Hold motívumaihoz hasonló képet fedezett fel Vörös Gyõzõ régész nem is régen az egyiptomi ásatások alkalmával, amikor felfigyelt a thébai kopt
Atyaisten ábrázolására, mely szinte teljes azonosságot mutat a Szent
Korona Atyaistenével, mellette pedig kétoldalt ott található a Nap és
a Hold is. Kapott is ezért szegény Vörös Gyõzõ hideget és meleget ezt
követõen, s azóta is igyekeznek elhallgatni Magyarországon ezt a döbbenetes felfedezést. Erdély címerében a Nap és a Hold a székelyeket
jelenti, de ilyen pénzérmét verettek például 1600-ban. II. János magyar király 1567-es pénzére szintén a Napot és a Holdat verették rá.
Ezeket a jelképet láthatjuk azonban már jóval korábban a Párthus Birodalom királyainak – II. Orod (Kr. e. 57–38), IV. Frahát (Kr. e. – 38Kr. u. 2), Fratak (Kr. e. 2 – Kr. u. 4) – pénzein is.489 A Napot és a Holdat lehet látni a II. Endre által kibocsátott Aranybulla függõpecsétjének másik oldalán, ahol a Szent Korona Atyaistenéhez hasonló ülõ
személy (vagy Isten) között kétoldalt ott van a két õsi magyar istenség.
Magyarország számos vármegyéjének, városának és településének címerében a Nap és a Hold együtt vagy külön fellelhetõ. Itt nem csak a
székelyföldi székekre, majd a késõbbi vármegyékre gondolok, mint
amilyen Csík, Háromszék, Udvarhely, hanem olyan megyékre, mint
Hajdú, Hont, Krassó-Szörény, Torontál, Túróc és Veszprém, melyeknek címerében együtt vagy külön, de fel van tüntetve a Nap és a Hold.
Több magyarországi város címerében is szerepelnek ezek a motívumok, mint pl. Pécs, Hajdúszoboszló stb. Székelyföld városainak és falvainak címerét már külön meg sem kellene említenem, csak megjegyzem, hogy 1846-ban olyan döntést hoztak, hogy azok a falvak is készítsenek címert, amelynek eddig nem volt és ekkor a székelyföldi falvak
számos címerében egyszerûen a Nap és a Hold került feltüntetésre.
Székely Mózes erdélyi fejedelem Kolozsváron 1603-ban veretett
pénzének másik oldalán, középen az alábbi írás látható: DOMINUS
PROTECTOR MEUS, vagyis magyarul Az Úr az én oltalmam vagy az
Zólyom-lipcsei
Úr
az én õrizõ pásztorom, a köriraton pedig a következõ szöveg: ANvár kõpillére,
NO DOMINI MILLESIMO SEXCENTESIMO TERTIO CLAUfelirata:
DIOPOLI, vagyis magyarul: Az úr ezerhatszázhármas esztendejében
Dominus
Kolozsváron.
protector meus
A Székely Mózes által választott jelmondatnak nagyon fontos üzenet276
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értéke van, hiszen ezzel a Bibliából kiválasztott szöveggel a kemény székely katonából az Erdélyi Fejedelemség trónjára feljutott fejedelem tanúbizonyságot tett mélységes keresztyéni elkötelezettségérõl. Azt akarta tudatosítani az emberekben, hogy hiába minden pénz, vagyon, fegyver és hatalom, mert senkit nem tudnak ezek a világi hívságok megvédeni, megoltalmazni, csak
egyedül az Isten képes arra, hogy meg tudja oltalmazni, védeni az embereket minden támadástól. A Szent Biblia Zsoltárok könyve az alábbiakban idézett részében találjuk Székely Mózes
jelmondatát: „91. 1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. 2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom! 3. Mert õ
szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl. 4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; 5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól
nappal; 6. A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. 7. Elesnek mellõled ezren, és jobb kezed felõl tízezren; és hozzád nem is közelít. 8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá; 10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás
nem közelít a sátorodhoz; 11. Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged
minden utadban. 12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe. 13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet! 15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában; megmentem és megdicsõítem õt. 16. Hosszú élettel elégítem õt, és megmutatom neki az én szabadításomat.”
Az unitárius vallású székely fejedelem pénzére veretett rövid és tömör bibliai jelmondata
sokkal többet árul el saját magáról, mint egy hosszas, cirkalmas körmondatokkal tarkított teológiai értekezés vagy egy nyugat-európai egyetemen tanult és a humanista tudományokat elsajátító hosszas, körmönfont és reneszánsz mondatok tömkelegével ellátott tudományos könyv.
Az Úr az én oltalmam jelmondatra épített mondanivalóban benne van a székely nép Istenbe
vetett reménysége az iránt, hogy a sok évszázados kegyetlen és véres küzdelmekben csak a Mindenható kegyelmének köszönhetõ, hogy ez a meg nem alkuvó, harcias nép egyáltalán fennmaradt. Nem véletlen az sem, hogy a székely nép évszázadokon keresztül nem akart várakat építeni saját földjén, s ha a székelyek lelkére nem fogékony király vagy fejedelem, még ha a saját
vérébõl való volt is, mégiscsak várat építtetett fel Székelyországban, azt a legnagyobb megaláztatásnak vették és képesek voltak lázadni ellene. A székely nép, hasonlóan Székely Mózeshez,
a kõvárak helyett igazából csak az Isten oltalmában reménykedett. A Mindenható, Teremtõ Isten kegyelme, oltalma alatt nem kell félni sem az egyénnek, de egy népnek sem az éjszakai
ijesztegetésektõl, de a fegyveres támadásoktól, a betegségtõl vagy a legsúlyosabb járványos
megbetegedésektõl, de még a döghaláltól sem. Székely Mózesnek élete során épp elég sok alkalma volt találkozni számos fegyveres küzdelemben az ellenséggel, az ember földi életét veszélyeztetõ végzetes halállal, amikor sokszor tízen, százan, de akár ezren is eleshettek mellette
azokban harcokban, amelyben õ is aktívan résztvett, de azt is látta, hogy sem a várak vastag fala, vagy a páncél vastagsága nem tudta megoltalmazni az emberi életeteket. Amikor az Erdélyi
Fejedelemség elleni sorozatos támadásokban a magyarok, székelyek és más erdélyi lakosok kerültek végveszélybe, a kényszerû védekezõ harcokban is tudatában volt annak, hogy csak fentrõl jöhet az oltalom. Mint kemény katonaember tudatában volt annak, hogy az idegen és egyre jobban terjeszkedõ hatalom ellen szembe kell szállni, még akkor is, ha éppen kereszténynek
mondott uralkodó támadja meg a magyarság utolsó végvárát, az Erdélyi Fejedelemséget.
Ugyanezért harcolt amúgy a katolikus Báthory István, a református Bocskai István és Bethlen
Gábor is, mint az unitárius vallású János Zsigmond és Székely Mózes, vagyis röviden, a magyarság megmaradásáért. Végeredményben legjobb magyar királyaink és erdélyi fejedelmeink
mindannyian azért kockáztatták életüket is akár, hogy a magyarság fennmaradásának intézményes kereteit meg tudják õrizni, mert tudatában voltak annak, hogy csak addig marad fenn a
magyar nép hosszú távon, amíg léteznek intézményes keretei, ezek nélkül a keretek nélkül
ugyanis a magyar nép, de más nép is halálra van ítélve.
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Az emberek és népközösségek közötti együttélésben, de az egymás elleni harcokban is
mindig szükség volt arra, hogy a Mindenható, Teremtõ Isten hatalmában és kegyelmében
higgyenek, mert erõs hit nélkül akár az egyén, de az emberek közösségei is megmaradásukban a végsõ veszélynek voltak kitéve. Ezért keresték az emberek évszázadokon keresztül a
megmaradásukhoz szükséges hitet, innen származnak azok az útkeresések is, amikor Jézus
Krisztus születése után rohamosan kezdett terjedni a keresztény hit és a keresztény vallás.
Amikor a magyar nép és a székely nép keresztény hitre való térésérõl beszélnek az emberek, sajnálatos módon mindig egy beidegzõdött módon folyamatosan azt hallhatjuk, hogy a
kereszténység felvétele Szent István királyunk idejében történt meg (mintha ezt megelõzõen
sokan már nem éppen keresztények lettek volna), majd néhány ún. pogány lázadás leverése
után stabilizálódott a keresztény hit Magyarországon. Ezeket a sztereotípiákat lehet olvasni
a legtöbb történelemkönyvben, mint ahogy ezeket tanítják az iskolákban szinte minden fokon. Pedig a kérdés sokkal összetettebb és bonyolultabb. Mielõtt a katolikusnak vagy római
katolikusnak nevezett keresztény vallás Kárpát-medencei elterjedésérõl foglalkoznánk, érdemes megvizsgálni és megismerni a Jézus Krisztus születése utáni keresztény világnézet elterjedését nemcsak a római birodalom nyugati és keleti felén való jelentkezését, hanem egy kissé tágabbra nyitva a horizontot, azokra a területekre is figyeljünk, ahol a magyarok, vagy azok
elõdei éltek. A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus halálát követõen a tanítványok felosztották maguk között az akkor ismert világot és elindultak terjeszteni Krisztus tanítását Európában, Ázsiában és Afrikában. Krisztus mennybemenetele után már az I. században Jeruzsálemtõl keletre a szír Antiokhiában az új hit terjedésének egy nagyon fontos központja jött
létre. A keresztény hit keleti terjedését az ún. apokrif iratok õrizték meg. Júdás a Fekete-tenger vidékére, majd Mezopotámiába, János evangélista pedig Ázsiába ment terjeszteni Jézus
tanítását. János apostolról tudjuk, hogy egyenesen a Kaukázusba ment, ahol elsõsorban az
alánok (jászok) között terjesztette az új hitet. Szent Tamás elõször a pártus birodalomba,
majd Indiába ment a keresztény hitet terjeszteni. A keleti keresztény missziók egyik fontos
célállomása volt Szkítia, ez a terület egyébképpen rendkívül izgalmas a magyar nép és a székely nép hagyományaiban, hiszen minden magyar krónikánk emlegeti azt, hogy õseink ezen
a területen éltek. Szent András már Krisztus mennybemenetelének évében Szkítiába ment.
A szkíták régészetével foglalkozó kutatók számtalan esetben leírták azt, hogy a szkíta sírokban számos keresztet találtak. Szent Fülöp pedig éppenséggel húsz évig élt a szkíták között.
A feljegyzésekben fennmaradt, Szent Jeromos megemlékezett arról, hogy a hunok zsoltárokat énekeltek Szkítiában. A keresztény hit nagyon gyorsan terjedt a nomád népek körében
is, úgy hogy az elsõ keresztény zsinaton, mely 325-ben volt, megjelent és részt vett a munkálatokban Szkítia püspöke is. A gyorsan terjedõ keresztény tanítások ekkor még nem merevedtek dogmává, és több irányzat is békésen, egymás mellett szabadon terjeszthette a saját
nézetét. Az elsõ nagyobb törésvonal akkor keletkezett, amikor elkezdték egymástól eltérõen
értelmezni az Atya, a Fiú és a Szentlélek fogalomkörét. A kereszténységen belül az elsõ nagy
törésvonal már 325 körül jelentkezett, amikor az alexandriai származású Áriosznak az Atya
és a Fiú viszonyáról szóló tanításait a niceai zsinat elítélte, az arianizmust azonban hiába tiltották be, mert az továbbra is terjedt, sõt maga Konstantin római császár is csatlakozott ezekhez a hitelvekhez. Az Atya és a Fiú viszonyán kívül újabb hitbéli törésvonal keletkezett a
Szentlélek fogalmával kapcsolatosan is. A kereszténység nyugati és keleti értelmezése körüli vita a 400-as években csak tovább fokozódott.
A nyugati vagy rómainak nevezett kereszténységtõl eltérõ nézeteket vallott és hirdetett a
szíriai származású Nesztoriosz pátriárka, akirõl 428-ban történt halála után az Ázsiában elterjedt kereszténységet nesztoriánus kereszténységnek nevezték el, mely keresztény irányzatot 431-ben az epheszoszi zsinaton ugyan betiltottak, de a nesztoriánus irányzat ettõl függetlenül tovább terjedt a lovas nomád népek között, és még Kínába is eljutott. Jézus születése
és munkálkodása, valamint az apostolok térítõ munkája után a keresztény hit Európában,
Ázsiában és még Afrikában is elkezdett terjedni. Az egyik elsõ keresztény állam, amelyik a
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mai napig fennáll, az Örményország, az örmények elsõ királyai pedig a hunok közül kerültek
ki. Számos forrás beszél arról, hogy a fehér hunok között nagy számban voltak keresztények
is, de mint általában a nomád népekre jellemzõ, nagyfokú tolerancia volt a hit területén, mert
ahogy megtûrték a keresztény hit terjedését, úgy nem tiltották a többiek más hitét sem. Bizánci és római források megemlítik, hogy a hunok zsoltárokat énekeltek. A fehér hunoknak,
heftalitáknak vagy avaroknak nevezett népesség 568-ban elfoglalta a Kárpát-medencét és ezzel együtt már a keresztény tanítások is megjelentek, melynek számos régészeti bizonyítékai
is vannak. Az avarok nevét egyébképpen nagyon sok európai, bizánci vagy arab forrás a hunokkal szinonim kifejezésként használja. Az avarok sírjaiból keresztek, koporsószegek és
más, kereszténységre jellemzõ tárgyak maradtak fenn, sõt kétfajta keresztábrázolás maradt
fenn, ami azt sejteti, hogy már az avaroknál is legalább kétfajta keresztény hit lehetett, az
egyik fajta kereszten rajta van a Krisztus-ábrázolás, míg a másik kereszten nincs. Már a XX.
század elején Deér József történész nagyon fontosnak tartotta azt a forrást, ami szerint Baján avar kagán keresztény módon tette le az esküt, László Gyula régészeti munkássága során
pedig lehetségesnek tartotta, hogy az avarok jelentõs számban keresztények voltak, mégpedig az ariánusok. Az avarok között élõ gótok szintén felvették a keresztény vallást és éppen
a Kárpát-medencébõl maradt fenn az elsõ gót Biblia töredékes példánya és éppen õket az elsõk között nyilvánították eretnekké, ugyanis a gótok köztudottan ariánusok voltak. Az iszfaháni kódex, melyre dr. Detre Csaba hívta fel a figyelmet (és amelyet kissé részletesebben
ismertetek a székelyek írása címszó alatt), már az 1970-es években döbbenten fedezte fel azt,
hogy a VI. században írt szövegek között a Biblia részeit is fel lehet fedezni. Hun nyelven feljegyzett mondata: „Kezdetben vala az ige”, egyértelmûen bizonyítja a kereszténység korai ismeretét a hunok között. Már az avar kaganátus elsõ szakaszából számos régészeti lelet azt bizonyítja, hogy az avarok egy része keresztényként jött be a Kárpát-medencébe, Szegvár környékén a régészek aranykeresztet tártak fel, melyet ugyan bizánci keresztnek minõsítettek,
de Székkutason is kereszt alakú vas koporsószegek és egy kereszt is elõkerült a sírokból, de
ehhez hasonló leletek kerültek elõ Pusztatóti és Ozora sírjaiból is. A korai kereszténység
meglétét bizonyítja az is, hogy már a VIII. század két avar kagánjának Ótestamentumban szereplõ neve van – Ábrahám és Izsák keresztény nevet kapott. Az avar birodalom több évszázadon keresztül egyébképpen a Kárpád-medence területével vagy a Magyar Királyság területével nagyjából megegyezett. Maga az avar nép sem tûnhetett el a Frank Birodalom támadásai következtében, hiszen az utolsó nagy vereségük után is csak arról beszélnek a korabeli
források, hogy a frankok leigázták az avarokat egészen a Tisza folyóig. Az avarok (hunok)
népe 807 után is minden bizonnyal a Tiszán túli területeken fennmaradhatott, ami érthetõvé
teszi a keresztény jelképek régészeti hagyatékát.
A korai kereszténység azonban nemcsak a hunok, avarok között terjedt el, hanem számos forrás szól a VI–VII. században egyre nagyobb területekre kiterjedõ türk kaganátusban
a keresztények jelenlétérõl, de megjelentek a keresztény tanok a kínai birodalomban és az
ujgur kaganátusban, de sokan írtak már a XII. századi János pap országáról, mely országot
Perzsiától és Örményországtól keletre esõ területként jelöltek, ahol szintén a keresztény
vallás volt az uralkodó.490
Nem lehet véletlen mûve az sem, hogy számos, 895-ös honfoglalásunk környéki magyar
sírban kereszteket és keresztény jelképeket találtak a régészek, mint ahogy Szent István királyunk apjáról, Géza fejedelemrõl is tudjuk azt, hogy az ún. pogány hiten kívül megengedte, hogy a keresztény hitvilág papjai is hirdethessék az igét szerte az országban, sõt Vajk fia
neveléséhez nyugati keresztény papokat hozott, akik Vajkot Istvánnak keresztelték meg.
Mikor a keresztény papok megrótták Géza nagyfejedelmet azért, hogy a keresztény hit mellett a magyar õsvallás többi isteneit is tisztelte, a fejedelem erre azt válaszolta, hogy elég gazdag ahhoz, hogy több istent is imádhasson. István király uralmával a római katolikus vallás
egyre jobban elterjedt Magyarországon, ez viszont nem jelentette azt, hogy a magyar õsvallás azonnal el is tûnt volna ezzel egyidõben, ugyanis nyomai még sokáig fennmaradt. Sokak279
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nak elkerüli a figyelmét az a tény, hogy maga István király igyekezett a keresztény eszmeiséget egyeztetni és összehangolni az õsi magyar õsvallással. Mindjárt a Székesfehérvári Koronázó Bazilika megépítésekor a királyi törvénynapot augusztus 15-re tette, amikor a régi
papkirályok nyomdokaiba lépve bíráskodott az alattvalók felett, majd a Bazilika megnevezésében az õsrégi Nagyboldogasszony megnevezéssel biztosította az õsi magyar hit folytonosságát. István király idejében még elképzelhetetlen volt a Bazilika Szûz Máriáról való elnevezése, ugyanis az õsi magyar hitben már megvolt a Nagyboldogasszony tisztelete. A
Nagyboldogasszony Szûz Máriaként való tisztelete csak jóval késõbb valósult még. Kevesen
tudják, hogy az anyakönyvvezetést csak a Tridenti zsinaton határozták el 1567-ben, addig
ugyanis nem volt semmilyen írásos nyoma a keresztény házasság esküvési szertartásának. Az
eskü szövege egészen 1963-ig úgy szólt, hogy a házasulandó párok „Esküszöm az Istenre és
a Boldogasszonyra” szavakat mondták és csak a 2. Vatikáni Zsinat változtatatta meg a szöveget, mely ezt követõen az alábbiak szerint szól: „Esküszöm az Istenre és a Nagyasszonyra, a Boldogságos Szûz Máriára”. Nem lehet a véletlen mûve, hogy régi magyar középkori himnuszaink a Boldogasszonyról szólnak és éppen
a Székelyföldön marad fenn a legutóbbi idõkig ennek a kultikus tisztelete. Csak a legutóbbi idõben merik leírni azt, hogy a 895-ös magyar
honfoglalás elõtt a Kárpát-medencében jelentõs lélekszámú székely népesség élt, akiknél a Nagyboldogasszony tisztelete annyira mély volt,
hogy falvakat neveztek el róla vagy éppen hozzá fohászkodtak, ha bajban voltak. Habár az összes magyar krónikánk saját történelmünkrõl
beszélve kiemeli azt, hogy a székelyek már a magyarok második bejövetele (895) elõtt is a Kárpát-medencében voltak, mégis csak a legutóbbi idõben merik újból leírni ezeket az ismereteket. Pedig ha nem az
1848-1849-es szabadságharcunk és forradalmunk leverése utáni Bachkorszak szüleményeit tanítanák iskoláinkban, akkor sokkal többen
könnyebben felfoghatnák azt, hogy miképpen sikerült olyan könnyen
elterjeszteni a kereszténységet a magyarok között. Végül legyen elegendõ a végén újból hangsúlyozni azt, hogy a keresztény hit felvétele a
magyaroknál és székelyeknél nem a X-XI. században kezdõdött, hanem jóval korábban, amikor még úgy hívták népünket, hogy hunok
vagy avarok. Az õsi magyar hit és a kereszténység szerves összeillesztését éppen Szent István király idejében végezhették el, a magyarok Szent
Koronája pedig ékes bizonyítéka ennek.
Európa népeinek többsége a IX–XI. század folyamán felvette a kereszténységet, Közép- és Nyugat-Európa a római katolikus hitet követte, míg a keleti felén (a Kárpátoktól délre és keletre) a bizánci rítusú
keresztény hitelveket követett. A keleti és nyugati rítusú egyház között
elég nagy nézeteltérések alakultak ki, és olyannyira elmérgesedett a
helyzet, hogy a római katolikus egyház a XII. század folyamán eretneknek tekintett minden olyan irányzatot, amely nem a nyugati kereszténység eszmeköréhez tartozott. Ekkor találták ki az inkvizíció intézményrendszerét, amelyben kegyetlenül üldözték s ha kellett, fizikailag is
megsemmisítették a másképp gondolkodó embereket. Emberek százai
és ezrei szenvedtek börtönbüntetést vagy halált csak azért, mert el merKiskunfélegyházi tek térni a római katolikus egyház hitelveitõl. Fõleg Európa nyugati
térfelén hatalmasodott el az intoleráns inkvizíció hatalma, a dogmatifaragott
kus erõszakhullám, melynek körülményei között a keresztényi tanítás
keresztláb
alapvetõ tételeivel ellentétesen a formalizmus, a megfélemlítés vált
1857-bõl
uralkodóvá. A XVI. századra a római katolikus egyház tanításai annyira emberellenessé és keresztényellenessé váltak, hogy már a tisztessé280
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gesebb papok is szembefordultak a dogmává kövesedett eszmékkel. A bûnbocsátó cédulák
piaci adás-vevése, a földtõl elrugaszkodott, fennhéjázó és a krisztusi szegénységgel éppen ellentétes életmód ellen egyre többen úgy gondolták, hogy a keresztény egyházat meg kell reformálni, hogy térhessen vissza az eredeti hittételeihez, melynek központjában az isteni kegyelem, szeretet és megbocsátás kell álljon. A dogmatikus római katolikus egyház, fõleg a
spanyolországi inkvizíció olyan emberellenes tetteket követett el, melynek következtében
csak 1481–1597 között 262.576 embert érintett, melybõl 227.780 embert ítéltek gályarabságra vagy nehéz börtönre, 22.730 embert égettek el a máglyán, a többi 12.780 embert egyszerûen megölték.
Luther Márton nagy német gondolkodó, tapasztalva a keresztény katolikus vallás dogmatikus begyökerezettségét, új hitelveket fogalmazott meg, melyeket 1517-ben ki is függesztett
Würtenberg városának kapuira, s ezzel elindította azt az erjedést és szellemi megújulást, amelyet úgy nevezünk röviden, hogy reformáció. Luther Márton eszméi és elvei azért kezdtek rohamosan elterjedni, mert az anyanyelven való igehirdetés sokkal személyesebbé tette az emberek hitét, mint az addig kizárólagosan latin nyelven folytatott prédikáció, hiszen eszmei közösséget tudtak teremteni Isten gondolataival. Luther tanításának lényege, hogy az elkövetett
bûnöket nem lehet sem pénzzel, sem egyébbel megváltani, hiszen egyedül Isten kegyelmébõl
(sola gratia) és egyedül a hit által (sola fide) juthatunk el az üdvösségre. Luther eszméit elõször a svájci Ulrich Zwingli, majd Jean Calvin, vagy magyarosan Kálvin János fejlesztette tovább, megalapozva a református vallás tanait. Az antitrinitárius (a régi ariánus) eszmék már
ezzel egyidõben megjelentek Itáliában és Lengyelországban, képviselõi nem fogadták el Jézus
isteni mivoltát, ezért tagadták a Szentháromságot. Legismertebb képviselõje Szervét Mihály
spanyol orvos és teológus volt, akit nézetei miatt Kálvin Genfben megégetett, ami miatt egyházat sem tudott alapítani. Az ariánus eszmék egyébképpen már a IV. században elterjedtek,
de ezzel együtt megjelent azok tiltása és híveinek üldözése is, mint ahogy már Jézus Krisztust
is üldözték az ortodox zsidók, majd a kereszténység terjedésével az összes keresztényt üldözték a római birodalomban.
Magyarországon és Erdélyben az új, megreformált keresztény hit egyre rohamosabban
terjedt. Elõször a lutheránus, majd az 1550-es évektõl a református vallás kezdett elterjedni. Tekintettel arra, hogy az egyetlen székely fejedelem, Székely Mózes, II. János magyar királyhoz hasonlóan unitárius vallású volt, ezért ennek az egyháznak a születésérõl fogok egy
kicsit részletesebben szólni. Az antitrinitárius vagy unitárius tanok erdélyi megjelenése János Zsigmond fejedelem olasz udvari orvosa, Blandrata György nevéhez fûzõdik. Blandrata
hatására fogadta el a szentháromság-ellenes eszméket a fiatal magyar király és Dávid Ferenc kolozsvári református püspök. Az unitárius vallás szabad gyakorlását Erdélyben az
1568. évi tordai országgyûlés engedélyezte, ezzel az Erdélyi Fejedelemségben a bevett vallások száma négyre emelkedett. Ezzel megvalósult elõször Európában a vallás- és lelkiismeret-szabadság. Dávid Ferenc prédikációinak hatására Kolozsvár lakosságának többsége
csatlakozott az új tanításhoz, sõt a XVI. század nyolcvanas éveiben Erdély magyar lakosságának mintegy fele unitárius nézeteket vallott. Az unitáriusok képviselõi már az 1570-es
években megjelentek a török hódoltsági Temesközben és Baranyában, egyik legfontosabb
központjuk pedig Pécs lett.
Dávid Ferenc, az egyetlen magyar történelmi egyháznak, az unitárius alapítója, 1510 (?)
körül született Kolozsváron, Hertel Dávid szász iparos és egy magyar anya házasságából.
Anyja nevét nem jegyezték fel a krónikások. Apja ugyan szász volt, de a kolozsvári szászoknak a XVI. századra a természetes asszimilációnak köszönhetõen már olyan elõrehaladott
volt a magyar környezetbe való beilleszkedésük, hogy többségük már ekkor magyar nyelven
beszélt és írt, amint ezt bizonyítja éppen Székely Mózes fejedelem idejében való levelezésük
a nagyszebeni szászokkal, vagy az is, hogy a városi tanács jegyzõkönyveit csak magyar nyelven jegyezték fel stb. Az unitárius egyház alapítója apja keresztneve után Dávid Ferenc, illetve latinul Franciscus Davidis lett. Dávid Ferenc Kolozsváron, Gyulafehérváron, Brassóban
281

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 282

végezte hazai tanulmányait, majd külföldön tanult tovább Frankfurtban és Wittenbergben.
Tanulmányai befejezése után Besztercén és Petresen tanított, majd Kolozsvár fõlelkésze lett.
Tekintettel arra, hogy Erdélyben elõször a lutheri reformáció vert gyökeret, õ maga is a lutheránus egyház híve lett, 1557-ben pedig õ lett a magyar lutheránusok püspöke. Erdélyben
azonban a lutheránus hitelvek helyett a magyarok körében egyre inkább a kálvini reformáció
terjedt el, ezért Dávid Ferenc a protestantizmus helvét irányzatát fogadta el és így lett az erdélyi reformátusok püspöke 1564-ben.
Dávid Ferenc dogma- és egyházkritikájában a „semper reformada” – az állandó reformáció – elvét hirdette. A hitújítást nem tekintette befejezettnek a lutheri és helvét irányzattal,
ugyanis az általuk elért reformokat elégtelennek tartotta. A reformációt nem tekintette befejezett folyamatnak, mert a Biblia alapján a keresztény hit folyamatos megújítását tekintette
alapelvének. Rövid magyarázat címû munkájában a Biblia szövegének egy istenrõl vallott hitelveit fejtette ki. Új radikálisnak tekintett hitelveit a kolozsvári nagytemplomban kezdte hirdetni, kiváló szónoki tehetségének és hatalmas tudásának köszönhetõen Kolozsváron és szerte Erdélyben egyre többen a hívei lettek. A kor szellemi és vallási megújhodásának forró éveiben, a felvilágosult és több nyelven beszélõ, mûvelt II. János magyar király is nagy figyelemmel hallgatta elõadásait, sõt megengedte, hogy a keresztény hit megújítása felett nyílt hitvitákat tartsanak 1566–1571 között Tordán, Gyulafehérváron, Székelyvásárhelyen és Váradon.
Ezeken a parázs hitvitákon az elsõ erdélyi fejedelemnek is számított János Zsigmondon és a
papságon kívül az erdélyi nemesek, sõt az egyszerû polgárok is részt vehettek. A türelmetlenebb helvét reformáció hívei nem egyszer rá akarták venni János Zsigmondot, hogy az unitárius, antitrinitárius vallást tiltsa be, de a nagy fokú türelemmel rendelkezõ fejedelem azt vallotta, hogy a lelkiismereti szabadság minden embert egyformán megillett, másrészt Isten igéjét nem lehet tûzzel, vassal terjeszteni, hiszen az evangélium hirdetése nem kíván erõszakot, a
vallás tekintetében sem lehet kényszert alkalmazni, hiszen a hit Isten ajándéka.
Az évekig tartó hitviták az erdélyi protestáns egyházak között nem vezettek eredményre, ezért maga János Zsigmond kezdeményezte az erdélyi országgyûlés összehívását, hogy
maga az országgyûlés tegyen pontot az évekig tartó vitás kérdésekre. Az erdélyi országgyûlés 1568. január 6–13. között Tordán korszakalkotó törvényt hozott azzal, hogy a katolikus,
lutheránus, református és unitárius keresztény hitelvek egyformán bevett vallásnak számítottak és közjogi elismerésben is részesültek. Ebben az évben lett a fejdelem is az unitárius
hit híve. A tordai országgyûlés azért is korszakalkotó
a lelkiismeret- és vallásszabadság ügyében, mert ehhez hasonló felekezeti toleranciát Európa egyetlen
országában sem ismertek ebben az idõben. Az utolsó magyar nemzeti király Váradon 1569-ben elhangzott szavait Európa minden országában márványba
kellett volna vésni és megszívlelni: „mert a mi birodalmunkban miképpen arról az ország végzése is vagyon, mi azt akarjuk, hogy szabadság legyen. Továbbá tudjuk, hogy a hit Istennek ajándéka és a lelkiismeret semmire erõszakkal nem vitethetik.” Bizony
megszívlelhették volna nemcsak a XVI. században,
hanem sokkal késõbb is az európai uralkodók, hiszen még a XVIII. században is emberek százait és
ezreit nyomorították meg, az egyedül üdvözítõnek
gondolt hit jegyében.
Az unitárius hit és egyház az 1570-es években felvirágzott és egyre jobban elterjedt Erdélyben és Magyarországon, az új egyház erejére jellemzõ, hogy az
1578-as tordai zsinaton 322 unitárius lelkész volt jeDávid Ferenc
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len, a közel 400 unitárius egyházközségbõl. Az unitárius vallás felkarolta az oktatás ügyét és
egész korán megnyíltak az unitárius iskolák Torockón, Hídvégen, Radnóton, Szenterzsébeten,
nem beszélve a magasabb fokú tanintézményekrõl, mint amilyenek a kolozsvári, tordai, dési,
székelyvásárhelyi, nagyenyedi és gyulafehérvári iskolák. Ezekbõl az iskolákból akik kikerültek
felsõfokú tanulmányaikat Kolozsváron folytathatták, ahol filozófiát és teológiát tanulhattak.
A kolozsvári fõiskola elsõ rektora maga az alapító Dávid Ferenc volt, majd olyan rektorok követték, mint Sommer János, Paleologus Jakab, Hunyadi Demeter, Bogáti Fazakas Miklós és
Enyedi György. A tanárok közül pedig feltétlenül meg kell említeni Heltai Gáspár bibliafordító, író és könyvkiadó nevét, aki nagyon sokat tett a magyar mûvelõdés fellendítéséért.
Az erdélyi nagyfokú toleranciára csak még egy adalékot meg kell említsek, mégpedig
azt, hogy nagyon sok kiváló tudós ment vagy menekült Erdélybe, Lengyelországból pedig tömegesen menekültek 1660 körül az unitáriusok és más protestáns hitet vallók a vallási és lelkiismereti szabadság e ritka szigetére. A XVII. század folyamán Kolozsváron, de más településeken is még sok ideig külön lengyel nyelvû unitárius istentiszteleteket is tartottak.
Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király is tiszteletben tartotta az 1568-as tordai országgyûlés határozatait, habár õ, mint katolikus vallású keresztény a protestánsok tiltakozása ellenére is megengedte a nem éppen a toleranciájukról híres jezsuita szerzetesek
újbóli megjelenését.
Blandrata György olasz származású és egyébként szintén unitárius hitre tért orvos, akinek nagy befolyása volta az erdélyi fejedelmi udvarban, Dávid Ferenc egyházalapítót 1579.
februárjában Báthory Kristóf erdélyi fejedelemnél bevádolta. Blandrata nem nézte jó szemmel a folyamatosan újító Dávid Ferencet. Báthory Kristóf, aki egyébképpen békés, jóindulatú ember volt, Leleszi János jezsuita atyára bízta a koncepciós per lefolytatását, aminek az
lett a vége, hogy az erdélyi országgyûlés 1579. június 1-2. között Dávid Ferencet holtig tartó várfogságra ítélte, így halt meg Déván a várbörtönben a XVI. század egyik legnagyobb
magyar gondolkodója 1579. november 7-én.

Szász Ferenc: Dávid Ferenc
itt nyugodnék vagy talán csak amott
milyen minden egy mióta halott
volnék köteles mindenes
üdvösség ügyben ex ügyeletes
akár az eszme és az eszközök
a latolgatás így és úgy között
és ez a ritkán népes keskeny út
mely hûlt helyemre a tetõre fut
elbaktatok már tordán túlfele
ez a stációk rendelt ideje
déván még vár és jeltelen a kõ
az élet végletes változata
atyánk mûértõ olvasata
ma még írni kell kíváncsi jövõ491
Tekintettel arra, hogy Bocskay István fejedelem hatalomra kerülése után az Erdélyi Fejedelemség fejedelmei majdnem kizárólag reformátusok voltak, Erdélyben az egykor erõs
unitárius egyház híveinek száma lecsökkent.
A XVI. században az egykori Magyar Királyság kb. 3,5–4 millió keresztény lakosának
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mintegy fele a református, negyede az evangélikus egyházhoz tartozott. A fennmaradó egynegyed rész az unitárius, katolikus és ortodox (görögkeleti) egyház híve volt. A XVII. századra a teljes Magyarország összlakosságának (beleértve az Erdélyi Fejedelemséget és a hódoltsági területeket) 85-90 százaléka lett protestáns.
El lehet képzelni, hogy milyen hatalmas szellemi, lelki és anyagi nyomás nehezedhetett
a magyarságra az ellenreformáció idején, melyet a Habsburg hatalom támogatott, hogy ebbõl a közel 90%-os protestáns többségû országból a XX. századra újból római katolikus
többségû lett.
A reformációnak köszönhetõen azonban maga a római katolikus egyház is jelentõs reformokat vezetett be, fõleg a XVII. századtól kezdõdõen, bizonyos esetekben pedig – fõleg az oktatás terén – éllovasai lettek az újítások bevezetésének. Elegendõ egyedül Pázmány Péter
munkáságát megemlíteni ezen a téren. Ami a nemzet megmaradását és fejlõdését illeti, épp a
katolikusok voltak azok, akik bevezették elõször a népiskolákban az anyanyelvû oktatást, így hatalmas lendületet vett a magyar nyelvû tudomány megszületése.
A hosszú évszázadokon keresztül tartó vallási torzsalkodás a keresztény egyház különbözõ felekezetei
között a XX. században kezdett megszûnni és most
már elképzelhetõ az ökumenikus istentisztelet, de még
az is, hogy a csíksomlyói búcsún a római katolikus egyház hívei mellett megjelennek a református, unitárius,
evangélikus, görög keleti vagy a görög katolikus hívek
A szerzõ unitárius nagyanyja
is, mert végeredményben mindannyian Jézus Krisztus
Kelemen Mária és Fülöp József tanításait fogadják el.

református nagyapja

XVII. Székely Mózes fejedelem harca
Dél- és Kelet-Erdély felszabadításáért

B

eszterce városának felszabadítása után Székely Mózes csapatai élén elindult, 1603.
június 23-át követõen, a Székelyföld nyugati felén található Székelyvásárhely felé.
Székely Mózes csapatai Vásárhelyre azonban nem vonultak be, ugyanis a székely
város vezetõsége már elõre kifejezte véleményét, hogy elismerik Erdély fejedelmének és
minden segítséget megadnak, amire csak szükség van csapatai ellátásához. Az erdélyi és szövetséges seregek a marosszéki Vásárhely melletti Nyárádtõnél szálltak meg egy rövid idõre,
ami alatt a vásárhelyiek bõven ellátták a fegyveres katonákat élelmiszerrel, majd folytatták
útjukat Bogácsra, és onnan Medgyesre. A marosszéki székelyek legnagyobb városának vezetõsége Székely Mózes fejedelmet szívélyesen fogadta, mely fogadtatásról épp egy szemtanú, a krónikaíró maga az alábbi mondatokat tartotta fontosnak megörökíteni: „A tanács
Mósesnek és Bektes bassának élést küldének Nyárádtõhöz; ugyan magamtól egyiktõl; az
apám Nagy Szabó János vala a biró. Béadók azért az ajándékot, melyet mind a bassa, mind
pedig Móses igen jó neven võn a szegény várostól, és igéré nagy kegyelmességét, hogy ha az
Isten élteti, nem lészen elfelejtve. Akkor én a kikkel az élést elvittem vala, haza bocsáttatám,
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de én magam ott maradék, és a táborral egynéhány nap voltam ott.”492 Székely Mózes seregei Medgyes szász városát is gyorsan elfoglalták, ugyanis a medgyesi szászok elismerték mint
Erdély jogszerûen megválasztott fejedelmét.
Valamikor 1603. május vége felé Székely Mózes fejedelem Szalánczy Lászlót elküldte követként Radu Serban havasalföldi vajdához, azzal a céllal, hogy biztosítsa a két ország egymás
melletti békességét, hangsúlyozva, hogy jó szándékkal van Radu vajda iránt. Radu ªerbán –
hasonlóképpen ravasz elõdjéhez, Mihály vajdához – fût-fát megígér, sõt hûséget esküszik Székely Mózesnek és még bojárjait is ráveszi arra, hogy felesküdjenek az erdélyi fejedelemnek. Ez
a hûségeskü is ugyanolyan, mint egykor Mihály vajda esküje, mert Radu vajda már idõközben
lázasan mozgósít az Erdélyi Fejedelemség ellen, és még szorosabban kezd együttmûködni
Giorgio Basta generálissal, illetve a Habsburg-párti erdélyiekkel. Radu Serban havasalföldi
vajda 1603. június 11-én ugyan barátságot és hûséget esküszik Székely Mózesnek Tergovista
(Târgoviºte) városában, melyet levélben is megerõsít, amikor az alábbi levelet küldte az erdélyi fejedelemnek: „Illustrissimo domino domino Moysi Zekel de Semienfalwa, vaivodae
Transilvaniae, necom Siculorum comiti etc. Domino amico nobis observandissimo.
Illustrissime domine domine amice vecine nobis observandissime salutem, etc. Ex litteris magnificae D. V. quid sribat fidelitatem praestaremus caesari potentissimo, totumque sem haberamus solummodo in illo..”493 A havasalföldi bojárok szintén hûségükrõl biztosítják egy külön
levélben Székely Mózest, de az egész hûségeskü komédia egy olyan figyelemelterelõ hadmûvelet, amelyet Radu vajda titokban elõre jól leegyeztetett Giorgio Bastával és a Habsburg-párti erdélyi magyarokkal. Valójában már a hûségesküt megelõzõen is csapatokat küldött Székely
Mózes ellen, de Radu katonái sorra vereséget szenvedtek. A havasalföldi vajdát ezek a vereségek nem rettentették vissza, hanem továbbra is küldte embereit, és fõleg a Habsburg-párti
székelyeket próbálják Rudolf császár hûségében megtartani.
Sajnos a csíki és a háromszéki székelyek egy jelentõs része továbbra is Habsburg Rudolf
hûségén maradt, Rudolf emberei – Csíkszékben Mátis János, Háromszéken pedig Bedõ István – ugyanis állandóan izgattak a székely fejedelem ellen. Az izgatók között azonban nem
csak egyszerû székely katonák, hanem még a katolikus szerzetesek is keményen lázítottak
Székely Mózes fejedelem ellen. Bizonyára fogalmuk sem volt arról, hogy egyszerû eszközként és stratégiai játékként szerepelnek a Habsburg államgépezet fenntartásában, és nem ismerték Habsburg Rudolf császár, Giorgio Basta, Náprágyi Demeter írásos állásfoglalásait,
hogy az erdélyi magyarságot ki kell irtani.
A folyamatos lázongásra Székely Mózes nagyon keményen felelt, ugyanis Makó György és
Imecs Mihály vezetésével szintén székely katonákat küldött, hogy békességet teremtsen a Székelyföldön. Nagyon szomorú dolog, hogy újból és újból a székelyek egymás ellen foglalnak állást olyan fontos kérdésekben, mint Erdélyország függetlensége vagy a Habsburg Birodalomba való betagozódás. A székelyek megosztottságának még felekezeti színezete is volt, ugyanis
a katolikus székelyek jelentõs része inkább tartotta elõbbre való és lényeges kérdésnek a katolikus vallást, mint Erdélyország függetlenségét. Elfeledték, hogy Báthory Istvántól kezdve
Erdély fejedelmei ugyan katolikusok voltak, de mindenekelõtt magyarok voltak, akik féltették
Erdélyország fennmaradását, mert többségük tudatában volt annak, hogy csak a független Erdélyi Fejedelemség tudja garantálni az erdélyi magyarság hosszú távú megmaradását. A Makó György és Imecs Mihály vezette székely katonák végigdúlták Csíkszéket, megbüntették a
Székely Mózes fejedelem ellen lázongókat, rátámadtak a csíksomlyói ferencesek rendházára,
feldúlták a kolostort és megsemmisítették a katolikus kegytárgyak jelentõs részét, a szentképekkel és a keresztekkel együtt. Tûzre dobták a csíkrákosi Mária-szobrot, kifosztották a csíksomlyói rendházat és elvették az összes élelmet a szerzetesektõl.
Ennél az eléggé el nem ítélhetõ cselekedeteknél azonban azt is látni kell, hogy az 1557-es
országgyûlési szabályozástól kezdve az Erdélyi Fejedelemséget úgy lehetett ismerni, mint a
különbözõ felekezetek közötti béke és tolerancia szigetét, míg Európa egyéb részein emberek
ezrei vesztek el az igazi keresztény hit fölötti háborúskodásokban. A Habsburg kormányzat
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ahogy megjelent Erdélyben, de fõleg Rudolf császár alatt, az egyházi és a felekezeti tolerancia végsõ veszélybe kerül, amint már idéztem is Rudolf, Basta vagy Náprágyi írásait, melyek
röviden összefoglalható mondanivalója az, hogy a reformátusokat, unitáriusokat és lutheránusokat fel kell számolni, s aki nem tér át katolikus hitre, azt ki kell ûzni az országból. Tehát nem
árt emlékeztetni a késõi olvasót arra, hogy amikor Kolozsvár, vagy Csíksomlyó feldúlása történt – ahogy az egyszeri székely mondta –, a verekedés úgy kezdõdött, hogy a komám visszaütött.
Közben a Habsburg-párti háromszéki lovas székelyek, mintegy 500-an a Rika erdején
keresztül rátörtek az udvarhelyszéki székelyekre, de amint Imecs Mihály megtudta a háromszékiek támadását, mintegy 2000 székely és tatár lovasa élén kegyetlenül megverte a Habsburg-párti székelyeket.494
Több száz év elmúltával is csak sajnálni lehet ezt a testvérharcot, amikor a székely a székely ellen, vagy a magyar a magyar ellen küzdött, mert míg õseink egymás ellen kegyetlenül
harcoltak, addig más népek egyszerûen csak szaporodtak. A turáni átoknak nevezett testvérharc végül oda vezetett, hogy mind Erdélyország, mind Magyarország is végzetesen legyengült gazdaságilag, katonailag és a népesség szempontjából is.
Székely Mózes ez alatt az idõ alatt a medgyesi szászokkal megegyezett – akik elismerték
Erdély fejedelmének –, majd folytatta útját csapatai élén Szászföld legnagyobb városa,
Szeben felé. A fejedelem Szeben város közelében Ekemezõnél ütötte fel táborát, ahol fogadta Radu havasalföldi vajda követeit, akik barátságáról biztosították az új erdélyi fejedelmet, és átadták a már idézett leveleket.
Székely Mózes szerencséje ebben az idõben emelkedett a legmagasabbra, ugyanis sikerült
felszabadítania az Erdélyi Fejedelemség nagyobbik részét: Lugos, Karánsebes, Gyulafehérvár,
Kolozsvár, Enyed, Torda, Beszterce, Szászsebes, Szászváros, Dés, Szamosújvár, Medgyes és a
Székelyföld nagy része – benne Székelyvásárhely – városai mindannyian õt ismerték el fejedelmüknek. Már csak néhány jelentõsebb város: Segesvár, Szeben és Brassó nem nyitotta ki elõtte a kapukat. Nem veszített azonban csatákat a kora tavasszal megkezdõdött hadjárat óta és
egyre többen álltak pártjára az erdélyi magyarok és szászok közül is, nem beszélve arról, hogy
a székelyek túlnyomó része az õ pártján foglalt állást, akik lelkesedtek érte.
1603. június vége felé érkeztek meg Rudolf császár küldöttei – Gyulaffy László és Nyáry
Pál – a Szeben melletti Ekemezõre, ahol a békeszerzõdéssel kapcsolatos kérdésekrõl szerettek volna megállapodni. Nyáry Pál ebben az idõben a Habsburg-kézbe került Várad várkapitánya volt. Nagyon figyelemre méltó a Habsburg kormányzat legújabb követindítási ajánlata, elsõsorban azért, mert amikor tényleg egy erõs fejedelem kerül Erdélyország élére, akkor már Habsburg-párti magyarokat küldnek követségbe, mintha el lehetne feledni azt, amikor nem is olyan rég még két német biztost küldtek Erdélybe. 1602. december végén még
Johann Melart és Nikolaus Burghausen biztosokat többek között azért küldték Erdélybe,
hogy eskessék fel az erdélyi rendeket Rudolf
császár hûségére, majd bejelentették, hogy egyszerûen átveszik Erdély kormányzását. A császári biztosok kifejtették, hogy nem ismerik el
az erdélyi országgyûlés törvényhozási jogát és
Erdélyben csak a katolikus felekezetet ismerik
el, 1603. februárjában pedig már Erdélyország
teljes pénzügyi bevételeire voltak kíváncsiak és
azt szerették volna átvizsgálni.
Most, hogy Székely Mózes fejedelem vezetésével újra talpra álltak az erdélyi magyarok,
már nem német biztosokat, hanem Habsburgpárti magyarokat küldött a császári kamarilla,
mert abban reménykedett, hogy a magyarok
Szeben városa
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egymás között csak jobban meg tudnak egyezni. Rudolf császár Székely Mózest elismerte
Erdély fejedelmének. és már csak az Erdélyi Fejedelemség határaiban kellett volna megegyezni.
Rudolf császár Székely Mózesnek az Erdélyi Fejedelemség határait illetõen az alábbi, szinte ultimátumszerû javaslatot terjesztette elõ követei útján: Székely Mózes fejedelem elégedjen
meg Erdélynek a havason belüli részével, s azt olyan jogon kapja, mint a korábbi összes erdélyi
fejedelem. Erdély határait délrõl, keletrõl és északról a Kárpátok képezik. Tartozzon hozzá Erdélyhez Lippa, Jenõ, Lugos és Karánsebes várak és az ehhez tartozó területek. Váradot, Kõvárat, Husztot, s a hozzájuk tartozó területeket, illetve a Szilágyságot és Máramarost Székely
Mózes ne követelje, hanem az tartozzon (a Habsburgok uralta) Magyarországhoz. Az erdélyiek szövetséget köthetnek a törökökkel, de Magyarországgal legyenek jó barátságban és jó
szomszédi viszonyban. Gyulaffy László és Nyáry Pál, mint Rudolf császár által megbízott követek a békefeltételek között azt is leszögezték, hogy Székely Mózes kössön békét a császárpártiakkal, mert ez lenne üdvös mind Magyarország, mind Erdélyország részére. A követek javasolták a békekötést, mert úgy gondolták, hogy a harc folytatása mindenképpen a magyarság kárára szolgál.495
Ha Székely Mózes fejedelem ekkor Gyulaffy László és Nyáry Pál tanácsaira hallgat, és elfogadja Rudolf császár feltételeit, akkor minden bizonnyal megerõsíthette volna magát Erdély
trónján és tovább is uralkodhatott volna, talán még sokáig. „Nagy hiba volt tehát Székely Mózes részérõl, hogy Toldy Istvánra hallgatva a feltételeket elutasítani.”496 Sok történész és elemzõ van ezen a véleményen, de Székely Mózes azonban ezeket a békefeltételeket nem fogadhatta el, ugyanis a felajánlott Erdélyi Fejedelemség több mint egyharmadával csökkent volna
ezáltal, olyan jelentõs nagy várak elvesztésével, mint: Várad, Kõvár, Szilágysomlyó és Huszt, a
hozzá tartozó nagy területekkel az ország jelentõs megcsonkítását jelentette volna. Ilyen békefeltételek mellett nem volt más választása, mint folytatni a teljes Erdélyi Fejedelemség függetlenségének és szabadságának kivívását. Székely Mózes ugyanúgy nem egyezhetett bele az
Erdélyi Fejedelemség ilyen arányú megcsonkításába, mint ahogy elõdei: János Zsigmond, Báthory István, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond és Báthory András sem, hiszen a Habsburg
kormányzat folyamatosan arra törekedett, hogy a Magyar Királyság egykori területébõl minél
nagyobbat tudjanak bekebelezni és minél kisebb maradjon az a terület, amelyen még a magyar nemzet politikai és gazdasági törekvéseit, kultúráját, hagyományait érvényesíteni lehet.
Tholdy István, a székely hadak fõgenerálisa, akire a fejedelem is hallgatott, szintén elfogadhatatlannak tartotta Rudolf császár javaslatait, az Erdélyi Fejedelemség ilyen nagymérvû megcsonkítását. Ezen kívül még az is nyomott a latban, hogy épp ezekben a napokban érkezett
meg Kemény Boldizsár Moldvából azzal a jó hírrel, hogy Jeremia Movila vajda szükség esetén fegyveres csapatokkal kész az erdélyi fejedelmet segíteni.
A két Habsburg-párti magyar követ távozása után Székely Mózes követeket küldött Segesvár városába, hogy kérje fel a segesvári szászokat arra, ismerjék el õt Erdély fejedelmének. A segesvári szászok azonban nem voltak hajlandóak egyezkedni Székely Mózes követeivel, mert a jól megerõsített várban 500 német császári katona is ott volt, sõt a lengyel származású Kracker Szaniszlót, Basta generális fõ étekmesterét elküldték Radu Serban vajdához, hogy a titkos egyezség alapján – melyet Radu és Basta már korábban megkötött – a havasalföldi vajda fegyveres segítséget adjon a Habsburgok pártján lévõ városoknak és csapatoknak. Az udvarhelyi székelyek azonban folyamatosan gyülekeztek Székely Mózes zászlai
alá és mivel a székelyek épp Segesvár alatt kellett elvonuljanak a fejedelem tábora felé, felkérték a szászokat is a csatlakozásra. A segesvári szászoknak azonban eszük ágában sem
volt, hogy Erdély törvényesen megválasztott fejedelmét támogassák, aminek az lett a következménye, hogy a székelyek megtámadták a segesvári szászokat. Érdekes szász szemmel is
nézni az események folyamát, hiszen a szász krónikaíró, Georg Krausz a székelyeket egyenesen ellenségnek nevezik. Ismert az a magyar mondás, hogy engedd be a tótot és kiver a
házadból. „Június 19-én a székely ellenség lejött a város fölöttrõl és elhajtotta a tehéncsor287
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dát. Midõn ezt a polgárok látták, minden rend nélkül kisiettek a városból, hogy a zsákmányt
az ellentõl visszaszerezzék. Mikor már igen sokan kint voltak Fejéregyháza felé, a székelyek
nagy tömegben rájukrontottak, megtámadták õket, a folyóviz mellé szoritották, és mintegy
60 polgárt a Hatlerhíd mellett agyonütöttek. A mieink ugyanis gyalogosan nem tudtak mind
elmenekülni a lovasok elõl; néhányan mégis a legközelebbi erdõbe szökhettek. A holtakat a
városba vitték és tisztességgel eltemették, mint akik a hazáért adták életüket. A város meggyászolta a bátor ifjak váratlan pusztulását. A mieink se voltak restek, betörtek az ellenség
birtokaiba, s jószágukat is elhajtották.”497 Azt is láthatjuk, hogy több száz éves együttélés
után is a szászok Szászföldet hazájuknak tekintették, de mindjárt elfeledkeztek a hazáról,
amikor Magyarországot vagy az Erdélyi Fejedelemséget kellett volna hazájuknak tekinteniük, ugyanis a XVI. században e területek lakosainak túlnyomó többsége a magyar és a székely néphez tartozott. A magyarok és amúgy a magyarul beszélõ székelyek is hazájuknak tekintették Erdélyt. Ekkor fel lehet tenni a kérdést, hogy miként lehet ugyanazt a területet úgy
felfogni hazának, hogy egyik esetben a magyarok hazája, a másik esetben csak a szászok hazája ez a terület. A szász krónikaíró is nagyon jól tudta, hogy Erdélyország három nép hazája a középkorban, a magyarok, székelyek és szászok hazája. E három nemzet uniójára alapult az Erdélyi Fejedelemség. Késõbb egy negyedik nép is megjelent, a Havasalföldrõl, illetve Moldvából betelepedett románok népe is, habár Székely Mózes életében ezeknek a száma még elég csekély volt. Az erdélyi szászok egy jelentõs rétege folyamatosan az ország alkotmányos rendjével szemben a Habsburgokat támogatta, és ebben az idõben is – hogy a
sportban használatos kifejezéssel éljek – folyamatosan azért drukkolt, a törvényesen megválasztott fejedelem ellenében bárkit támogatott, aki nem a független és önálló Erdélyi Fejedelemség megmaradását akarta. Ebbõl a meggondolásból támogatták Radu Serban havasalföldi vajda törekvéseit is.
Radu Serban vajda, habár elõzetesen már hûséget esküdött Székely Mózesnek, alattomban valójában újból jelentõs seregeket indított el Rácz György és Merza vezetésével Erdély
megtámadására. A havasalföldi seregek közeledésének hírére Székely Mózes újból elküldte
Szalánczy László és Kásztróczy Istvánt, emlékeztetve Radu vajdát a hûségesküjére, de a ravasz havasalföldi még ekkor is égre-földre esküdözött, hogy õ mindenképpen hû Erdély fejedelméhez, sõt még három bojárt is küldött kezesként bizonygatni békés szándékát, de az
ígért kezesek csak nem akartak megérkezni. E hírek hallatára Székely Mózes követeket küldött a háromszékiekhez, abból a célból, hogy bírja rá õket is arra, hogy álljanak a törvényesen megválasztott fejedelem oldalára, de a segesváriak e követeket elfogták és átadták Segesvár német parancsnokának, Hans Coppának. Coppa parancsnok a követeket kegyetlen
módon megkínozta, egyeseknek a kezét, míg másoknak a fejét vágatta le.
Székely Mózes amint megtudta, hogy Havasalföldrõl Rácz György és Merza kapitány vezetésével intervenciós csapatok törtek Erdélybe, akik Bedõ István Habsburg-párti székelyeivel akarnak egyesülni, Makó Györgyöt és Imecs Mihályt a barcasági Rozsnyó felé indította
székely hadak élén, akikhez még csatlakozott Rhédey Ferenc magyar lovasokkal, illetve
Kazi merza, Ali merza és Balad zultán 3000 lovas és 500 gyalog tatárjával.
Makó György, Imecs Mihály és Rhédey Ferenc székely és magyar fegyveresei, illetve a
külföldi fegyveresek az elsõ nap, 1603. július 5-én Szebentõl Földvárig nyomultak elõ, míg a
havasalföldiek és velük egyesült háromszéki Habsburg-párti székelyek szintén Földvárig vonultak elõre, de mivel ott vizenyõs és sáros volt a talaj, valamint a táborozáshoz sem tudtak
nekifogni és közben beesteledett, ezért visszavonultak Höltövényig és ott szálltak meg. Ezen
kívül azért is vonultak tovább dél irányba, mert információik szerint további havasalföldi
fegyveresek indultak Erdélybe Székely Mózes fejedelem ellen. A fejedelem csapatvezérei
ezt a taktikai visszavonulást úgy tekintették, mint az idegen betolakodók és a velük egyesült
császárpárti és háromszéki székelyek csapatainak megfutamodását, ezért másnap abban a
hiszemben, hogy az ellenség elmenekült, nagy gyorsasággal haladtak Rozsnyó felé. Székely
Mózes seregei július 6-án Kereszténysziget vagy másképpen Keresztényfalva és Rozsnyó kö288
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zött találkoztak a Radu vajda és Rudolf császár hûségén maradt csapataival. Az összeütközés elkerülhetetlenné vált. Székely Mózes tapasztaltabb katonái közül egyesek azt tanácsolták, hogy meg kellene várni a fejedelem nagyobb számú fegyvereseit, de mások ezzel nem
értettek egyet, fõleg a fiatal és harcias Imecs Mihály tüzelte fegyveres összeütközésre az erdélyieket. Imecs ékesszóló buzdító beszédének meg is lett a hatása, úgyhogy a többség úgy
döntött, meg kell ütközni az Erdélyi Fejedelemség ellenségeivel. Keresztényfalva és Rozsnyó közötti téren a két sereg keményen összecsapott. A szemtanúk elbeszélése szerint olyan
heves volt az ütközet, melyre nem nagyon volt példa már régóta. Míg egyik oldalon Székely
Mózes bátor székely kapitányai vezetésével székelyek, illetve Rhédey Ferenc erdélyi magyarjai, továbbá a mellettük harcoló török és tatár katonák, a másik oldalon havasalföldiek,
Radu vajda magyar és rác zsoldosai, illetve a háromszéki császárpárti székelyek álltak. A heves csatában elõször lõfegyverekkel kezdték a harcot, puskákkal és íjakkal lövöldöztek egymásra, amikor elfogyott a puskagolyó, a Rudolf-párti magyar hajdúk, rácok és székelyek golyóbis helyett a tatárok nyilait összeszedve, a tollak nélküli nyílvesszõket puskával lõtték vissza. „Rácz György jól szemmel tartotta a dolgok menetét, szembefordult a székelyekkel,
megtámadta õket; a székelyeket megverte, de ezek következõ nap újból szerencsét próbáltak, ez azonban ismét ellenükre volt; megint csak kemény vereséget szenvedtek Rácz
Györgytõl. Imecs Mihály és Makó György elestek a csatában, fejüket a vett gyõzelem jeléül
Raduly vajdához küldötték; sok nemes is esett el ott.”498 A véres kézitusában sok székely és
magyar, meg más nemzetiségû ember veszett el mindkét oldalról. A véres csatában elesett
az ifjú Imecs Mihály és a tapasztalt Makó György is. Makó György eleste nagyon lehangolta a még küzdõ erdélyi katonákat, a további ellenállás megszûnt, ugyanis a serege szétszéledt. Mintegy 1500 székely és magyar fegyveres halt meg csak a Székely Mózes oldalán harcoló katonák közül. Makó György halála nagyon lehangolta az erdélyieket, hiszen Makó
György, Székely Mózessel együtt már Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király idején 1576-tól együtt harcolt elõször a gdanszkiak, majd Rettegett Iván cár orosz katonái ellen egészen 1582-ig, míg sikerült a teljes Lengyelországot és Litvániát felszabadítani az oroszok elnyomása alól. Makó ezt követõen kitûnõen harcolt 1594-tõl kezdve a törökök ellen
nagyon sok csatában.
Székely Mózes csapataival szintén Brassó felé vonult elõre és épp az apácai erdõn haladt
át 1603. július 6-án, amikor hírvivõi meghozták a szerencsétlen kimenetelû csatáról szóló híreket. A vereség mindenkit ledöbbentett, de magában a fejedelemben is aggodalmat okozott, ugyanis ekkor szenvedte elsõ vereségét az Erdélyi Fejedelemség függetlenségért és szabadságáért indított hadjáratban. A hír hallatán sokakban a levertség mutatkozott az eddigi
hõsies helytállás helyett, ugyanis Székely Mózes gyõzhetetlenségi nimbusza szétfoszlott a
székely és magyar katonák lelkében. Magát a fejedelmet azonban nem olyan fából faragták,
hogy megijedjen bármilyen nehézségtõl, ezért a csatavesztésrõl szóló rossz hír után is folytatta az elõnyomulást az idegen ellenséges csapatok felé. Apácáról a fejedelem serege
Höltövényig vonult még aznap, ahol letáborozott. Székely Mózes csapataival 1603. július 8án már a Brassó melletti papírmalomnál ütött tábort, ahonnan követeket küldött a brassói
szászokhoz, illetve Bethlen Gábor, Borbély György és Nagy Albert csapatvezérekhez. A
brassói szászokkal viszonylag hamar sikerült megállapodnia, ugyanis a brassóiak Székely
Mózest egyértelmûen elismerték Erdély választott fejedelmének, sõt segítséget is nyújtottak
a közös ellenség elleni küzdelemben. A brassóiak 1603. július 13-án jelentõs mennyiségû
fegyvert és lõszert biztosítottak Székely Mózes csapatainak, sõt maguk is küldtek 200 saját
fegyvereset a papírmalom melletti táborba. Bethlen Gábor ebben az idõben Dévánál táborozott jelentõs létszámú seregek élén, pestesi Nagy Albert Désnél állt magyar és lengyel seregek élén, míg az öreg Borbély György Török Bálinttal együtt Gyulafehérváron volt. Ezekrõl az eseményekrõl Orbán Balázs, a székelyek egyik legnagyobb alakja az alábbiakat jegyezte fel könyvében, amikor a Székelyföld leírása után a szomszédos Barcaság ismertetésénél, külön címszó alatt, az alábbiakat írta: „Székely Mózes a régi papirmalomnál. Basta
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rémkorához térünk vissza, midõn a Mihály vajda és Basta által kipusztitott Erdély megmentésére e kor legnagyobb höse: Székely Mózes, mint kinevezett fejedelem ragadott fegyvert.
Mig õ Erdély nyugati részét tisztitá az ellentõl, addig Basta szövetségese: a vad RádujSzerbán vajda beütött a Barczaságra, s Rosnyónál az ellene küldött Imecs és Makó vezérlete alatti székely csapatokat szétszórta.”499 Azt is látnunk kell azonban, hogy a brassóiak Székely Mózes fejedelemhez való hûsége is több ponton sántított. Épp Orbán Balázs az, aki alaposan tanulmányozva a brassóiak 1603. júliusi hozzáállását Erdély törvényesen megválasztott fejedelméhez, megállapította, hogy ha a brassóiak a tétovázás helyett szívvel, lélekkel
Székely Mózes pártjára álltak volna, akkor a 150 darabont katona és az olasz Fiota tûzmester (tüzérségi mester) mellett sokkal több katonát kellett volna adjanak. Brassó városa és
környéke ebben az idõben már meghaladta a 80.000 fõt, ezért könnyûszerrel ki tudtak volna állítani akár 10.000 katonát is, állítja Orbán Balázs.500 Véleményem szerint a 10.000 fegyveres kiállítása nagyon túlzó, még abban a korban is, hiszen az egész Székelyföld székelyei
is megközelítõleg 30-35.000 katonából álló sereg felállítására lehettek képesek, de csak abban az esetben, ha egy általános mozgósítás esetén egy azonos oldalon gyûltek volna össze.
A brassói szászokról azonban tudni kell azt, hogy többségük nem is akart katonáskodni, mivel fõleg iparosok és kereskedõk voltak, s ha már mindenképpen katonára volt szükség, inkább szívesebben fogadták fel a székelyeket, akiket fizetett katonaként saját maguk helyett
állítottak ki. Abban persze minden bizonnyal igaza van Orbán Balázsnak, hogy Brassó városa is inkább „két tarisznyás” (most úgy mondanánk, kétkulacsos) politikát folytatott, mert
igaz, hogy maga a város bírója, Michael Weis is Székely Mózes táborába sietett és hûségérõl biztosította, ugyanakkor pestisjárványra hivatkozva a kapukat nem nyitották ki, a 150200 darabont helyett bizonyára akár 1000 katonát is ki tudtak volna állítani.
A Velencei Köztársaságból a Vatikánnak küldött, 1603. július 12-i feljegyzés szerint, egy
Szatmáron kelt levél alapján úgy tudják, hogy Radu ªerban vajda csapatai – akik Basta németjeinek hadjáratát támogatják – megtámadták Erdély déli és nyugati területeit és felégették Karánsebes és Lugos külvárosait. Ebben az összefüggésben megemlítik azt, hogy Székely Mózes a havasalföldiek támadásának kivédésére behívta a törököket Erdélybe:
„Radulo Vaivoda habbi preso ed abbruggiato Lugos et li borghi di Caransebes, e che Zachel
Moyses haveva mandato a dire per le tre compagnie d’Alemani al Basti, che essendo lui
stato chiamato dai Transilvani”. Ezenkívül még arról is tudósítanak, hogy Székely Mózes
nagyon nemes módon viselkedett a császári csapatokkal szemben, amikor ezek a csapatok
Kolozsvárról Magyarországra kellett menjenek, ugyanis a visszavonulásuk folyamán a németeket a fejedelem csapatai elkísérték, azért, hogy nehogy valamilyen bántódásuk legyen.501 Ezzel az elõbbi hírrel szemben azonban egy kissé ellentmond a velencei udvarból
1603. július 26-án keltezett feljegyzés, melyet a Vatikánnak küldtek az erdélyi és a bánáti
eseményekkel kapcsolatosan. Ebben a feljegyzésben többek között arról tudósítanak, hogy
míg az erdélyiek fogságba ejtették és bebörtönözték Capriolo grófot, akit nem akarnak a
prágai udvarnak átadni, Lugos vára pedig Székely Mózes csapatai kezébe került. Gróf Henric
Duval, Dampierre ezredes, aki Lippa várának
kormányzója, nem tudta megvédeni Lugos várát, ugyanis Eösi Péter kapitánya, gyanús körülmények között átadta a várat a Székely Mózes
oldalán harcoló katonáknak, sõt az erdélyi nemesek is az õ oldalán vannak: „la nobilta
Transilvana separatamente si raddunava, ne si
sa il suo disegno, dubitandosi che va di a trovar
Moyses.”502 Az erdélyi magyar nemesek mellett
Székely Mózesnek 6 ezer török és tatár katonája van, akik ki akarják ûzni Erdélybõl Basta csaSegesvár
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patait. A Székely Mózeshez igyekvõ székelyeket Cappa kapitány (Segesvár mellett) meglepetésszerûen megtámadta és mintegy 600 székelyt levágtak. Basta generális arra vár, hogy
újabb erõsítéseket kap Sziléziából, ahonnan 1500 újabb lovas katonát fog kapni, de ezen kívül Radu vajdától és 4000 császárpárti székely katonától is segítséget remél.
Székely Mózes 1603. július 14-én kapott hírt arról, hogy Giorgio Basta generális is megindult a császárpárti csapatai élén Erdélyország ellen és már Majtényhoz közeledik. Ekkor
döntötte el a fejedelem, hogy Gyerõfy Jánost, Kolozs vármegye fõispánját és Kolozsváry Jánost, az erdélyi közügyek igazgatóját elküldi Magyarországra, majd Rudolf császárhoz egy
békeszerzõdés elõkészítéséhez szükséges békeajánlattal. Az Erdélyi Fejedelemség és Rudolf császár közötti békeszerzõdés feltételeit Székely Mózes hét pontban foglalta össze.
Ezeknek a békeajánlatoknak a lényege az volt, hogy Székely Mózes fejedelem beleegyezett
abba, hogy Várad és Huszt várai, a hozzá tartozó területekkel együtt a Habsburg Birodalomhoz tartozzanak, sõt ha már annyira ragaszkodnak a szilágysági területhez, még ezekrõl
is hajlandó lemondani.
Az Erdélyi Fejedelemség és a Habsburg Birodalom között azonban nem tudott létrejönni a békeszerzõdés, ugyanis Radu ªerban havasalföldi vajda 1603. július 15-én már bevonult
az erdélyi Zernyestre. Radu ªerban személyes megjelenésével nyilvánvalóvá vált, hogy a vajda az eddigi hûségesküt azért tette le és a tárgyalásokat is csak azért folytatta, mert meg
akarta téveszteni Székely Mózest, hogy ne tudjon megfelelõen felkészülni az ország megvédésére. Színlelésbõl ugyan még az utolsó pillanatban is azt hajtogatta, hogy nincs támadási
szándéka, sõt kisebb zendüléses színjátékot is szervezett, mintha kényszerítve lenne Erdélyország megtámadására, de ekkor már elkerülhetetlenné vált a fegyveres összecsapás.

XVIII. Erdély Mohácsa,
a végzetes brassói csata

S

zékely Mózes fejedelemnek a brassói régi papírmalom melletti táborában 4000 magyar
és székely lovas katonája mellett ott volt Rhédey Ferenc 300 magyar katonájával, illetve Kazi merza, Ali merza és Balad zultán 3000 lovas és 500 gyalog tatárjával. Közben
megérkezett Bethlen Gábor is mintegy 700 fõbõl álló, fõleg erdélyi magyar nemesekbõl álló
csapatával, így Bethlen és Rhédey összesen több, mint 1000 fõre rúgó válogatott fegyvereseivel
bevonult a Brassó melletti katonai táborba, sõt még ezt követõen is érkezhettek magyarok és
székelyek a táborba, ugyanis Szamosközy István 6–7000 magyar és székely fegyveresrõl beszél
könyvében. Székely Mózesnek ekkor megközelítõen 9.500–10.000 harcosa volt. Vass Miklós véleménye szerint is „Radul seregét 17.000-re és a Székely Mózesét 10.000-re tehetjük.”503 A brassóiaktól kapott ágyúival és más fegyvereivel Székely Mózes a tábort jól megerõsítette és az
egész tábort szekérsánccal körbevetette. Ebbe a szekerekkel megerõsített szekérvárba várta a
fejedelem azokat a magyarokat és székelyeket, akik készek voltak harcolni a független és szabad Erdélyi Fejedelemség fennmaradásáért, akik akár életük árán is meg akarták védeni Erdélyország alkotmányos rendjét, amely hosszú távon is biztosíthatta volna az ország nemzeteinek megmaradását. Székely Mózes elképzelése, miszerint az erdélyi magyar sereget szekérvárba zárta, véleményem szerint nem éppen a legmegfelelõbb taktikai megoldás volt, a kor hadi
vállalkozásaiban sem, de mivel nem vagyok sem hadtörténész, sem pedig képzett katona, ezért
semmiképpen nem tudok pálcát törni a székely fejedelem hadászati tervezése fölött.
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Az elég bõbeszédû Szamosközy István a brassói csatáról olyan történetet tár elõ, ami
sok helyen inkább írói képzeletének szülötte, mint a történelmi események valóságos menetét tükrözõ krónika, ugyanis azt állítja könyvében, hogy Székely Mózes és Radu ªerban havasalföldi vajda a csata megkezdése elõtt követei útján hosszas tárgyalásokat folytatott. Szerinte Székely Mózes „elküldte hát Raduhoz Halmágyi Istvánt [aki 500 székely katonának
volt a parancsnoka] és vele két brassói polgárt, és kérte, hogy haladéktalanul hagyja abba az
ellenségeskedést, és nyilvánítsa ki õszinte szándékait, mivel itt nincs helye a színlelésnek, és
tekintélyével fékezze meg katonáinak megátalkodott erõszakosságát. Ilyen fontos ügyet
nem a katonák kénye-kedve szerint kell intézni. Méltatlan volna, ha ilyen horderejû dolgot
azoknak tetszése szerint kellene irányítani, akiknek az engedelmeskedés és szófogadás a kötelességük, nem pedig az, hogy feltételeket szabjanak és törvényeket írjanak elõ a fejedelemnek. Akár békét, akár háborút akar, õ egyképpen fogadja mindkettõt: amilyen lélekkel
kötik a békét, úgy tartja is meg, amilyennel a háborút kezdik, úgy fogja viselni.”504 Bizonyára Székely Mózes elküldhette Halmágyi Istvánt Radu vajdához, próbáljon megegyezni abban, hogy fejezze be az ellenségeskedést az Erdélyi Fejedelemséggel, de fenti szöveg szavahihetõségét azért is megkérdõjelezhetjük, hiszen Radu Éerban egyértelmûen Habsburg Rudolf kreatúrája volt, ugyanis a császár pénze és zsoldosai nélkül még Havasalföld trónjára
sem kerülhetett volna. Még ennél is sokkal valószínûtlenebb az a történet, hogy Radu vajda
tulajdonképpen meg szeretett volna egyezni Székely Mózessel, csak ebben az egyezkedésben megzavarta õt a császárpárti székelyek és rácok lázongása, akik meghallva, hogy a vajda az erdélyi fejedelemmel akar egyezkedni, fellázadtak és szinte meglincselték a függetlenségpárti székely Halmágyi Istvánt, aki a békeközvetítéssel próbálkozott.505
A barcasági Rozsnyó irányából Brassó felé elõrevonuló Radu Serban havasalföldi vajda havasalföldiekbõl, magyar és rác hajdúiból, illetve császárpárti székelyekbõl álló serege mintegy
17.000 fõnyi fegyverest tett ki. A jelentõs túlerõben lévõ Habsburg-párti seregek 1603. július 17én megtámadták Székely Mózes Brassó melletti szekérvárát. Radu vajda a támadó serege középsõ részére, melyet személyesen vezetett, mintegy 6000 katonát vezényelt, akiket
Vidombáknál állított csatasorba. Az erdélyi fejedelmet támadó császárpárti katonák balszárnyát a két Merza nevû havasalföldi vezette, akik Feketehalom irányában helyezkedtek el, a balszárnyat az erdélyi fejedelmi udvarban árvaként felnövõ Rácz György irányította.
Radu vajda a csata megkezdése elõtt portyázó lovasokat küldött szét, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy mekkora tulajdonképpen Székely Mózes serege, nincsenek-e rejtett tartalékai vagy nincsenek-e elrejtve valahol még más seregei a fejedelemnek. Amikor megbizonyosodott arról, hogy a fejedelem mellett nincsenek rejtett tartalékok, támadást vezényelt a
szekérvárba zárkózott erdélyiek ellen. Székely Mózes a szekértáborból sûrû ágyútûzzel lövette az ellenséges katonák lovas rohamát, de Radu vajda lovas katonái az ágyúzásra válaszul leszálltak lovaikról és gyalogosan folytatták az ostromot a szekérvárban harcoló erdélyiek ellen. A fejedelem maga lelkes beszédében harcra tüzelte katonáit és mintegy 25 ágyújával keményen lövette az ellenséget. A tüzérség vezénylõje
épp a napokban Brassóból érkezett Fico olasz tüzérmester volt. „A lövõ szerszámmal biztatják vala Mózest – írja a csatában részt vett Mikó Ferenc –, hogy
avval az ellenséget visszaverhetjük, s táborunkat meg
nem bonthatja. De azzal meg nem rettentetvén az ellenséget, bátorsággal reán jöve, és mi, kik bésánczoltuk volt magunkat, sem elõ, sem hátra nem futhatván, nekünk gyalogunk is csak hatszáz lévén, az
ellenségnek feles: itt nem viadalnak állapotja, hanem a sánczokban elrendelt seregeknek megbomlása lõn; senki emberségét nem mutathatta.”506
A nagy erõkkel támadó Habsburg-párti katonák
Brassó
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ellen Székely Mózes részben a szekérvárban elhelyezkedõ serege foglalt hadállást, akik sûrû ágyútûzzel feleltek az ellenség rohamaira. Ha fenntartásokkal is kezeljük Szamosközy István regényes elbeszélését a végzetes brassói csatáról, hiszen, amint már többször is meg kellett állapítanom Szamosközy elfogultságát általában a székelyekkel és különösen Székely
Mózes fejedelemmel, valamint a független és szabad Erdélyi Fejedelemséggel kapcsolatosan, mégis az õ szavait fogom idézni hosszabban e véres csatáról, hiszen talán õ tudja megfelelõen érzékeltetni ezt a kegyetlen harcot: „Elsõnek Deli Markó, ez a vitéz és vakmerõ rác
ifjú tört elõre gyalogosaival a sûrû ágyútûzben és golyózáporban, hogy az egymáshoz erõsített szekereket szétszakítsa. Elõkapták szekercéiket, fejszéiket, tölgyfa karóikat, mindenféle szerszámukat, hogy a szekerek védõsáncát lerombolják, a védõket elborítsák, ûzzék,
viszszaverjék. Mások, a könnyû fegyverzetûek, átugráltak a szekereken, megint mások a kerekeket verték ki vagy törték össze, a kötelékeket tépték-szaggatták, közben sebeket osztogattak és kaptak. Körülvették a tábort, és más helyeken is megpróbáltak behatolni. Belülrõl
is ki-ki szembeszállt az õrjöngõ rohammal, igyekezett elhárítani a támadó ellenség csapásait. Kölcsönösen buzdították egymást, és – amint válságos helyzetben történni szokott – miközben mindnyájan tanácsokat osztogattak, egyszerre sodródtak mindnyájan a veszedelembe. Mózes pedig hol erre, hol arra száguldozott derék lován a védõk sorai között, minden
veszélyben, és kezével, szavával, példamutatásával figyelmeztette a szekérsánc körül harcolókat kötelességükre, közben ügyet sem vetett a háború kockázatára. Sokáig eldöntetlenül
tombolt a harc, szinte az volt a látszat, mintha a szerencse hosszasan mérlegelné és habozna, hogy melyik fél javára hajoljon. Végül azonban Radu emberei, miután állatok közt sem
szokásos vadsággal szörnyû vérengzést hajtottak végre, a szekerek kötelékeit és összeerõsítéseit erejük teljes megfeszítésével, több helyen is nagy szélességben szétverték, utat törtek
maguknak, és a rést egyre jobban tágították. A résen aztán ellenállhatatlan erõvel nyomult
be a rohamozó sereg, és Mózesnak mintegy ketrecbe zárt […] csapatait kedve szerint kergette, vágta, kaszabolta, a védõkre zúdítva mindazt, amire csak fegyveres õrültek képesek.
Legkíméletlenebbül a hosszú és hegyes lándzsákkal kegyetlenkedtek, mert ha egy lándzsát
az összeverõdött tömegbe nyomtak, egyetlen döféssel két-három áldozatot is felnyársaltak.
Mózes emberei tehát eleinte csak futkostak, hátráltak, majd mint karámba zárt, […] egymás hegyére-hátára zsúfolódtak, lovaikkal egymást gázolták, sûrûn összegabalyodtak, és az
ellenség rohamától és saját maguk erõfeszítésétõl tipródtak, morzsolódtak, földre terültek,
sem testi, sem lelki erejük, sem fegyverük nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy megállhassanak. Össze sem foghattak, szét sem válhattak, mindenki ott lehelte ki lelkét, ahova éppen sodródott. Az öldöklést az õrjöngés, az õrjöngést a harag, a haragot a gyûlölet szította
és fokozta. A kegyetlenkedésre kellõ alkalmat biztosított a hely, ezt csak növelte a tömeg,
tüzelte a biztatás, még bõszebbé tette a bosszúállás vágya: a halomra gyilkoltak tömegét csak
tetézte az, hogy mennyit le kell még gyilkolniuk! Hogy milyen méreteket öltött a kegyetlen
mészárlás, a gyõztesek barbár dühébõl gondolhatjuk. Mindazt, ami a nemességbõl és a katonai rendbõl Báthori Zsigmond szörnyû öldöklése, a sûrûn pusztító háborús csapások és
Erdély egyéb gyászos emlékû eseményei után megmaradt, a kegyetlen végzet itt most mind
egyetlen közös sírgödörbe, az egész ország sírjába taszította, és az áldozatokkal együtt Erdélyt is a romok alá temette. A rácok, vlahok és székelyek csak arra gondoltak, micsoda
pusztítást végeztek a magyarok honfitársaik közt, amikor a zsarnok Mihályt kiûzték Erdélybõl. Úgy gondolták, hogy ez a gyõzelem kellõ alkalmat szolgáltat az akkori szenvedés megtorlására, így tehát mindazt, amit csak a fékevesztett indulat és az idõ múlásával az emberek szívébe gyökerezett gyûlölet bosszúként kitalált, régóta készenlétben tartott fegyvereikkel százszorosan tetézve mérték a legyõzöttekre. És amint belsõ meghasonlások esetében ez
már szokásos: úgy gondolták, elég, ha a zsákmányt tartják meg, hogy egymás közt felosszák;
a legyõzötteket az utolsó szálig kiirtották, hogy ne maradjon senki, akirõl azt mondhatnák,
megkönyörültek rajta.
Bektas pasa, akirõl elmondtuk, hogy tatárjaival és törökjeivel a szekértáboron kívül, Mó293
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zes csapataitól külön szállt táborba, meg sem kísérelte a fegyveres összecsapást, hanem mikor társa csatavesztését látta, õ maga is inkább cserbenhagyta Mózest, akitõl a szerencse
már amúgy is elpártolt. Elmenekülése elõtt megüzente Mózesnak, hogy inkább saját életének megmentésére gondoljon, ne a reménytelen csatára, és amíg lehet, ragadja meg az alkalmat: próbáljon menekülni vele együtt. Mózes azonban kijelentette, hogy nem csatlakozik
hozzá, hiszen harcolni jött, nem azért, hogy elfusson. Azt válaszolta neki, hogy hazájának szentelt életét hazájával együtt óhajtja elveszíteni. Bektas erre gyorsan futásnak eredt és végül is át
tudott kelni az Olt folyón, ott, ahol jött. Ezután Brassó és Szász sebes határán át ijedt futással a Vaskapu felé vette útját. Át is kelt rajta, majd Karánsebes mellett elhaladván elérte Temesvárt. Mózes, miután hiába próbált szembeszállni a végzettel, amikor a szétszakított szekérsáncon keresztül hátul út nyílt elõtte, a tömegmészárlás kellõs közepébõl [átugratott a
szekérváron], és gesztenyebarna színû lován Brassó felé vágtatott. […] Rácz György honfitársainak csapatával utána eredt, és utol is érte, majd gyõzteshez illõ fenyegetések közepette, magabiztos hangon felszólította, hogy adja meg magát. Mózes – méltóságára emlékezvén
– elhatározta, hogy nem fog aljasabb lélekkel meghalni és Erdélynek búcsút mondani, mint
ahogy megszerezte, és végsõ harcra szánta el magát. Úgy gondolta, egyáltalán nem mindegy,
hogyan esik el, azt felelte tehát, hogy bátor férfi módjára csakis az életét adja. Hogy pedig
úgy ne lássék, mintha lanyhább volna tettekben, mint szóban, megragadta vasbuzogányát,
amelyet mindig magával hordozott, és azzal akarta éppen kivédeni ellenfele vágását, amikor
egy Pana nevû görög (a görögök manapság így mondják a Pált), Radu vajda szolgája, egy
puskagolyóval a háta közepén eltalálta. Mihelyt lezuhant lováról, Rácz György azon nyomban odarohant, és kardjával mindjárt úgy, fektében levágta a fejét. A fejet nemsokára beküldték Brassóba, hogy a bizonyságot látva senki se reménykedjék többé Mózesban. A brassóiak, amint meggyõzõdtek haláláról, a reménykedésbõl egyszerre reménytelenségbe zuhanva rettenetesen megdöbbentek. A fej késõbb lenyúzott bõrét kóccal tömték ki, úgy tûzték ki – a katonák így szokták – Fogaras várának bástyafokára, ahol azután az enyészet martaléka lett. A bõrétõl megfosztott koponyát a piacon állították ki közszemlére, itt is hevert
sokáig sárral meghajigálva, mocskosan, csak késõbb mentette meg az ellenség csúfolódása
elõl Weiss Mihály városi fõbíró: a kertjében egy kis gödröt ásott, és oda temetette.”507
Más krónikások egy kissé árnyaltabban írják le a végzetes brassói csata történetét. Mikó Ferenc háromszéki székely krónikás olyan részleteket emleget fel, amelybõl meglátszik az, hogy
maga a fiatal krónikaíró, aki élve szabadulhatott meg a csatából, keményen harcolt a székely fejedelem oldalán. E krónikás szavai habár nem olyan szép és gyönyörû reneszánsz körmondatokba vannak foglalva, mint Szamosközy leírása, mégis olyan fontos részleteket tartalmaznak,
amelyeket érdemes bõvebben idézni: „Mojses a lövõ szerszámoknál, ott forgolódott – írja a krónikás – mindaddig, míg lehetett; õ mondogatta: lõdd e sereget, vagy ama sereget! Végre, mikor
látta volna, hogy a brassai kétszász darabont, kik a taraczkok mellett voltak, nem állhatják a sok
lövést, és már az egész tábort körülveszik a Ráduly vitézi: Mojses Bogáthy Miklóssal és háromvagy negyedmagával egy szekér rúdján általugratott a lovával, de a ló lába a szekérrudba megakad, úgy, hogy nehezen verekedhetik által; Bogáthy Miklós általugratja, és eligazodnak egy felé. Eztet mikor eszekbe vették volna az oláhok és ráczok: utána rándulnak Mojsesnek és
Bogáthynak, de nem mehetnek sokat, hanem egy vizfolyás mellett elérik õket. Volt Mojsesnek
szolgája egy kadicsfalvi, Nagy János; ez, midõn látta volna, hogy egynéhány kópjások jõnek
utanok: igen emberül forgolódott, sok ideig vagdalkozott velök, és tartóztatta õket, úgyannyira, hogy ha csak öt vagy hat lett volna is olyan Mojsessel, elszaladhatott volna Mojses. Végre
ezt levágták és Mojsest kezdék érdekni [támadni], úgy egyszersmind vágnak sokan. Kicsoda sebesítette légyen meg elõször? Bizonytalan; de bizonyos, hogy Mojses harczot állott nekik, elõször botot [buzogányt] ragadván, egy oláhot, ki közelebben érdekli [támadja] vala, úgy üte
agyon, hogy a szeme a fejébõl egy félarasznyira kiugrott; másikhoz azon botot hajtja, azután hegyes tört vonszan; mikor úgy harczolna, puskalövés esik rajta, de hol találták légyen? Nem tudják; harmadszor kópjával öklelik által, és így esik le. Azon harczon Bogáthynak nagy seb esik a
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fején, Mojses mellett, melyben meg is halt azután Brassóban”508 Más krónikások szerint Székely
Mózest nem a havasalföldiek, hanem saját vértestvérei, a csíki székelyek ölték meg, mégpedig
egy Katona Mihály nevû Habsburg-párti gyalogos, aki hátulról szúrta le kopjával, mely tettért
busásan megfizettek neki. A csíkszentmihályi Katona Mihálynak a gyilkos öklelést végzõ, a fejedelmet hátulról támadó gyalogos székelynek Rácz György ugyanis a lova fején lévõ turbánt
adta. Nagy Szabó Ferenc szerint minden bizonnyal „abban nem patkószeg volt, úgy kell hinni”,
vagyis a székely fejedelem gyilkosát tettéért jól megfizették. A Szamosközy István által emlegetett másik fejedelemgyilkos neve Pana, vagy teljes nevén Pana Greco, havasalföldi görög ember volt. Nagyon szomorú, hogy a csíki és a háromszéki székelyek egy része, akiket megtévesztett Rudolf császár ígérgetése, a székely fejedelem ellen harcoltak, veszélyeztetve ezáltal a magyar nemzet utolsó mentsvárát, a független Erdélyi Fejedelemséget. Természetesen a csíki és a
háromszéki székelyek közül is számosan harcoltak Székely Mózes oldalán, hiszen ha megvizsgáljuk az elesett hõsök neveit, ezek között sok csíki és háromszéki nevet is találunk.
Ilyen körülmények között vesztette életét az Erdélyi Fejedelemség egyetlen székely fejedelme, az udvarhelyi születésû siménfalvi Székely Mózes. A csatában harcoló, de életben
maradt Mikó Ferenc, a feledhetetlen hõs, a székely fejedelemrõl ezeket jegyezte fel: „Itt veszett el maga is a szegény Székely Mózes, eleget téve életével, vérének kiomlásával édes hazájához való szeretetének.”509 A Brassó melletti kegyetlenül véres csatában a székely fejedelem mellett az erdélyi magyarok és székelyek legjobb fiai pusztultak el, ami miatt ezt a véres ütközetet Erdély Mohácsának nevezték el. Itt olyan kiváló emberek pusztultak el, mint:
Apaffi Farkas, Kemény János (a késõbbi azonos nevû, szintén tragikus körülmények között
meghalt fejedelem nagyapja), Toroczkay László fejedelmi tanácsosok, Sükösd István,
Harinai Ferenc, Kornis Miklós, Kornis Zsigmond, Kornis Farkas, Szentpáli János, Kendeffy
Gábor, Kendeffy István, Toroczkay Mátyás, Alárdy Gáspár, Dániel Ferenc, Tomori István,
Cserényi László, Lázár György, Kabós Ferenc, Nyujtódy György, Bikali János, Kálnoky János, Óváry István, Óváry Sámuel, Aszalai Mátyás, Daczó János, Bodoni János, Tötöri János,
Jankó Miklós, Apor János, Henter Benedek, Henter Gáspár, Tompa János, Tompa István,
Bodor Péter, Bodor Lõrinc, Boér Balázs, Szilvásy András, Szigeti Pál, Balázs András és még
sokan mások, kiknek a nevét nem jegyezték fel a krónikások. A csatában elesettek mellett
fogságba estek Tholdy István, Bogáty Miklós tanácsosok, Kendy István, Mikola János,
Kamuti Balázs, Alia Farkas, Vajda Miklós, Imecs Mátyás, Toldalagi Mihály, Mikes György,
Mikes Benedek, Kálnoky János, Tamásfalvy János, Székely Balázs, Harinai György, Lészai
Farkas, Ribiczei Albert, Dónáth János, Szörcsei Ferenc, Jankó Gábor, akik részben megsebesültek, de késõbb többségüket Giorgio Basta kivégeztette. A véres csatában a független
Erdélyi Fejedelemség védelmében közel 4000 magyar és székely vitéz katona vesztette életét. A brassói szászok a csatát követõ napokban a több ezernyi magyar és székely hõsi halottat kegyelettel eltemették. A hálás utókor a csatatér helyét egy emlékoszloppal jelölte meg,
melyre az alábbi szöveget vésették:
>>Quos genuit cives hic Transilvania claudit.
Heu parvo tumulo quanta, ruina jacet!<<
Az 1700-as évek végén a sírhalom és az emlékoszlop még állt, de a magyar függetlenséget nem jó szemmel nézõ kormányzat elnézte, hogy a sírt kegyeletsértõ módon meggyalázzák, ugyanis a csatában elesett hõsök csontjait Höltövénybe szállították, ahol salétromot fõztek belõle.510 Orbán Balázs mellett Várfalvi Nagy János is idézi a brassói végzetes
csatatéren felállított emlékoszlop feliratát, melynek lényege magyarul annyit tesz, hogy „Itt
nyugszanak azok a polgárok, akik Erdélyt felépítették, de sajnálatos módon el is temettettek az ország romjaival együtt”.
A tisztességes brassói szász bíró, Weiss Mihály Székely Mózes fejedelem kegyetlenül
meggyalázott holttestét saját kertjében eltemette, Tholdy István, Bogáthy Miklós és az olasz
tüzérparancsnok Flota tetemeit a brassói magyar templom mellett szintén õ helyezte örök
nyugalomra. Vass Miklós, aki Székely Mózes fejedelemrõl könyvben is megemlékezett, az
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alábbiakat írta a kegyetlenül megcsonkított és meggyalázott székely hõsrõl: „de a hõs feje
még sem maradott temetetlenül, mert Weiss Mihály brassói bíró kertjében tisztességesen eltemette. Sirja felett sokáig nem állott semmi emlékjel, míg az Emke azt kegyeletesen meg
nem jelölte az Európa szálloda éttermének falába beillesztett emléktáblával. A táblán mely
az utódok kegyeletét szépen tünteti fel a következõ felírás van: >>1603 Hõs Székely Mózes
feje itt porhadt koszorútlan. Ámde a hû kegyelet kõbe íratta nevét. Emke 1889.<<511
A vesztes brassói csata után Radu ªerban csapatai féktelenül dühöngtek, a Brassó melletti falvakat felprédálták, de magát a várost is be akarták venni, hogy ki tudják rabolni a városi polgárokat. A brassóiak csak úgy tudtak megmenekülni a fékevesztett dühöngésük elõl,
hogy 50.000 forint hadisarcot fizettek Radu havasalföldi vajdának. Giorgio Basta generális
pedig, ahogy be tudott vonulni Erdélybe, Brassót további 80.000 forint hadisarccal sújtotta.
A gyulafehérvári magyarság többsége, Makó Gergely várkapitánnyal az élen 1603. július
21-én, félve a megtorlástól, a török hódoltságba menekült. Az erdélyiek Gyulafehérvárról
való menekülése után hamarosan német zsoldos csapatok szállták meg a fõvárost, akik kegyetlenül meggyilkoltak mintegy 70 öregembert, akik nem tudtak elmenekülni, és kegyetlenül felkoncolták. Az üresen maradt fõvárosban mintegy 300 német zsoldos szállásolta el
magát Salm Miksa gróf vezetésével, akikhez csatlakozott Georg Kaizer szebeni polgár is 50
fõnyi szász fegyveresével, de még be sem tudták fejezni a gyilkolást, amikor hirtelen Nagy
Albert és Kaminski János magyar és lengyel katonái benyomultak a várba, akik két napig
tartó kegyetlen hevességû harc után a német zsoldosakat mind egy szálig levágták, majd elhagyták a romokban álló, üres Gyulafehérvárt. Nagy Albert katonái ezt követõen egyesültek Borbély György erdélyi fegyvereseivel – akik szintén lemaradtak a döntõ brassói csatából –, és Magyarország török hódoltság alatti területei felé akartak menekülni. A menekülõ erdélyi seregeket Dampierre Duval gróf, Lippa várának parancsnoka 2000 rác zsoldosával 1603. augusztus 6-én megtámadta, de vesztére, mert Nagy Albert vezetésével a császárpárti zsoldosokat Barcs mellett tönkreverték, olyannyira, hogy maga Duval gróf is alig tudott elmenekülni. A függetlenségpárti magyarok tömegesen menekültek Karánsebes felé
vagy Temesvárra. Ezek között a menekülõk között találhatjuk Borbély György, iktári Bethlen János, ifj. Csáky István, Kovacsóczy Zsigmond, Boronkai Gábort fiaival együtt, Balogh
István, Rákóczy János, Angyalos János, Jármi András, Jármi Miklós, Cserényi Ferenc, Csiszár György, Nagy Bálint, Vay Rufinus, Becski András, Thoroczkay András magyar nemeseket, legtöbbet családjaikkal együtt. Bethlen Gábor is menekült Nándorfehérvárra (Belgrád) 600 lovas katonájával, illetve olyan híres magyar és székely nemesek társaságában, mint
Cseszeliczki Boldizsár, Kamuthi Farkas, Rhédey Ferenc, Zalasdi Miklós, Makó Gergely,
Kun István, Kun Gáspár, Béldi Ferenc és Béldi Benedek, Daczó Pál, Nemes Balázs és még
sokan mások.
A Székely Mózes vezette erdélyi szabadságharcról, az 1603-as történésekrõl a már eddig
is említett forrásokon kívül az erdélyi német nyelvû újságoktól kezdve a különbözõ európai
udvarokban is lelhetünk fel dokumentumokat. Ezek közül a brassói csatát követõ feljegyzésekbe, levelekbe, érdemes belelapoznunk, így az 1603. július 28-én keltezett erdélyi szász újságba, „Zeitung aus Sibenbürgen”-be, melyben felelevenítik azt, hogy Székely Mózes miután április 15-én Szászvárost elfoglalta, több más erdélyi várost is elfoglalt, de Medgyes után
Brassó mellé jött csapataival. Itt azonban már várta õket Radu havasalföldi vajda 5000 nagyon jól felfegyverzett katonával és számtalan egyszerû, gyengébben felszerelt harcossal,
míg Radu vajda Székely Mózes csapatait meg nem semmisítette.512
Székely Mózes fejedelem halával szorosan összefügg Jeremia Movila moldvai vajda magyar nyelven írt levele III. Mehemed török szultánnak. A moldvai vajda, megrettenve a Habsburg gyõzelemtõl, attól tartott, hogy most már közvetlenül is határos lesz nyugatról a Habsburg Birodalommal, ezért a török szultánnak címzett magyar nyelvû levelében Szilvásy Boldizsárt javasolja Erdély fejedelmének. Szilvásy Boldizsárról tudni kell egyébként azt, hogy éppen õ volt az, aki nem szavazta meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé való választását, ami296
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kor a brassói csata után az erdélyi magyar nemesek többsége Temesvárra menekült. A moldvai vajda levele – miszerint Szilvásy mellett számos erdélyi magyar lenne – kétségeket ébreszthet az olvasóban, mert lehet, hogy néhány erdélyi magyar Moldvába is menekülhetett, de a
túlnyomó többség a magyarországi török hódoltságba menekült. Jeremia moldvai vajda 1603.
július végi levele egyébképpen azért is érdekes, mert ékes magyar nyelven íródott: „Jeremia
vajda levele magyarul, melyet Szilvásy Boldisár mellett irt volt török nyelven Mehemeth császárnak, ez mostani császár atyjának. Hatalmas gyõzhetetlen császár, nekem kegyelmes uram,
alázatos szolgálatomnak ajánlása után, mostani irásomban levelemnek summája ez. Bizonyára mostanában ha te hatalmasságodnak az akaratja, hogy Erdély országa bizonyosan te hatalmasságod kezében akadjon, és birodalma alatt maradjon: az erdélyi urfiak közzül Szilvásy
Boldisár, te hatalmasságod szolgája, ki felette vitéz és jó hirû nevû, eszes, okos ember, mindenféle dolgokhoz és állapatokhoz jól ért, kiválképpen az hadak viséléséhez és viadalokhoz,
ki ez én szolgámmal, hatalmasságod rabjával most te hatalmasságodhoz menvén, szemben
leszen hatalmasságodval, törekedvén azon, miérthogy Székely Mojzes, az hatalmasságod hû
szolgája megöletett, hogy annak helyében az erdélyi vajdaságban hatalmasságod rendelné
õtet. Az egész Erdély országa közönségesen õ neki, mindenek örömest meg hódolnak és fejet
hajtnak és minden rendek õtet fejedelemségre bevevén, örömest megalkusznak vele. Ez szolgája pedig hatalmasságodnak ennek elõtte is minden idõben nagy hûséggel igen sokat szolgáIt
és az hatalmasságod jó szerencséjének elõmenetelire hasznosan ügyekezett, elannyira, hogy
semmi kétség hatalmasságodhoz való hûségében nem levén, mindenképpen tökélletes hitünk
lehet felõle; nem is félõ tûle, hogy valami ártalomra forditaná az hatalmasságod kegyelmességét. És e felett egész Erdély országának minden rendei, urak, fõemberek, kicsinyek és nagyok
õtet kévánják és akarják, hogy fejedelmek legyen, sõt hasonlóképpen commendálván hatalmasságodnak, könyörögnek, hogy ez dologban kegyelmességét tõlök meg ne vonja. Isten sokáig boldogul éltesse hatalmasságodat. Jeremia Vajda”513
Érdekes véletlen vagy a Szilvásyak metamorfózisa, hogy 2007. január 6-án, éppen Boldizsár napján, amikor azért gyûltünk össze a Magyarok Viágszövetségének székházában, hogy
beszéljük meg a budapesti Szabadság téri Szovjet emlékmû eltávolításáért kiírt népszavazás
részleteit, épp egy Szilvásy György nevû alak volt az, aki ellenezte a magyar nemzet megalázását jelképezõ kõmonstrum eltávolítását. Úgy néz ki, hogy a Szilvásyak nem sokat változtak
az elmúlt 400 év alatt.
Bethlen Gábort végül az egyetlen tiltakozó Szilvásy Boldizsár ellenszavazatával Erdély fejedelmévé megválasztották Temesváron, de a mértéktartó Bethlen nem fogadta el a megtisztelõ felajánlást, hanem Bocskai Istvánt biztatta, hogy legyen Erdély fejedelme. „Köztudomású, hogy a katonai hatalomban ritka dolog a mértéktartás, kiváltképpen, ha valakit fiatalos hév
ösztökél, mindazonáltal Gábor, a lélek olyan önuralmával rendelkezett, hogy nem fogadta el
a fejedelmi címet, mikor e tisztséget ráruházták, még kevésbé nyúlt volna hozzá az ország
gyeplõinek megragadásához Isten különleges intése és irányítása nélkül.”514
Egy grazi feljegyzés szerint, melyet a Vatikánnak 1603. augusztus 4-én elküldtek, már újra
Basta generális kegyetlenségeirõl kaphatunk információkat. Basta Várad és Kassa felõl 1516.000 katonájával Kolozsvár irányába elõnyomult, és Kolozsvár mellett csapatának elõõrse,
mintegy 4.000 gyalog puskás 500 magyar nemest lemészárolt. A késõbbiekben pontosítják a
levélben, hogy a 4000 gyalog puskás, magyar hajdú, aki ahogy beérkeztek Kolozsvárra, hatalmas vérfürdõt rendezett. Székely Mózes megmaradt seregérõl a feljegyzés írója olyan légbõl
kapott számot ír, amelyet a magyar vagy más források nem erõsítenek meg, azt írták ugyanis,
hogy még mindig 30 ezer katonája maradt. Végül befejezésképpen megírták, hogy Magyarországról egy levél érkezett, amely arról szól, hogy Székely Mózest a havasalföldi vajda legyõzte: „Sono avvisi et lettere d’Ungaria che Zachel Moises sia stato rotto dal Vaivoda di
Valachia.”515 A Velencei Köztársaság most is érdeklõdéssel figyelte az erdélyi eseményeket,
hiszen egy 1603. augusztus 9-én keltezett levélben arról tudósítják (igaz, az egy kissé megkésve) a Vatikánt, hogy Székely Mózes csapatai amint elfoglalták Kolozsvárt, sok német kereske297
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dõt és jezsuitát megöltek és kiûztek a városból: „porto di Transilvania, che Zachel Moises, […]
in Claudiopoli fatto tagliare a pezzi tutti li mercanti tedeschi, che vi erano molto facultosi, et
anco destrutto fino ai fondamenti il monastero de Giesuiti, havendone fatti morire dui, et gli
alt ri dodeci lasciati partire.”516 A valóság ezzel szemben az, hogy maguk a kolozsvári magyarok kezdték üldözni a németeket és a jezsuitákat, megelégelve az elnyomatást, nem pedig Székely Mózes fejedelem, de errõl már bõvebben szóltam. Ugyancsak Grazból írják a Vatikánnak
1603. augusztus 11-én, hogy Székely Mózes csapatai vereséget szenvedtek, de a székely fejedelem igyekszik rendezni az erdélyi csapatokat. Több hét késéssel tudja meg a világ, hogy Székely Mózes fejedelem ekkor már halott. Még ebben a levélben is arról értekeznek hosszasan,
hogy még számos csapaterõsítést vár az erdélyi fejedelem, hogy tudjon megütközni Radu havasalföldi vajdával, és Temesvárról törököket, tatárokat és kozákokat vár táborába: „Si conferma la rotta data dal Valaeco al Moise Siculo.”517 Végül pedig arról is tudósítanak, hogy Erdélyben hatalmas nagy éhség tombol.
Paul von Khrausenegg a német csapatok nehézségeirõl számol be Szászvárosban 1603.
augusztus 12-én kelt levelében. Basta zsoldos vezére azt írja, hogy a német császári csapatokat az erdõben elrejtõzködött havasalföldiek meglepetésszerûen megtámadták, úgyhogy a
németek alig tudtak megszabadulni. A levélben ugyan az a kifejezés áll, hogy a Wallachen,
vagyis oláhok, mai szóhasználattal románok, de valószínû, hogy ezt a támadást az erdélyi románok hajthatták végre, ugyanis Radu vajda havasalföldi katonái Habsburg-oldalon álltak.
Khrausenegg arról is beszámolt ebben a levélben, hogy Erdélyben hatalmas pusztulás nyomait lehetett látni, mindenütt felégetett falvak és városok romos képe tárul az utazó elé,
még az egykori szép fõváros, Gyulafehérvár is a tûz martalékává vált, ugyanis felégették a
tatárok. A valóság ezzel a tudósítással szemben az, hogy a legutóbbi tûzvészt éppen a német
katonák okozták. Mégis a német tiszt azt akarja elhitetni, hogy Gyulafehérvárt a tatárok és
a lengyelek égették fel. Radu ªerban vajda a Habsburg-udvarba Székely Mózes vesztes csatája után 108 erdélyi zászlót küldött: „die Wallachisch Potschaft mit hundert und acht
Fahnen, so in der Schlacht mit dem Zekhl Moises.”518 Majd végül arról számolt be, hogy
Giorgio Basta generális Sennyei Pongrácot nevezte ki Erdély kormányzójának.
Sebastiano Lambroso de Fornari a prágai udvarból 1603. augusztus 18-én kelt levelében
arról tájékoztatta Cinzio Aldobrani bíborost, hogy meg nem erõsített hírek szerint Erdélyben nagy csata volt Havasalföld vajdája, Radul és Székely Mózes fejedelem között: „Sechel
Moses giá ferito nella prima zuffa, […] Radul havesse seguitato la vittoria, et fatto anco
decollare diversi Nobili principali, ribelli di Sua Maesta, ch’erano con esso Moses, et publicar un banda per saper chi fusse quelIo l’havesse decapitato.”519 Radul vajda legyõzte az erdélyi fejedelmet, nagyon sok erdélyi fõnemes és lázadó meghalt ebben a csatában, magát
Székely Mózest pedig lefejezték.
Egy Velencébõl 1603. augusztus 23-án keltezett levélben, melyet szintén a Vatikánnak
küldtek, további részleteket tudhatunk meg a Radu ªerban vajda és Székely Mózes fejedelem közötti Brassó melletti csatáról. Érdekes, hogy az ellenség kifejezésen a levélíró az erdélyi fejedelem oldalán harcoló és a csatában elesett erdélyieket érti. Vagyis szerinte az Erdélyi Fejedelemséget déli és nyugati irányból támadó császárpárti zsoldosok a hazafiak, nem
pedig a törvényesen megválasztott fejedelem oldalán harcoló katonák. A bécsi udvarból kapott megerõsítés szerint Erdélyben, ebben a csatában több mint 3000 ellenséget semmisítettek meg: „di Transilvania con la confirmatione della rotta scritta data da Radulo a Zachel
con morte di 3 mila nemici.” Székely Mózes fejedelem 10.000 fõt számláló seregébõl.520 A
brassói csatából élve maradt erdélyiek többsége pedig Temesvárra menekült, ugyanis Basta
generális megbizonyosodva Székely Mózes fejedelem vereségérõl és haláláról, 18.000 katona élén bevonult Erdélybe.
Az Erdélyi Fejedelemséget elárasztó császári zsoldosok és az erdélyiek között a brassói
csata után számos kisebb ütközetet vívtak. Ezekrõl a csatákról tudhatunk meg részleteket egy
1603. augusztus 25-én, a prágai udvarban írt levélbõl, melyet Giacomo Vendratin velencei
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nagykövet küldött a Velencei Köztársaság vezetõjének. A nagykövet levelébõl kiderül, hogy
Basta generális Rudolf császárnak jelentést küldött az erdélyi eseményekrõl. Ebben a jelentésben szerepel az a hír is, hogy Basta kozák zsoldosai Hunyad kastélya (Vajdahunyad vára)
mellett ütközetet vívtak a menekülõ erdélyiekkel, akik közül mintegy 2.000 embert a kozákok
megöltek: „li Cosacchi, […] vicino ad un castello chiamato Huniad […]con morte di piu di
2/m.” Ebben az ütközetben szabadult ki az erdélyiek fogságából Tomaso Cavrioli gróf is, a csata után az életben maradt erdélyiek pedig Temesvárra menekültek. Egy másik hír szerint
Prainer ezredes csapataihoz tartozó Salm gróf vezette sereg Szeben mellett megütközött az erdélyiek egy másik seregével, akik közül a többséget megsemmisítették, mint ahogy megsemmisítették a Székely Mózes fejedelem pártján harcolókat is a gyulafehérvári fejedelmi palota
mellett: „aveano tagliato a pezzi molti altri di quelli del Zechel Moises.”521 Erdély kormányzója, Giorgio Basta generális katonái Lippa mellett is megsemmisített egy erdélyiekbõl álló sereget, akik közül 300 katonát megöltek. Maga a generális pedig egyébképpen már Gyulafehérvár közelében van sziléziai katonákból álló seregével, de fennáll annak a veszélye, hogy a Temesvárra menekült erdélyiek a törökök segítségével újabb támadást fognak indítani.
Székely Mózes erdélyi fejedelem halála utáni eseményekrõl, „doppo la morte di Sechel
Moses et rotta del sua essercito” számol be egy Rudolf császár pártján, Basta generális seregében harcoló kapitány, aki 1603. augusztus 25-én a prágai udvarban az erdélyi eseményekrõl további részleteket jegyzett fel, amelyek megmaradtak a Vatikán irattárában. Ebben a feljegyzésben a császári kapitány azt állítja, hogy Székely Mózes fejedelem halála után
még mindig maradt Erdélyben 4.000 Lengyelországból érkezett kozák, illetve további 2.000
erdélyi lovas katona, akik a törökökkel és másokkal együtt Temesvárra menekültek. Egy
másik erdélyi sereg, melyben 4.000 magyar lovas katona van, megütközött a brassói csata
után a magyarországi hajdúkkal, mely ütközetben 280-an meghaltak, a többiek pedig Temesvárra menekültek. Cavriolo gróf a csodával határos módon kiszabadult az erdélyiek fogságából, ugyanis Bogáti [Miklós] a brassói csatát megelõzõen fogságba ejtette. Bogátit
egyébképpen saját szolgái megölték a Brassó melletti csatában. A feljegyzés azzal zárul,
hogy Basta generális azt tervezi, megerõsíti Erdély és Moldova várait.522
Habár a Vatikánban és egyéb, Erdélyen, illetve Magyarországon kívülrõl származó Székely Mózes fejedelemmel kapcsolatos feljegyzéseket is felhasználtam, meg kell jegyeznem,
hogy ezek a dokumentumok nem minden esetben tükrözik pontosan az Erdélyi Fejedelemség végveszélybe került helyzetét, amibe a brassói csatavesztés után került.
Székely Mózes Brassó melletti veresége és a székely fejedelem végzetes bukása után az
egész erdélyi magyarság megrendült, mert azt hitték, hogy itt a vég, amely jeltelen sírba temeti Erdély népességének legnagyobb részét. A szerencsétlen csata híre hamar szétszáguldott az országon, Gyulafehérváron már a csatát követõ harmadik napon tudtak a végzetes
csapásról. Igaz, hogy ekkor még csak mende-monda formájában keringtek a baljósló hírek,
majd amikor látták a nyugat felé menekülõ törökök és tatárok csapatait, illetve ahogy kezdtek a fõvárosba szállingózni az életben maradt erdélyiek, megbizonyosodtak arról, hogy a
független Erdélyi Fejedelemség ügye elveszett. Épp ebben az idõben „megbízható értesülések szerint […] Rudolf császár titkos tanácsában olyan határozatot hoztak, hogy Kolozsvár
városát a jezsuiták kiûzése és szent épületeik felforgatása miatt a földdel kell egyenlõvé tenni, hogy ezentúl Kolozsvárott keresni kelljen, de megtalálni ne lehessen, legfeljebb a város
holttetemét.”523 Basta generális végül is Kolozsvárt mégsem semmisítette meg teljesen, hanem hatalmas hadisarcot, 70.000 forintot fizettetett. Brassón és Kolozsváron kívül Beszterce városa is 60.000 forintot kellett fizessen a császári hadaknak. Az intézményesített rablássorozat mellett, melyet a Giorgio Basta generális vezette zsoldosok vittek végbe, az anyagi
javak elpusztításán kívül veszélybe került minden olyan erdélyi magyar, aki nem az Erdélyi
Fejedelemséget leigázó Rudolf császár oldalára állt, de még az is, aki megpróbált semleges
maradni ezekben a harcokban. Maga Basta generális az összes ellenálló erdélyi magyart ki
akarta végeztetni, mely gazemberségre az éppen a generális által kormányzónak kinevezett
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császárpárti Sennyei Pongrác fájdalmában így kiáltott fel: „Vezér! Ha öletni akarsz, öles
velök meg engemet is, mintsem hazám még fenmaradt férfiai vérpadját meglássam!”524
Giorgio Basta generális összeparancsolta az erdélyi rendeket Dévára 1603. szeptember 5-re,
mely országgyûlésnek csúfolt ülésen – ahol a dühöngõ generális az összes magyar nemest ki
akarta végeztetni –, Székely Mózes és hozzá hû embereinek vagyonát elkobozták, és Rudolf
császár erdélyi bérencei között osztották szét. Az összes erdélyi magyart és székelyt, akik
Székely Mózes oldalán harcoltak, ki is végeztette volna, ha már a fent említett császárpárti
Sennyei Pongrác végsõ kétségbeesésében sírva kiabálva, ne akadályozta volna meg.
Basta terrorhadjárata miatt az erdélyi magyarok közül nagyon sokan nem várták, hogy
kivégezzék vagy börtönbe zárják õket, hanem tömegesen menekültek Magyarország török
hódoltság alatti területeire. A menekülök között azonban nemcsak Erdély legjelesebb családjai voltak, hanem hosszú sorokban menekültek gyalog és szekereken az egyszerû magyar
emberek is. E menekültáradatra csapott le „Rákóczy Lajos, családjának e kinövése, magyar,
rácz és oláh hajdukkal aug. 8.-án reájuk rontott, s a futással, nem csatakészülettel foglalkozókat megtámadá; s a Rákóczi család és a magyar nemzet örök szégyenére, a magyarhoni
magyarok a Magyarországba menekülni akaró, fegyvertelen erdélyi magyarokat mészárolni
kezdék.”525
Székely Mózes fejedelem csapatainak vereségével Giorgio Basta generális rémuralma
újból elkezdõdött, és folyamatossá vált az erdélyi magyarok elpusztítása, egészen addig, míg
Bocskai István meg nem elégelte ezeket a rémtetteket és ki nem bontotta a szabadságharc
zászlaját 1604. októberében.
Székely Mózessel együtt pusztultak el a székely és magyar nép legjobb fiai, akik hittek
abban, hogy a magyarságot csak úgy lehet megtartani, ha egy független és szabad állam keretei között tudnak megmaradni. Ezt a harcot folytatta késõbb Bocskai István, aki végre sikeresen legyõzte a kétfejû gonosztevõt ábrázoló császári sast, de ezért harcolt Bethlen Gábor és az összes erdélyi fejedelem. II. Rákóczi Ferenc dicsõséges szabadságharcának bukásával sem veszett el véglegesen a magyar szabadság ügye, mint a hamu alatt a parázs, az igazi hazafiak között továbbra is izzott. Ha a birodalmi reakció elnyomatása miatt a parázs sokszor el is halványult néha, a hideg, havas télben is arról álmodoztak a magyarok, hogy egyszer csak tavasszal, hóolvadáskor reményeink hóvirágrügyei újból kibomlanak.

XIX. Erdély népességérõl
Székely Mózes idejében

S

zékely Mózes erdélyi fejedelem életének bemutatásakor nem mellõzhetem azt,
hogy röviden ne szóljak az Erdélyi Fejedelemség népeirõl, mert véleményem szerint
csak így lehet kerek egész a székely fejedelem életrajza. Mielõtt még az Erdélyi Fejedelemség népességérõl részletesebben szólnék, nem árt felidézni azt, hogy a Magyar Királyság népessége a XVI. században mértéktartó becslések szerint is elérte a 3,5–4 millió lakost, akiknek túlnyomó része a magyar néphez tartozott. A Magyar Királyság az Árpád-házi királyainktól kezdve Mátyás király haláláig Európa egyik jelentõs nagyhatalmának számított és lakossága is elérte a legnagyobb európai államok lakosságának számát. Ezt azért is
igyekszem hangsúlyozni, mert a XX. századtól kezdve egy olyan sajátos társadalomszemléletnek lehetünk tanúi, hogy lépten-nyomon azon fáradoznak elég sokan, hogy úgy állítsák
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be a magyar népet, mint egy kis, szerencsétlen és erõtlen népet, visszavetítve a jelenlegi állapotokat a több évszázaddal ezelõtti történésekre. (Pedig még manapság sem vagyunk
olyan kevesen, mert akkor mit szóljanak a dánok, norvégek, svédek, finnek, szlovákok, szlovének, észtek, lettek, litvánok stb., akik jóval kevesebben vannak, mint mi. Õk is állandóan
siránkoznak, hogy milyen kevesen vannak?) A trianoni döntést követõ kegyetlen békediktátummal ténylegesen az eredeti ország területe egyharmadára csökkent, de magyar népessége nem sokat változott, ha a jelenlegi határokon túl élõ magyarokat is beleszámítjuk. A valós területi és népességveszteségeket mégis úgy akarják beállítani, mintha Magyarország és
a magyar nép a XV–XVI. században is hasonló helyet foglalt volna el a nemzetek közösségében, mint manapság, ami teljesen történelmi abszurdum. A Magyar Királyság lakossága
az 1526-os mohácsi csatával kezdett csökkeni, majd a törökök 1541-es betörésével, amikor
elfoglalták a fõvárost és az ország középsõ részét, ez a csökkenés még jobban felgyorsult.
Magyarország három részre való szakadásával, amikor a Nyugati Magyar Királyság, a Keleti Magyar Királyság, illetve a török hódoltság alatt lévõ területen is megkezdõdik a magyar
lakosság fogyása, még mindig elég jelentõs emberi potenciált képez. Tulajdonképpen csak
a tizenöt éves háború (1591–1606) alatt következik be egy jelentõsebb népességapadás, de
még ekkor sem beszélhetünk a kis magyar néprõl, amit egyesek politikai hátsó szándékok
miatt folyamatosan szeretnek hangsúlyozni. A folyamatos politikai és történelmi tudatmanipulálás miatt még a legjobb szándékú emberek is sokszor olyan kijelentéseket tesznek,
ami a történelmi tényektõl nagyon messzi áll. Ezek miatt a félreértések miatt is igyekszem
a XVI. század erdélyi lakosságára vonatkozóan a korabeli dokumentumok felhasználásával
a fenti manipulációs praktikáktól eltérõ álláspontot bemutatni.
Erdély népeirõl sokan és sokféleképpen írtak, én azonban egy sajátos szempont szerint
szeretném bemutatni a XVI. századi Erdélyt, mégpedig az akkor keletkezett írások szövegeivel próbálom alátámasztani ebben a kérdéskörben kifejtett véleményemet.
Legelõször érdemes mindjárt többször is figyelmesen beleolvasni Hans Dernschwam
könyvébe, aki 1528-ban Erdélybe utazott az erdélyi sókamara és sóbányászat Habsburg elgondolás szerint való megszervezése érdekében, és ez alatt az idõ alatt fontos megállapításokat írt le a népesség nemzetiségi összetételére vonatkozóan. Ebben az idõben, 1528-ra, I.
Habsburg Ferdinánd egy rövid idõre megszerzi a Magyar Királyságot és mindjárt át akarja
szervezni a magyar adminisztrációt fõleg a gazdasági ügyek terén. Ilyen körülmények közt
kerül Hans Dernschwam szepességi szász tisztviselõ Erdélybe. Dernschwam becsületére váljon, hogy a gazdasági ügyek mellett figyelme kiterjedt az erdélyi lakosság nemzetiségi hovatartozására is. Ebbõl megtudjuk azt, hogy az egyszerû sóvágóktól (sóbányászoktól) kezdve
az összes sóbányai alkalmazott, beleértve vezetõiket, Csányi Balázs, Tornallyai vagy Tomori
Pál is magyar ember volt. Figyelemre méltó, hogy alig kerül Habsburg-kézbe a Magyar Királyság, máris új rendtartást vezetnek be: „A rendtartást a németek vezették be.” Ami azonban a legfontosabb, hogy „mind az öt kamara teljesen magyar; német sóvágó sehol sincsen.” Hiába szervezik újra Ferdinánd király idejében az erdélyi sókitermelést, a tisztviselõi
karnak tudnia kellett magyarul, ami egyszerûen azt jelentette, hogy Erdély lakosságának
többsége magyar volt, még ha éltek más nyelvû emberek is: „Az említett hat vagy hét alkalmazottnak jól kell tudni magyarul és általános jártassággal kell rendelkeznie. Négyüket magam szándékozom kiszemelni. Majdnem mindegyik tudja az országban beszélt három-négy
nyelvet. Németül, magyarul és románul beszélnek, az egyik lengyelül is.”527
Az ország lakosságának többségét jelzi egyértelmûen Dernschwamnak az a rövid megjegyzése is, hogy „Béres akad, amennyi csak kell, de számunkra nem érnek semmit; egytõl
egyig magyarok.”528
Dernschwam ugyan szeretett volna összebarátkozni az erdélyi sóbányákban és a sószállításnál, illetve a sókereskedelemmel foglalkozó magyar emberekkel, de ezen túl azonban õ
is azt szerette volna, ha a dolgozók fele legalább német lenne, de egyelõre azonban erre
semmi reménye nincs, ugyanis annyira sokan vannak a magyarok, hogy ez a közeljövõben
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nem fog bekövetkezni: „Ami a jövõben az élelmezést illeti, majd felmérjük a szükségleteket,
ha mindannyian együtt leszünk a kamarákban. Elõször a magyarokkal teszünk kísérletet. Jó
volna, ha sikerülne a közös háztartást létrehozni köztünk és a király emberei között. Erre
akkor kerülhetne sor, ha õk annyian lennének, mint ahányan mi vagyunk. Ez azonban nem
fog hamarosan bekövetkezni.”529
Abban az idõben, amikor az emberek nem uniformisszerû, szalagon gyártott ruhákban
jártak, hanem olyan öltözetekben, amelyekrõl meg lehetett állapítani akár a nemzeti hovatartozásukat is, Dernschwam leírásából egyértelmûen kiderül, hogy Erdély lakossága 1528ben túlnyomórészt magyarokból állt. A szepességi szász õszintén leírja, hogy szeretne elvegyülni az erdélyi többségi lakosság közé, mely aggodalmát az is alátámasztotta, hogy sokan
zúgolódnak Ferdinánd német uralma ellen és Szapolyai János királyt várják vissza: „Én egyelõre magam vagyok; a többieket Nagyszebenbe küldtem, hogy magyar ruházatot szerezzenek, mert tisztára magyarok között vagyunk.”530
Az erdélyi sóval kapcsolatosan már többször idéztem Dernschwam leírását, õ ugyanis
többször bejárta Torda, Gyulafehérvár, Vízakna, Kolozs, Dés, Szék, Marosújvár stb. településeit és utazásai során fel tudta mérni többek között a lakosság etnikai hovatartozását.
Dernschwam leírásával ellentétben nagyon érdekes megállapításokat tehetünk
Reicherstorffer Georg szebeni bíró tollából, õ ugyanis kimondottan azért ír egy Erdélyt bemutató könyvet, hogy a nagyvilág is ismerhesse meg ezt a tartományt, illetve a benne lakó
nemzeteket. Szerinte is Erdélynek három meghatározó nemzete van, de õ mindjárt az elején egy fordított sorrendet állít fel a lakosság összetételérõl, ugyanis a legkisebb nemzettel,
a szászok népével kezdi a felsorolást, majd folytatja a székelyekkel és a magyarokkal. Az
említett három nemzeten kívül Erdélyben 1550-ben még elszórtan éltek románok is (akkori szóhasználattal oláhok), akiknek többsége nincs állandóan megtelepedve.
„Hogy egy pillanatra Erdély tartományának földrajzi leírás általi világosabb megismeréséhez térjünk: tartományban három nemzet különböztethetõ meg, szokásaikban, erkölcseikben,
életmódjukban és törvényeikben kissé különbözvén, a vidéken a földek megosztása után megtelepülvén, úgymint szászok, a székelyek és a magyarok. Ezek között ugyanennek a tartománynak: az oláhok is lakói, akik elhagyott birtokokon és tanyákon telepszenek meg, igen kemény
emberfajta, és nem csak nyájakból meg csordákból, de leginkább aprómarhák s lovak tolvaj elhajtásából élnek. Az a szokásuk, hogy saját kezûleg feldolgozott, szõrös vagy borzas fürtös
kecskeszõr ruhába öltöznek, igazából semmiféle emberi törvényt nem követnek.”531
Reicherstorffer már az elsõ mondatokban leszögezi, hogy az erdélyi szászok a germán
németek nagy családjából származnak és eredetileg fõleg a Rajna mentérõl telepedtek Erdélybe, amit bizonyít az is, hogy a nyelvjárásuk a mai napig a legjobban hasonlít a kölni németek nyelvjárásához. Ezt követõen pedig azonban olyan tulajdonságokkal ruházza fel az
erdélyi szászokat, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a hitleri eszmekör übermensch eszméjéhez, mert azt állítja, hogy messze fölötte állnak a többi nemzetnek, ugyanis olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy jóakaratú erkölcsökben, kegyességben és istenfélésben mindenki felett állnak, hozzájuk hasonló népet nem lehet találni. Nem véletlen tehát az, hogy
az erdélyi szászok évszázadokon keresztül amint tehették, szembeszálltak a magyar királyok, majd az erdélyi fejedelmek törekvéseivel és folyamatosan a magyar nemzeti érdekek
ellenében, a német kultúrkörhöz tartozó Habsburgokat támogatták.
A szebeni szász bíró Erdélyrõl szóló leírását e bevezetõ után a székelyekkel folytatja, ami
egyrészt azért is furcsa, mert az ország többségét akkor a magyarok tették ki és csak ezt követték lélekszámban a székelyek, akik amúgy szintén magyar nyelven beszélnek, de sajátos történelmük, hagyományaik, jogszokásaik és autonómiájuk miatt különböztek is a többségben lévõ magyaroktól. Reicherstorffer leírja, hogy az erdélyi székelyek a szkíták törzsétõl, a hunoktól vagy másképpen kis-szkítáktól származtatják eredetüket, saját törvényeik és erkölcseik szerint élnek, vezetõ tisztségeiket sorshúzással állapítják meg. Minden székely nemes embernek
számít, még ha kezével az eke szarvát tartja vagy kecskenyájat õriz. A székelység egy olyan ke302
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mény és nyers emberfajta, akik között mindenki hadra termett, de szokásaikban, beszédjükben vagy viseletükben szinte egyáltalán nem térnek el a többi magyartól. Erdély magyar nemesei nyelvükben, ruházatukban, fegyverzetükben csaknem megegyeznek a székelyek népével, csak azzal a különbséggel, hogy a magyarok sok helyen keveredtek az erdélyi szászokkal.
Reicherstorffer szerint a székelyek hét kerületre vannak felosztva, vagy ahogy saját maguk nevezik, székekre. A hét székely szék neve: Sepsi, Orbai, Kézdi, Csík, Gyergyó, Márkusszék és
Aranyosszék, ahogy saját maguk is nevezik magyarul. Ez a leírás azonban pontatlan, mert
Reicherstorffer kifelejti épp a legnagyobb és a központi székely széket, Udvarhelyszéket, Marosszék helyett pedig Márkusszéket ír, melynek fõvárosa Székelyvásárhely, németül Neumarkt. Teljesen hallgat azonban Udvarhelyszékrõl, vagy Udvarhely városáról, ami azt is jelenti, hogy mennyire felületesen ismeri a szebeni bíró saját hazáját, hiszen Székelyföld egyik legjelentõsebb városa mindössze 36 km távolságra van Segesvárszék szélétõl, vagy más közelítésben számítva Segesvár városa mindössze 15 km-re van Udvarhelyszéktõl.
Erdély három népérõl, a magyarokról, székelyekrõl és a szászokról szólva még kifejti,
hogy e három nép ha egyesíti erõit és csapatait, akkor körülbelül 90.000 vagy még ennél is
több fegyverest tud kiállítani. Ami szerintem is egy kicsit túlzás, ismerve, hogy Szapolyai János király, vagy Fráter György kormányzó idejében kb. 50-60.000 erdélyi fegyverest tudtak
kiállítani a legnagyobb veszély idején is, nem beszélve arról, hogy a Reicherstorffer által említett hatalmas sereggel bármikor le lehetett volna gyõzni nemcsak Európa összes államát,
hanem talán még a Török Birodalmat is.
Reicherstorffer tendenciózus leírásban épp a többséget kitevõ magyarokról ír szinte a
legkevesebbet, mert igaz, hogy megemlíti Várad és Kolozsvár nagy városait, ahol a magyarok a szászokkal vegyesen élnek vagy Brassó városának három népét, ahol a szászok, bolgárok és magyarok élnek vegyesen, de mélyen hallgat Erdély többi városának lakosságáról.
Fogarasról még megemlíti ugyan, hogy Erdély talán legnagyobb városa, de hogy ezt a várost
kik lakják, nem lehet tudni, csak annyit, hogy a környékrõl bejárnak és összegyûlnek a nagy
vásárokra a székelyek, oláhok, örmények és görögök. Ennél még kevesebbet beszél a szebeni bíró Erdély nagy magyar városairól: Gyulafehérvárról, Tordáról, Temesvárról, Lugosról,
Enyedrõl, Désrõl, Marosújvárról stb., és még csak meg sem említi azt, hogy leírása idején ezeknek a városoknak a lakossága magyar.
Annál sokkal részletesebben szól viszont a Szászföld székjeirõl, városairól és lakosságáról, sõt Szebenrõl azt állítja, hogy az ország fõvárosa, ami egyáltalán nem felel meg a történelmi valóságnak. A szebeni krónikaíró felsorolja Erdély 7 szász városát és meg is nevezi
ezeket magyarul, meg németül: Szeben, Brassó, Beszterce, Segesvár, Medgyes, Szászsebes
és Kolozsvár, illetve Hermannstadt, Kronstadt, Nosenstadt, Schäsburg, Mediasch,
Mühlbach és Klausenburg. A felsorolás azért is sántít, mert 1550-ben Kolozsvár (Klausenburg) és Szászsebes (Mühlbach) már nemcsak szász város, hanem a magyarok és a szászok
által vegyesen lakott, sõt inkább többségében magyar. Az igaz, hogy évente szász és magyar
bíró váltja egymást és a kolozsvári városi tanácsban is fele-fele arányban vannak a magyarok
és a szászok, de e két város gyors léptekkel magyarosodik, melyet jól szemléltet az is, hogy
még a kolozsvári szász bíró is magyar nyelven levelezõdött a szebeni szász kollégájával,
amint egy másik helyen említem.
Reicherstorffer Erdélyrõl szóló könyvében leírja, hogy az ország eddig említett három
nemzetén kívül románok, az akkori szóhasználat szerint „oláhok is lakják ezt a földet, de szétszórtan és állandó lakóhely nélkül.”532 Az erdélyi románoknál azonban különbséget tesz a havasalföldi és a moldvai származásúak között. Ezekrõl elmondja, hogy egykor Moesiában éltek
a Balkán-félszigeten, ahonnan késõbb felvándoroltak a Dunától északra esõ területekre.
A szebeni szász bíró Erdély népeirõl szóló leírása mellett fontos megállapításokat tesz
az ország gazdaságáról, mezõgazdaságáról (kitûnõ borairól), de altalajkincseirõl is, mert
több helyen hangsúlyozza az arany, ezüst és a só bányászatát. Az erdélyi sóbányászatról és
sókereskedelemrõl szólva leírja azt, hogy: „Itt a sókamara ispánja intézi királytól kapott
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megbízatását, és Magyarország királyainak évenként roppant jövedelme származik a sóból,
ezt a nem csekély jövedelmet könnyen felidézhetjük azon a címen, hogy innen egész Erdélyt
el lehet látni, és innen a só Budára és más, többnyire külföldi helyekre is szállítható, ami a
királyi fenség számára is nagy hasznot hoz.”533
Ha Georg Reicherstorffer Erdélyrõl szóló leírását összehasonlítjuk a francia Pierre
Lescalopier 1574-es utazási beszámolójával, akkor megállapíthatjuk, hogy a messzirõl jött
francia, aki alig egy hónapot és néhány napot töltött az Erdélyi Fejedelemség területén,
mégis sok esetben pontosabban számol be az ország lakosairól. A francia király küldötte, aki
1574. június 24-én érkezett Erdélybe, mindjárt elcsodálkozott Törcsvár szinte megközelíthetetlen és bevehetetlen várának szépségétõl. Innen Keresztényfalvára vagy németül Neustadt
településbe ment, ahol megállapította, hogy az ottani szászok, akik lutheránus vallásúak,
olyan szép templomba járnak istentiszteletre, amely semmiben sem különbözik a franciaországi templomokétól és még papjaik viselete is hasonló. A keresztényfalvi templomnak festett üvegablakai vannak, amelyeken szent történeteket ábrázolnak, a falakon pedig falfestmények láthatók. Lescalopier Keresztényfalváról Báthory István erdélyi fejedelem által biztosított lovakon Brassóba utazott. A szászok által Kronstadtnak nevezett városról csak a legnagyobb elismerés hangján tudott szólni: „Ez az elsõ város Erdélyben. Olyan szép, hogy azt
hittem, Mantovába érkeztem; minden ház kívülrõl olajjal lefestve, szép templomokkal, erõs
falakkal, jó kövezettel, polgáriasodott, nyájas lakosokkal.”534
A francia király követe Brassóból Szebenbe utazott, itt azonban olyan falun ment keresztül, ahol a lakosság románul beszélt. Ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy ezek az erdélyi
románok ugyanúgy Báthory István alattvalói, mint a többi erdélyi ember. Szeben vagy másképpen Hermannstadt nagy és szép város, festett homlokzatú házakkal, lakói pedig németek, de mindnyájan a Nagyúrnak nevezett Báthory alattvalói. A város magyar nevét a
Szeben-patakról kapta. Szeben város palotái ugyanolyan szépek, mint bármelyik francia városé, külön megemlítette a szebeni igazságügyi palotát.
Lescalopier Szebenbõl Mühlbachon (melyet Szászsebesnek is neveznek) keresztül az Erdélyi Fejedelemség fõvárosába, Gyulafehérvárra érkezett. Gyulafehérvár városáról Lescalopier szintén csak a csodálat hangján tudott megszólalni, hiszen olyan szép, mint Nagyszeben,
a vára maga pedig nagy és erõs, mellette forgalmas, tág és sûrûn lakott. „Itt nem laknak sem
németek, sem oláhok: mindenki az ország eredeti nyelvén, magyarul beszél – ugyanis Erdély
korábban Magyarország tartománya volt. De ez a virágzó, szép keresztény királyság széthullott az osztrák ház hatalombitorlása miatt; miattuk kényszerült az utolsó magyar király anyja
török segítségért folyamodni. A török nem is késlekedett, de tudomására hozta a királynénak,
hogy mivel ilyen nagy országot Ausztria ellenében sem õ, sem fia, a gyermekkirály nem tud
megvédeni, sem akkor, sem a késõbbiek során, csak egy tartományt hagy meg a kezén az ország közepén, azt, amelyik a legtávolabb fekszik Ausztriától.”535 Lám-lám, mennyire kilóg a
lóláb Reicherstorffer szebeni bíró úr ködösítõ leírásából, mert milyen szépen el tudta hallgatni azt, hogy Erdély fõvárosában mindenki magyar, sõt az ország eredeti és legelterjedtebb
nyelve a magyar nyelv. A francia Lescalopiertõl kell megtudjuk azt, hogy Erdély lakosságának
többsége magyarul beszélt 1574-ben, de maga az Erdélyi Fejedelemség is a Magyar Királyságnak a jogutódja. Amint már említettem, Báthory fejedelem nem volt hajlandó németül beszélni még az erdélyi szászokkal sem, ugyanis annyira mély nyomott hagyott benne az a nagy megaláztatás, hogy II. János választott magyar király követeként két évre börtönbe vetették a folyamatosan Magyarország trónjára áhítozó Habsburgok.
Lescalopier elbúcsúzva Báthory István fejedelemtõl felkereste Enyedet, melynek lakói
akkor magyarok és németek voltak, majd Tordára utazott. Tordával kapcsolatosan a francia utazó nem írja meg, hogy milyen nemzetiségû lakói vannak, mert fõleg a régi római kõmaradványokról, a csiszolt márványkapujáról és a sóbányáról ír, de megemlítette a mellette elfolyó Aranyos folyót, mely folyónév önmagáért beszél. Kolozsvár vagy latinul
Claudiopolis szép, megerõsített város, festett homlokzatú házakkal, melynek lakói vegyesen
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magyarok és németek. Kolozsvár kapcsán Lescalopier azt is említi, hogy egykor eredetileg
csak szászok lakták, majd felsorolja Erdély fontosabb szász városait. A szászokról pedig azt
írta, hogy „ezek nem fogadtak be egyetlen magyart sem maguk közé, s ha egy magyar e városból való leányt vesz feleségül, arra kényszerítik, hogy vigye magával máshová.”536 Jó lenne, ha az erdélyi autonómiát vagy Székelyföld autonómiáját ellenzõ emberek is elolvasnák
ezeket a sorokat, hogy az erdélyi szászoknak például milyen nagyfokú önrendelkezésük volt
a Magyar Királyság, majd az Erdélyi Fejedelemség idején.
Az erdélyi szászok magas fokú önrendelkezésének állít emléket Hieronymus Ostermayer:
Erdélyi Krónika 1520–1570, vagy ahogy õ nevezte, Dácia rövid krónikája címû mûve, õ Erdély
1143–1571. évek közötti történéseirõl a brassói Fekete-templom falaira festette fel a szászok
történetét. Ebbõl a krónikából is láthatjuk, hogy I. Habsburg Ferdinánd éppen Székely Mózes
születésének évében, 1553-ban újból mindent elkövetett azért, hogy a Keleti Magyar Királyságot bekebelezze. „Segesvárra ismét országgyûlést hívtak össze, de a székelyek nem akartak eljönni, mert õk a fiatal János királyt akarták. Erre Dobó István gyorsan felkerekedett, és mielõtt
a székelyek Székelyvásárhelyen összegyûlhettek volna, megtámadta és arra kényszerítette õket,
hogy kötelezzék el magukat Ferdinánd mellett.”, majd „a moldvai vajda megtámadta a székelyeket Csíkban”[…] „ugyanebben az évben a székelyek és a nemesek ismét engedetlenkedtek,
összeverõdtek, és bevették magukat Bethlen erõs várába, jól ellátva magukat minden szükséges dologgal. A két vajda megostromolta õket, és novemberben be is vette a várat.”537
A három nem magyar író leírásait azért elemeztem hosszasabban, hogy a magyaroktól független szemmel igyekezzem bemutatni az Erdélyi Fejedelemség XVI. századi népességét.
Erdély lakossága a IX. századtól zömmel magyarokból és székelyekbõl állott, akik közé
1143-ban II. Géza magyar király meghívására németek érkeztek, ezt bizonyítják áttételesen
az erdélyi földrajzi helynevek és megnevezések, ugyanis Erdély földrajzi helyneveinek túlnyomó többsége magyar vagy magyar eredetû. Errõl nagyon szép tanulmányt írt az erdélyi
Szabó T. Attila. Mégis még a „magyar” történészek jelentõs része is folyamatosan arról értekezik, hogy a magyarság 895-ös, Árpád vezette honfoglalása vagy második bejövetele alkalmával, de ezt követõen is a Kárpát-medencében jelentõs lélekszámú szláv népesség élt.
Nem állítom én sem azt, hogy ne éltek volna egyáltalán szlávok a Kárpát-medencében és
ezen belül Erdélyben, de ha megvizsgáljuk akár a saját krónikáinkat, akár az önmagáért beszélõ földrajzi elnevezéseinket, azt állapíthatjuk meg, hogy ezek túlnyomó többsége is magyar. A betelepülõ szászok is magyar földrajzi megnevezéseket vettek át.
Székely Mózes születésekor (1553) a Keleti Magyar Királyság még mindig elég erõs volt,
hiszen képes megállítani vagy megverni nagy török seregeket. Fráter György kormányzó
idejében nem egy alkalommal az ország fegyveres erõinek létszáma elérte az 50-60.000 katonát. A Keleti Magyar Királyság uralkodója, II. János király (János Zsigmond) idején a császári hadak folyamatos támadásai alatt is az ország lakossága lényegesen nem csökkent,
mint ahogy nem változott meg az etnikai összetétel sem. A Keleti Magyar Királyságból létrejövõ Erdélyi Fejedelemség lakosságának túlnyomó többsége még mindig magyar és székely, akiknek számaránya a becslések szerint meghaladta a kétharmadot, 65-70%, ezt követi a szászok kb. 15-18%-a, majd a többi kisebb létszámú nemzetiség: románok, szerbek, ruszinok és cigányok népe. A magyar történészek és kutatók megegyeznek abban, hogy az Erdélyi Fejedelemség összlétszáma 700.000 fõ körül volt a XVI. században. Ebbõl az adatból
viszont – támaszkodva a történelmi leírásokra, oklevelekre, lustrákra stb. – a magyarok létszáma 305.000–320.000 fõ, a székelyeket létszáma 150.000-170.000 fõ, tehát mindösszesen
455-490.000 fõ lehetett. Az erdélyi szász népesség létszámát 105-126.000 fõre lehet tenni. Az
Erdélyi Fejedelemség három nemzetén kívül a XVI. században mintegy 80–85.000 fõ személy lehetett, akik vendégeknek (hospes) számítottak és nem tartoztak a három államalkotó népesség közé, ezek között elsõ helyen az erdélyi románokat lehet megemlíteni – akiket
ekkor oláhoknak, havasalföldieknek és moldovánoknak neveztek –, ezt követte létszámban
a szerbek (rácok), ruszinok, cigányok, bolgárok és örmények stb. népe.
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A XVI. században ugyan nem voltak népszámlálások, de még az adóösszeírások is, amelyek egyáltalán fennmaradtak, nem vizsgálták a lakosság nemzetiségi hovatartozását, ennek
ellenére azonban, ha jobban megvizsgáljuk az ebbõl a korból fennmaradt feljegyzéseket,
mégis képet tudunk alkotni Erdély népességének összetételérõl.
Az Erdélyi Fejedelemség népességébõl az alábbiakban elsõsorban a magyarokat említem meg részletesebben, mert õk tették ki az ország túlnyomó többségét, errõl tanúskodnak
a hegyek, folyók, patakok, dûlõk, falvak, tanyák és városok, de a városon belüli utcák, bástyák stb. elnevezései, de általában a települések lakosainak családi nevei is.
Az 1602-bõl és 1603-ból fennmaradt gyulafehérvári magyar nyelvû jegyzõkönyvekbõl különösebb vizsgálódás nélkül meg tudjuk állapítani azt, hogy mindkét évben a gyulafehérvári városi bíróság összes tanácsosa, élén a bíróval, mindegyik magyar nemzetiségû volt. A
jegyzõkönyvben fennmaradt nevek önmagukért beszélnek: „1602. esztendõben, Baroniai
Szabó István bíróságában az tanácsnak nevei: Baroniaj Szabó István, NagiLábú Gergely,
Aztalos János, Szakmári Syártó János, Száz János, Boczási Szabó István, Százvárasi János,
György kovács, Mészáros János, Borbélj György, Fazekas István, Szabó Gergöly, Márthon
deák, Mészáros Mátyás, [D]eöbröczöni Szabó János, [Mész]áros Mihály, [Ma]kaj Eötuös
János, Szyártó János, Kassaj”. „1603. esztendõben, NagiLábú Mészáros Gergöly bíróságában az negyven embereknek nevei: Az Vár-fertályban Tégla-fertály: Chizár Máttyás, Chizár
Simon, Mészáros Pál, Bániaj Pétör, Szabó Pál, Krakaj, Aztalos Pétör, Borbélj Pétör, Eötuös
Mihálj, Borbélj Mihály, Bániaj Pál, Nagi Pál, Lakatos János, Varga Gergel, Szabó Pétör,
Czizmaczia György, Pap Benedök, András deák, Tordaj, Aztalos János, Gellién István, Kis
Mihály, Mészáros Jakab, Sós György, Eötuös Imröh, Kádár János, Haraztosi Pál, Feörödõs
János, Mészáros István, Mészáros László, Szwcz Benedök, Mészáros János, Barbélj Imröh,
Száz Lõrincz, Károlj János, Szwcz Pétör, Mészáros Pétör, Kerekes György, Eniedi Mészáros János, Veresmarti János; Bódog-fertály: Bun Lukács, Szabó András, Kwmíues Mihály,
Barbélj Márthon, Nierges György, Barbélj Christoph, Dálnokj János, Szabó Mihály, Szekeres Christoph, Aztalos Mihály, Varga Pétör, Váradj Szwcz János, Fwzesy Ferench, Eötuös
Jakab, Fazekas István, Lakatos János, Simándj, Eniedi Pétör, Ácz János, Mészáros Gergöly;
Lippa-fertály. Thwuis-fertály: Zekeres György, Fazekas Gergely, Hajdú Gáspár, Szabó
György, Horuát, Eötweös András, Varga Márton, Chizmazia Miklós, Czorba Máthé,
Zékeöli Pál, Zígiártó János.”538
Ha megvizsgáljuk alaposabban Az Erdélyi Fejedelmi Királyi Könyvek 1569–1602. közötti dokumentumait, amelyeket János Zsigmond, Báthory Kristóf és Báthory Zsigmond erdélyi fejedelmek idején adtak ki és maradtak fenn napjainkra, megállapíthatjuk, hogy az Erdélyi Fejedelemség fontosabb városainak lakossága – a szászföldi városok kivételével –, szinte teljes egészében magyar. Nem vizsgálom a székelyföldi városok névanyagát, ugyanis a székelyföldi városok személynevei azt tükrözik, hogy ezek a városok még a mai nap is többségében magyarul beszélõ székelyek által lakottak. Az Erdélyi Fejedelemség említett városai
az egy Karánsebes kivételével, ahol a nevek alapján kb. fele-fele arányban magyar és román
neveket találhatunk, az összes többi városban, szinte kivétel nélkül csak magyar személynevekkel találkozhatunk. A fejedelemség fõvárosának bírói: Gyógy Péter (1583), Mészáros
Gergely, (1590), Mészáros György (1590). Gyulafehérvár lakói közül az alábbi személyeket
örökítették meg a dokumentumokban: Ajtoni Jakab deák, Bakfark János és Mihály, Bán
László és Pál, Bányai István, Baranyai Imre, Bárfalvi András, Besenyei István, Betlen/Nyírõ
István, Bohan Upra, Borbándi György és fel: [felesége] Tussi Katus, Borbély András, Borbély Gáspár és fel: Csibi Anna, Borbély Jakab és fel. Zsófia, Borbély János, Borbély Miklós,
Borbély Tamás, Borbély/Benõ Boldizsár és fel: Anna, Borbély/Szigeti Márton és fel: Tordai
Borbála, Cypair Petru, Csáni Ferenc és fel, Csegei Tamás, Cserna János, Csiszár Gergely,
Csizmadia Jakab; Farkas; Fischer Martin, Gallus Bona Jakab és fel: Katalin; Gáspár deák;
Gavrilil Petru, Gombkötõ Ferenc; György; Harcias/Békési János és fel: Anna, Hipolitus
Ambrus, Horvát Miklós, Ioan Martin; János, görög; Kántor Mihály, Kármán Pál, Kisbalya
306

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 307

Péter, Kocsis Ferenc, Kocsis János és fel: Anna, Kocsis Kelemen, Kocsis Lõrinc és fel,
Kóródi György, Kósa Borbély György, Kósa János és fel, Kovács György, Kovács Kocsis [...],
Kovács Miklós, Kovács Tamás, Kovászi Péter, Lakatos Imre, Laskai János, Laskai Péter és
fel: Anna, Ludas Gál, Macra Trucza, Magyari Katalin, May Aura; Mátyás deák; Mészáros
Ábrahám, Mészáros András és fel, Mészáros Gergely és Pál, Mészáros Mátyás, Moldovai
Tamás, Molnár György, Nagwl Botha, Nagy Balázs, István és Pál, Nagy Demeter és fel, Nehéz András, Nyírõ István, Nyírõ Jakab, Oláh Bertalan, Olasz János és fel: Mackó Anna,
Oprisa Many, Orbonász Supe és Ruze, Óvári István deák, Ötvös András és fel: Orsolya, Ötvös Benedek, Ötvös Mátyás; Pál; Pásztor Benedek, Patkos János, Pinárdi Pál, Poklosi Teodor, Portörõ Gergely, Pribék György, Rác György, Rampini Guglelmus, Sánta Péter, Sipos
István, Siska János, Somogyi Gergely, István és Márton deák, Squarcialupi Marcellus, Stor
Ádám, Lukács és fel: Katalin, Márton, Sulcz Máté, Szabó András és fel: Márta, Szabó
György, Szabó István és fel: Pécsi Anna, Szabó János, Szabó Judit, Péter és fel: Kovács Anna, Szabó László, Szabó Márton, Szabó Mihály, Szabó/Betlen László, Szászvárosi János,
Szegény Tamás, Székely Balázs, Székely György, Széki Máté, Szilágyi Imre, Szilágyi Márton
deák, Szõcs András és fel: Éva, Szõcs Lõrinc, Trombitás Bálint, Vajda Ferenc, Váradi Péter, Vas János és fel: Budai Zsófia, Veresmarti Pál, Viza Czipor. Az ispotálymester: Horvát
András (1590), vagyis a kórház vezetõje; Harcias/ Békési János borbély, Boskowith Vince
kalmár, Olasz Jakab kõmûves, Móré János kulcsár, Fejérvári János, Garai András, Gyulai
István, Gyulai János, Kalotaszegi Benedek és Pozsgai Mátyás ötvösök.
Az Erdélyi Fejedelemség városait ezt követõen ábécé-sorrendben említem meg: Abrudbánya (Abrugbannia. Abrughbanya) fõbírája: Tatárlaki György (1583). Abrudbánya lakosai
közül az alábbiak neve maradt fenn: Borbély Imre és fel: Magyari Ilona, Kovács András,
Kran Faith, Puzlok Mihály, Tatárlaki György és fel: Puzlok Margit, Várfalvi Mátyás deák.
A város iskolamestere és jegyzõje: Rákosi Balázs deák (1583), officialisa: Sebesi Menyhárt
(1582), kovácsa: Abrudbányai Jakab. Belényes (Belenes, Belenis, Belyness, Belynyess) fõbírója: Benkõ Imre (1584); Vásárhelyi Mihály deák (1601), tanácsos: Szarka Péter (1589, 1591)
jegyzõ: János (1584), a belényesi lakosok: Borbély Mihály, Csapos Illés, Csomai Fruzsina,
Deák István, Fazekas Miklós; Ferenc deák; Ferenc deák és fel: Horvát Anna; Fodor László
és fel: Király Katalin, Haramia János és fel: Tót Zsófia, Hegedûs Boldizsár és fel: Gál Ágnes, Horvát István, János és Mihály, Komáromi Lajos, Kondorosi András, Kóródi András,
Kóródi István, Kos Demeter és fel: Katalin, Kovács Ferenc, István és Mihály, Kovács János,
Kric Imre és fel: Anna, Molnár Péter, Móric Imre, Móric István, Oláh Gábor és fel: Anna,
Ötvös Gábor, Pereces Illés; Péter deák és fel: Fruzsina; Petries Péter, Sinka János, Szarka
György, Szarka János, Szarka Péter, Szõcs János és fel, Szõdi János, Vajda Mátyás, Vajda
Miklós, Varga István, Vinc Benedek, Kõrösi István, officialisa/praefectusa; Vajda Mátyás
(1601-1602) várnagy, Kocsobai Mihály (1569) tiszttartó. Borosjenõ (Boros Jeneo,
Borosjeneo) Borosjenõ lakosai: Gajdom János, Széplaki/Szabó István, Fekete Máté, Ferenci Tamás, Gorbai László, Korda Mihai, Madona György, Mátyási Lukács és Márton, Nagy
János, Nagy Péter, Sacui Mihai, Somogyi János, Szerémi Mihály, Temesvári István, Bornemissza László, Buda István, Demecs Boldizsár, Farkas Márton, Gorbai László, Horvát
András, Kátai Ferenc, Mészáros Lõrinc, Móré János, Sárközi Demeter, Temesvári István,
Trombitás Gáspár, Verebélyi Mátyás, Virág Péter, Petneházi István (1601, 1602,1610, 1615)
vár/várõrség kapitánya, Csókási Mihály (1602) alkapitány, Újlaki Fülöp (1601-1602) udvarbírája, Kapronczai János (1602) várnagya, Nádudvari János a lovasok hadnagya, Rác János
(1602) hadnagy, Szabó Ferenc (1602) hadnagy, Szentandrási György (1602), Vámos István
(1602), Ács Mihály építõmester. Debrecen (Debrechen, Debreczen), fõbírája: Szabó Mik1ós
(1583), Túri György (1584), jegyzõje : János deák (1583), Kis János (1584). Debreceni lakosok: Ambó Ferenc, Orsolya: elõbb Tomori György, majd Székes Dénes felesége; Pál, Bornemissza Ferenc, Csanádi János, Fejér Péter, Gábor, Hentes László, István, Körösi Gáspár,
Lökös János és fel: Erzsébet; Lukács deák, Méliusz Péter és fel: Erzsébet, Sánta Kalmár Já307
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nos és fel: Tarcsai Anna, Szabó Antal és fel: Hentes Katalin, Borbála, György és István, Szabó József és fel: Duskás Sára, Szabó Mátyás és fel: Csorba Katus, Tar István, lelkészek:
Gönci György (1575–1595), Méliusz Péter (1561–1572); borbélyok: Borbély Ferenc és Jakab; borbélymester: Borbély András (1585); harmincados: Bányai Gergely (1589). Dés
(Dees, Des) lakosai: Borbély Albert és fel, Bornemissza/Daróci Mihály, Daróci János, Gerõ
István, Jó János, Kádár István és fel: Szentmártoni Zsófia, másik István, Mihály, Kovács
Gergely, Kovács István, Mészáros András, Mészáros Mihály, Nagy Ambrus, Nagy Bereck,
Nagy István, Nagylaki Márton deák és fel: Mátyus Anna, Nyírõ Pál, Pataj Lõrinc és fel: Szilágyi Márta, Pócs Tamás, Polyák János és Simon, Serjéni János, Miklós és fel: Orsolya, másik Miklós, Szabó Gáspár, Szabó/Faggyas István, Szõcs Márton, Varga Boldizsár. Dési harmincadosok Bodoni Ferenc (1589), Tarcsai Pál (1584–1585). Dési sókamarások: Kolozsvári Gábor deák (1581–1583), Teke Ferenc (1588, 1590), Zók Péter (1591), dési sószállítók:
Lõrinc deák, Márton deák. Déva (Deva, Dewa) lakosai: Borbély István, Borbély Kálmán,
Cserõ Miklós, Dédácsi Mihály, Gyulai Balázs, Homonnai/Csizmadia András, Kis Illés és fel,
Kovács Máté, Kozolyai György, Kõszegõ Mátyás, Lakatos Mihály, Lakatos Miklós; Lõrinc
deák; Mészáros István és fel, Nagy Ferenc, Nagy Gergely és fel: Fazekas Borbála, Nagy
György, Nagy László és Márton, Seres János, Szabó Balázs, Székely Márton, Szõlõsi Máté
és fel: Turzó Katalin, Taskó Péter, Tolnai György deák, Vasvári Péter, Verebélyi János, Vitéz Pál, Dévai/Arany Mihály (1602) prédikátor. Enyed (Enied, Enyedinum) lakosai: Antal
deák, fel: Kérei Sára, Balassi István, Bárány Farkas, Péter és fel.: Baládfy Sára, Bordác Péter, Brassai Simon és fel, Craccer Lukas és fel: Wolfard/Szöcs Anna; Erasmus szûcs; István
ötvös; István varga; János kádár; János szabó; Jónás deák; József mészáros; Kisér Simon,
Kolház János és fel: Katalin, Kömûves Gábor és fel: Orsolya, Kurmazer Kaspar, Kurz
Christian, Mészáros András, Molnár János és Katalin, Ötvös Katalin: Gyalui Bálint deák
fel, Kristóf, Paruta Miklós, Pócs Gergely, Remetei Mihály deák és fel: Mészáros Anna, Szabó Imre, Szegedi Ferenc deák és István, Szerváciusz Péter, Szöcs Bálint, Tordai Gergely,
Vas Imre; Zakariás szûcs, lelkésze: Koppány Orbán (1578–1579, 1581–1594), fazekasok:
Antri István és Fazekas János, ötvösök: Borsai János, Föcén Bálint, Szántó/Brassai Mihály,
szabómesterek: Brassai Simon, Nagy/Szabó Orbán, Szabó Márton és Mátyás, vargák: Varga Benedek és Veres Gergely, officialisok: Bakó Dániel, Bede Mihály (1591), Nagy Gáspár
(1584). Fogaras (Fogaras) lakosai: Lakatos Bálint, Szabó István, Vajda János, Varga Lõrinc
várkapitány: Kemény János (1602), vár praefectusa: Petrichevich Horvát Kozma
(1576–1584, 1586–1588), bíró: Lészai Ferenc deák (1602), örökös ispánja: Báthory Boldizsár (1589–1594). Huszt (Huzt, Hwzth) lakosai: Borbély Albert, Borbély György, Borbély/Túri Gáspár, Eszéki Miklós, Felföldi Ambrus és fel: Viszkos Katalin; Izsák deák; Kotor Mihály, Kovászai Tamás, Kulcsár Miklós és fel: Margit, Nagy Péter, Szabó Péter, várkapitány: Kornis Gáspár (1583–1584, 1590, 1591, 1596), várnagy: Szabó Balázs (1590–1591).
Kolozsvár (Claudopolis, Colosvar) bírája: Boldizsár András (1521), kolozsvári lakosok: Barát Sebestyén, Bek János és Lörinc, Bélteki Sámuel, Bokor Albert, Csana Máté, Fábián deák, Ferkely Miklós, Fûztöi Ferenc deák, GelIyén Imre, Gemmifisor Mihály; György deák,
Herceg István, Hosszú János, Íjgyártó Ötvös Mihály, Jacobinus Bemát, Kakas András és fel:
Sarjai Anna, István, Katalin, Kappa Ferenc, Katonai Mihály, Krisen Martin, Nagy Salatiel,
Ötvös Balázs és István, Ötvös Demeter, Ötvös Orbán és fel: Magyari Katalin, Stromer
Johannes, Szép Bálint és fel: Anna, Temesvári István deák és fel: Király Katalin, Trausner
István, Katalin, Lukács deák és Margit, Vajda Márton, Veidnit Johann, Vendler Thomas,
Vicei Tamás, borbély: Rózsás János, szabók: Fejérdi István, Hóz Fülöp, Lengyel Gergely,
Nyírö Miklós, Sachs Lorenz, szûcs: Segesvári Antal, varga: Velcher Lorenz. Lippa (Lyppa)
várõrségének kapitánya: Borbély György (1602), vár alkapitánya: Móré János (1601), lovasok hadnagya: Balog Ézsaiás (1602), Móré János (1602), százados: Cserõ Miklós (1601),
udvarbírája: Váradi János (1601), harmincados: Ajtoni Jakab deák (1601–1602), lakosok:
Borbély/Benõ Boldizsár és fel: Anna, Balog Bertalan, Vágó Balázs, Horvát János. Lugos
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(Lugas, Lwghas) bírója: Sebesi János (1575), jegyzõ: Márton deák (1575), lakosai: Bogár
György, János, Lõrinc, Márton, Mihály és Miklós, Devecseri Gábor és fel: Pribék/Rakovicai
Barbara, Ferenc Péter, Gonc Gáspár, Gore ªtefan, Gyuraka Gheorghe, Hodan Márton,
Horvát János, Huranga Caspar, Ilosvai Márton deák és fel: Ilona, Luka János, Gáspár, Lukács, Márton és Mihály, Máté Balázs, György és Miklós, Modlina Melchior, Muszka Mihály,
Olasz Marianus, Pribék Farkas, Sebesi Boldizsár, István, Márton, Menyhárt és Péter, Tábor
Benedek, Vajda Gáspár, Vajda Menyhért, Voica Farcas, alvárnagy: Babos János (1581), a
lovasok hadnagyai: Brankvith János (1602), Lipót György (1602), familiárusok: Apponyi János, Brankvith János, Borbély Máté, Horvát Ferenc, Horvát János, Izup Mihai, Móré Gáspár, Radics Márton, Sebesi Boldizsár, Szentmiklósi György, Szilágyi Péter, Trombitás István, Vezekényi István, bánjai: Barcsai András (1598–1602), Chirepovit Miklós (1558), Horvát Mihály (1590–1591), Lónai Albert (1589), Torni Tamás (1578–1585). Sziget (Máramarossziget) (Ziget, Zygeth) lakosai: Bányász István és Pál, Bartos György, István, másik István,
János, Péter és Tamás, Bernát Anna, György, Máté, Mihály, Simon és fel: Szõlõsi Zsófia,
Ponc Gáspár. Torda (Thorda, Torda) fõbírója: Csipkés György (1591–1599), lakosai: Bardóc
János, Bojér István, Borbély Miklós, Boros Balázs, Cicero István, Csáki Gáspár és János,
Csiszár Péter és fel: Sára, Dombi György, Éradonyi Péter és fel: Hunyadi Borbála, Fúrós
Gáspár, Horvát János; János deák; János jegyzõ; Kállai Bálint, Mészáros Jakab, Nagy Mihály, Petessi Pál, Pogány Erzsébet és Miklós, Szakos István, Szász János, Szentmiklósi Kristóf, Szilvási András deák, Szõcs András és fel: Borbála, Túri János, Zoltai János, sókamara
számtartója: Szilvási András deák (1599), sókamarásai: Kolozsvári János deák (1585,
1590–1591, 1593, 1607), Torda János deák, fõispán: Vitéz Miklós (1594, 1598–1600), ispánja: Bánffy Boldizsár (1589–1590, 1596), Sarmasági Zsigmond (1602–1610), Vitéz Miklós
(1602). Tövis (Teovys, Tewis, Tõwis, Tws), vicebíró: Iwnyg István (1602), lakosai: Bálintitt
Éva, János és fel: Logofet Zafira, Bíró Bálint, Debelle Péter, Drabant István, Dumitrus
Ioan, Iwankowit Demeter, Ilona, János, Lázár és fel: Olcharowyth Margit, Miklós, Zsófia,
Kálmáncsehi Erzsébet, Miklós deák és fel: Kovács Katalin, Kenesvit Anna, János és elsõ fel:
Dorogi Dorottya, második fel: Gosztjai Fruzsina, Margit és Miklós, Lebi László, Nyakó
György, másik György és fel: Borbála, Jakab, Katalin, Pál, Pap György, Pap György és fel:
Jajcai Borbála, Pap György és fel: Safarit Sára, Pecse Dávid, Rác Ádám, Péter és fel:
Logofet Zafira, Zsigmond, Rác János, Rác/Zteholyt István és János, Somogyi János deák,
Szegedi Miklós, Szilágyi Lukács, Tót György, Zámbó István. Várad (Warad, Waradinum)
(Nagyvárad) fõbírája: Ötvös Damján (1580, 1583), Ötvös Máté (1589), kisbíró: Kannagyártó Péter (1578), tanácsosai: Igaz Kálmán, Keszi István, Szabó György (1589), jegyzõ:
Csepregi Gáspár (1578), Zilahi János (1583), lakosai: Banga Dávid és Máté, Baráti Péter;
Benedek; Borbély János, Borbély János, Borbély Péter, Bornemissza László és fel: Fugadi
Zsófia, Bõti Ferenc, Budai Miklós, Csutkó György és István, Daróci György, Érsek János,
Farkas Bálint és Miklós, Fejér István, Feltóti István és fel: Földvári Rebeka, másik Rebeka;
Ferenc deák és fel: Borbála; Garázda Anna, János és fel: Fejér Judit, Gardon Gergely,
Gyöngyfûzõ Gáspár, Hobic Gáspár és fel: Anna, Homonnai Bálint, Horvát Boldizsár és fel:
Erzsébet, István, Horvát István, Jakab András, Jenei János, Kádas Gergely, Kalmár Mihály,
Kántor/Borbély János, Kapitány Balázs deák, Kardos Miklós, Kenderesi Bálint, Kenderesi
György, Keresztyén János, Király Anna, György és István, Kis Anna, Dorottya, Gáspár és
fel: Nagy Dorottya, másik Gáspár és Tamás, Kis Boldizsár, Kis Gáspár, Kocsis István, Kolbász Boldizsár, Kovács Benedek, Kovács/Mikó Tamás, Lakatgyártó Mihály, Lencsés
György, Lippai János, Makai Dávid, Illés deák és fel: Tarcsai Anna, Makai Illés deák és fel:
Szele Magdolna, Mészáros Ferenc, Mészáros Tamás, Mészáros/Gémes István, Molnár Máté és fel: Katalin, Muraitus János, Nagy János, Nagy Mihály, Nagy Simon, Nagylõrinc Gergely, Nisó Péter, Oláh Antal, Olasz Mihály, Ötvös Demjén és fel: Dorottya, Ötvös József,
Ötvös Máté, Ötvös Miklós, Pajzsgyártó Gáspár, Pákász Simon, Pipályi Bálint és Mihály,
Sándor György, Sánta András, Sápi Tamás, Sárosi János, Sárosi Katalin: Jászberényi
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Orbánné és János, Somogyi György és fel: Borsos Margit, Stepan Ferenc, István és fel: Margit, másik István, János, Szabó Benedek, Szabó György, Szabó Imre, Szabó Peter és fel: Zsófia, Szabó Tamás, Szalai Ferenc és fel: Pilisi Erzsébet, Szalai János és fel: Majádi Fruzsina,
Szíjgyártó István és fel: Kis Katalin, Szíjgyártó László, Szita Péter deák, Szõcsi Mihály, Szörényi Anna: elõbb Váradi Pálné, majd Bogáti Andrásné, Teleki István, Lõrinc, Mátyás, Tót
Péter, Török Anna, Erzsébet, Ferenc, István, Máté és fel: Elek Krisztina, Túri Pál, Uzsoki
András, Zsidó János, Zsombori Anna, másik Anna: Kónya Jánosné, Demeter, Dorottya:
Kobak Gáspárné, Ferenc, másik Ferenc, prédikátor: Beregszászi Lõrinc Péter (1576–1587),
levélkeresõi: Albert deák (1568–1569), Budai Simon (1568–1569), Csepregi Gáspár deák
(1591), Lukács deák (1587, 1589), Presbiter Kristóf (1568-1569), Szilágyi János (1589),
Váradi Pál deák (1569), Zilahi János (1581, 1583), Jézus Társaság páterei: Scisciensis Márk
(1588), Szántó István (1584–1587), Thomany Mátyás (1587) A váradi vár fõkapitányai/kapitányai: Báthory István (1589, 1592, 1601), Giczy János (1575–1585), Király György
(1588–1589), Pekry Gábor (1569), Sibrik György (1585-1589), alkapitány: Király György
(1587-1588, 1590), udvarbírái: Egri Gergely deák (1580, 1583-1584, 1588-1591), Földvári
Mátyás (1577), Sándor János (1575), várnagyai: Köbölkúti Kristóf (1575), Nagy Ferenc
(1575), Rác Lázár (1591), Serjéni Miklós (1589), alvárnagy: Rác Lázár (1591), Vasvári János, számtartója: Köveskúti Márton deák (1589), gyalogpuskásainak tizedese: Nagy János
(1589), servitorai: Balog István, Balog Kelemen, Bihari Sebestyén, Boldai Farkas, Csügedi
Mihály, Fekete János, Feltóti István, Gazdag András, Gergócs Mihály, Horvát Boldizsár,
Horvát István, Iratosi Pál, Kaproncai János, Kardos Miklós, Keresewyth Horvát Mátyás,
Keszi Péter, Király Albert, Kis János, Komáromi Farkas, Kõrösi István, Ladányi János,
Marócsi Péter, Massai Ferenc, Mészáros Ferenc, Nagy Lukács, Nagylõrinc Gergely,
Nagy/Székely Ferenc, Ölveti Imre, Pribék Péter, Sibrik Péter, Somlyai István, Stepan István,
Szabó Márton, Szalai Ferenc, Szalai János, Szécsényi Ferenc, Szemere Zsigmond, Torma
Benedek, Zagyvai/Mutnoki Boldizsár, jogügyigazgató: Horvát János (1578,1581). Zalatna
(Zalakna. Zalatna) lakosai: Angyal János, Kende János, Kende László, Kis Márton, Német/Feink Kristóf, Németi Rimneth Kristóf, Olasz János, Patrac Ioan, Sáfár István.539
Az Erdélyi Fejedelemség részletesebben tárgyalt magyar városain kívül megemlíthetem,
hogy a falvak nagy részének is magyar lakossága volt, de a magyar etnikumhoz tartoztak a
székelyek is, akikrõl részletesebben nem fogok szólni, mert csak elegendõ felütni a székelyek katonai összeírásait (lustra), melyek egyöntetûen bizonyítják a székelyek magyar nyelvét. A székely nép megjelenése Erdélyben valamikor Kr. u. 420, illetve 560 körül történhetett, vagyis egyszóval elmondható, hogy a jelenlegi legrégibb nép, amely napjainkig fennmaradt. Nincs kizárva azonban az ezt megelõzõ idõ sem. A székely népesség létszámára vonatkozóan alapos megállapításokat lehet tenni, ha ismerjük a székely fegyveresek létszámát. A
székelyek nagy része Székely Mózes életében olyan szorosan kötõdött a katonáskodáshoz,
hogy azokat a székelyeket is nyilvántartották, akik ideiglenesen éppen nem fegyveres szolgálatot láttak el – sóvágók, solymárok, tanítók, kovácsok, számtartók stb. A székelyek népérõl a már eddig is említett írókon kívül igen elismerõ szavakkal emlékezett meg Giovan
Antonio Gromo, a híres Sforza család leszármazottja, aki Szapolyai János uralkodása idején került Erdélybe, de ehhez hasonló szép szavakkal emlékezik meg a mantovai születésû
Antonio Possevino is.
Az erdélyi szászok betelepedésének kezdetét pontos évszámmal meg lehet jelölni,
ugyanis II. Géza magyar király hívására 1143-ban jöttek be az országba. A szászok létszámadatairól ugyan nincsenek személyhez köthetõ adataink, de a pontos szászok olyan alapos
jegyzõkönyveket, szabályzatokat, céhleírásokat stb. jegyeztek fel, hogy az õ létszámukat is
viszonylag pontosan be lehet határolni. Szászföld földrajzi elnevezéseit azonban ha elemezzük, azt is látnunk kell, hogy a szászok nagy része magyar elnevezéseket vett át, vagyis letelepedésük elõtt ezen a területen székelyek vagy magyarok élhettek. Szászföld városaiban a
folyamatos tiltás ellenére – sok szász város nem engedte meg a székelyeknek, magyaroknak
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vagy más népeknek a megtelepedést – folyamatosan találhatunk székely vagy magyar embereket. Elegendõ megemlítenünk, hogy Brassó városában a szászok mellett magyarok (székelyek) és bolgárok éltek, külön városnegyedekre elkülönülve, de éltek Szebenben, Besztercén, Szászsebesen stb. Szászsebes magyar lakossága Székely Mózes idejében már többségbe
került. Kolozsvár egykor részben szász lakossága a XVI. század végére egyre jobban elmagyarosodott, hiszen amint már említettem, levezéseiket vagy jegyzõkönyveiket is magyar
nyelven vezették. A szászok többsége azonban hosszú évszázadokon keresztül megõrizte német identitását, a magyar királyok és az erdélyi fejedelmek által nyújtott privilégiumoknak
köszönhetõen, amelyben nagyfokú önrendelkezési jogokat biztosítottak.
Az erdélyi románság megjelenésérõl a magyar és a román történészek egymásnak ellentmondó elképzeléseket írtak és írnak le. Az erdélyi románság, dáko-román kontinuitás elméletét a románságon kívül a világ történészeinek jelentõs része nem fogadja el, annál is inkább, mert az 1241-es mongoldúlást megelõzõen mind Moldva, mind Havasalföld lakosságának nagy részét a kunok tették ki, az országot magát is Kunországnak nevezték. A kunok
jelentõs része az 1241-es nagy pusztítást követõen Magyarországra menekült, mások pedig
lassan beolvadtak a románság tömegeibe, akik a Dunától délre lévõ területekrõl lassan
északra települtek át. Az erdélyi románságot egyes történészek szerint Anonymus említi
elõször a XII. században, de történelmi adatokkal az elsõ – valóban dokumentumokkal alátámasztott – megjelenésük a XIII. század elsõ évtizedeire tehetõ, pontosabban 1222-re, amikor II. Endre király 8 havasalföldi bojárnak, családjának és szolgáinak megengedi, hogy
Fogaras földjén megtelepedjenek. Ezt megelõzõen Havasalföldön, Moldovában, de még korábban a Dunától délre lévõ Trákiában, a Balkán-félszigeten éltek. Anonymus krónikájában
pontosabban Erdéllyel kapcsolatosan azt írja, hogy vannak „blachus” népek is, akik különböznek a rómaiak pásztoraitól. Egyes vélemények szerint a Kárpátok völgyeiben volt egy török nyelvû nép, a blakkok népe, akik késõbb eltûntek, vagyis beolvadtak, ezért egyértelmûen nem lehet kijelenteni azt, hogy a blakkok és a vlachok népe azonos lenne. A nyugati történészek jelentõs része a román nép kialakulását Kr. u. IV–VII. századokra teszi, majd amikor a Balkán-félszigeten megjelennek a szláv népek is, akik összekeveredtek a latinizált népességgel, tovább gazdagodik a román nyelv, átvéve nagyon sok szláv szót. A balkáni népek
között a mai napig élnek olyan románok, akik nem vonultak a Dunától északra, hanem Albániában, Makedóniában, Bulgáriában és Szerbiában maradtak, sõt a jelenlegi román nyelvben is a szláv szavakon kívül számos albán szót is lehet találni. Amint sommásan foglalja öszsze a románság kialakulásával kapcsolatos nézetét Alain du Nay, a román nép kialakulása a
Dunától délre fekvõ területekre tehetõ, hiszen itt tudott kialakulni több évszázadon keresztül maga a nyelv is. A Balkán-félszigetrõl a román nép a XI–XII. század között kezdett átvándorolni a Dunától északra, de jelentõsebb része az 1241-es mongoldúlást követõ idõkben jelent meg, ezt követõen jöttek létre az elsõ kenézségei.540 A következõ oklevél az 1247es évre datálható, amikor Hátszeg és Krassó vármegye területén megjelenõ románokat említenek. A magyar királyok, de az erdélyi nagy földesurak is a XIII. vége felé megengedték,
hogy megtelepedjenek birtokaikra, de eleinte a betelepülõ románság egy jelentõs része nem
alkotott falvakat, hanem össze-vissza vándorolt és arra a birtokra ment, ahol nem kell adót
fizessen. A transzhumáló életmódot folytató és a pásztorkodásból élõ románok azonban
már a XIII. század elsõ éveiben megjelentek Erdélyben is, de számuk nem volt jelentõs még
a század végén sem. Van olyan magyar királyi oklevél a XIII. századból, pontosabban 1293bõl, amelyben a király elrendelte azt, hogy az összes erdélyi román egy birtokra telepedjen,
mert a folyamatos kóborlásaikkal a többi lakosnak károkat okoztak, vagyis ekkor akár egy
birtokra is le lehetett volna telepíteni õket. III. Endre magyar király elrendelte – egyetértve
más nagy országok uralkodóival –, hogy az összes románt, legyen akárkinek a birtokán, vigyék vissza a Székás királyi birtokra és ezt követõen csak ott élhetnek.541 Az erdélyi románság számottevõen a XIV. században jelenik meg, amikor már Bereg, Bihar, Fehér, Fogaras,
Hunyad, Krassó, Kolozs, Máramaros, Szeben és Szilágy vármegyékben az oklevelek beszél311
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nek jelenlétükrõl. A románság hol kisebb családokban, hol kenézeik vezetésével jött be Erdélybe, ahol sokáig adómentességet és kiváltságokat élveztek, hasonlóan más betelepülõkhöz, hiszen sem a szászok, sem a cigányok sokáig nem kellett semmilyen adót fizessenek.
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 1584. november 8-án Gyulafehérváron kiadott oklevelében pl. megerõsítette a Belényes tartozékaiban lakó románoknak kiváltságait, melyet Várad püspöke 1442. július 21-én adott ki, vagyis ebbõl is látható a pontos dátum, hogy mikor
jelentek meg Belényes környéken az elsõ román lakosok. Ehhez hasonló adómentességeket
azonban a XVI. század folyamán is adtak az Erdélybe betelepülõ románoknak, akik földet,
telket és 6 évi adómentességet kaptak abban az esetben, ha megtelepednek. Nem egy esetben ezeket az adómentességeket késõbb újabb hat évvel meghosszabbították. Ennek ellenére a XVI. század végére az erdélyi románok még az ország lakosságának 10-15%-át sem érte el.
Az 1593–1606 közötti folyamatos háború, amelyet tizenöt éves háborúnak is neveznek, az
Erdélyi Fejedelemség népességében hatalmas pusztításokat végzett. Amint már több helyen is
kiemeltem, a magyar lakosság ebben az idõben folyamatosan pusztult, városok és falvak sorát
dúlták fel a belháborúk, valamint az idegen zsoldosok. Németek, vallonok, havasalföldiek,
moldovánok, törökök, tatárok, kozákok, rácok, de még a magyarországi magyarok is pusztították Erdély magyar lakosságát. A polgárháborús állapotok miatt az erdélyi magyarok és székelyek sokszor egymást is pusztították. Hidvégi Mikó Ferenc írja krónikájában, Erdélyben
olyan nagy arányú pusztulás történt, hogy napokig kellett menni, hogy valahol embert lehessen találni, ugyanis falvak sora tûnt el. A székelyek is nagy számban pusztultak, ugyanis hol
Marosszékre, hol Csík- vagy Háromszékre törtek be a különbözõ nemzetiségû idegen zsoldosok. Hatalmas veszteséget szenvedett az erdélyi magyar nemesség és a katonáskodó magyar
népesség, de ugyanúgy a székelyek is több ezren vesztették életüket a tizenöt éves háborúban.
A tizenöt éves háború óriási emberveszteségeit szemléltetik a különbözõ krónikákban, korabeli leírásokban fennmaradt adatok. Ezekbõl a döbbenetes adatokból megállapíthatjuk,
hogy a háború borzalmai, illetve az ehhez társuló pestis az Erdély lakosságának többségét kitevõ magyaroktól és székelyektõl követelte a legnagyobb emberáldozatot. A legmértéktartóbb
becslés szerint csak a magyar és székely katonák közül mintegy 20–25.000 pusztult el.
Az erdélyi katonai veszteségek közül létszámához viszonyítva a legnagyobb pusztulás a
székelységet érte. A krónikások leírásait felhasználva a székelyek 1595–1604 közötti idõszakban az alábbi – csataterekhez is köthetõ – veszteségeket szenvedték el:
– Az 1595-ös havasalföldi hadjáratban – habár pontos adataink nincsenek –, de tekintettel arra, hogy a közel 100.000-es török hadsereg legyõzése fõleg a székelyeknek volt köszönhetõ, minden túlzás nélkül becslés szerint legalább 1000-2000 székely halhatott meg a
Cãlugareni-i csatában, majd Tirgoviste, Bukarest és Giurgiu ostromakor. Errõl a hadjáratról, azonban pontos adataink nincsenek az elesettekre vonatkozóan.
– Az 1596. okóber 23–26. közötti véres mezõkeresztesi csatában szinte a teljes fejedelmi
testõrség (ami hagyományosan székelyekbõl állt) 2000 székely katonája pusztult el.
– Az 1599. október 29-i schellembergi csatában 3000 erdélyi fegyveres halt meg, a székelyek halottak száma valószínû legalább 1500 lehetett.
– A miriszlói, 1600. szeptember 18-i csata székely áldozatainak száma 1800.
– A goroszlói csatában 1601. augusztus 3-án az erdélyi katonák veszteségei meghaladták
a 2000-et, ezért legkevesebb 1000 székely katona áldozta életét.
– Beszterce ostroma után 1602. január 30-án 200 székely katonát és családtagjait mészárolták le a császári zsoldosok.
– Moldvában, 1602 augusztusában a tekucsi csatában a székely katonák veszteségei
2000–3000 fõre tehetõ, ugyanis azt írták a krónikások, hogy a 4000 székely katona többségét levágták a csatában.
– Rika erdeje melletti csatában 1603. júniusában 5-600, egymás ellen harcoló székely
vesztette életét.
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– Az 1603. július 6-i rozsnyói véres csatában 1500 székely pusztult el.
– Segesvár mellett 1603. július elsõ napjaiban a Székely Mózes táborába igyekvõ
udvarhelyszéki székelyek közül 600-at öltek meg a császári zsoldosok és a szászok.
– Erdély Mohácsának nevezett 1603. július 17-i a csatában Székely Mózes fejedelem oldalán harcoló fegyveresek közül 4000 katona halt meg.
E borzalmas felsorolást még lehetne folytatni, de annyit összegzésképpen is meg lehet
állapítani, hogy csak a tizenöt éves háború folyamán legkevesebb 14.000–15.000 székely katona halt meg. E szomorú számot követi 5600-6000 magyar fegyveres halála. A magyar polgári lakosságból csak a pestis következtében 19-20.000 magyar pusztult el. Az elhurcolt vagy
megölt polgári lakosság számát már fel sem jegyezték a krónikások, csak annyi maradt az
utókorra, hogy sokszor napokig nem lehetett embert látni az elhagyott és felégetett falvakban, ezek üresen tátongtak, mintha egy kísértet szelleme járta volna be Erdélyt.
A szászok népe sem maradt ki a pusztulásból, mert hol a belháborúban, a székelyek vagy
a magyarok támadták meg õket, vagy az idegen zsoldosok, de védett, erõs váraiknak köszönhetõen azonban sokan életben maradtak. A szász falvak lakossága azonban ugyanúgy pusztult, mint a magyar falvak lakossága.
Az erdélyi románságból is sokan elpusztultak, de az Erdélyi Fejedelemség területén
számarányuk késõbb mégsem csökkent le, ugyanis mind a magyar nemesek, mind az erdélyi fejedelmek telepítéseinek köszönhetõen egyre nagyobb számban telepedtek meg Erdélyben és Partiumban.
A tizenöt éves háború borzalmait ecseteli keserû szájízzel egy névtelen brassói szász krónikás, amikor az alábbiakat jegyezte fel: „Misericordia dei quod non consumti sumus” (vagyis: Isten irgalmassága, hogy meg nem semmisültünk). Mikó Ferenc háromszéki székely
katona és krónikás az 1603-as évrõl azt jegyezte fel: „De hová mentem volna mikor
Karánsebestõl Szászvárosig ember nem lakott.” Mihály vajda emberei, Basta császári zsoldosai egész vidékeket tettek néptelenné. Szintén Mikó Ferenc jegyezte fel, hogy „Az emberek hátából szíjat hasítottak, a gyermekeknek fejüket megtekerék, hogy a szemök kiömlött.”
Az idegenek mellett azonban a kegyetlen magyar hajdúk is hozzájárultak Erdély nagyarányú pusztulásához, a temesvári basa amikor Mihály vajda meggyilkolása után Gyulafehérváron járt, látta és tapasztalta a német, vallon és magyar zsoldosok kegyetlenkedését, a körülötte álló magyar uraknak azt mondta: „és ezt nem a törökök, hanem a ti keresztény testvéreitek tették.” E folyamatos háborús pusztítások, illetve a Kárpátokon túlról Erdélybe betelepedõ havasalföldiek és moldvaiak az Erdélyi Fejedelemség etnikai összetételét jelentõsen megváltoztatták.
Az Erdélyi Fejedelemség népeinek arányairól azonban elmondható, hogy pontos adatok
nincsenek, mert ahogy már többször is hangsúlyoztam, csak a székelység létszámáról lehet
megközelíthetõ képet kapni, köszönhetõen a székely lustráknak és a hadjáratokban részt
vett székely fegyveresek dokumentumokban is megjelenõ leírásainak. Az elsõ olyan adat,
amely az Erdélyi Fejedelemségben élõ románoknak a létszámáról is beszél, az Vasile Lupu,
Moldva nagy tehetségû vajdájához köthetõ, õ ugyanis azt írta a török szultánnak 1650-ben,
hogy Erdély lakosságának mintegy 30%-a román. Trócsányi Zsolt azonban megkérdõjelezi
a moldvai vajda adatait, mert propagandisztikus túlzásnak tartja. Ha figyelmesen megnézzük Erdély 1691-ben Párizsban készített térképét, amelyen az erdélyi lakosság nemzetiségi
összetételét is ábrázolják, ezen látható, hogy még abban az idõben is a lakosság túlnyomó
része magyar és székely, ezt követi az erdélyi románok (havasalföldiek és moldovaiak) és
szászok száma. Ezt nemcsak önmagában a térképen tüntették fel, hanem a térképhez csatolt magyarazátban is egyértelmûen leírják. A lényeg azonban az, hogy a folyamatos háborúskodás és a betelepítések annyira megváltoztatták Erdély népességének etnikai összetételét, hogy az Erdélyi Fejedelemség megszüntetése után, a Habsburg kormányzat felmérése szerint is az erdélyi magyarság elveszítette az addig meglévõ túlnyomó többségét. A
Habsburgok szerint „A következõ elfogadható adat egy kormányhatósági becslés, amely
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1713-1714 tájáról való. Eszerint Erdély népességének 47%-a magyar, 19%-a szász és 34%a román.”542 Ezt az adatot véleményem szerint el lehet fogadni, azzal a pontosítással, hogy a
magyarság ellenségeitõl származó elsõ pontosabb felmérés szerint az Erdélyi Fejedelemség
lakosságának közel 50%-át még a XVII. században, a sok pusztítás és más nyelvû népek
szervezett betelepítése után is a magyarok teszik ki.
Végeredményben megállapítható az, hogy Erdély lakossága Székely Mózes idejében, de
még az ezt követõ idõkben is túlnyomórészt magyar és magyarul beszélõ székely volt. A
Habsburg uralomnak köszönhetõ, hogy a XVIII. század második évtizedétõl kezdve – a jól
megtervezett betelepítési akcióknak, illetve a fanarióta uralkodók elnyomó politikájának
tulajdoníthatóan – Erdély népessége rövid százötven év alatt lényegesen átalakul, mégpedig
a magyarok rovására. A Kárpátokon túli fanarióta uralkodók, akiket a török szultán nevezett ki, olyan hatalmas nyomorba döntötték a havasalföldieket és a moldvaiakat, hogy azok
tömegesen menekültek a viszonylag szabadabb Habsburg uralom alatti Magyarországra.

XX. A székelyek õsi írásáról

T

ekintettel arra, hogy Székely Mózes életének jelentõs részét Székelyföldön élte le, ahol
az õ korában minden bizonnyal még igen elterjedt mértékben használták a magyarok
õsi írását, a rovásírást, ezért szerintem egy kicsit közelebbrõl is meg kell ismernünk a
magyar mûvelõdés egyik legfontosabb gyöngyszemét, amelyet sajnos még a legutóbbi idõkig is
eléggé elhanyagolnak. Annál is inkább kell szóljunk a székely rovásírásról, melyet neveznek
még székely-magyar, magyar, szkíta és hun írásnak is, mert nem is olyan régen – 1991-ben – fedezte fel a Csíki Székely Múzeum kutatója, Muckenhaupt Erzsébet a csíksomlyói ferences kolostor régi könyvállományának leírása során a siménfalvi rovásemlékeket, amely minden bizonnyal Székely Mózes udvarházában keletkezhetett. Benkõ Elek: A siménfalvi rovásemlék és
köre címû kitûnõ tanulmányából ismerhetjük meg alaposabban ennek a rovásírásos emléknek
a keletkezési körülményeit.543 A siménfalvi rovásírásos emlékrõl kiderült, hogy a feljegyzések
készítõje a Kis-Küküllõ mentérõl származó Bonyhai Moga Mihály, aki minden bizonnyal épp
a Székely Mózes sófalvi sókamarás által 1583–1585 között épült udvarházban élt 1612–1633 között, mely udvarházat ifj. Székely Mózes használta egészen 1633-ig, amikor I. Rákóczi György
fejedelem emigrációba kényszerítette, az udvarházat és a birtokokat elkobozta, 1634-ben pedig
Gliukovszki János fejedelmi testõrkapitánynak elzálogosította. Mások szerint az elkobzott udvarház Szalánczi Istváné lett. Bonyhai Moga Mihály igen fiatalon kerülhetett az udvarhelyszéki Fehér-Nyikó folyó völgyében lévõ Siménfalvára, és e viszonylag hosszú idõ alatt alkalma volt,
hogy az 1600-as években még széles körben használt székely rovásírással megismerkedjen.
Bonyhai Moga Mihály tevékenységét közelebbrõl a történetírók nem ismerik, de azt tudni lehet, hogy viszonylag sok könyve volt, ezeket nem csak kiolvasta, hanem jegyzeteket is készített,
a jegyzetek közül a legértékesebbek a székely rovásírásra vonatkozó bejegyzések. Bonyhai rovásírásos bejegyzéseit könnyûvé teszi azzal, hogy már az elsõ bejegyzésnél latin ábécé betûivel
az alábbi szöveg olvasható: „ez az regj szitiay magjarok Alphabetuma kit az olozokert hatta az
magjarok maga ez volna eostol marattiok 1627 In festo S Georgi militis michael Bonihay possessor huius libri”, vagyis a mai magyar helyesírással – ez a régi szkítiai magyarok ábcéje, kit az
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olaszokért [latinokért] elhagytak a magyarok, maga ez volna
õstõl maradva. 1627
Szentgyörgy
[Siménfalva] Bonyhay
Mihály birtokosa ennek a könyvnek. Az
egyik rovásírásos bejegyzés olvasata a következõ: „erZSEBET
Bonyhai Moga Mihály rovásírásos bejegyzése
AZON KRISTUSNAK ANNIÁNAK
VÉR ZERINT VALÁ ATIA FIA VO[…]”, majd „MIKAEL MOGA”. A harmadik bejegyzés
1629-bõl újból pontosítja, hogy „Szekel bötwel ualo irasok” következnek, mely rovásírással írva a következõképpen szól: „KARACION ELET VALA / SEMIEN FALVÁN LAKTÁBAN
/ AZ FEJÉR NIKÓ MELLET”. Bonyhay Mihály negyedik rovásírásos bejegyzése a következõ: „MIHALI BONYHAI: IRTA IDE/ 1627.”
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 1583. június 10-én, Gyulafehérváron kelt adománylevelében többek között azt írta, hogy udvarhelyszéken Lövétén 10, Siménfalván 6 jobbágytelket adományoz Székely Mózes sófalvi sókamarásnak, atyjának, nemes Literáti Jánosnak és
testvéreinek – Istvánnak, Jánosnak és Péternek. Székely Mózes sófalvi sókamarás ezt követõen Siménfalván saját udvarháza építésébe kezdhetett, mely udvarház egészen 1805-ig állt, amikor sajnos lebontották. A lebontott kövek nagy részét pedig felhasználták a Kis kúria, illetve
a siménfalvi református templom építéséhez. A Kis kúria többszöri átépítés után is a mai napig áll, de a vastag kerítését, mely egyúttal részben a siménfalvi református templomot is övezte, a 2005. évi augusztusi szörnyû árvíz elbontotta és csak a kúriát övezõ fal impozáns kapuja
maradt meg, mely kapun 1864-es évszám látható. Ezt követõen példás összefogással a Székely
Mózes egykori udvarházából épített református templomot 2006-ban szépen felújították.
Orbán Balázs a Székelyföld leírásában említette az unitáriusok nagyobbik harangját, melynek felirata: „ZEKEL MOSES UDVARHELE J.S. 1585”. Sajnálatos módon az 1848-as forradalom alatt, amikor az osztrákok elleni forradalmi harcban szükség volt az ágyúöntésre, mint
ahogy a legtöbb székely falu harangot adományozott, így a siménfalviak is a Székely Mózes által
öntetett harangot adták oda. Áttételesen tehát Székely Mózes magyar szabadság és függetlenség iránti eszménye ágyú formájában még az 1848–
1849-es szabadságharcban hûen szolgálta, sok más
székely haranghoz hasonlóan, a magyar hazát.
Orbán Balázs idejében Siménfalván az unitáriusok templomának tornyában az ajtó szemöldökfáján az 1586-os évszám volt látható. Tehát minden
bizonnyal Székely Mózes építhette ezt a templomtornyot és templomot is. Ezen kívül megkockáztathatom azt a kijelentést is, hogy maga Székely Mózes is minden bizonnyal ismerhette a székely rovásírást, mert az õ korában ez eléggé elterjedt írásmód
volt a székelyek között.
A székely rovásírás gyökereinél mindenképpen említésre méltó, hogy az emberiség talán legrégibb írásos emléke éppen Erdélyben került elõ
Tatárlakáról 1961-ben, amikor N. Vlassa kolozsTatárlaki korong
vári régész egy hamuval telt gödör fenekén 26
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agyagszobrocska, két kõfigura, egy tengeri kagylóból készült karperec és két téglalap alakú
agyaglap társaságában egy 6 cm átmérõjû és 2,1 cm vastagságú agyagkorongot talált, amelyen
írásjelek láthatók. A három agyaglapocskáról A. Falkenstein a C14-vizsgálat alapján megállapította, hogy keletkezése Kr. e. 4500–4700 évekre tehetõ. Az a legmegdöbbentõbb ebben az
erdélyi felfedezésben, hogy ezen az agyagkorongocskán a székely-magyar rovásírás a B, D,
GY, LY, N, NY, O, P, Z betûjelei vannak rajta. Amint az agyagkorong megfejtésével foglalkozó Makkay János régész és Forrai Sándor megállapította, a korongon található írásjelek az
õsi mezopotámiai sumér kultúrával azonos jelkészlettel rendelkeznek. A szovjet régészek,
akik szintén vizsgálták az agyaglapokat, azt is megállapították, hogy az agyag anyaga azonban
nem Mezopotámiából származik, hanem Erdélybõl. A rovásírásunk Z betûje, a kettõs kereszt,
ami a sumérban az uralkodás kifejezõje, egyébképpen benne van a magyar címerben.
Korond község önkormányzata 2003-ban a világon eddig egyedülálló módon emléket állított a magyar nyelvnek, mely emlékmû a magyar mitológia életfáját valósította meg gránitkövekbõl, mely monumentális emlékmû ágai között a tatárlaki korong betonba öntött és egyméteres átmérõjû korongját is beleillesztették. A korondi emlékmûvön a korong nagyított
másolatára egy elképzelt megfejtést is rávéstek. Miholcsa József, a kompozíció megálmodója szerint a tatárlaki korong jelentése az alábbi lehet: „Oltalmazónk minden titkot ismerõ
dicsõ Nagyasszony vigyázó két szemed óvjon Nap atyánk fényében.”
A tatárlaki agyagkorong írásjelei nem egyedülállóak Erdélyben, hiszen Tatárlakától nem
messzi, mintegy 20 km-re 1875-ben Torma Mária régésznõ Tordoson kb. 11.000 darab cseréptöredéket és korongocskát talált, amelyeken tisztán kivehetõk az õsi rovásírásunk A, B,
D, G, F, J, P és SZ betûi. A Maros-parti homokban talált agyagkorongok és cseréptöredékek korát 4.500 évre becsülik. A tordosi és a tatárlaki rovásírásos leletekrõl bõvebben Forrai
Sándor: Az õsi magyar rovásírás az ókortól napjainkig címû könyvében olvashatunk.544
Nagy örömmel vettem észre az Erdélyi Gyopár 2003. évi 1. számát, amelyben Puskás Kolozsvári Frederic régész a Tászok-tetõi „írásos” kövek címmel közölt egy cikket, ugyanis ebbõl tudhattuk meg azt, hogy Erdélyben és éppenséggel a székelyföldi Ditró határában, írásos köveket találtak. Gyergyóditró mellett, Orotvától 3-4 km-re észak irányban található a
Gyergyói-havasokban, az 1379 m magas Tászok-tetõn.545 A Tászok-tetõtõl észak-nyugat
irányban, a Nagy-Közrez havas felé vezetõ erdei út két oldalán, mintegy 400-500 m hosszan
elszórt írásjelekkel és mértani alakzatokat ábrázoló vésett, illetve karcolt kõtömböket talált
id. Józsa Sándor ditrói tanító, melyrõl a Pesti Hírlapban 1913-ben tudósítás is jelent meg.
Ezt követõen a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeum munkatársa, dr. Kovács István régész
kiment a helyszínre, ahol fényképeket, rajzokat és térképvázlatot készített, majd elemzést is
végzett a szerinte legérdekesebb 11 kõtömbrõl. Dr. Kovács István 1914-ben kutatási eredményeirõl a Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából V. számában, A tászoktetõi sziklakarcolatok címmel számolt be. Kovács István szerint a kõtömbök
egykor egy meghatározott sorrendben voltak elhelyezve a Tászok-tetõn, ami azt sejtette a
kutatóval, hogy a neolitikus megalitokkal vannak összefüggésben. Ilyen összefüggésre utal
egyébképpen a véseteknek formája is, mert ehhez hasonló ábrázolásokról lehet tudni a neolitikus Vinca-Tordos és a rézkori Erõsdi (vagy Cucuteni-Tripolje) kultúrkörben is. Amúgy
zárójelben jegyzem meg, hogy a több mint 5000 évre becsült erõsdi leleteknél még az a döbbenetes, hogy olyan épületmaradványok maradtak fenn a sepsiszéki Erõsdön, amelyek vízvezeték és központi fûtés nyomaival beszélnek Erdély ember által lakott múltjáról. Tászoktetõ és Erõsd azonban nem az egyedüli megalitikus maradvány Erdélyben, hanem ilyen a
Hargitához tartozó Oltárkõ is, ahol Orbán Balázs szerint a székelyek üléseztek és istentiszteletet tartottak, amikor a tatárok betörtek és fel kellett menekülniük a hegyek csúcsaira.
Véleményem szerint ezek az ülésezések sokkal régebbiek a tatárok betöréseinél, hiszen más
forrásból tudjuk, hogy a székely nemzetgyûléseken a vezetõk körbe ültek az elõre elhelyezett kövekre. A Hargita megnevezésrõl még csak annyit érdemes megjegyezni, hogy kísértetiesen hasonlít az ókori görögök által leírt szkíta isten nevére, a Thargitaoszra, ha pedig
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elhagyjuk a szóvégi görög osz képzõt, akkor döbbenetünk még nagyobb lehet, mert szkíták
istene Thargita és Székelyország szent hegye, a Hargita között szinte teljes azonosságot találunk. Hej, mit szólnak majd a finnugristák, amikor ezeket a sorokat elolvassák!
Visszatérve azonban a Tászok-tetõi kõtömbökre, Kovács István megállapította, hogy az
általa megvizsgált 11 kõ vésetei és karcolásai legalább három különbözõ korban készültek,
melyek technikailag és tartalmilag is különböznek. A legrégebbiek a neolitikus vésetek, melyek nagyon kopottak, ezt követi a rézkori, majd a legújabb vésetek, melyek alig 300 év körüliek lehetnek. A legrégebbi ábrázolásokon fantasztikus lények, mértani alakzatok és szimbólumok láthatók. A második csoportba azok a vésetek tartoznak, amelyeken írásjegyek láthatók, amelyhez hasonló a székely-magyar rovásírás is. Ezek a vésetek egy vagy több betûbõl, illetve rövid szavakból álló jelek, ahol olyan szót is ki lehet olvasni, hogy „tas vagy tász”
valamint a „szü”, mostani magyar kiejtésünk szerint „szív”. Egyes véseteket azonban a kutató nem tudta megfejteni, mivel a germán rúnától a türk vagy székely rovásírásig bármilyen
jelekhez hasonlíthatnak.
A dr. Kovács István által feltárt ditrói Tászok-tetõi 11 írásos kõbõl sajnálatos módon
csak kettõ maradt meg, ugyanis leszállították a hodosi vasútállomásra, de az elsõ világháború alatt ezeknek a többsége eltûnt és mindössze két kõ maradt meg (a III. és az V. számú),
mely a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban található. Egyesek szerint nincs
több ilyen kõ a Tászok-tetõn, míg mások azon a véleményen vannak, hogy még vannak ilyen
írásos kövek a helyszínen. Én is ez utóbbinak vagyok a híve, ugyanis beszéltem olyan székely
emberekkel, akik határozottan állították, hogy még vannak ilyen írásos kövek. Ha egészségem engedi és magam is a közeljövõben el fogok menni a helyszínre, fényképezõgéppel felfegyverkezve be fogom járni a tetõt. A Tászok-tetõi írásos kövekkel jónéhány kutató foglalkozott, de dr. Kovács István óta egy sem ment ki a helyszínre, ilyen módon azonban a kutatás csak helyben topoghat.
Az egyik legjelentõsebb kincslelet, mely valaha Magyarországon elõkerült, az a nagyszentmiklósi „Atilla kincsének” nevezett, szinte színaranyból készült, huszonhárom gazdagon díszített edénybõl álló készlet, amely 1799-ben került a felszínre. Eredetileg a kincsegyüttesben
sokkal több edény, fülbevaló és egy arany rúd is volt, de ezek a tárgyak kézen-közön eltûntek
és csak ezt a 23 darabot ismerjük. A hatalmas aranykincs elõször Budára került, de a bécsi császári udvar ezt is, mind nagyon sok mást, ami a magyar népet illette volna, magáénak tudta és
a bécsi Régiségtárba vitette és azóta is az osztrákoknál van. A magyar emberek csak nagyon
rövid ideig, 2002. március 24. és június 30. között tekinthették meg Budapesten a Magyar
Nemzeti Múzeumban ezt a hatalmas kincset.
Elég hamar felfedezték, hogy tizennégy edényen valamilyen rovásírás látható, de sokáig
még a magyar kutatók sem tudták megfejteni,
hogy mit is jelent ezeken az edényeken szereplõ írás. Sokáig nem jó irányba tapogatóztak,
ugyanis arra gondoltak, hogy valamilyen török
írásról van szó, míg Pataky László 1961-ben
megfejtette, hogy magyar rovásírás látható
ezeken az edényeken, de ami még érdekesebb
és szemlélteti a magyar viszonyokat, hogy az eltelt 45 év nem volt elegendõ arra, hogy méltó
helyen szerepeljen a nagyszentmiklósi kincsen
szereplõ magyar rovásírás. Ha odafigyeltek
volna Pataky László megfejtésére, akkor bizony ki kellett volna igazítani a honfoglaláskoNagyszentmiklósi kincs
ri ismereteinket is, hiszen e megfejtésbõl azt is
tudhatjuk, hogy a besenyõk népe is magyarul
egyik tálja, rajta Gejza neve
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beszélt. Az edényeken sok szövegben szerepel a pecsenyég, pecsenyõ, pecsenyõi szó, ami a
mai magyar nyelvben besenyõt jelent. A románok egyébképpen a besenyõk népére éppen ezeket a régi szavakat használják: pecsenég (persze románul kissé másképp kell írni: pecenegi).
Az edények valamilyen okból kifolyólag a besenyõk kezébe kerültek Taksony magyar nagyfejedelem idejében, a besenyõ vezetõk pedig a kincseket szét akarták osztani, ezért rávésték
(karcolták) Géza magyar trónörökös nevét, Gyula erdélyi vezér, illetve a besenyõ kenézek nevét: Jurkó, Szoláncsi, Thonusz és Pélõ vezetõik nevét. Thonusz besenyõ kenéz neve Anonymus krónikájában is szerepel Tonuzoba néven, de Szalánc és Pélõ nevek is fennmaradtak magyar települések nevében. Hosszasan nem is akarom fejtegetni az edényeken lévõ írást, hiszen
Pataky László és mások is bõven foglalkoztak a kérdéssel, de mindenképpen meg akartam említeni a magyar nép egyik legnagyobb kultúrkincsét, mert ezeken a korsókon, tálakon és ivócsanakokon a szkíta és magyar hagyományok mitológiai motívumain, díszítésén kívül magyarul érthetõ szövegek szerepelnek.546
A székelyek õsi írásával kapcsolatosan elmondható, hogy ezt a rovásírást a XVI–XVII.
században még széles körben használták, maga Székely Mózes mint a sófalvi sóbánya kamarása valószínûleg több alkalommal láthatta a sófalvi református templom nyugati bejárati ajtójának székely rovásírásos kõkeretét, de akár a Kodáros hegyén lévõ rovásírásos követ is.
Ezért is a székely rovásírással kapcsolatos eszmefuttatásban ki kell térnem az udvarhelyszéki Sófalva (jelenleg Felsõsófalva) rovásírásos leleteire.
Sófalva korai megjelenését az is valószínûsíti, hogy jelenlegi református templomának padlózata alatt egy XIII–XIV. századi kisebb és régebbi templom alapjai találhatók, mint ahogy a
jelenlegi templom déli és nyugati bejárati ajtaja szintén ebben a korban keletkezhetett, a nyugati ajtón pedig a kõkeret összeszereléséhez útmutatót adó székely-magyar rovásírás található.
Székely-magyar rovásírás volt látható egészen az 1970-es évekig a Kodáros hegyén létezett impozáns kövön is, mely követ akkor szétdarabolták és házépítéshez használták fel. Kodáros hegyén a temetõ szélétõl nem messzire volt található az a hatalmas kõ, melyre én magam is gyerekkoromban sokszor felmásztam és sokszor megcsodáltam. Szerencsére, hogy Szekeres Lajos,
parajdi bányász és sóvidéki régiségeinknek gyûjtõje, valamint a Parajdi Múzeum egyik alapítója ezt az impozáns, szép követ lefényképezte oly módon, hogy látszodjon a kõ tetején bevésett
rovásírás. A kodárosi rovásírásos követ Szekeres Lajos le is rajzolta és így sikerült e rajzról egy
másolatot készíteni. A felsõsófalvi templom nyugati bejáratának kõpillérein a vakolat eltávolítása után szabad szemmel is nagyon jól látható, hogy mindenik kõpillér-szelet végén egy-egy kb.
15 cm hosszúságú rovásírásos jel látható. A betûk élesen kivehetõek és egyértelmûen székelymagyar rovásírásos betûk. Szász Tibor András felsõsófalvi református lelkipásztor olvasata szerint a rovásírásos bevésés egyértelmûen utal a kõkeret összeillesztési módjára és mondanivalójára is. A késõ gótikus kõkeret eredetileg nem ott állhatott, hanem már a XIII–XIV. században
az elsõ és kisebb méretû sófalvi templomban került elõször beépítésre, majd a falu létszámának gyarapodásával szükségessé vált egy nagyobb templom felépítése. Napjainkra sajnos ismeretlenné vált a székely rovásírás még a székelység körében is, ezért érdemes néhány sorban figyelmet szentelni a magyar kultúrának ezen õsi bizonyítékára.
Honfoglalásunk 1100. évfordulója kapcsán számtalan tanulmány látott napvilágot,
televíziós és rádiómûsorokban értekezések hangzottak el történelmünkrõl s ezen belül magyar kultúránk helyérõl, milyenségérõl az európai népek kultúrájához viszonyítva. Napjaink
furcsa divatja, hogy szinte unalomig emlegetik a magyarság Európához való felzárkózásának
szükségességét, azt sugallva, mintha a magyar nép és a többi európai nép kultúrája között
egy óriási szakadék tátongana s ezért nekünk szükségszerûen, szinte kötelezõ módon szégyellnünk kellene magyarságunkat. A minap a Kossuth Rádiót hallgatva figyeltem fel egy
olyan kijelentésre, hogy Árpád fejedelmünk nem köthetett szerzõdést a honfoglalást megelõzõen, hiszen a magyarok írástudatlanok voltak, nem ismerték az írást. A nyereg alatt puhított, nyers húst evõ, földmûvelést, kézmûvességet stb. nem ismerõ, barbár magyarságkép
kialakításához, úgy látszik, szükségszerûen hozzátartozik az írástudatlanság jelzõje is, az
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ügyeletes „népmûvelõk” szerint. Az ilyen jelenségek sûrû elõfordulása miatt gondoltam,
hogy írnom kell a magyarság õsi kultúrájának egyik gyöngyszemérõl – a rovásírásról.
Az iskolában ugye azt tanultuk mindnyájan, hogy a magyar nyelv egyik legõsibb emléke I.
András királyunk Tihanyi alapítólevele, hiszen ebben a latin nyelvû oklevélben jó néhány magyar szó is elõfordul, mint pld. a monorea bukurea – mogyoróbokor –, feheruvaru rea meneh
hodu utu rea – a fehérvárra menõ hadiútra –, stb. Majd következett a magyarázat, hogy milyen
fejletlen volt abban az idõben a magyar nyelv és írás. Az elõbbiekbõl azonban csak annyi igaz,
hogy a Tihanyi alapítólevél az elsõ olyan nyelvemlékünk, amelyben a latin ábécé betûivel leírtak néhány tucat magyar szót. A latin ábécé használata népünknél a kereszténység felvételével
egyidõben jelenik meg, de ez ugyanolyan lassan terjed el, mint a keresztény hit. Az elsõ királyaink bizony nagyon kemény kézzel kell leverjenek több pogánylázadást és tûzzel-vassal irtják, üldözik a sámánokat, táltosokat – a régi hitvilág és kultúra képviselõit –, valamint az õsi kultúrához kapcsolódó tárgyi emlékeket, így a rovásírást is. A magyarság a kereszténység felvétele elõtt
is ismerte az írást, errõl tanúskodnak pl. az arab történetírók feljegyzései (900-as évek), amikor
azt írják a turkokról (az arabok így nevezték a magyarokat), hogy ha a fõfejedelmük tudatni
akart az alvezéreivel valamit „...az alsóbbrendû fejedelmek valamelyikének írni akart, elõhívatta vezírjét, és megparancsolta, hogy nyilat (nyílvesszõt) hasítson ketté. A vezír aztán rovásjegyeket metszett bele, melyeket a turkok elõkelõi ismerték és elmagyarázták annak értelmét, amelyet a fõfejedelem (ki) akart (fejezni), s akihez intézte volt, megértette...” E feljegyzéseken kívül tárgyi bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy elõdeink ismerték az írást. Thúróczi
János 1488. évi krónikája, Bonfini, Oláh Miklós (1836 körül), Verancsics Antal, Szamosközi István 1593-ban, Baranyai Decsi János 1598-ban egy sajátos õsi írásról beszél, melyeket fapálcákra kézzel róttak. Luigi Fernando Marsigli olasz hadmérnök és tudós 1690-ben Erdélyben akadt
rá egy kb. 150 cm hosszú botra, melyre rovással rótt naptárt jegyeztek.
Marsigli hazavitte Bolognába a botnaptárt, melyet pontosan lemásolt és megpróbálta megfejteni is. Ezt követõen lassan elindult a kutatás a magyarság õsi írásmódjával kapcsolatosan,
melyet neveztek „hun”, „hun-szkíta”, „szkíta”, „székely”, „székely-magyar” írásnak is. A magyar rovásírásos emlékek nagy többségben Erdélyben s ezen belül is a Székelyföldön maradtak fenn, de nem lebecsülendõ mennyiségben fordulnak elõ Magyarország más területein is. Rovásírásos régészeti emlékeink közül megemlíthetem a
következõket:
– Békáspovádon az Árpád-házi temetõben
föltárt íjvég csontmarkolat lemezén lévõ rovásjelek (45. sz. lovas sír),
– Deszk határában feltárt Árpád-házi temetõ
87. sz. sírjában talált rovásírásos gyûrû,
– Battonyán, Székesfehérvárott, Ladánybenén,
Kunkerekegyházán, Klárfalván, Pomázon, Mezõberényben, Hódmezõvásárhelyen, Esztergomban talált gyûrûkön rovásjeles feljegyzések találhatók.
Korai kéziratos, rovásírásos emlékeink közül
megemlíthetem a Nikolsburgi ábécét, mely feljegyzésen leolvashatók a rovásírás szabályai is – a
rótt írás jobbról balra halad, ugyancsak ilyen emlék a már elõbb említett Marsigli által felfedezett
rovásírásos botnaptár.
Feliratos rovásírásos emlékeink közül a következõket említem meg:
– A felsõszemerédi (Lévai járás) római katoRovásírásos ábécé
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Hans Denschwam isztambuli másolata
likus templom oldalában fennmaradt késõgótikus kõkapun látható feliratot, melynek olvasata: 1482 Kürakó János mester;
– Székelyderzs unitárius templomában az egyik tégla felirata: Miklós derzsi pap;
– Bögöz református templomának északi falán – Szent Lászlót is ábrázoló falfestmény
mellett – 1930-ban fedeztek fel rovásírásos emléket, olvasata: Atyhai Estván;
– Csíkszentmihályi templom rovásfeliratának olvasata: „Úrnak születésétõl fogván írnak
ezerötszázegy esztendõbe, Mátyás, János, Estyán kovács csinálták, Mátyás mester, Gergely
mester csinálták.”
– Az isztambuli rovásírásos felirat keletkezésének kalandos a története is, hiszen I. Szelim szultán hét esztendeig (1512-tõl 1519-ig) tartotta vissza Bélai Barlabást, II. Ulászló királyunk követét és kíséretét. A követség egyik tagja a következõ szöveget rótta fel szállásuk
istállójának falába . >>Ezer öcáz tizenöt esztendõben iráq eszt: Bilaji Barlabás kettõ esztendejik it valt: nem tõn császár..., Keteji Székel Tamas irtán eszt; Szelimbök császár ittenében
száz lóval.<< A konstantinápolyi rovásírásos feliratot Hans Derschwam fedezte fel 1553-ban,
amikor a török fõvárosba utazott. Derschwam a rovásírásos feliratot lemásolta, majd könyvében is közzétette.
– Énlakán az unitárius templom festett menynyezetének rovásírásos felirata: >>Egy az Isten
Georgius Muzsnai Dakó.<< Az írás keletkezésének
ideje 1668., ez az évszám azért is figyelemre méltó,
hogy még ekkor is használták egyesek az õsi magyar rovásírást. Az énlaki rovásírásos felirat történetéhez tudni kell azt, hogy amikor a tatárok 1661ben betörtek Erdélybe, felégették az udvarhelyszéki Énlakát, a templommal együtt, az élve maradt
székelyek 1661–1668 között új templomot építettek és ennek a mennyezetére festette fel Muzsnai
Gergely a fenti írást. Azt már kevesebben tudják,
hogy a tatárok 1661-es betörése után a lemészárolt
Orbán Balázs: Énlaka
énlaki székelyek emlékére a Firtos vára alatti sziklafalra egy 2-3 m hosszú rovásírásos szöveget véstek, ahol még az ellenálló székelyek vezetõjének,
Farczádi Pálnak a nevét is megörökítették. Dancs
Lajos énlaki unitárius lelkész 2003. július 10-i elbeszélése szerint a Firtos vára alatti rovásírásos feliratot az 1930-as évek folyamán egy arra járó „nadrágos ember” (így nevezték a régi székelyek a nem
székelyharisnyás, hanem pantallós városi embereket, ekkor még a székelyek azon a vidéken kimondottan székelyharisnyában jártak) vésõjével megsemmisítette. Dancs unitárius tiszteletes elbeszélését az öreg Korondi Ferenc bácsi elmondására alaÉnlaki rovásírásos felirat: Csak
pozta.
egy az Isten Georgius Muzsnai Dakó
Az eddig említett rovásírásos feliratok mellett
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még megemlíthetem a dálnoki, tordaszentmihályi, erdõszentgyörgyi, bonyhai és középajtai feliratokat is. Elsõképpen, származásunk kutatásánál is számolni kell olyan tényekkel, hogy a magyar rovásírás 50%-os egyezést mutat a föníciai csoportba tartozó népek rovásírásával, az etruszkkal 43,4%-ot, míg a türkkel mindössze 28,6%-ot. Nem elhanyagolható az sem, hogy a rovásírásos szövegeket olvasva rádöbbenhetünk arra – eddigi ismereteinkkel, iskolai tanulmányainkkal ellentétben –, hogy a magyar nyelv nem is volt olyan fejletlen ezelõtt ötszáz, de akár ezer
évvel sem, mint ahogy ezt elhitették velünk, csak annyi történt, hogy a latin ábécé betûinek átvételekor nagyon sok hangra nem volt meg a megfelelõ betû. A latinban nincs különbség az a
és á, e és é között, és egyáltalán nincs õ, ü, cs, gy, ny, ty, zs stb. Bizony ilyen hiányokkal már nem
is olyan könnyû a magyar beszédet leírni. A Marsigli által fellelt, de idõben az Árpád-házi királyaink uralkodása idejébõl származó rovásírásos botnaptáron érdekes módon szinte a mai kiejtésnek megfelelõen leírt szavakat találunk s hogy még jobban lehessen érzékeltetni a különbséget a két írásmód közt, ezért zárójelben feltüntetem, hogy miképp próbálták volna abban az
idõben leírni a szavakat latin betûkkel: Küskarácsony (Ciscaracion), Bodogasszony
(Bodogasion), Balázs (Bolas), Kolozs (Colos), László (Laslo), gyümölcs (gimils), Püspök (pispec), Szent Gyergy (Zent Gerg).
A példákat lehetne sorolni, de azt hiszem, ez a néhány is meggyõz sokakat arról, hogy
nem a beszélt nyelvünk élt át oly hatalmas változást, hanem a latin betûs ábécét kellett nyelvünk szabályai szerint átalakítani. Ne feledjük, hogy mily sokat kellett ezen a különbségen –
mármint a beszélt és írott nyelv közti különbségen – a reformkor nagyjai dolgozzanak: próbáljuk csak elolvasni egy 1800 körül magyarul írt szöveget. Bizony nem lenne könnyû.
A középkorban azt írták a székelyekrõl, hogy kevés jellel sokat mondtak. Ennek a leírásnak,
megállapításnak alapja, hogy a rovásírás használatakor nagyon gyakran a magánhangzókat elhagyták, vagy betûcsoportokat vontak össze, vagyis a mai gyorsíráshoz hasonló módon lehetett
rövidíteni és gyorsítani az írást. Az eddig elmondottak is jelzik, hogy rovásírásunk népünk egyik
legnagyobb kultúrkincse, melyet igyekeznünk kell megismerni és megismertetni.547
Még ha ki is veszett a rovásírás a Székelyföldrõl a XX. századra, a rovásírás maradványait teljesen nem sikerült eltörülni, hiszen gyerekkoromban a pásztorfiúk érdekes jeleket véstek a botok felsõ, vastagabbik felére, melyet annak idején díszítésnek gondoltam. Késõbb
bebizonyosodott, hogy egyesek ismerték a számrovás rejtelmeit is itt a Sóvidéken. „FelsõSófalván töltötte a gyermekkorát Lukács Albert /szül. 1926./. Akkor látta, hogy a pásztornak
rovott botja volt. A bot tetejére gyökérbõl alakította ki a gömb formájú bunkót. Ez alatt 15
centit simán hagyott a kéz részére. Lennebb hat vagy nyolc oldalura alakította. Erre a szakaszra díszítõmintákat metszett. Alatta kettõs gyûrûvel zárta az egységet. Következett a
számrovásos rész. Külön lapon fel volt róva az átvett fejõsjuhok száma, külön oldalon a
meddõ juhok száma. Arra már nem emlékszik, hogy milyen rovásjeleket alkalmazott a pásztor. Rovott botot több alkalomkor látott, ugyanis gyermekkorában a szülei idõnként felküldték a havasi legelõre, sót vitt a tinóknak.”548
Kodáros Kincsei címû könyvemben már vázlatosan írtam a székely rovásírásról, de úgy
gondolom, hogy Székely Mózes erdélyi fejedelem életérõl szóló könyvemben is mindenképpen említést kell tegyek az õsi székely-magyar rovásírásról, mert sajnálatos módon még mindig nem kezelik megfelelõ módon jelenlegi kultúránkban. Magyar tankönyveinkben is aligalig emlegetik ezt az õsi írást, pedig szerencsére elég sok íráskutató foglalkozik a témával
Forrai Sándortól Varga Gézáig. Érthetetlen egy magyar ember részére, hogy miért nem foglalkoznak részletesebben tankönyveinkben a székely-magyar rovásírással, mert gyermekeinknek tudni kellene azt is, hogy az emberiség elsõ írásos feljegyzései a képírás, az ékírás
vagy a germánok rúna írása mellett nekünk is volt egy õsi írásunk.
Õsi szkíta, hun, avar, magyar, székely vagy székely-magyar írásunknak annak idején nem
csak pár soros részletei voltak, hiszen már Anonymus említi, hogy a magyaroknak „év szerint jegyzett írva vagyon”, évkönyveik voltak, amelyeket õ is a magyarok krónikája címû mûvében felhasznált. Igaz, hogy Kristó Gyula hasraütéses alapon azt állítja, hogy Regino év321
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könyvérõl lehet szó, amit Varga Géza élesen cáfolt. Kristó a székelységgel kapcsolatosan is
olyan kijelentésekre ragadtatta el magát, hogy nem is érdemes egyáltalán fejtegetéseivel
foglalkozni. Mátyás király történetírója, Bonfini pedig egyértelmûen állapította meg azt,
hogy „a magyarok évkönyvei azt hagyományozzák”, hogy a hunoknak, a késõbbi magyaroknak évkönyveik voltak és ezek alapján állítja össze Atilláról szóló könyvét.549 Szamosközy István 1591–1593 között tanulmányokat folytatott Itáliában és ezalatt a firenzei Laurenzia herceg könyvtárában rovásírással írt könyveket látott! „Ezen írásmódnak egész kötetekre menõ régi példány maradt fenn máig Etruria nagyhercegének könyvtárában.” Szamosközytõl
függetlenül a páduai Antonius Maginus földrajztudós is beszámolt 1595-ben kiadott könyvének Erdélyrõl és a székelyekrõl szóló részében a rovásírásos könyvekrõl. Késõbb azonban
ezek a könyvek késõbb sajnálatos módon eltûntek, mint ahogy eltûnt a debreceni könyvtárból is a régi magyar betûkkel írott könyv, amelyrõl Komáromi Csipkés György 1655-ben
Hungaria Illustrata latin nyelvû nyelvtanában még beszámolt, de már Bél Mátyás is hiába
kereste 1718 körül. Ezekrõl a rovásírásos könyvekrõl és írásokról Friedrich Klára és Szakács
Gábor 2005-ben kiadott könyvükben részletesen tudósítanak.550
A székely rovásírás eddig kellõen nem ismert része a moldvai magyarok keptárra (képtár) hímzett mintái, amirõl Duma István András moldvai magyar író és egyesületi vezetõ azt
írja, hogy a moldvai magyar asszonyok bundájára (keptár) hímzett mintái valójában rovásmaradékok. Ezeken a hímzéseken számos székely rovásírásos betû szerepel, mint amilyen
az: a, b, d, cs, k, m, n, r, s, sz, ü. A moldvai Szeret mente magyarságának ezt a hagyatékát a
rovásírás szakértõi addig is alaposabban fel kellene térképezzék és megfejtsék.551 Külön fel
is hívnám a figyelmét a rovásírás szakértõinek arra, hogy érdemes lenne alaposan megvizsgálni a Duma András által közölt rendkívül fontos információkat.
A székely rovásíráshoz hasonló mostoha sorsa van dr. Detre Csaba és Schütz Ödön kutatásainak is, pedig nem kevesebbet állítanak, minthogy a hun és a magyar nyelv között lényeges egyezések vannak, ennek ellenére a mai napig nem kezeli a tudomány megfelelõ empátiával ezt a felfedezést.
Dr. Detre Csaba és Schütz Ödön az 1970-es években Iránban (egykori Perzsia) egyik
legjelentõsebb örmény közösség kolostorában, a régi iratok között a magyar nyelv és a hun
nyelv között olyan hasonlóságot fedezett fel, mely óriási jelentõségû a magyar kultúra kialakulásával kapcsolatosan. Ha bármely országban, az állam többségét alkotó népnél egy hasonló fontosságú kincsre lelnének, ott minden bizonnyal az újságok, a rádió, televízió, egyszóval tömegtájékoztatás tele lenne ezzel a hírrel. Nálunk azonban sajnálatos módon a mai
napig mély hallgatás veszi körül ezt a szenzációs felfedezést. Nem tudom, hogy Detre Csaba és Schütz Ödön értesítette-e a Magyar Tudományos Akadémia illetékeseit, de érthetetlen, hogy miért nem tud a széles közvélemény a hun és magyar nyelv közeli hasonlóságát bizonyító szövegekrõl. Csak reménykedem, hogy egyszer csak ki fogja adni dr. Detre úr ezt a
könyvet. Dr. Detre Csaba: Hun szavak, szövegek címmel megjelentetett egy rövid részt kutatásaiból a székelyföldi Kõrösi Csoma Sándor és Kelet népei idõszakos kiadvány oldalain,
illetve egy részét a magyarországi Turán folyóiratban és az interneten is. Ettõl függetlenül
úgy érzem, hogy Székely Mózes életével és a székelység történelmével szorosan összefügg a
hun hagyomány, ezért úgy látom jónak, ha egy kissé elmélyedünk a dr. Detre Csaba által felfedezett hasonlóságon. Lehet, hogy a finnugor tudósok szívükhöz kapnak, de a tények makacs dolgok és a XXI. században már nem volna szabad ködösíteni. Részleteket fogok közölni ebbõl a csodálatos tanulmányból, hogy mindenki maga döntse el, kik voltak a hunok,
a székelyek s a magyarok és milyen nyelven beszéltek.
Dr. Detre Csaba szerint „az Iszfaháni kódex (szószedetben jelölése: I), Kr. u. 500 körül
keletkezett. Az alábbi anyag a kódex eredeti kigyûjtött egyes szavait, nyelvtani alakzatait
mutatja be, nem tartalmazza a hosszabb szövegeket. Valószínûsíthetõ, hogy az eredeti
nyelvtani válogatás nem öleli fel a szövegekben rejlõ ezirányú lehetõségeit. A teljes hun fonetikus jelrendszer és örmény átírására sincs itt technikai mód.
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A Krétai kódex (szószedetben jelölése: K), Kr. u. 700 körül keletkezhetett.
Elsõsorban görög feljegyzések a valószínûleg a Kárpát-medencében és környékén élõ
„szküthák”-ról. A szöveg idéz néhány szkütha szót, lásd: (K) jelölést, amelyek megegyezést
vagy nagy hasonlóságot mutatnak az iszfaháni kódex vonatkozó szavaival. Az egyetlen bilinguis szöveget lásd a szó és nyelvtani alakgyûjtemény végén: „Kezdetben vala az ige...” Ez a szöveg ezt sejteti, hogy a hunok részben ismerhették a keresztény tanításokat, hiszen Örményország, mint a világ egyik elsõ keresztény állama, a hunok szálláshelyeinek közelében volt.
A fonetikáról dr. Detre Csaba az alábbiakat írta:
„A hun betûk száma megegyezik a klasszikus örmény betûk számával, eltekintve az örményben nem létezõ Ü betûvel. Ezt az örmény átírásban UJ-nak vagy a görög Y alkalmazásával jelölik. A hun szövegek minden valószínûség szerint a fonetikus betûkön túl szótagjeleket is használ ligatúra-szerû összetételben. A magyar fonetika szerinti átírást az örmény
betûjelek alapján végezték el, tudvalévõ az örmény betûrendszer a legfonémhûbb az írás
története során. Az nem dönthetõ el bizonyosan, hogy a hun betûk tökéletes megegyezése
az örménnyel eredeti megegyezés-e vagy csupán egy „interpretatio armenica”.
Érdemes a dr. Detre Csaba által közölt szövegbõl egy kis ízelítõt feleleveníteni, azzal a
magyarázattal, hogy csak a magyarhoz nagyon hasonló szavakat fogom leírni, a magyar szavak normál betûvel, a hun szavakat pedig dõlt betûkkel fogom megjelölni, könnyebb követhetõség kedvéért.
„A tárgy-, részes-, stb. esetek továbbképzése a fentiek szerint, kivéve a jelentõsszámú
rendhagyó formákat: pl. kezim, kezit, kezej, kezinkh, kezithekh, keziekh (alanyeset), de tárgyesetben: kezimet, kezitet, kezet, kezinkhet, kezitheket, keziekhet.”[…]
Testrészek:
fej: phe(I), fé (K); kéz: kezi (I); szem: szöm (I), szüm (K);
orr, hegycsúcs: ore (I);száj: szá(h)(I); szív: szerti (I) szeretet: szertild (I), szerelem:
szirünild (I), szerelmes: szirüni (I), szeretetre méltó: szirünesi (I), szíves: szirünesi(I); szívtelen: szirünesen (I); íny: hije (I); ér (vérér): iri; vér: veri (I); talp: talba (I)
Családi viszonyok: apa: atha (I, K); anya: maja (I, K), fia v.kinek: vi (I, K), lánya vkinek:
ani (I), öcs: ecse (I), võ: vede (I), feleség: eme, meme (I), anyaméh: ema (I), nõ: inü, többes
sz.: inekh(I), szeretni (szerelemmel): szertin (I), szeretõ (szerelemmel): szertigh (I), ikrek:
jerku (I), név: ine(j)u (I), úrnõ, uralkodónõ: aszuni (I).
Színek: fehér: pé(j)r (I), fekete: phektej (I), pekté (K), piros, vörös: verisi (I), sárga: sarakh
(I), zöld: zezild (I).
Földrajzi fogalmak: víz: vezi (I, K), folyó: volgjagh (I), patak: zu (I), csermely, kis patak:
zur (I), tó: tava (I, K), hegyalja: soprun (I), lejtõ: lüthü (I), völgy: vüldi (I), árok, kis völgy, folyómeder: tur (I), erdõs hegyvidék: kert (I), Duna: Delivolgjagh (I), Volga: Madüvolgjagh (I),
Don: Kücsüvolgjagh (I), Észak: havald, északi: havaldi (I), Dél: dele, déli: deli (I, K), Kelet:
toka, keleti: tokai (I, K), Állatok: ló: lú (I,K), többessz.: luvekh, kutya: kutha (I, K), hal: kala
(I, K), sas: sas (I), ölyv: hülie (I) [Székelyül: ülü], bika: büka (I), ökör: bajla (I), sáska: sasaka (I), béka: beka (I), csalogány: bulbül (I), kígyó (nagy): kila (I), gyík: klik (I)
Növények: alma: alma (I), árpa: árpa (I), fa: fo(a?)va (I), falevél: zize, zezi (I), tõ (növény
töve): tüvi (I), fû: fövi (I), virág: virágh (I), sás: sás (I).
Élettelen természet: kõ: kevi (I), , só: sava (I), sós (savas?, savanyú?): savesi(I), kút: kutu
(I), por: poura (I), szemét, üledék, szar: sara (I).
Társadalom: város, település: urr (I:), többessz.: urrukh (=állam) (I), ország, uralom:
urruságh (I), út: utu (I,K), ösvény, csapás: pru, puru (I), isten (?), õsapa: isatha (I), õsapai,
õsi, isteni (?): isathain (I), isztain (K), tartományúr, herceg: ishán (I), ház: laka (I,K), kapu:
kapu (I), vár, erõdítmény: vara (I, K), ének: jenekh (I), õr: wuri (I), õrség: würükh, würesi (I),
védelem: sant (I), szövetség: bir (I), összefogás: subir (I), jelszó, jel: élü (I).
Történelmi személyek: Bendegúz, Attila apja: Bendeguzi: kiszámíthatatlanul gyors parittya v. Bendeguzisi: u. a. vagy rajtaütõ parittyás, parittyával rajtaütõ.
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Attila: Athira, jelentése atyácska. (az r helyetti l elterjedése vsz. mássalhangzó torzulás,
vagy. a gót alak elterjedése. Gótul: Atila: atyácska; Buda: jelentése: fõpap, v. megvilágosult.
(v. ö. szanszkrit).
Csillagok: Nap: Napi (I, K); Csillagképek: Tejút: Éjalana (I); Geimini (Ikrek): Jerku (I)
– itt a név megegyezik a mai asztronómiai megnevezéssel; Draco: Sas (I) jelentése: sas;
Leo: Kutha (I) jelentése: kutya; Sagittarius: Vijesi (I), jelentése: íjász; Taurus: Bara (I),
jelentése: lándzsa; Virgo: Virágh (I), jelentése: virág; Capricornus: Beka (I) jelentése: béka;
Szerszámok, fegyverek: kard: szurr (I), sarló: sarlagh (I), pajzs: vapa (I), lándzsa: bara (I),
íj: viju (I), ijász: vijesi (I), íjhúr, ideg: itekh (I), nyil: neil (I), tegez: thegisz (I), balta: balta (I),
kapa: taka (I), sisak: sisak (I), üst: hüsti (I), öv: vüvi (I), sátor: satur (I).
Italok: bor: bor (I), tea: csaj (I), Sör: ser.
Ételek: tojás: moni (I),
étkezés: pala (I), étkezni, falni: palin (I.)”552
Ha hosszúnak is tûnik elsõ olvasatra dr. Detre Csaba írásából kiemelt részlet, de el kell mondanom, hogy valójában nagyon kevés részletet idéztem ebbõl a nagyon fontos tanulmányból és
döntse el mindenki magában, hogy a hunok milyen nyelven beszélhettek. Addig is nagyon szurkolok annak, hogy Detre úr könyve minél hamarabb jelenjen meg, lehetõleg minél nagyobb példányszámban, hogy a laikus, de jó szándékú magyarok is láthassák, bizony nem légbõl kapott a
magyarok, székelyek és a hunok rokonsága, mint ahogy ezzel bebizonyosodhat az is, hogy a régi magyar krónikásaink nem véletlenül emlegetik a hunokat. Dr. Detre Csaba tanulmányát
egyébképpen az interneten is el lehet érni. Mi székelyek a mai napig nem véletlenül tartjuk saját magunkat hun ivadékoknak, a több mint 150 éves félrenevelés ellenére és tudatos, azt is lehetne mondani, hogy jól megszervezett folyamatos félretájékoztatás ellenére.

XXI. Székely Mózes fejedelem emlékezete

A

z Erdélyi Fejedelemség fennmaradásáért és a magyar megmaradásáért egy életen
keresztül harcoló dicsõ székely fejedelem emlékezetét nagyon sok korabeli krónikás és történetíró megörökítette. Magának Székely Mózesnek a kegyetlen brassói
csatában elszenvedett hirtelen halála miatt nem volt ideje még végrendelkezni sem, de bizonyára, ha lett volna ideje megfogalmazni halála elõtti gondolatait, akkor valószínû, hogy
nagyon hasonló gondolatokat fogalmazott volna meg, mint Bocskai István: „Hitemrõl és
idvességes örök életemrõl bizonyos vallást tevén, veszem szemem eleibe ifjuságomtól fogva
való életem viselését, és minthogy minden emberi háládatosság között Hazánknak, Nemzetünknek tartozunk mindenek felett több jóval, Erdélly Országot mind édes Hazánkat, ki
minket szült, nevelt, és tartott, kinek sok javát vettük, és lassan lassan valamire Istennek kegyelmességébõl egész életünkben vezéreltettünk, eredeti mind azoknak Hazánkból volt:
azonképen holtunk után is hirünket ott igyekezünk inkább terjeszteni, nevelni és dicséretes
emlékezetünket hagyni. Intjük azért és kérjük atyafiui szeretettel abban a kedves Hazánkban lévõ minden hiveinket kicsinytõl fogva nagyig, vegyék csendes füllel és elmével, és
adgyanak hitelt illyen állapotunknak, mikor minden emberi hir, dicsõség-kivánást és kedvekeresést hátra hagyván, utolsó akaratunkról teszünk bizonyságot.”553
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A teljesség igénye nélkül megemlítem, hogy Székely Mózes életérõl és életmûvérõl már
a kortárs krónikaírók és történészek kisebb-nagyobb terjedelemben megemlékeztek. Ezek
közül megemlíthetem Szamosközy Istvánon kívül Istvánffy Miklós, Baranyai Decsi János,
Bojti Veres Gáspár, Borsos Tamás, Enyedi Pál, Gyulaffy Lestár, Gyulay Pál, Georg Krausz,
Nagy Szabó Ferenc, Hídvégi Mikó Ferenc, Bíró Sámuel, Somogyi Ferenc krónikásokat, de
akár Bocskai István fejedelmet is.
Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelmének végrendeletét olvasva azt kell megállapítanom, hogy Székely Mózes erdélyi fejedelem is Bocskaihoz hasonló gondolatokat és elképzeléseket szeretett volna megvalósítani. Ha végigkövetjük e hõs székely fejedelem életútját, illetve azt a néhány saját levelet, amelyet éppen õ maga írt, akkor bátran meg lehet állapítani a Székely Mózes és Bocskai István közötti lelki, szellemi gondolathasonlóságot, épp ezért
érdemes újból felidézni Bocskai végrendeletének lényegesebb mondatait: „Ezeknek utánna
mint Nemzetemnek, Hazámnak igaz jóakarója, forditom elmémet a közönséges állapotnak elrendelésére, és abból is az tanácsomat, tettszésemet igazán, és jólelki-esmérettel meg-hagyom
s irom, szeretettel intvén mind az Erdélly és Magyar Országi Híveinket az egymás között való
szép egyességre. Atyafiui szeretetre az Erdélyiekért, hogy Magyar Országtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A Magyar Országiakat, hogy az Erdéllyieket töllök
el ne taszittsák, tartsák ö attyokfiainak, és õ véteknek, tagoknak. […] Valameddig pedig a Magyar Korona ott fen nálunknál erõsebb nemzetségnél, a németnél lészen, és a magyar Királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdéllyben
fen-tartani, mert nékik is oltalmokra, javokra lészen. Ha pedig Isten azt adná, hogy a Magyar
Korona, Magyar Országban magyar kézhez kelne, egy koronás királyság alá, ugy az
Erdéllyieket is intyük, nem hogy attól elszakadnának, vagy abban ellent tartanának, de sõt
segéllyék tehetségek szerént , és egyenlõ értelembõl azon Korona alá a régi mód szerént adják magokat. Melly dologról, ha valaha hitel felett való Confederatio lehet közöttük, felette
igen javallyuk. […] Intyük a Nemes Országot Erdéllyt, mint édes Hazánkat, sõt meg-maradásoknak örökségéért az Istenre kénszerittyük ez egy dologról. Látván mind jelenvaló, mind következendõ állapottyokat, hogy a Székelly Nemzettséget a mi töllünk nékik adott szabadtságban tartsák meg, és successorunkat is intjük, erre légyen fö gondgya. Igy mind az Országnak
és mind magának a birodalma örökösebb lehet. A Székelységet pedig mind kedves hiveinket
intyük fejenként, szolgállyanak hiven Hazájoknak, és az Országban szép egyességgel alkuván,
igyekezzenek az egész Magyar Nemzetségnek meg-maradására. Többé magyar vérbe fertözni,
és a nemesség romlására ne igyekezzenek; hogy minden nemzetségek elött dicséretes jó hirek,
nevek fen maradhasson. […] ami temetésünknek helyét rendeltük Erdéllyben GyulaFejérváratt mint szerelmes Hazánkban; minthogy az odavaló fejedelmek ott szoktak eleitõl
fogva temetkezni: kérjük õ Kegyelmeket szeretettel, nem csak pompával, sem nagy kõttséggel,
hanem a mint állapotunk és a mostani idõnek fogyatkozása engedi, ugy temessenek el bennünket tisztességesen.”554
Bocskai István, aki Székely Mózes kortársa és harcostársa volt, alig három és fél évvel élte túl a székely fejedelmet, mert nagyon gyanús körülmények között, viszonylag fiatalon,
élete teljében, minden valószínûség szerint megmérgezték. Bocskai halálával kapcsolatosan
is fel lehetne tenni a régi, több évezredes kérdést, hogy „Qui prodest?!” Vagyis kinek állt érdekében Bocskai István megmérgezése? A válasz nagyon egyszerû, bárhogyan is akarjanak
egyes történészek mellébeszélni. Mind Bocskay, mind Székely Mózes halála annak a dinasztiának állt érdekében, amely minden eszközzel fel akarta számolni Magyarországot, illetve
a magyarság utolsó védbástyáját, az Erdélyi Fejedelemséget. Éppen ezért a Bocskai István
vezette szabadságharcra úgy is lehet tekinteni, mint a Székely Mózes fejedelem által elkezdett harc folytatására.
Amint már könyvemben többször is említettem, a történetírók közül elõször éppen a XVI.
század legnagyobb történésze, Szamosközy István foglalkozott alaposan Székely Mózes életével és életmûvével. Szamosközy nélkül bizonyára sokkal kevesebbet tudnánk meg az egyetlen
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székely fejedelemrõl, de mindjárt újból hangsúlyoznom kell azt, hogy az õ írását sem lehet
semmiképpen úgy tekinteni, mint amelyik a teljes történelmi valóságot akárcsak meg is közelítették volna. Szamosközy István, aki Heidelbergben, majd Pádovában folytatott egyetemi tanulmányokat, de járt Rómában, Nápolyban és Firenzében is, nagy tudású humanista tudóssá
vált, ám hazatérve Erdélybe szinte hiába dolgozik az Erdélyi Fejedelmi udvarban, mint levéltáros, sõt hiába ölik meg épp a Habsburg-zsoldosok egyetlen testvérét, mert mindvégig a
Habsburgok pártján foglalt állást. Éppen ezért fenntartásokkal kell kezelni nemcsak a székelyekre tett epés megjegyzéseit, hanem magának a „legnagyobb székelynek”, Székely Mózes erdélyi fejedelemnek (ahogy Orbán Balázs jellemezte) tevékenységével, illetve az életével kapcsolatos leírását is. Az epés és rosszmájú megjegyzéseken túl, amelyeket Szamosközy tesz Székely Mózesre, illetve az erdélyi magyarok függetlenségi és szabadságjogaik visszanyerése iránt
folytatott harcával kapcsolatosan, azt is észre lehet venni, hogy még jó pár esetben nem is pontos a megállapítása. Szamosközynek az erdélyi magyarok megmaradásukért folytatott szabadságharca „lázadás, zendülés, stb.”, és ezt nemcsak a Székely Mózes vezette harcokra, hanem
a Bocskai István vezette szabadságharcra is érti. Közben Bocskaitól munkájáért fizetést és
utódjától, Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelemtõl birtokot is kapott. Nem helytálló
Szamosközy megállapítása Székely Mózes családjával, családtagjaival szemben sem, hiszen
mint a gyulafehérvári fejedelmi udvar lakója kellett volna hallania arról, hogy Székely Mózesnek 1599-ben már volt egy Székely István nevû fia, õ azonban könyvében azt írja, hogy a fejedelemnek csak egy fia volt, az ifj. Székely Mózes. Szamosközy nagyon elfogult egyébképpen
az unitárius magyarokkal szemben is, de a sort lehetne folytatni. Nem akarom, mint ahogy
nincs is rá lehetõségem se, hogy ítélkezzek fölötte, de úgy éreztem, hogy az általam fogant érzéseket és gondolatokat mondatokba is kell öntenem, és még 400 év távlatából sem hagyhatom szó nélkül azokat a megjegyzéseket, amelyek nem valósak vagy nem a magyar nemzet érdekeinek felelnek meg. Csak annyit akarok halkan megjegyezni, hogy Szamosközy írásait nem
lehet szentírásként, hanem csak egyszerûen a helyén kell kezelni.
A Székely Mózes erdélyi fejedelemre való emlékezést azonban nemcsak a kortárs krónikaírók, történetírók vagy levélírók mûveiben lelhetjük fel, hanem a vitéz fejedelem szellemi
hagyatéka az erdélyi fejedelmek különbözõ intézkedéseiben is fennmaradt.
Az erdélyi fejedelmek intézkedései elõtt még megemlítem azt, hogy Giorgio Basta császári és királyi erdélyi fõkapitány rémuralma alatt 1603. október 8-án Teleki Dónáth Györgynek,
Háromszék kapitányának Székely Mózes ellenében tanúsított szolgálatáért birtokot adományozott Felsõ-Torján, Hídvégen, Markosfalván, Szotyoron és az Alsó- Fehér megyében lévõ
falvakban, melyeket a Székely Mózessel tartó Aporoktól konfiskáltak el.555 A Székely Mózes
fejedelem pártján harcoló székely Aporokat Basta keményen megbüntette vagyonelkobzással,
de ezen kívül még nagyon sok székely és magyar embert kifosztott ilyen módon.
Rákóczy Zsigmond rövid ideig tartó fejedelemsége alatt, az 1607. június 10-re összehívott erdélyi országgyûlés Kolozsváron Székely Mózes fejedelemsége alatt adományozásait
és egyéb intézkedéseit hatályon kívül helyezte.
Báthory Gábor fejedelem idejében (1608. 03. 07–1613. 10. 21.) Székely Mózes anyósa,
homoródszentpáli Kornis Farkasné, Bethlen Krisztina 1610. január 27-én születési bizonyságlevelet, mai szavakkal egyfajta születési bizonyítványt állíttat ki ifj. Székely Mózesre vonatkozóan. Ifj. Székely Mózes ugyanis mindkét szüleje után árván maradt, apja Székely Mózes fejedelem meghalt a Brassó melletti csatatéren 1603. július 17-én, anyja pedig a férje halálát követõen még megszülte második fiát (az elsõ fiú, akirõl tudunk, Székely István), de a
szülést követõen pestisben meghalt. Ifj. Székely Mózes valamikor 1603. július 17-e után születhetett, de még 1603-ban. Ifj. Székely Mózes nagyanyja, Bethlen Krisztina azért kezdeményezi Báthory Gábor erdélyi fejedelemnél az említett bizonyságlevél kiállítását, hogy az
unokáját megilletõ jelentõs vagyon kezelésének ügyében mint felelõs gyám a szükséges lépéseket tudja megtenni. A marosszéki Gyulakután kelt oklevél kiemeli azt, hogy az árva kisgyerek apja a néhai nagyságos, siménfalvi Székely Mózes erdélyi fejedelem, anyja, Kornis
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Farkas Anna nevû leánya pedig szintén elhunyt. Báthory Gábor bizonyságlevele néhai Székely Mózes fiának ifj. Székely Mózes életkoráról, melyet nagyanyja kérésére adott ki az árván maradt gyerek jogai biztosítása érdekében, azért is fontos dokumentum, mert ebbõl is
látszik az, hogy a hõs fejedelmet még halála után is milyen nagy tisztelet övezte az erdélyiek körében.
Báthory Gábor fejedelem tragikus halála után az erdélyi rendek Bethlen Gábort választották meg 1613. október 21-én Erdély fejedelmének, aki, mint Székely Mózes régi jó katonabajtársa és barátja, kiemelt figyelmet szentelt az árván maradt ifj. Székely Mózesnek. Az
árva ifj. Székely Mózest, amint felcseperedett és már nem volt szükség a dajkák mindennapos jelenlétére, Bethlen Gábor magához vette a fejedelmi udvarba és gondoskodásának köszönhetõen a Gyulafehérvári Gimnáziumba adta, hogy felsõfokú tanulmányait itt végezze
el. Erdély legnagyobb fejedelme, Bethlen Gábor azért is gondoskodott az árváról, mert maga Székely Mózes fejedelemmel együtt ugyanazokért a célokért küzdött, mégpedig a magyar
nemzet utolsó mentsvárának tekintett független Erdélyi Fejedelemség megvédéséért. Bethlen Gábor saját fiatalabb testvéreivel együtt az ifj. Székely Mózest is az Erdélyi Fejedelemség akkor ismert legjobb iskolájában taníttatta, majd késõbb a fejedelmi udvarban az apródok között gondoskodott az árva gyermek neveltetésérõl. Amint kezdett felcseperedni az ifj.
Székely Mózes, a legbensõbb udvari szolgák sorai közé került, majd õ lett a fejedelem étekfogója, ami a legbizalmasabb beosztás volt abban az idõben. A felnõtté vált ifj. Székely Mózest Bethlen Gábor fejedelem Udvarhelyszék királybírájának nevezte ki, és az eddig meglévõ birtokai mellé újabb birtokokat adományozott. Bethlen Gábor a váradi várban keltezett,
1628. augusztus 22-i oklevelében ifj. Székely Mózesnek és feleségének, Lónyai Juditnak
adományozta a Fehér vármegyei Szederjes falut, és az udvarhelyszéki Fiatfalván lévõ birtokot, az ottani kastéllyal és a nemesi udvarházzal együtt, továbbá a Boldogasszonyfalván lévõ királyi birtokot, melyek ezt megelõzõen Geréb Andrásé volt, de aki utódok nélkül elhunyt. Az adományozási oklevél indoklásában az áll, hogy Bethlen Gábor háláját akarja kifejezni az örökre kegyes és hálás emlékezettel tisztelt siménfalvi Tekintetes és Nagyságos
Székely Mózesnek, aki századában hasonlíthatatlan hõs volt, de ezen kívül kölcsönös barátság, szeretet, valamint tisztelet övezte életében.556
Bethlen Gábor még egy másik oklevélben is jelentõs adományokkal halmozta el az ifj.
Székely Mózest, ugyanis nekiadta az egész Marosújvár várát az alatta fekvõ Marosújvár mezõvárossal, s Miklóslaka, Cserged, Oláh-Besenyõ és Musna falukkal, s Henningfalva, Csongva és Bago fejérvármegyei birtokrészekkel együtt, s nemkülönben Szilvási Cseszeliczky Boldizsár és neje Osztopáni Pernyeszi Erzsébet Torda vármegyében levõ Felsõ- és Alsó-Lápos
nevû egész falvaikkal, úgyszintén Nagy-Megyeri Keresztesi Pál fejérvármegyei Szentkirály s
aranyosszéki Hidas, Csákó, Örményes, Mohács és Dombró nevû falvainak birtokaival és birtokrészeivel együtt. Az oklevél indoklásában Erdély legnagyobb fejedelme azt írta, hogy hálás emlékezetében õrzi bámulandó erényeit, dicséretes szolgálatait és hazaszeretetét néhai
Nagyságos siménfalvi idõsebb Székely Mózesnek, ugyanis õ Erdélyország legvészteljesebb
idõszakaiban is a köz javáért a legbuzgóbban tevékenykedett. Székely Mózes életét és minden vagyonát kockáztatta Erdélyországért és nem csak a vezér kötelességét teljesítette, de
az ország védelmezésében oly példával járt elöl, hogy mindenütt jelenlévõnek látszott, a
hadsereget olykor szerencsés eredménnyel vezérelte, s magánügyeit a közügynek erõs lélekkel mindig alárendelte, oly módon, hogy magát nemzete elõtt örökké olyannak bizonyította, hogy minden idõben a haza ellensége esküdt ellenének s a közszabadság legerõsebb védelmezõjének mondták. Bethlen Gábor megszánta az ifjú Székely Mózes, a páratlan hõsnek
halála után született egyetlen fia egyedül való árvaságát is, aki az elmúlt idõk viszontagságai
miatt nem hogy atyja szerzett javait öröklési jogon átvehette volna, sõt õsi és szerzett vagyonaitól is oly körülmények között s oly módon fosztatták meg, hogy kevés remény volt arra,
hogy valaha visszanyerhesse. Ezért Székely Mózes a jeles férfi örökösének adományozta az
oklevélben rögzített birtokokat. Székely Mózes fejedelemnek a haza iránt annyi érdeme
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van, aki a hazát erényével megtisztelte, ingadozásában erõs karral támogatta, mikor el volt
nyomva, nagy lelkével fölemelte, hogy erre való tekintettel megérdemli, hogy ilyen adományt kapjon. Ifj. Székely Mózest ugyanis atyjának nyert javaiból kifosztották, ezért Bethlen Gábor mivel nem akarta, hogy az árván felnõtt ifjút számûzöttnek és hontalannak tekintsék, aki iránt különben a fejedelemhez anyai ágon való vérségi kötelékek is szánakozásra indították és attól a céltól vezérelve, hogy õt atyja erényeinek s hõsi bátorságának követésére
buzdítsa, neki adományozta ezeket a birtokokat.557
Bethlen Gábor fejedelem halála után, Brandenburgi Katalin fejedelemné Gyulafehérváron
1630. február 24-én keltezett oklevelében újabb adományokkal gazdagította ifj. Székely Mózest, ugyanis Székelykeresztúron részjószágot – a Küküllõn lévõ malom kivételével –, továbbá
Újszékelyen, Csekefalván és Bethlenfalván lévõ részbirtokokat – amelyek egykor Geréb Andrásé volt, de annak magvaszakadtával fejedelmi tulajdonba kerültek és az udvarhelyi várhoz
tartoztak – adományozott. Az adománylevél indoklása, kevés módosítással, hasonló, mint a
Bethlen Gábor fejedelem életében kiadott okmányok, vagyis Székely Mózes egykori fejedelem
vitézségének és az erdélyi haza iránti elkötelezettségének állítanak ezúttal is emléket.
Az ifj. Székely Mózes saját tehetségének, de apja emlékének is köszönhetõen Bethlen
Gábor, Magyarország királya és Erdély fejedelme idejében egyre nagyobb megbecsülésnek
örvendett az erdélyi politikusok között. Bethlen Gábor, aki az Erdélyi Fejedelemséget újból
felvirágoztatta és Magyarországot felszabadította a Habsburgok elnyomása alól, nagyon becsülte az ifj. Székely Mózest. Bethlen Gábor halála után egy rövid ideig felesége, Brandenburgi Katalin lett Erdély fejedelme, majd õt követte a nagy fejedelem öccse, Bethlen István,
de õ is hamar lemondott, ezért 1630. december 2-án a rendek I. Rákóczy Györgyöt választották meg az ország vezetõjének. Ifj. Székely Mózes azonban nem nyugodott bele az erdélyi rendek döntésébe, ugyanis õ is Erdély fejedelme szeretett volna lenni, mely tervek mögött jelentõs erdélyi erõk is álltak, de õ volt ekkor az erdélyi hadsereg gyalogsági parancsnoka és Udvarhelyszék fõkirálybírója. Az erdélyi rendeknek egy jelentõs része azt szerette
volna, hogy az erdélyiek közül kerüljön ki az erdélyi fejedelem, I. Rákóczy György azonban
magyarországi születésû nemes volt, ezért is támogatták sokan ifj. Székely Mózes kezdeményezéseit. Ifj. Székely Mózes egy darabig Erdélyben szervezte pártját, majd 1632 nyarán
Petki Ferenc, Maróthy Horvát György, Szabó András és mások társaságában Temesvárra,
majd Konstantinápolyba menekült azzal a céllal, hogy szerezze meg a török szultántól az
athnámét, az erdélyi fejedelemséghez elengedhetetlenül szükséges szerzõdéslevelet. I. Rákóczy György azonban nagyon gyorsan lépett, már 1632. augusztus 21-re összehívta az erdélyi országgyûlést Gyulafehérvárra, ahol a két lázadó székelyt, dersi Petki Ferencet és ifj. Székely Mózest nótáztatták, vagyis vagyonelkobzásra ítélték. Az erdélyi országgyûlés I. Rákóczy György kezdeményezésére az V. törvénycikkben marasztalta el hûtlenségben Székely
Mózes fejedelem fiát és ezzel együtt elkobozták birtokait is.558 Elkobozták többek között
Székely Mózesnek még sófalvi sókamarássága idején épített siménfalvi és lövétei udvarházait, az udvarhelyi házát, a Geréb-féle fiátfalvi udvarházát, a székelykeresztúri, boldogasszonyfalvi, betfalvi, csekefalvi birtokokat és birtokrészeket. Ezzel kapcsolatosan Bethlen
Gábor öccse, Bethlen István azt írta az erdélyi rendeknek 1636. március 17-én, hogy ifj. Székely Mózes és három társa soha Erdélybõl ki nem ment volna, ha I. Rákóczi György törvénytelen és irgalmatlan országlása nem kényszerítette volna õket, ugyanis ifj. Székely Mózes jószágait törvénytelenül elvette, azt követõen pedig a birtokoknak egy részét pénzért visszaadta, más részét pedig saját magának tartotta meg, holott a székelyek közt a fiskusnak (az
államhatalom pénzügyeinek) nincs semmi jussa, a királyi joggal ugyanis nem élhetett volna.559 Ifj. Székely Mózes azonban nem nyugodott bele abba, hogy I. Rákóczy György lett Erdély fejedelme, hanem Konstantinápolyból folyamatosan szervezkedett, megszerezte a török Porta jóváhagyását arra, hogy Erdély fejedelme lehessen, majd embereivel együtt a Fekete-tengeren hajózva Moldváig ment, ahol török és tatár hadakkal igyekezett megszerezni
Erdély trónját. I. Rákóczi amint értesült ifj. Székely Mózes szervezkedésérõl, követeinek azt
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a titkos megbízást adta, hogy a trónkövetelõt dobják a tengerbe vagy mint árulót küldjék
Ázsiába. Ha pedig mindez nem sikerülne, akkor vegyék rá ifj. Székely Mózest, hogy térjen
haza, és abban az esetben, ha teljes bûnbocsánatot tanúsít, visszakaphatja elkobzott javait
és még külön neki szóló levélben is biztosította a fenti ígéreteket. I. Rákóczy György tehát
hol fenyegette, hol pedig magához akarta édesgetni ifj. Székely Mózest. Tulajdonképpen ifj.
Székely Mózes mozgolódásainak köszönhetõ, hogy I. Rákóczy 1635. január 30-i oklevelében
arról biztosította a hét székely székben élõ székely nemeseket, lófõket és gyalog székelyeket,
hogy visszaadja korlátozás nélkül a székelyek régi szabadságjogait. Ezzel a oklevéllel azonban ifj. Székely Mózes trónkövetelései elõl kiszaladt a talaj, ugyanis ezeknek a biztosítékoknak birtokában a székelyek is lecsendesedtek, sõt hálát éreztek a fejedelem iránt. Ilyen körülmények között már nem volt semmi akadálya annak, hogy I. Rákóczy György fejedelem
végrehajtsa ifj. Székely Mózes ellenében foganatosított intézkedéseit. Az országgyûlési meghatalmazás alapján, hûtlenség indokkal elvették ifj. Székely Mózes siménfalvi birtokát, nemesi udvarházával együtt, továbbá Szentmiklós, Rugonfalva, Bogárfalva, Farkaslaka, Szentlélek, Ülke, Kiskadács, Oroszhegy és Kiskede településeken lévõ birtokait is, és Szalánczy
Lászlónak adták. Ifj. Székely Mózes mivel elveszítette tömegtámogatása mellett az összes
birtokait, de tartott a megtorlástól, ezért hátralévõ életét a török fõvárosban élte le, féligmeddig fogságban, de a szultán mindig gondoskodott az életjáradékáról.
Székely Mózes siménfalvi udvarháza Szalánczy Lászlótól leányágon késõbb a Kis család
birtokába került, és még sokáig állt az oszlopcsarnokos régi kastély. Orbán Balázs leírásában meséli, hogy az õ korában még élõ régi öregek emlékeztek a nagy kastélyra. Az udvarház azonban olyan romos állapotba került, hogy 1805-ben a Kis család leromboltatta és a
megmaradt köveket a siménfalvi református templom és a Kis kúria falaiba, illetve a kúriát
övezõ kõkerítésbe építették be. A siménfalvi református templom amúgy Székely Mózes udvarházának a helyén épült fel. Kis Zsigmond és családja a Székely Mózes udvarházában fellelt becses dokumentumokat sokáig õrizgette, de sajnálatos módon „1848-ban egy itt felvonuló oláh tábor megsemmisített.”560 Ilyen szomorú sorsa lett a magyar nemzet sok történelemi emlékével és írásos dokumentumával együtt Székely Mózes sófalvi sókamarás, majd erdélyi fejedelem személyére és korára vonatkozó okleveleinek.
A vitéz székely fejedelmet még Kemény János erdélyi fejedelem (1661. január 1.–1661.
november 20.) is emlegette, amikor Önírásában felidézte nagyapja – a szintén Kemény János – történetét Székely Mózes fejedelem alakjával és magatartásával kapcsolatosan. Kemény János fejedelem nagyapja is Székely Mózes oldalán harcolt a császárpártiak ellen.
Bethlen Farkas (1639–1679) politikus, történész és katona (vagy ahogy még nevezték,
Wolfgang Bethlen) hatalmas mûvében felhasználva a XVI–XVII. századi krónikaírók történészek és politikusok hagyatékát, Erdély történetének 1536–1609 közé esõ szakaszát
Historiarum Pannonico-Daciarum címmel foglalta össze, mely hatalmas mûben szeretettel
emlékezik meg Székely Mózes fejedelemrõl is. Bethlen Farkas latin nyelven írt mûvét öcscse, Bethlen Elek próbálta kiadni Szebenben 1690-ben, de épp ebben az idõben törtek be
Thököly Imre csapatai Erdélybe, ahol e beütéskor a szebeni nyomda elpusztult és vele
együtt a már kinyomtatott könyvrészletek is. Majd egy évszázad múltán Hochmeister Márton közremûködésével 1782–1793 között nyomtatták ki Bethlen Farkas nagy mûvét Historia de rebus Transilvanicis címmel, de e fontos történelmi mûvet nagyon sokáig csak kimondottan a történész szakma használta, ugyanis csak latin nyelven volt elérhetõ. Részletek
ugyan magyar nyelven is megjelentek, de csak 2000-ben jelent meg elõször Bethlen Farkas
mûvének elsõ két kötete, majd azt követõen még három kötet, de a teljes kiadás még várat
magára. Székely Mózes fejedelemrõl Bethlen Farkas nagyon sokszor megemlékezik, mégpedig pozitív hozzáállással, több erdélyi krónikaíróra hivatkozva, fõleg azokat a tulajdonságokat emelte ki, amelyek elõnyös színben tüntették fel a fejedelmet. Bethlen Farkas összegzésszerûen megállapította a vitéz székely fejedelem fõbb jellemvonásait: „Ebben a csatában
esett el maga a vezér Székely Mózes, szép arcú férfiú, középtermetûnél magasabb, kevéssé
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õszbe elegyedett hajú; szinte ötven éves, halvány arczú, nemcsak nyaka és feje, hanem egész
könnyûded; vak-szeme bemélyedt, szakálla magyar szokás szerint kevéssé meghagyva. A latin nyelvben járatlan, de egyéb erkölcseivel és nyájas beszédével kitünõ volt.”561
Valamikor a XVII. század vége felé készült az az egyetlen egészalakos kép, amely minden valószínûség szerint Székely Mózes fejedelmet ábrázolja, mely alkotás a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában található, az erdélyi fejedelmek és jelentõs történelmi
személyek Cornides-féle viseletgyûjteményében. Ezt a mûalkotást nagyon sokan felhasználták már és egyértelmûen azon a véleményen vannak, hogy habár az alkotó nem írta oda egyértelmûen a festményt ábrázoló személynek a nevét, mindenki Székely Mózes fejedelemre
gondol, ha ezt a képet látja. Ezért tüntettem fel Székely Mózes fejedelemrõl szóló könyvem
külsõ borítóján ezt a XVII. századi képet.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának leverésével nemcsak Magyarország és Erdély
nemzeti fejedelmeinek sora zárul be, hanem egy olyan magyarellenes elnyomó gépezet indult be, amely majdnem alátemette az egész magyar nemzetnek keretet adó Magyar Királysággal együtt az Erdélyi Fejedelemséget is. A Habsburg Birodalom államgépezete nem teremtett lehetõséget arra sem, hogy a vitéz székely fejedelem emlékét ápolni lehessen, mert
ez az államhatalom ha a magyarságot általában nyomorította meg, akkor elmondhatjuk,
hogy a protestáns felekezethez tartozó református és unitárius híveket pedig még fokozottabban sanyargatta. Ezért is csak csodálni lehet a sepsiszéki Kálnok unitárius székelyeinek
a merészségét, hogy 1785-ben, amikor az unitárius gyülekezet tanítója Hévízi Mihály, kurátora pedig Bedõ Ádám volt, a kálnoki unitárius templom karzatának középsõ részére Székely Mózes fejedelem stilizált címerét festették.
A magyar nemzet közel 150 éves tetszhalott állapotában, amikor a Habsburg Birodalom
tisztviselõi minden megtettek azért, hogy a magyarság teljesen eltûnjön, nem lehetett olyan
mûvekkel megemlékezni, amelyek méltatták volna népünk régi szabadságjogait, alkotmányos berendezkedését, de fõleg nem lehetett méltatni az olyan lázadóknak tekintett erdélyi
fejedelmeket, mint Székely Mózes, Bocskai István, Bethlen Gábor és II. Rákóczy Ferenc.
Az 1848–1849-es szabadságharc még ha el is bukott a végén, de a magyar nemzet szabadságjogait és megmaradásához hûen ragaszkodó fiait nem lehetett mind kivégezni, ezért ha
lassan is, de végül elindult útjára az a generáció, amelyik kiegyenesedett gerinccel vállalta
Székely Mózes fejedelem küzdelmes életének a bemutatását.
Mindjárt elsõk között kell megemlítenem a XIX. század egyik legnagyobb történészét, Kõvári Lászlót, aki 1863-ban megjelentetett Erdély történelme címû mûvében nagy szeretettel írt
Székely Mózesrõl és külön cím alatt emlékezett meg az unitárius székely fejedelemrõl.
Alig egy év telik el, amikor Várfalvi Nagy János a Századok lapjain 1864-ben egy három
részes és 53 oldalas tanulmányt jelentetett meg Székely Mózes fejedelem életérõl és munkásságáról, mely az eddig megjelent értékelések közül kiemelkedik dokumentáltságában és
magas fokú elkötelezettségével, ahogyan a hõs fejedelem portréját megkapó színekkel ecseteli. Várfalvi ha festõ lett volna, bizonyára sok, változatos és olyan megkapó képeket alkotott volna, hogy ezzel akár egy freskót is meg lehetett volna festeni. Az aranyosszéki Várfalváról származó székely történetíró mûvét én magam is nagy örömmel használtam fel.
Orbán Balázs személyét külön nem kell bemutatni, de tudni kell azt, hogy õ ugyan nem
vett részt az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban, mert amire megszervezte
volna egy 150 fõnyi sereg felállítását, addigra a harc el is bukott, de a nagy székely a fegyveres sereg helyett a tudás hatalmát és a magyarság iránti nagy szeretetét állította szembe az
elnyomó osztrák hatalommal. Aprólékosan bejárta szeretett szülõföldje minden zegét-zugát
és megírta A Székelyföld leírása monumentális mûvét, melynek elsõ kötetét 1868-ban meg
is jelentette Budapesten. Orbán Balázs, akit korunkban a legnagyobb székelynek emlegetnek, Székely Mózes fejedelemrõl sok helyen megemlékezett mûvében, de ha jobban odafigyelünk Orbán Balázs mondanivalójára, akkor viszont megtudhatjuk, hogy õ viszont Székely
Mózest tartotta a legnagyobb székelynek. A Brassó mellett csatavesztéssel és a dicsõ székely
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fejedelem halával kapcsolatosan az alábbiakat írta: „Fel van tehát találva nemzetünk óriási
veszteségeinek ez áldozati helye, fel van találva azon nemzeti sír, melyhez minden székely
áhitattal és ihletett kebellel zarándokolhat el, hogy a nagy õsök dicsõ példáján okuljon, hogy
hõsies önfeláldozásuk e szent helyén megedzze honszerelmét, hogy megtanulja itt a hazát,
a szabadságot úgy szeretni, a mint az itt dicsõültek szerették, hogy itt a legnagyobb székely
dicsõ útmutatásánál megértse azt, hogy milyennek kell minden valódi székelynek lennie.”562
A végzetes csata helyével kapcsolatosan Orbán Balázs még azt is az utókorra hagyta, hogy
õ ugyan megtalálta a csatateret, mely a Földvár felé vezetõ út mellett jobbra van és Campu
funacilor néven ismerik, de most az utódokon múlik az, hogy itt egy méltó emlékmûvet
emeljenek.
A krónikások és történészek után mindenképpen figyelemre méltó a brassói magyarság
hozzáállása Székely Mózes fejedelem személyiségéhez, ugyanis amint az egykori brassói fõbíró kertjének helyén felépült az Európa szálloda a XIX. században, a szálló éttermének falára az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egylet egy emléktáblát helyezett el 1889 nyarán,
hogy emlékezzen Székely Mózes fejedelem sírhelyére.
A trianoni országcsonkítással, aminek következtében Magyarország jelentõs területeit
veszítette el 1920-ban, veszélybe kerültek többek között az emléktábláink is, mert az intoleráns hatalom minden magyar vonatkozású emlékmûvet egyszerûen meg akart semmisíteni.
A találékony brassói magyarok azonban az emléktáblát elrejtették, és évtizedeken keresztül
rejtegették (pl. az unitárius egyház udvarán lévõ tyúkketrec padlója alatt volt sokáig), így
börtönébõl 35 év fogság után felkerült a brassói unitárius templom udvar felõli falára.
Ezen alkalommal Szabó Sámuel az alábbiakat írta és mondta el a Székely Mózes emléktábla újbóli felállításakor Brassóban, az unitárius templomban: „A Székely Mózes emléktábla története Brassóban:
Ha mostantól kezdve valaki meglátja itt a brassói unitárius templom udvarán ezt az
aranybetûktõl fénylõ díszes vörös márványtáblát, bizonyos rezignált csodálkozással olvassa
el a rajta levõ szöveget:
1603
Hõs SZÉKELY MÓZES feje itt porladt koszorútlan,
Ámde a hû kegyelet kõbe íratta nevét.
EMKE. 1889.
Biztosan lesznek olyanok, akik szülõföldünk történetének alaposabb ismerete alapján
tudják, kirõl is van szó, de az sem lehetetlen, hogy sokan értetlenül csóválják majd fejüket.
Mert édes hazánkról, Erdélyrõl sokat hallhattak a különbözõ iskolákban, s ma is napirenden
van ennek történelemidézése, de sajnos sokan sok helyen nem tudatosan másképpen idézik,
mint ahogy valójában történtek az itteni események. Néha sok mindent hozzátesznek, máskor meg többet elhallgatnak a valóságból, s így nincs mindenkinek pontos emlékezete valós
múltunkról.
Sem hely, sem idõ nem áll most rendelkezésünkre tévhiteket megdönteni, mégis a helyzet
megértéséhez hadd idézzünk néhány adatot. Pontosan tudjuk, hogy dicsõ múltunk a mohácsi
nagy csatában omlott össze s azután a dicsõ nagy magyar haza, ország három részre szakadt.
A három új országrész közül Erdély, a mi mindenkori édes hazánk török védnökség alatt
önálló magyar fejedelemség lett. Az itt uralkodó fejedelmeket belföldi nagy családok fiaiból
állították a kis ország élére, azok uralkodtak 1691-ig, amikor a szép kis haza osztrák megszállás és uralom alá került.
A másfél százados önállóság alatt ezen kis ország trónján sok nevezetes ember ült. Különbözõ családok, vallások tagjai, kik között kettõ unitárius hitet valló volt. Az egyik János
Zsigmond, kinek egyházunk megalapítását is köszönhetjük. A másik unitárius fejedelem pedig fél évszázaddal késõbb Székely Mózes volt.
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Székely Mózesrõl mindössze annyit tudunk, hogy állítólag Székelyudvarhelyen született
1550 körül. Apja lófõ székely volt s mint ilyen õ is részt vett a háborúkban. A fiú valamilyen
módon kedvet érzett a katonáskodáshoz és beállott a fejedelmi seregbe közkatonának. Bátorsága, hõsiessége, rátermettsége azonban egyre feljebb emelték a katonai rangban és néhány év múltán már tiszti fokozatot ért el. Szájhagyomány szerint mintegy 25 éves lehetett,
amikor a gyakori hadviselések idején egyszer csapatteste Radnót táján állomásozott, szemben pedig a folyón túl az ellenség kardjai villogtak. Egyszer csak amolyan személyes bravúrból foga közé szorított kardjával egymaga átúszott az ellenfélhez és korabeli szokás szerint
arra jelentkezõ bajvívót hívott ki küzdelemre. A fiatal és képzett katona szabályos párviadalban levágta ellenfelét, azzal vette szablyáját és visszaúszott saját seregéhez.
Mikor a fejedelem hírt kapott a hõs székely ifjú bátorságáról és katonai sikerérõl, azonnal nemessé emelte s egyben egy dandár vezetésével bízta meg. A nemességgel szép birtokokat is nyert, s mivel családi vagyona Siménfalva határában volt, más nemesekkel birtokot
cserélve földjei nagyrészt e falu határába kerültek. Így kapta õ is a „Siménfalvi” elõnevet.
Székely Mózes katonai pályafutása alatt több háborúban vett részt és kiváló hadvezér híre kelt. Nem volt hát véletlen, hogy 1603-ban, mikor ismét fejedelemválasztásra került sor,
fõleg a székelyek akaratából õ került Erdély fejedelmi méltóságába. Áldozócsütörtökön lett
fejedelemmé, olyan idõben, amikor már osztrák hadak törtek be az ország földjére. S mivel
az osztrákok nem érezték magukat elég erõsnek a törökkel szembeállni, Basta, a hírhedt generális egyezséget kötött Havasalföld vajdájával, hogy két oldalról támadva elfoglalják Erdélyt. Így a fiatal fejedelem kénytelen volt összeszedni az erdélyi hadakat és Brassó alá vonult megvédeni országát, ahol 1603. július 17-én megütközött a Törcsvári-szoroson beözönlõ román hadakkal. Serban Voda fejedelem hadai számbeli fölényben legyõzték az erdélyi
hadakat. Így kapta az a hely a sokak által „erdélyi Mohácsnak” mondott szomorú nevet, ahol
háromezer válogatott magyar és székely vitéz esett el. Köztük volt a mindig elsõ sorokban
küzdõ fejedelem is. Az elesett hõs fejét Radu Serban vajda sátra elé tûzette ki, majd diadalmi jelvényként behozták Brassó városába és az itteni piactéren felelõtlen emberek gúnyt ûztek vele.
Abban az idõben már városi szenátor volt a késõbbi híres városbíró, Weiss Mihály, aki
ismerte és tisztelte a hõs Székely Mózest s ezért kimentette annak ide került fejét a csõcselék lábai alól s azt a maga Kolostor utcai kertjében eltemettette. Késõbb a régi ház helyére
más épület került, kertjét is beépítették. Ott létesült a 19. században az egykori Európa szálloda, sokféle rendezvény helye. Így jutott valakinek eszébe 1889 nyarán, hogy az egykor odatemetett fejedelmi fõ nyughelyén emléktáblát helyezzenek el. Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egylet szervezésében és rendezésében, nagy ünnepség keretében, a Brassói Magyar
Dalárda, Polgári Kör és a Magyar Kaszinó közremûködésével helyezték el ezt a táblát az
említett épület falán. A tábla sokáig háborítatlanul ott állott az egykori sírocska közelében.
Ám az idõk változtak. Az egykori vendéglõi díszterembõl mozgóképszínház lett, s bár
egy oldalfalon senkit nem bántott, az akkori hatalmasok közül valaki kiadta a parancsot,
hogy azt onnan el kell távolítani és meg kell semmisíteni. A végrehajtással megbízott mérnök azonban, mint a múlt megbecsülõje tudomásomra hozta a készülõ rombolást. Abban az
idõben a helyi egyházközség fõgondnoka, a háromszéki kör felügyelõje voltam, s azonnal intézkedtem. Szerencsére a végrehajtással megbízott egyik atyafi is segítségünkre jött és így sikerült a táblát épen kivenni régi helyérõl, és ide elhozni a templomunkba. Így lapult ez a
tábla 35 éven át. Közben vártuk a napot, amikor ez megint kikerülhet rejtekhelyérõl és ezután már itt, az unitárius templom tövében hirdeti a kis ország nagy feladatok elõtt való
dicstelenül elhunyt unitárius fejedelmének emlékezetét. Brassó határában esett el, feje itt
porladt el, emlékezetét is brassóiak kell megõrizzék.
Atyámfiai, Testvéreim! Nézzétek meg ezt a táblát s a rajta több mint egy évszázada fénylõ feliratot. Ma is az eredeti fényt vetíti vissza, a napból jövõ éltetõ világosságot. Ahogy ezen
nem fakult meg az írás, úgy maradjon valamennyietek emlékezetében, lelkében az a fény,
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amely régi valóságunk dicsõségének hirdetõje kell maradjon örökre. Múltunkat soha ne engedjük semmitõl, senkitõl elhomályosítani. Maradjon történelmünk tanulságul, akár szép és
dicsõ, akár fájdalmasan keserves volt is az számunkra, és mi igyekezzünk nevünket ilyen
fénylõ aranybetûkkel beírni a fennmaradást biztosító jövõt építõk lajstromába.”563
Vass Miklós 1897-ben megjelent könyvében állított emléket a hõs székely fejedelemnek.
Vass Miklós mûve tulajdonképpen az egyetlen könyv formában megjelent összefoglaló írás,
amelyik csak Székely Mózes erdélyi fejedelemrõl életérõl és munkásságáról szól. Ebbõl az
okból is kifolyólag Vass Miklós mûvére több alkalommal is hivatkozom könyvemben.
Székely Mózes sófalvi sókamarás, majd erélyi fejedelem életútjáról nagyon szépen emlékezett meg Jakab Elek és Szádeczky Lajos Udvarhely vármegye története a legrégibb idõtõl 1849-ig címû, Budapesten 1901-ben kiadott könyvükben, amikor számtalan oklevelet,
történelmi dokumentumot idézve több helyen nagy szeretettel írtak a hõs székely katonáról.
Az Erdély története címû, három kötetes mûben, melyet Köpeczi Béla fõszerkesztõ, illetve Makkai László, Mócsy András, Szász Zoltán és Barta Gábor szerkesztett és 1988-ban
jelentetett meg, elég keveset írtak Székely Mózes erdélyi fejedelemrõl. Összefüggõ gondolatként csak az alábbiakat írták: „Báthori István egykori katonája, az elmúlt évek harcainak
egyik legjelesebb erdélyi hadvezére, Székely Mózes 1603 áprilisában zászlót bontott a császár ellen, s török-tatár segédcsapatokat hívott be az országba. Basta serege szétfutott, maga a generális ostromgyûrûbe került Szamosújvárott, Székely május 8-án fölvette a fejedelmi címet.
Aztán az inga, talán még annál is gyorsabban, mint a korábbi években, visszalendült. A
tatárok kegyetlenkedése elkeserítette a föld népét, a székelyek nem voltak hajlandók támogatni egy olyan embert, aki a Báthoriak örökösének tekinti magát. Az új havasalföldi vajda,
Radul (Radu Serban), aki a tavasszal harcba kezdett a török ellen, hátbatámadástól félve
föllépett Erdély ellen. A székelyek tömegesen csatlakoztak hozzá: július 17-én Brassó mellett Székely Mózes csatát vesztett és elesett.”564
Sebestyén Mihály, Erdélyi fejedelmek címû, 1994-ben megjelentett mûvében külön megemlékezik Székely Mózes fejedelem életérõl és életmûvérõl. Igaz, hogy megállapításai egy
kissé elnagyoltak, hiszen még a születési helyét sem tudja pontosan, habár már Szamosközy
István egyértelmûen leírta, hogy Udvarhelyszék Udvarhely nevû városában született, ennek
ellenére Sebestyén Mihály Lövétét említi születési helyként. Elég lekezelõ módon ír már az
elsõ mondatban, amikor azt írja Székely Mózesrõl, hogy „fellépése alig több kétségbeesett
és reménytelen küzdelemnél.” Ezt követõen azonban elég mértéktartóan és szimpátiával ismerteti az egyetlen székely fejedelem életútjának fõbb állomásait.565
A hõs székely fejedelem emlékét a mai napig két székelyföldi általános iskola viseli. Ami
a legérdekesebb ebben, hogy míg Lövéte zömmel katolikus, addig a másik település, amelynek iskolája felvette a Székely Mózes nevet, az a többségében reformátusuk lakta
Felsõsófalva. 2000. május 27-tõl a régi patinás felsõsófalvi iskola az alábbi nevet vette fel:
Székely Mózes Általános Iskola. Ennek az iskolának az avatóünnepségét örökítettem meg
a Kodáros kincsei címû, Felsõsófalváról szóló monográfiában, azokat a gondolatokat, melyekbõl az alábbiakat érdemes felidézni:
„A többszáz éves felsõsófalvi iskola 2000. május 27-én ünnepélyes keretek között felvette a Székely Mózes Általános Iskola nevet az egyetlen erdélyi székely fejedelemrõl. Az ünnepség a falu református templomában kezdõdött, ahol a százötven-kétszáz felsõsófalvi
mellett jelentõs számú érdeklõdõ vett részt Parajdról és Alsósófalváról is. Az ünnepségen
jelen volt a lövétei Székely Mózes Általános Iskola igazgatója, a Parajdi Református Egyház
vegyes kórusa, a Duna Televízió udvarhelyszéki tudósítója, Jakab Endre és operatõr társa,
a parajdi kábeltelevízió munkatársai, Fülöp Dénes, az Udvarhelyi Híradó újságírója és unitárius székelyek Korondról. A Duna Televízió 2000. augusztus 9-én sugározta a Régiók mûsorban az iskola névadó ünnepségérõl és általában Felsõsófalváról készített kisfilmjét, mely
mûsort Tanos Miklós szerkesztette. A Duna Televízió mûsorában dr. Szekeres Sándor
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Sóvidékrõl, Székely Mózes erdélyi fejedelemrõl és Felsõsófalváról beszélt, az iskola igazgatónõje, Nagy Gabriella pedig a sóvidéki több évszázados magyar tannyelvû oktatásról és az
iskola fontosságáról tartott méltató beszédet. A mûsorban bemutatták a névadó ünnepség
elõtti református istentiszteletet, majd a méltató beszédek után a Parajdi Vegyes Kórus, a
Felsõsófalvi Vegyes Kórus szereplését és a felsõsófalvi óvodások sóvidéki székely táncát.
Az ünnepség elején a református templomban Szász Tibor lelkész és felesége, valamint
Parajdi Mária gyönyörû szép református zsoltárokat és középkori magyar énekeket énekeltek, zenekíséret mellett. A templom úrasztala mellett két székelyruhás fiatal fiú állott díszõrséget, egyikük kezében Székely Mózes egykori harci lobogójának másolata volt. Szász Tibor református lelkész gyönyörû méltató beszédet tartott Székely Mózesrõl, alapozva a tragikus körülmények közt elhunyt fejedelem jelmondatára, mely a következõ: DOMINUS
PROTECTOR MEUS. Az Úr az én õrizõ pásztorom. Felsõsófalva református templomában Szász Tibor lelkész csodálatosan zengõ prédikációját meg kell örökíteni az utódoknak,
mely a következõképpen szólott: >>IGE. 91. Zsoltártár 9- >> Az Úr az én oltalmam<<
>> Dominus Protector Meus.<< Székely Mózes jelmondata, hitvallása, mely többet árul el lelkivilágáról és hitfelfogásáról, mint bármilyen hosszadalmas teológiai fejtegetés, melytõl
visszhangos volt ama kor, amelyben élt.
A kiemelt Ige a 91. zsoltár központi gondolata. E köré tömörül mindazoknak a veszedelmeknek a felsorolása, melyek viharos életének mindennapjait fenyegették.
Ismerte a surranó nyílvesszõ húsba hasító fájdalmát, a csupán viszonylagos biztonságot
nyújtó paizs és páncél súlyát, a virrasztásban eltöltött csata elõtti éjszakák bizonytalanságát.
Ismerte az élet-halál küzdelmek rettenetét az öldöklõ tusák forgatagában, mikor ezrek
és tízezrek estek el jobb és balkeze mellõl. Szembeszállt az oroszlánmódra bátor és erõs ellenséggel, és sok veszedelmes csatája volt az áspiskígyóként leselkedõ tegnapi jóbarát és a
hitszegõ szövetséges ellen. Ott járt állandóan körülötte a csataterek körül settenkedõ borzalom, a hadakat tizedelõ dögvész, mely ellen nem védhetett meg a Hunyadiéhoz fogható
vitézség sem, csupán az isteni gondviselés.
Csak fentrõl jöhet oltalom! Árvák vagyunk a világon, mi, málló birodalmunk omló romjaitól felsebzettek, új, híúzéhségû és sakálerkölcsû érdekszövetségek szorításában segélyt
keresõk. Árvák vagyunk, mi székelyek, minden gyepüket õrzõ hûségünk dacára. Immár
négyszáz esztendeje nem adatik nekünk más, csak néha egy-egy árva zászló, mit bátor szív
és bízni tudó lélek emel magasra, még akkor is, ha tudja, hogy csak Istentõl remélhet oltalmat és segedelmet.
Az Isten által jóváhagyott, küzdelmek által kiérdemelt biztonság az, amire leginkább
áhítozik a bizonytalan korszakokban élõ becsületesnek maradó ember. Székely Mózes szívében egyébre se vágyott, csak erre. Hosszú építõ munkával töltendõ esztendõkre, jól megérdemelt gyõzelmei után.
Ha fél évszázaddal késõbb születik, úgy emlegethetnénk, mint I Rákóczi Györgyöt, akinek idején az ipar és kereskedelem kellõ tiszteletnek örvendett. Mert fejedelmünk ezernyi
dolga között jó gazda maradt: oda tudott figyelni a lövétei vashámorra, a sóutak forgalmának zavartalanságára. Rövid uralmának elsõ tette, hogy pénzt veret 2-3 hónap alatt, a zilált
pénzügyeket rendbehozandó… Nemhiába becsülték nagyra és siratták meg a szorgalmat és
komolyságot értékelõ szászok!
Õt követõ méltó utódai, Bocskai István és a szárnyai alatt nevelkedõ Bethlen Gábor
bontják ki és szilárdítják meg nagyméretû politikai és gazdasági koncepcióit. Hírnevére homályt vet az õt követõ korszak dicsõsége és életét megíró krónikások rosszhiszemûsége.
Legyen a mai nap egy töretlen hitû, bátor fejedelem jó emlékezetének újrafelragyogtatása! ÁMEN !<< (Szász Tibor András 2000. V. 27-i prédikációja, melyet a Felsõsófalvi Református Templomban tartott.)
A tiszteletes úr Isten áldását kérte a sófalviakra, az egész székely-magyar népre és végül
református szokás szerint megszentelte Székely Mózes zászlaját, melyet a sófalvi egyházköz334
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ség adományozott az iskolának. Székely Mózes zászlaja két oldalt kék sáv, középen pedig
ezüst színû. A zászló eleje befelé mélyedve háromszög alakban bevágott, az ezüst sávon pedig egy Z betû van hímezve, mivel e betû jelképezte a Székely nevet. A parajdi énekkar szép
magyar zsoltárok éneklésével zárta a templomi ünnepi mûsort. A névadási ünnepség a többszáz éves iskola udvarán folytatódott gyönyörû szép májusi napsütésben. Az iskola igazgatónõje beszédében méltatta a sófalvi lakosságot, hogy döntésével Székely Mózest választotta. Az igazgatónõ beszéde után dr. Szekeres (Lukács) Sándor mondott ünnepi beszédet a
névadással kapcsolatosan, hangsúlyozva, hogy tõsgyökeres sófalviként szólt az ünneplõ közönséghez. Ebbõl az iskola névadó ünnepségen elmondott gondolatokból említetem meg az
alábbi részleteket:
>>A keresztény magyar államiság létrejöttének ezer éves évfordulóján, a felsõsófalvi általános iskola névadása kapcsán örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar nemzet élniakarása, értékeinek mentése és a jövõbe vetett hit nyilvánul meg egy olyan – elsõ pillantásra nem nagynak tõnõ – cselekedetben, mint egy kis székelyföldi református magyar falu iskola-névadási tette. Az iskola-névadás jelkép, összesûrítve tartalmazza azt, hogy egy kis magyar közösség képes nagy távlatokban látni és gondolkodni, képes megbecsülni azokat, akik
életüket sem kímélve ki mertek állni a történelem viharában népük érdekeiért, mertek tenni és harcolni a fennmaradásért és megmaradásért. Amikor Felsõsófalva lakóinak túlnyomó
többsége úgy döntött, hogy a több évszázados, magyar tannyelvû iskolának Székely Mózes
nevét adja, ezzel a döntéssel félreérthetetlenül kifejezte azon akaratát, hogy úgy akar fennmaradni és megmaradni, hogy vállalja ezer éves történelmi örökségét, nem hagyja veszni értékeit és gyermekeit oly szellemben akarja nevelni, neveltetni, hogy csírái lehessenek a következõ ezer évnek is.
A keresztény magyar állam létrejöttétõl, Szent István királyunk trónra lépésétõl kezdve
a mohácsi csatavesztésig, de pontosabban fõvárosunk 1541. évi elfoglalásáig Európa meghatározó – mai kifejezéssel élve – nagyhatalma volt. Az Oszmán-Török Birodalom terjeszkedése és a Habsburgok Magyarországot bekebelezni akaró szándéka hosszú idõre három
részre szakította az országot. Másfél évszázad szakadatlan harcai a magyarságot addig soha
nem látott megpróbáltatásnak tette ki, hiszen míg Mátyás király idejében a magyarság száma azonos volt az angolok számával (mintegy 4 millió), addig a török kiûzése után, az 1700as évekre számunk felére csökkent.
A két pogány közt egy hazáért, a magyarság megmaradásáért folytatott harc intézményes
keretét az Erdélyi Fejedelemség biztosította, melynek elsõ fejedelme, János Zsigmond volt az
utolsó magyar király is egyúttal, aki Buda elfoglalása után Erdélyben talált menedéket.
A magyar államiság folytonosságát az Erdélyi Fejedelemség biztosította és nemcsak
azért, mert az utolsó magyar király lesz az elsõ erdélyi fejedelem, hanem fõleg azért, mert a
sok háború és polgárháború ellenére is sikerült a magyar társadalom legfontosabb értékeit
és elemeit megmenteni, nem szûnt meg az oktatási hálózat, sõt beindulnak a reformációnak
is köszönhetõen a magyar tanítási nyelvû iskoláink.
Az Erdélyi Fejedelemség elsõ szakaszában hosszú évekig tartó, szinte folyamatosnak
mondható háborúk és polgárháborúk vannak, ebbe az idõszakba tartozik bele Székely Mózes rövid ideig tartó fejedelemsége is.
Mielõtt azonban részletesebben beszélnék Székely Mózesrõl, néhány olyan dologról szeretnék szólni, mely talán hozzájárul ahhoz, hogy jobban megérthessük azt a kort, amelyben
élt és településünk helyzetét is ebben az összefüggésben. […] Amikor falunk iskolája Székely Mózes fejedelem nevét veszi fel, ezeket mind el kellett mondani, mert tudatosítani kell
a jelenben élõkben is, hogy mi sófalvi szabad székelyek semmivel sem vagyunk kevesebbek
vagy kisebbek másoknál.
Székely Mózes fejedelemrõl viszonylag keveset írtak a történészek, de kortársai mind
megegyeznek abban, hogy korának kiemelkedõ személyisége, középmagas, erõs testalkatú,
bátor és kimondottan szép arcú férfi volt. Születési helye egyesek szerint bizonytalan, de va335
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lószínû, hogy 1553-ban Székelyudvarhelyen született (habár Lövétén is volt egy azóta már
elpusztult Udvarhely nevû település és ezért õk is szülöttjüknek tartják). Siménfalva is szülöttjének tartja, mert nagyon sokáig fennállott Siménfalván a Székely Mózes-féle családi kúria. – Véleményem szerint nem is az a fontos, hogy hol született és hogy ilyen sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy magukénak érezzék, hiszen ez a ragaszkodás jelzi, hogy azok az értékek és eszmék, amelyekért Székely Mózes harcolt, a mai napig értékesek.
Minden valószínûség szerint Székely Mózes gyerek- és fiatalkorának egy részét is
Sófalván töltötte, hiszen édesapja volt a sófalvi sóbánya sókamarása. […] Székely Mózes fiatal korában sókereskedéssel foglalkozott, majd beállt katonának Báthory István táborába.
[…] Báthory István lengyel királlyá választását követõen Székely Mózes is (Balassi Bálint is,
pl.) Lengyelországba megy, õ lesz az erdélyi gyalogság egy részének parancsnoka és ebben
a minõségben részt vesz Rettegett Iván orosz cár elleni háborúban. […] Az 1583. június 10i adományozó oklevélben a hadi tetteken kívül megemlítik, hogy Székely Mózes sófalvi sókamarás. Ahogy a katonai érdemeit szaporítja, úgy szaporodik a vagyona is és egész rövid
idõ alatt Erdély gazdag emberei közé küzdi fel magát. Jellemzõ rá, hogy a meggazdagodás
nála nem öncélú, hiszen nem vonul vissza a politikától és ami abban a korban ezzel együtt
járt, az életet is veszélyeztetõ fegyveres harcoktól. Lengyelországból hazajön és megint a
sófalvi sóbányánál találjuk, ahol rövid ideig megint sókereskedéssel foglakozik és a sóbánya
kamaraispánja lesz. Kiváló katonai érdemeit Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem is elismeri. Báthory Zsigmond fejedelem a török és az osztrák közötti ingadozásával, illetve a Török
Birodalom erejének nem kellõ felismerése miatt Erdélyt végveszélybe sodorja, többször lemond a trónról, majd visszafoglalja, hogy végül teljesen cserbenhagyja a polgárháborúba sodort országot. […] Így választják meg 1603. május 8-án Erdély fejedelmének. Székely Mózes rövid ideig tartó fejedelemsége alatt is tovább folytatódik a Habsburgok által támogatott
polgárháború. Az osztrákok biztatására Radul havasalföldi vajda támadást intéz az ország
ellen, s e támadáshoz csatlakozik a csíki és háromszéki székelyek egy része is, a döntõ csatában Székely Mózes serege 1603. július 17-én a Brassó melletti csatában vereséget szenved,
ahol a fejedelem is életét veszíti. A csatában elvész az erdélyi magyarság színe-java.
Székely Mózes elõfutára annak a gondolatnak, mely felismerte, hogy abban a korban a
magyarság csak úgy tudja biztosítani létét, ha a török által elismertetett részben önálló Erdélyi Fejedelemséget hoz létre, e gondolatot valósítja meg Bocskai István és Bethlen Gábor.
Napjainkig érvényes székely népünkre Petõfi Sándor sora, hogy „Csak nem fajult el még a
székely vér, minden kis csöppje drágagyöngyöt ér.” Mai gyorsuló és egyre változó világunkban, amikor – ha az Európai Unió eszmerendszerét nézve – az országhatárok jelképessé válnak és teljesen más értékekre tevõdik át a hangsúly, mint a történelemben eddig, tehát amikor egyre nagyobb szerepe lesz a magas szaktudásnak és a magas szaktudással elõállított értékeknek, az iskolák szerepe még jobban felértékelõdik. Korunk azonban nemcsak értékteremtõ, hanem értékvesztõ és értékeket megsemmisítõ jegyeket is hordoz, ezért is meg kell
becsülnünk iskoláinkat és nem szabad elveszíteni hitünket, mert õk a megtartás, a továbbélés és a gyarapodás bölcsõi. Reményik Sándor szavai most is aktuálisak és amit õ mondott
a templomról és az iskoláról, azzal zárom én is beszédem befejezéseképpen:
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanutok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
336
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Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülõje szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hûtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erõk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!<<566
Székely Mózes fejedelem megválasztásának és tragikus halálának 400. évfordulójára
2003-ban egy ünnepségsorozat keretében emlékeztek meg az udvarhelyszéki Felsõsófalván,
Korondon, Brassóban, cikkek és riportok jelentek meg a különbözõ írott és elektronikus sajtóban.
A Monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör tagjainak és más magánszemélyeknek adománya lehetõvé tette, hogy anyagi adományaikkal a székelyföldi Felsõsófalván 2003. július 6-án Székely
Mózes erdélyi fejedelem halálának 400. évfordulóját méltó körülmények között ünnepelhették
meg Sóvidék lakosai. A Brassó mellett 1603. július 17-én hõsi halált halt fejedelemrõl a Székely
Mózes Általános Iskola és a Református Egyház egész napos emlékmûsort állított össze. A vasárnapi napsütésben a délelõtti istentiszteletre több százan jelentek meg fõleg Felsõsófalváról,
de ezen kívül számosan jöttek Alsósófalváról, Korondról, Parajdról, Lövétérõl, Erdély, sõt Magyarország távolabbi részeirõl. Az ünnepi istentiszteleten a református lelkész, Szász Tibor hirdette az igét szívhez szólóan, majd ezt követõen a lelkész feleségének vezetésével a legapróbb
sófalvi gyerekek énekeltek. A református templomból kijövet az ünneplõ közönség a Korondi
Fúvószenekarral találkozhatott. Az óvoda és a templomkút elõtti téren a korondi rezesbanda
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katonai indulókkal szórakoztatta a közönséget. Az ünneplõ közönség a térzenét követõen az iskola udvarára ment, ahol Székely Mózes fejedelemrõl Bereczki Erzsébet, az iskola igazgatója,
Fülöp Zoltán, Parajd község alpolgármestere, Mihály János, a Lövétei Székely Mózes Általános Iskola küldöttségének nevében mondott rövid méltató beszédet. A méltatók sorában dr.
Szekeres Sándor hosszas beszédben méltatta a székely fejedelem életét. A méltató beszédeket
követõen a nyári nap is kisütött, így a színpompás sóvidéki öltözetben megjelenõ kisiskolások
mûsora nagyon megpezsdítette az ünnepséget. A felsõsófalvi iskolások mûsora lenyûgözte az
ünneplõ közönséget. A mûsorban gyerekdalok, székely népdalok, sóvidéki táncok és Wass Albert-versek örvendeztették meg a közönséget. A dalokat és a táncokat Miklós Attila helybéli
pedagógus tanította be. A felsõsófalvi iskolások mûsorát követõen az ünneplõ közönség a Mûvelõdési Ház irányába távozott a korondi fúvószenekar zenéjének kíséretében. A mûvelõdési
ház termében a meghívott vendégek ünnepi ebéden vettek részt. Csak egy kis szusszanásnyi idõ
maradt a késõ délután kezdõdõ történelmi vetélkedõig. Az iskola V–VIII. osztályos tanulói
Székely Mózes fejedelem életérõl és tevékenységérõl egy történelmi vetélkedõn vettek részt. A
verseny nyertese a VIII. osztályosok csoportja lett, de a többi csapat is kitûnõen teljesített. Bárcsak minden székelyföldi iskolában legalább ennyit tudnának az egyetlen székely fejedelemrõl.
A történelmi vetélkedõt Nyágrus László helybéli pedagógus szervezte meg, aki oroszlánrészt
vállalt a többi program lebonyolításában is. A vetélkedõt követõen a helybéli pedagógusok színdarabot mutattak be, az ünnepség zárásaként hagyományos sóvidéki bállal zárult a Székely Mózes fejedelemnek szentelt falunap. Az eddig felsorolt pedagógusokon kívül a rendezvény sikeres lebonyolításában aktívan részt vett a többi tanerõ is, de nem feledkezhetünk meg az iskola
többi alkalmazottjáról, a református lelkész feleségérõl, valamint a többi sófalvi asszonyról és
férfirõl sem, akik emlékezetessé varázsolták e nem mindennapi rendezvényt. Külön köszönet
illeti meg azokat az egyházközségeket, felsõsófalvi vállalkozókat és más személyeket, akik anyagiakkal segítették a rendezvényt, név szerint: Szász Tibor, Deák Imre, ifj. Fábián Sándor, dr.
Herczeg Anikó, Parajdi Béla (jelenleg alsósófalvi lakos), Krall Zsigmond. Komoly anyagi segítséget jelentett a magyarországi Monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör, Budapesti Unitárius Egyház, Fülöp Vilma, Pestlõrinci Unitárius Egyház, dr. Szekeres Sándor, Vas Lászlóné Boldizsár
Mária adománya.
Székely Mózes fejedelem megválasztásának és halálának 400. évfordulójáról a Székelyföldön egyedül Felsõsófalván emlékeztek meg egész napos ünnepség keretében. Errõl az
ünnepségrõl tudósított az Udvarhelyi Híradó, a Hargita Népe, a Hazanézõ (a Korondi
Firtos Mûvelõdési Egylet kiadmánya), az Átalvetõ (az magyarországi EKOSZ folyóirata) és
az Erdélyi Magyar Krónika 2003. júliusi számában. Az Udvarhelyi Híradóban, 2003. július
8-án jelent meg egy nagyobb méltató cikk Fülöp D. Dénes tollából. A Hazanézõ irodalmi és
folklórtábor alkalmával 2003. július hónapban tizedik alkalommal szervezte meg Ambrus
Lajos Korondon a nemzetközi irodalmi és folklórtábort, amelyen most a centenáriumhoz
méltó rangos programon vehettek részt gyõri, kiskõrösi, kiskunfélegyházai, biharkeresztesi,
felvidéki, csíkszeredai, kárpátaljai és helyi csapatok. Négy diák és egy tanár képviselte a különbözõ küldöttségeket, akik vasárnap estétõl július huszonkilencedikéig táboroznak. Az
egyhetes tábor keretében a Korondi nap elnevezésû programon hangzott el Szekeres Sándor elõadása, aki Székely Mózes emléket idézte. Ezt követõen a nemrég felavatott szoborkompozíció körül folyt eszmecsere, a szobor alkotója, Miholcsa József jelenlétében, ahol értelmezték a jelenlévõ fiataloknak a mûalkotás jelképeit, szimbólumrendszerét. Miholcsa József szoborkompozícióját a korondi középiskola elõtt állították fel a Magyar nyelv tiszteletére. A mûalkotás érdekessége, hogy a magyar mitológia életfáját ábrázolja, ágain egy-egy
magyar és székely személyiség arcképe díszeleg, az ágak között pedig a tatárlaki több ezer
éves rovásírásos korong felnagyított mása, illetve az elképzelt megoldás szövege látható.
Ambrus Lajos tanár a pályázat kiírásának célkitûzéseirõl beszélt, amelynél figyelembe vették az anyanyelvi mûveltség korondi gyökereit, a korondi zsinat törekvéseit stb.
A fenti eseményekrõl az erdélyi és magyarországi lapokon kívül meglékezett a Duna Te338
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levízió, a Kossuth Rádió is. A Kossuth Rádióban például az unitárius félóra mûsorában Veress Emese riporternõ beszélgetett Székely Mózes életérõl és életmûvérõl (e könyv írójával).
Székely Mózes fejedelem megválasztásának és tragikus halálának 400. évfordulójáról
emlékeztek meg a Brassói Unitárius Templomban meghitt és bensõséges keretek között
2003. július 19-én, ahol a zsúfolásig telt templomban dr. Szabó Árpád, az Erdélyi Unitárius
Egyház püspöke tartott szívhez szóló prédikációt.
Dr. Szabó Árpád az ünnepi prédikációjában elmondta, „hogy egyetlen megtartó erõ és jövõ lehet a magyar nemzet számára, ha a nagy történelmi személyiségekre való emlékezés mellett, a magyarság az életet választja. Amikor a magyar rendek és karok a 18. században nem
sokkal Székely Mózes halála után Mária Terézia császárnõ trónjának megvédéséért szinte
egyöntetûen emelték fel karjukat és kiáltottak fel életüket és vérüket ajánlva fel (a Habsburgdinasztiának) – felmerül a kérdés, hogy ez a magatartás a magyarságot szolgálta-e? Kérdés továbbá, hogy a magyar nép és magyar nemzet a sok-sok szenvedés után az erdélyi népek családjában felvállalja-e azt a szemléletet, hogy számunkra a múltból jövõ szemléletet elegendõe felvállalni és elegendõ-e a hõsi áldozatvállalásokra való emlékezés. Nem véletlenül választottam az ünnepi prédikáció alapigéjét egy Mózesi igére alapozva, ugyanis amikor Mózes bevezette Izrael népét az ígéret földjére, teljesen új körülmények közé hozta be népét. Mózes figyelmeztette népét arra, hogy amikor bevezette népét a sokat vágyott földre, azt mondotta,
hogy elõtökbe adtam az életet és a halált, de az Isten akarata az, hogy válaszd az életet! Ez az
üzenet soha nem volt aktuálisabb, mint ma az erdélyi magyarság és a magyar nemzet, illetve a
Kelet-Közép-Európa népei számára, mert napról napra annak a lassú jelenségnek vagyunk tanúi, hogy folyamatosan fogyunk. Most már nem a csatatereken fogyunk, hanem azért, mert
nagyon sokan nem választják az életet, az utódok megszületését. Máig ható üzenete az Istennek, hogy válaszd az életet és hagyj hátra utódokat. A mi emberi életformánk része az isteni
élet, mert ahogy eddig megmaradtunk, ezután is meg tudunk maradni, ha az életet választjuk.
Minden csapás ellenére meg tudunk maradni, ha az életet választjuk! Manapság ugyan mindenfelé azt hallhatjuk, hogy legyél sikeres, gyorsan gazdagodjál meg, mert ez az igazi út, de
kérdés az, hogy valóban ez-e az igazi út? Amikor Mózes azt mondja népének, hogy válaszd az
életet, akkor azt is megmondja, hogy milyen feltételei vannak a megmaradásnak. Az elsõ és
legfontosabb feltétel az, hogy szeresd Istenedet, uradat, mert nincs más út, csak az Isten útja.
Az Isten azt mondja, hogy a történelem az élet nagy tanítómestere, amelyet nemcsak vérrel,
hanem tudással és hittel élték meg az emberek, csak így tudtak az emberek mind inkább felemelkedni. Ahogy a csíksomlyói rockoperában elhangzott: Nincs más út, csak az Isten útja!
Vajon ez az üzenet Székely Mózes emlékünnepén megtalált-e minket?!”567
A püspöki ünnepi prédikációt követõen dr. Szekeres Sándor (akkor a HTMH osztályvezetõje) ismertette a hõs fejedelem életútját. Majd ezután a Brassói Magyar Dalárda énekekkel, a
brassói fiatalok pedig szavalatokkal emlékeztek meg a hõs fejedelemrõl. Az ünnepség végén, a
magyar himnusz elénekelése után, dr. Szabó Árpád püspök újraavatta a brassói unitárius templomban a belsõ falon elhelyezett és elõzetesen felújított Székely Mózes-emléktáblát. Az emléktábla újbóli leleplezése alkalmával az erdélyi unitárius püspök Isten áldását kérte a Székely Mózes életére emlékezõ magyarokra, hogy ne csak jelkép legyen Székely Mózes életútja, hanem
követendõ példa is erdélyi magyar népünk és az anyaegyház számára. A Székely Mózes emléktáblájának újraavatását befejezõ ünnepségen Máthé Sándor brassói és felsõháromszéki unitárius esperes kérte az egybegyûlt emlékezõket, hogy adja Isten, most már biztonságos helyen hirdesse Székely Mózes dicsõségét ez az emléktábla magyar nemzetünk és a világ számára.
Az ünnepségrõl tudósított a Brassói Televízió magyar adása, a Brassói Lapokban pedig
az ünnepség elõtt egy nappal, tehát 2003. július 18-án megjelent Máthé Sándor unitárius esperes cikke: A Székely Mózes-emléktábla története Brassóban címmel: „Ha valaki látja itt;
a brassói unitárius templom portikusában ezt az aranybetûktõl fénylõ díszes vörös márvány táblát, bizonyos rezignált csodálkozással olvassa el a rajta lévõ szöveget:
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HÕS SZÉKELY MÓZES FEJE ITT PORLADT KOSZORÚTLAN
ÁMDE A HÛ KEGYELET KÕBE ÍRATTA NEVÉT. EMKE 1889.
Biztosan lesznek olyanok, akik szülõföldünk történetének alaposabb ismerete alapján tudják, kirõl is van szó, de az sem lehetetlen, hogy sokan értetlenül csóválják majd fejüket. Mert
édes hazánkról, Erdélyrõl sokat hallhattak a különbözõ iskolákban, s ma is napirenden van ennek történelemidézése, de sajnos sokan sok helyen nem tudatosan másképpen idézik, mint
ahogy valójában történtek az itteni események. Néha sok mindent hozzátesznek, máskor meg
többet elhallgatnak a valóságból, s így nincs mindenkinek pontos emlékezete valós múltunkról.
[…] Az elesett hõs fejét Radu Serban vajda sátra elé tûzette ki, majd diadalmi jelvényként behozták Brassó városába, és az itteni piactéren felelõtlen emberek gúnyt ûztek vele.
Abban az idõben már városi szenátor volt a késõbbi híres városbíró, Weiss Mihály, aki ismerte és tisztelte a hõs Székely Mózest, ezért kimentette annak idekerült fejét a csõcselék lábai alól, azt a maga Kolostor utcai kertjében eltemettette. Késõbb a régi ház helyére más épület került, kertjét is beépítették. Ott létesült a 19. században az egykori Európa szálloda, sokféle rendezvény helye. Így jutott valakinek eszébe 1889 nyarán, hogy az egykor odatemetett fejedelmi fõ nyughelyén emléktáblát helyezzenek el. Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egylet
szervezésében és rendezésében, nagy ünnepség keretében, a Brassói Magyar Dalárda, a Polgári Kör és a Magyar Kaszinó közremûködésével helyezték el ezt a táblát az említett épület falán.
A tábla sokáig háborítatlanul ott állott az egykori sírocska közelében. Ám az idõk változtak. Az
egykori vendéglõi díszterembõl moziterem lett s bár egy oldalfalon senkit nem bántott, az akkori hatalmasok közül valaki kiadta a parancsot, hogy azt onnan el kell távolítani, és meg kell
semmisíteni. A végrehajtással megbízott mérnök azonban, mint a múlt megbecsülõje, segített
abban, hogy a tábla megmentõdjön s biztonságos helyre kerüljön, az unitárius templomhoz. Így
lapult ez a tábla 35 éven át. Közben vártuk a napot, amikor megint kikerülhet rejtekhelyérõl,
és ezután már itt, az unitárius templom tövében hirdeti a kis ország nagy feladatok elõtt álló,
dicstelenül elhunyt unitárius fejedelmének emlékezetét. Brassó határában esett el, feje itt porladt el, emlékezetét is brassóiak kell megõrizzék. Múltunkat soha ne engedjük semmitõl, senkitõl elhomályosítani. Maradjon történelmünk tanulságul, akár szép és dicsõ, akár fájdalmasan
keserves volt is az számunkra, és mi igyekezzünk nevünket ilyen fénylõ aranybetûkkel beírni a
fennmaradást biztosító jövõt építõk lajstromába.”568 Ennek az ünnepi lapnak a címoldalán olvasható Szász Ferenc unitárius papköltõ Székely Mózes emlékének szánt verse:

Székely Mózes
fej vagy írás a mózeskosárban
sorsodra bízott édesanyád
a történelem zavaros sodrában
vajon ki mikor hol talál reád
fáraó lánya csecsre nem kapat
a taktikázás gáborok találmánya
vérbe fagysz erdély kebelén
vissza a kezdet imájába
egyik testvéred nyakazni szeret
másik eltemet várfala mögé
feled istené feled ördögé
címed fejetlen fejedelem
és mikor fellépsz újra egy darabba
rádolvastatik mégis siménfalva.569
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Székely Mózes erdélyi fejedelem megválasztásának és halálának 400. évfordulója kapcsán egy-egy nagyobb tanulmányt jelentettem meg az Unitárius Élet 2003. március-áprilisi,
illetve a 2003. május-júniusi számaiban.570
Székely Mózes életérõl, illetve a már említett megemlékezésekrõl, Parajdi Kálmán Endre jóvoltából világhálón, a http://www.zalamedia.hu/sovidek/felsoso monografia.pdf lapon is
lehet értesülni, amiért külön köszönetet illeti az önzetlenül segítõ sóvidéki fiatalembert.
Mihály János lövétei történelemtanár 2004-ben Sesostris szekerén, Kronológia Székely
Mózes életrajzához címû kiadványa jelent meg, tisztelettel adózva a székely fejedelemnek.
A csíkszeredai Hargita Megyei Kulturális Központ kiadásában megjelentett kis könyv méltó példája annak, hogy több szempontból fel lehet dolgozni történelmi személyiségeinket. A
legnagyobb erénye ennek a kis mûnek, hogy könnyen áttekinthetõ és még az iskolások is felhasználhatják tanulmányaik során.571
Részben Székely Mózes erdélyi fejedemrõl is megemlékezik Novák József: Üzenet Erdélybõl címû kiadványában, mely Erdély Kulturális Öröksége sorozatban 2004-ben jelent
meg, a történelmi címerek között megjelenteti Székely Mózes címerét.
Székely Mózes, Erdély egyetlen székely fejedelmének emlékéhez tartozik szorosan az is,
hogy sajnálatos módon ennek a könyvnek a megjelentetését bizony viszonylag kevesen támogatták. A legrosszabbul esett a visszautasítások közül a három székely megye önkormányzatainak elutasító magatartása, hiszen még válaszra sem méltatták azt a javaslatomat,
hogy támogatásukkal érjük el azt, hogy Székelyföld minden magyar iskolájába, de minimum
minden középiskolájába juthasson el egy-egy példány ebbõl a könyvbõl. Ezzel a könyvvel
szerettem volna egy kicsit ellensúlyozni azt a szellemi kútmérgezést és magyarellenes tudatmanipulálást, mely már II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk szabadságharcának leverésétõl
kezdve folyamatosan a magyar nemzet érdekei és értékei ellen folyik. Tudom azt is, hogy
mellettem még sokan mások folytatják ezt a szellemi szabadságharcot, de székely ember létemre végtelenül elkeserít az a tény, hogy a székelyföldi „székely” vezetõk többsége nem népünk érdekeivel, hanem sajnos leginkább önös magánérdekeikkel törõdnek. Sajnos ezek közé tartozik az erdélyi magyarság érdekvédelmi szervezetének nevezett RMDSZ is, akik csak
akkor „harcolnak” az állami magyar nyelvû egyetemi oktatástól kezdve a Székelyföld területi autonómiáig nevesített nemzeti céljaink megvalósításáért, amikor közelednek a választások és szükség van az erdélyi magyarok szavazataira. Amint lezajlanak a húsos fazékhoz
juttató választások, e „megélhetési” magyarok azon nyomban el is felejtik ígéreteiket.
Annál inkább örültem, hogy e könyv kiadásához elég sokan tevõlegesen hozzájárultak
támogatásukkal, amiért külön megköszönöm személy szerint áldozatvállalásukat. Ezért is
tüntetem fel külön, nevesített módon a támogatókat. Ezek a támogatást nyújtó szervezetek
nem arról híresek, hogy anyagiakban dúskálnának, de szellemiekben és jóságos szívükben
annál inkább. Isten éltesse sokáig mindegyik támogatót! Ezek miatt az önzetlen támogatók
miatt is úgy érzem, hogy Székely Mózes eszméi még sokáig meg fognak maradni a magyar
és székely nép lelkében. Ezért is hiszek a magyarság és székelység feltámadásában!
A mindenható, teremtõ Istenhez imádkozom azért, hogy a magyar és a székely nép Csaba királyfi csillagösvénye alatt még sok-sok évszázadon keresztül megmaradhasson.
Végezetül, befejezésképpen abban reménykedem, hogy egyre többen fogják olvasni és
ismerni a hõs székely fejedelem életét és életmûvét, mind a Székelyföldön, mind Erdélyben,
sõt a teljes magyarság körében.
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XXII. Összegzés

S

okat morfondíroztam azon, hogy a Székely Mózes életérõl szóló összegzést beleillesszem-e a könyvbe vagy ne, de végül úgy döntöttem, hogy ezt a magyar nyelvû összefoglalót is hagyjam benne a könyben – mely szinte azonos az angol nyelvû fordítással –,
ugyanis ha sikerül eljuttatni az iskolákba ezt a könyvet, akkor a tanároknak nagy könnyebbséget
jelent, ha beszélni akarnak a székely gyermekeknek egyetlen fejedelmünk életérõl és koráról.
Székely Mózes az Erdélyi Fejedelemség egyetlen székely fejedelme, aki személyisége,
életútja és történelmi hivatása révén a magyarság megmaradásáért folytatott harcnak olyan
képviselõi közé sorolható, mint az utolsó szabadon választott magyar nemzeti király, II. János vagy ismertebb nevén János Zsigmond, illetve az õt követõ erdélyi fejedelmek közül Báthory István, Bocskai István, Bethlen Gábor és II. Rákóczi Ferenc. Ezek a nagy magyar személyiségek mindannyian arra tették fel az életüket, hogy a magyar nemzet fennmaradásának intézményes kereteit tudják megõrizni, mert tudatában voltak annak, hogy a világtörténelem színpadán csak úgy tud tartósan, sokáig megmaradni és fejlõdni egy nép vagy nemzet, ha létezik az intézményes kereteket biztosító állam, amelyen belül a társadalmi, gazdasági, kulturális viszonyai érvényesülni tudnak.
Székely Mózes 1553-ban született Erdély udvarhelyszéki Udvarhely városában lófõ székely család sarjaként, de szülei közül csak az apja nevét jegyezték fel a krónikások, akik szerint Literáti Székely Jánosnak vagy röviden Literáti Jánosnak, illetve János deáknak nevezték. Székely Mózes születésekor a Magyar Királyság az egykori európai nagyhatalomból
már három részre szakadt, a középsõ részét elfoglalta a Török Birodalom, de a Habsburgok
terjeszkedési politikájának köszönhetõen a megmaradt Magyarország is két részre esett, a
Nyugati Magyar Királyságra és a Habsburgokkal szembeálló Keleti Magyar Királyságra. A
Keleti Magyar Királyságot II. János magyar király halála után (1571) úgy nevezik, hogy Erdélyi Fejedelemség.
A XVI. század Európája nemcsak a két nagy birodalom – a török és Habsburg – közötti harc vagy az ún. újvilág meghódításáért folytatott vetélkedés története, hanem az új szellemi, egyházi megújhodás idõszaka is, amikor megszûnik a római katolikus egyház kizárólagossága és elindul a keresztény egyház megreformálásának folyamata, helyet adva olyan
kezdeményezéseknek, mint a lutheránus, református és unitárius egyház megszületése.
Székely Mózes erdélyi fejedelem életével viszonylag kevesen foglalkoztak behatóan és
alaposan, mely annak tulajdonítható egyrészt, hogy õ volt az egyetlen székely fejedelme Erdélynek, másrészt azért, mert a legkisebb magyar történelmi egyháznak, az unitáriusnak volt
a tagja, harmadsorban pedig azért, mert csak mindössze három hónapig volt fejedelem.
A magyar nemzet tagjaiként a székelyeknek – akik ugyan magyar nyelven beszéltek és
beszélnek –, vannak olyan sajátosságaik, amelyek által meg is különböztethetõk a magyaroktól. A székelyek eredetmondájuk, saját hitük és a magyar krónikások szerint is igaz, hogy a
szkítáktól, hunoktól származtatják magukat (ugyanúgy, mint a magyarok), de nem a magyarokkal együtt jöttek be a Kárpát-medencébe, hanem jóval korábban. A székelyek saját hagyományaik szerint a hunokkal együtt jöttek be a Kárpát-medencébe és Atilla hun király
Csaba fiának népéhez tartoztak, mely népi hagyománynak lehet történelmi valós alapja is,
hiszen az összes magyar krónika ezt erõsíti meg. A hunok hatalmas népe valószínû, hogy
nem tûnt el nyomtalanul a történelem süllyesztõjében, hanem más népekkel keveredve, ha
más néven is, de fennmaradt más népek alkotórészeiben. Itt természetesen nemcsak a magyarokat és székelyeket kell érteni a hunok leszármazottjának, hanem részben a bolgárokat,
japánokat, koreaiakat, ujgurokat és más népeket is ide lehet sorolni.
A székelyek nemcsak saját identitásukról vallott nézeteikben, hanem számos egyéb tu342
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lajdonságukkal is különböztek a magyaroktól. A XVI. század közepéig a székelyek nemesnek számítottak, akik csak a magyar király koronázásakor vagy elsõ fia születésekor ajándékoztak egy-egy ökröt a királynak, de ezen kívül más adóterheteket nem viseltek, adómentességük úgy maradhatott fenn sokáig, hogy a magyar király védelmében fejenként kötelesek voltak saját költségükön, fegyveresen megjelenni, akárcsak a magyar nemesek. A székelyek hadserege jelentette az Erdélyi Fejedelemség legfõbb fegyveres erejét. A székelyek sajátos társadalomszervezete, sajátos intézményes jogai irott formában vagy a szóbeszéd alapján szokásjogként is érvényesültek a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség fennállása alatt, mint ahogy területi autonómiájukat is megõrizték egészen 1877-ig. Már a XIII. század elején (1235) említik a történelmi források a székelyeknek ispánját, vagyis saját vezetõjük van, a Székelyföld területi megszervezésekor a közigazgatási egységeik pedig nem a megyék, hanem a székek, önálló saját jogintézményeik voltak stb. A székelyek között maradt
fenn legkésõbbi ideig a sajátos székely, vagy székely-magyar rovásírás, közöttük maradt fenn
legtovább a szántóföldek, legelõk, erdõk és altalajkincsek közösségi használata, a királyi jog
– a jus regium – pedig a legkésõbb terjedt ki rájuk stb.
Székely Mózes fiatal korában édesapja mellett a székelyföldi só kereskedelmével foglalkozott, ugyanis édesapja, Literáti Székely János volt az egyik elsõ székely sókamarás, miután II. János magyar király 1562-ben a székelyek sorozatos lázongása miatt fejedelmi tulajdonba vette addig a székely nemzet közös tulajdonát képezõ sóbányákat. II. János magyar
király korai halálát követõen a többségében protestáns erdélyi rendek a katolikus Báthory
Istvánt választották meg fejedelemnek. Erdélyben ugyanis már 1568-ben törvénybe foglalták – Európában elõször – a katolikus, református, unitárius és lutheránus vallások egyenjogúságát, vagyis a vallásszabadságot. A XVI. század vége felé is az Erdélyi Fejedelemség
Európa egyik jelentõs és prosperáló állama volt, lakosságának túlnyomó része magyar és
székely volt, akik mellett szászok, románok és kisebb számban más népek is éltek. A francia
Pierre Lescalopier, IX. Károly király és Franciaország követének 1574-es erdélyi útleírásból
is megtudhatjuk ezeket az adatokat.
Báthory István erdélyi fejedelem megválasztását követõen egy kisebb belháború tört ki,
ugyanis a Habsburgok azt szerették volna elérni, hogy ne az erdélyiek által szabadon választott fejedelem legyen a vezetõ, hanem a bécsi udvarnak lojális Bekes Gáspár. Ebben a belharcban tûnt ki Székely Mózes, aki mint Báthory István fejedelem testõrkatonája, 1575 nyarán a Maros melletti Radnótnál kardját a szájába fogva átúszott a folyón és olyan sikeres támadást hajtott végre, a többi katonával együtt, hogy a fejedelem kinevezte a testõrség parancsnokának és rábízta a testõrségi dandár vezetését is. Báthory István erdélyi fejedelmet a
lengyel szejm Lengyelország királyává választotta 1575. december 14-én, Báthory pedig számos erdélyi magyar és székely katonát kért fel arra, hogy kísérjék el õt és segítsék elképzeléseinek végrehajtásában. Ezek között az erdélyi katonák között találjuk Székely Mózest is, aki
részt vett Gdanszk városának pacifikálásában, illetve a több évig tartó lengyel-orosz háborúban, ugyanis Rettegett Iván orosz cár Lengyelország, Litvánia és Lettország jelentõs területeit meghódította és még további területeket is meg akart hódítani. Báthory István lengyel királyként elérte, hogy az oroszok vissza kellett vonuljanak az elfoglalt területekrõl és olyan békekötésre kényszerítette az oroszokat, hogy csak ezért a tettéért is a lengyelek a mai napig
egyik legnagyobb királyukként emlegetik. Báthory több ezer erdélyi magyar és székely katonája mellett végig ott harcolt Székely Mózes is, akit a király vitézségéért „szentelt lovaggá”
ütött, majd a háború befejezésével 1583-tól a székelyföldi Sófalva sóbányájának kamaraispánjává nevezett ki és jelentõs birtokokat adományozott neki. Ebben az idõben nõsült meg,
de elsõ feleségének még a neve sem maradt fenn, ugyanis hamar meghalt. Ezt követõen elvette feleségül Kornis Annát, akitõl két fiúgyermekük született, Székely István és ifj. Székely
Mózes. Sófalvi kamaraispánként utoljára 1591-ben említik utoljára az oklevelekben.
Székely Mózes életében jelentõs fordulatot jelent – mint ahogy az erdélyi magyarság életében is –, hogy Báthory Zsigmond fejedelem 1594-ben szakított a Török Birodalommal va343
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ló békés együttéléssel és a Habsburgok mellett kötelezte el magát, országát és népét bevonva a hosszas, tizenöt éves háborúnak is nevezett törökellenes háborúba. Székely Mózes a törökellenes háborúban számos sikeres csatát vívott, de Facsád ostrománál megsebesült. Ekkor szabadították fel a teljes Havasalföldet a török uralom alól, mely háborúban az erdélyiek hadserege meghaladta az 50.000 fõt – ami európai mércével mérve is igen jelentõs haderõnek számított –, mely seregben a harc oroszlánrészét épp a székelyek vívták, akiknek Báthory Zsigmond megígérte, hogy ha keményen harcolnak a törökök ellen, akkor visszakapják õsi szabadságjogaikat. A gyõzelmes hadjárat befejezése után az idegbeteg Báthory Zsigmond azonban visszavonta adott szavát, ami miatt lázongás tört ki a székelyek között, amit
megtorlás követett. Az ingatag lelkû Báthory Zsigmond fejedelem harmadik lemondása
után nagybátyjára, Báthory András bíborosra bízta az Erdélyi Fejedelemség vezetését, akit
az országgyûlés meg is választott, de a hiszékeny papfejedelem nem vette észre, hogy a háttérben Habsburg Rudolf császár biztatására Mihály havasalföldi vajda (akit a román történészek Vitéz Mihályként, Mihai Viteazul-nak neveznek) támadást fog intézni. Báthory
András fejedelem az erdélyi hadsereg vezetését Székely Mózesre bízta, de a fejedelem túl
késõn kezdte megszervezni a hadsereget, másrészt a Habsburgok által felbiztatott székelyek
egy része is Mihály vajda pártjára állt. Ilyen körülmények között 1599-ben az erdélyi hadsereg Schellenbergnél vereséget szenvedett, a csíki székelyek még a menekülõ bíboros fejedelmet is megölték.
Székely Mózesnek nem volt más választása, mint a sok más erdélyi magyar és székely nemes többségének, hogy letegye a hûségesküt a Rudolf császár megbízásából kinevezett Mihály vajdának. Mihály vajda Székely Mózest kinevezte az erdélyi hadsereg parancsnokának,
de hamarosan szembefordultak egymással, Székely Mózes el is menekült Lengyelországba,
hogy régi barátja, Jan Zamoysky lengyel kancellár fegyveresei segítségével ûzze ki a vajdát
és a Habsburg-párti csapatokat. Székely Mózes távollétében az erdélyi magyarság fegyveresei Miriszló mellett legyõzték Mihály vajdát, aki elmenekült. Az erdélyiek pedig újból viszszahívták fejedelmüknek Báthory Zsigmondot. A vajda és Giorgio Basta generális Habsburg Rudolf pénzén felfogadott zsoldosokkal az 1601. augusztus 3-i csatában Goroszlónál
vereséget mért az erdélyi hadseregre, melyet Székely Mózes és Csáky István vezetett. Basta
generális vallon zsoldosaival azonban Mihály vajdát is meggyilkoltatta, majd folytatták az
erdélyi lakosság pusztítását. Az erdélyi történelem egyik érdekes színfoltja, hogy John Smith
kapitány, a híres angliai utazó, más angliai katonákkal együtt 1602 tavaszán átállt az erdélyiek oldalára és Székely Mózessel együtt harcoltak a Habsburg-zsoldosok ellen.
Székely Mózes csapatai 1602 júliusában Tövis mellett vereséget szenvedtek Giorgio
Basta generális zsoldosaitól, ami miatt az erdélyiek többsége a török hódoltságban lévõ Temesvárra menekült, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem pedig véglegesen lemondott az
Erdélyi Fejedelemség trónjáról. Székely Mózes Bethlen Gáborral és más erdélyi hazafiakkal együtt 1602-1603 telén megszervezte Erdély felszabadítását, elnyerte a Török Birodalom
szultánjának, III. Mohamed jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy Erdély fejedelme lehessen. Székely Mózes 1603. márciusában elindította csapatait az Erdélyi Fejedelemség felszabadításának érdekében, az 1603. április 15-i tábori országgyûlésen az erdélyi rendek megválasztották fejedelemnek, majd az ország fõvárosának felszabadítása után 1603. május 9-én
ünnepélyesen be is iktatták.
Székely Mózes fejedelem 1603 májusa és júniusa folyamán az Erdélyi Fejedelemség
nagy részét sikeresen felszabadította – néhány szász város kivételével –, Basta zsoldosait Erdélybõl kiûzte, de országépítõ munkáját nem tudta folytatni, ugyanis a Habsburg-kormányzat megbízta Radu ªerban havasalföldi vajdát, hogy támadja meg a függetlenségpárti erdélyieket. A Habsburgok felbiztatták a csíki és háromszéki a székelyeket, hogy támadják meg
a törvényesen megválasztott erdélyi fejedelmet. A székelyek egy része csatlakozott is a havasalföldi vajdához, míg mások a székely fejedelem pártján harcoltak. Ilyen körülmények
között 1603. július 17-én, a Brassó melletti csatában vereséget szenvedtek az erdélyiek, a vé344
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res csatában – melyet Erdély Mohácsának is neveznek – mintegy 4000 magyar és székely
vesztette életét Székely Mózessel együtt. Tovább folytatódott a kegyetlen pusztítás, ami azt
eredményezte, hogy Erdély lakossága jelentõsen megcsappant, és ekkor kezdett megváltozni etnikai összetétele is.
A Székely Mózes fejedelem vezette harc a független Erdélyi Fejedelemség védelmében
ha ideiglenesen el is bukott, de nem volt eredménytelen, mert Bocskai István vezetésével hamarosan a következõ évben újból megkezdõdött a magyarság önrendelkezéséért folytatott
harca, mely küzdelem végével a Habsburgok kénytelenek voltak békét kötni, Bocskait Magyarország és Erdély fejedelmének elismerni.

XXIII. Summary

M

ózes Székely is the only székely (szekler) monarch of the Transylvanian
Principality. His personality, walk of life, historical faith, fights for the hungarians let us to rate him among the representatives like the last freely elected hungarian national king John II., known as Zsigmond János, or the monarchs after him like István Báthory, István Bocskai, Gábor Bethlen and Ferenc Rákóczi II. All these great hungarian characters sacrificed their living for the maintain of the institution of hungarian nation.
They realized that a nation or the folk could not exist constantly on the stage of the history
and could not develop without guaranteed institutional conditions and a state, within the
social, economical and cultural parts can be predominated.
Mózes Székely was born in 1553 in the Transylvanian town of Udvarhely as a son
of a primipilus family. Out of his parents just the name of his father was noted by the chroniclers. According to them he was named János Székely Literáti or János Literáti for short or
Cribe John. When Mózes Székely was born the Hungarian Kingdom was not the late
Europian world-power, it was splited into three parts. The middle part was occupied by the
Ottoman Empire, but thanks to the House of Habsburg and their expansion politics the left
Hungary was broken up into other two parts; the West Hungarian Kindom and cross to the
Habsburgs the East Hungarian Kindom. After the death of the hungarian king John II
(1571) the East Hungarian Kingdom was named Transylvanian Principality.
Europe in the 16th century is not just the story of a fight between the two massive Empires (Ottoman and Habsburg) or the story of conquesting the New World, but it is the period of new spiritual rejuvenations when the absolutism of the Roman Catholic Church ends
and the reforming process of the Christian Church starts. This change made place for the
birth of evangelistic, genevan and unitarian initiations.
There are relatively exiguous monographs in connection with the life of the transylvanian monarch Mózes Székely. On the one hand he was the only székely monarch of
Transylvania. On the other hand as he was the member of the unitarian religion the least
hungarian historical church. For the third time he was the monarch only for three mounths.
Like the part of the hungarian nation the székelys – who spoke and speak hungarian –
have specialities which made them different from the hungarians also. According to their
origin legend, their own faith, and the hungarian chroniclers it is true that székelys are originated from the scythians, the huns (just like the hungarians) but they did not come into the
Pannonian Plain along with the hungarians but far before. The székelys accordance with
their traditon came in the Pannonian Plain with the huns, and they belonged to commons
of Csaba, son of Attila. This folk tratition can have historical foundation because it is
strengthened by all hungarian chronicles. The enormous folk of the huns probably did not
345
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sink in the history without any stress, but they could exist combined with other nations –
maybe with different name – like a part of another folk. Of course it does not only mean the
hungarians, székelys, like the descendants of the huns, but partly the bulgarians, the japanese, koreans, ujgors and the folk of bavarians likewise.
The székelys contrast from hungarians not just in their identity but in several other features also. The székelys were considered nobles till the middle of the 16th century. They had
to donate an ox when the hungarian king was coronated or for the birth of his first son.
Beside this they did not need to tax other way. Their free of tax could stand for a long time
because they had to present themselves in protection of the hungarian king on their own
expense in arms just like the hungarian nobles. The székely army meant the topmost power
of Transylvanian Principality. The székelys retained their territorial autonomy and original
social estabilshment which could predominate by rumour or chronicles in the territory of
Hungarian Kingdom and the Transylvanian Principality until 1877. In the first period of the
13th century (in 1235) historical roots mention that székelys have lieutenant i.e. they have
their own governor. At the regional constitution times of Székely Land (Szekler-Land) the
executive units were not counties but széks. They have independent legal institutions etc.
The specific székely or székely – hungarian runic writing held up for the longest time among
székelys. The common usage of the field, the grass and woods also held up for the longest
period among them. The Jus Regium was extended for them at the latest etc.
Mózes Székely in his young years beside his father dealed with the trade of the typical
Székely Lander salt. Namely his father, János Székely Literáti was one of the first salt-headers or salt-chamberlain, when the hungarian king John II, in 1562 by reason of serially riots
made the saltmines to monarch holdings. The catholic István Báthory was elected for
monarch by the mostly protestant transylvanian orders after the early death of king John II.
In Transylvania – firstly in Europe – the equivalence of the catholic church, the genevan, unitarian and evangelistic church i.e the religious freedom was declared by course of law in 1568.
The Transylvanian Principality was still a significant and thriving state in Europe at the end
of the 16th century. It’s population mostly consisted of hungarians and székelys but saxons,
rumanians and others lived there in small numbers. These items could be known from 1574
by passage description of Pierre Lescalopier the ensue of the french king Károly II.
A minor rebellion started after the election of the transylvanian monarch István Báthory. Namely the Habsburgs did not want the leader who was freely elected by the transylvanian people. They wanted Gáspár Bekes for the monarch who was faithful to the court of
Vienna. Mozes Székely exceled in this rebellion who was a guardsman of the monarch István Báthory. In the summer of 1575 in Radnót along the Maros he dissolved the river with
his sword in his mouth. He made a successful attack with other warriors so the monarch
nominated him the captain of the guardsmen and resigned the governing of the brigade to
him also. The transylvanian monarch István Báthory was elected to the polish king on 14th
december 1575 by the polish szejm. Báthory requested a lot of transylvanian hungarian and
székely warriors to follow him and help his ideas. We can find Mózes Székely among these
transylvanian warriors who took part in the libertating of Gdanszk City. He also took part
in the polish – russian war namely Ivan the Terrible the russian czar captivated important
parts of Poland, Lithuania, and Latvia and he wanted to get other regions. István Báthory
the polish king reached the retreat of the russians from the captivated areas and he made
them to make such peace just because of this act the polish people refer him like one of their
greatest king. Mózes Székely was fighting there all over beside some thousands of hungarian and transylvanian warriors of Báthory. He was created to a holly knight by Báthory
because of his valor then after the war he was nominated to salt-chamberlain of Sófalva in
Székely Land in 1583 and important lands were given to him also. He was married this time
but the name of his first wife did not keep up because she died very early. He took Anna
Kornis to wife then she gave birth two male children named István Székely and Mózes Szé346

szekely_mozes23x16.qxd

16-May-07

7:54 AM

Page 347

kely Jr. He was mentioned as the lieutenant saltmine (salt-chamberlain) of Sófalva last in
1591 on sheepskins.
It was a very important revolution in his life – and in the life of the transylvanian hungarians too – when the monarch Zsigmond Báthory broke the peaceful cohabitation with
the Ottoman Empire in 1594 and made a commitment with the Habsburgs getting down his
country and people into the long war against the Ottoman Empire – spread over fifteen
years. Mózes Székely had a lot of successful battles in the war against the Ottoman Empire
but he was wounded in the assault of Facsád. The Havasalföld was discharged this time from
the turk power. In this war the transylvanian army was over 50.000 people. It was an
absolutely momentous army this time in Europe. In these hosts mostly székelys were fighting. Zsigmond Báthory promised if they fight hard against the turkish they can get back their
original franchise. After the victorious campaign the neurotic Zsigmond Báthory took back
his promise through riots were exploded among the székelys what was followed by punishment. After the third resignation of the inconstant monarch Zsigmond Báthory the governance of the Transylvanian Principality was placed on his uncle the cardinal András Báthory. The parliament elected him but the confiding priest-monarch could not notice that in the
background Michael the (voivode) vajda of Wallachia (Havasalföld, Þara Româneascã)
(the romanian historians called him Michael Valiant, Michael the Brav or Mihai Vitezaul)
with the help of Rudolf Habsburg emperor would attack him. The governance of the transylvanian army was palced to Mózes Székely by András Báthory but the monarch started to
organize his army very lately, for another thing one part of the székelys were on the side of
the vajda Michael. Among these circumstances the transylvanian army sustained a defeat at
Schellenberg in 1599. The székelys of Csík killed the escaping cardinal-monarch too.
Mózes Székely did not have another option like a lot of transylvanian and székely nobles
did not have either; he made a loyalty sacrament in front of vajda Michael who was appointed by emperor Rudolf. The vajda Michael nominated Mózes Székely to the captain of the
transylvanian army but they turned against each other soon. Mózes Székely escaped to
Poland to dislodge the vajda and the Habsburg legions with the help and army of his old
friend the polish chancellor Jan Zamoysky.
While Mózes Székely were away the armed transylvanian hungarians near to Miriszló
overcame vajda Michael who had escaped. The transylvanians could call back Zsigmond Báthory for the monarch again. The vajda and Giorgio Basta general on the money of Rudolf
Habsburg on 3rd august 1601 inflict defeat on the transylvanian army and it’s governs Mózes Székely and István Csáky. The vajda Michael was also killed by the mercenaries of Basta
general then they kept going the demolition of transylvanian people. An interesting point in
the transylvanian history when captain John Smith the famous english traveller with other
english warriors came over to the transylvanians and fought against the Habsburgs with Mózes Székely in the spring of 1602.
The legions of Mózes Székely sustained a defeat in the fight against the mercenaries of
general Giorgio Basta near to Tövis in the July of 1602 by reason of this the most transylvanians escaped to Temesvár. Zsigmond Báthory the Transylvanian Monarch disclaimed
irrevocably. Mózes Székely with Gábor Bethlen, Ferenc Rhédey and other transylvanian
patriots organized the emancipation of Transylvania in winter of 1602-1603. He obtained
the encouragement of Mohamed III sultan of Ottoman Empire to become the monarch of
Transylvania. Mózes Székely put his armies in action in march 1603 to discharge the
Transylvanian Principality. The parliament elected him to become the monarch of
Transylvania on 15th april 1603. He was ceremoniously inducted after the liberation of the
capital (Gyulafehérvár, Alba Iulia, Weisenburg) on 9th may 1603.
The monarch Mózes Székely successfully discharged the biggest part of Transylvanian
Principality – except of some saxon towns – in may and june of 1603. He dislodged the mercenaries of Basta from Transylvania but he could not continue his constructive works. The
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Habsburg government mandated Radu ªerban vajda of Havasalföld to attack whigs in
Transylvania. The Habsburgs goaded the székelys of Csík and Háromszék to attack the
legally elected transylvanian monarch. A part of them joined to the vajda of Havasalföld
while others were fighting on the side of the székely monarch. The transylvanians sustained
a defeat near to Brassó on 17th July 1603 in the circumstances. In the gory bottle – what is
called the Mohács of Erdély likewise – near 4000 hungarians and székelys died including
Mózes Székely. The curel ravage continued, in this way the population of Transylvania
dwindled away significantly and it’s ethnical constitution started to change this time.
The bottle captained by Mózes Székely in maintenance of Transylvania temporarily
failed but it was not pointless as the fight for the freedom of hungarians restarted soon in
the next year guided by István Bocskai. At the end of this fight the Habsburgs had to sign
peace and admited Bocskay the monarch of Hungary and Transylvania.
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E könyv kiadásához az alábbi szervezetek
és személyek nyújtottak támogatást, amiért
mindenkinek hálás köszönetet
mond a szerzõ:
Bethlen Gábor Erdélyi Kör – Monor,
Budapesti Erdélyi Kör,
Erdélyi Körök Országos Szövetsége,
Gyõri Erdélyi Kör,
Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete,
Komlói Erdélyi Kör,
Maglódi Tamási Áron Erdélyi Kör,
Magyarok Világszövetsége,
Mezõberényi Erdélyi Kör,
Nagyatádi Erdélyi Kör,
Orbán Balázs Erdélyi Kör – Vecsés,
Öt Ágú Síp Kulturális Egyesület – Szeged,
Salgótarjáni Erdélyi Kör,
Siófok és Környéke Erdélyi Kör,
Szentlõrinci Erdélyi Kör,
Székely Nemzeti Tanács,
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala,
Szász Jenõ, Székelyudvarhely Polgármestere,
Dr. Orbán Csaba, Dr. Úry Elõd és más névtelen támogató.
Székely Mózes pénzérõl készült fotókért külön köszönet illeti:
Magyar Nemzeti Bank Pénztörténeti Kiállításának munkatársát
Böröcz Szilviát, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatóját
Dr. Kovács Tibort és a múzeum munkatársát Tóth Csabát.
Köszönöm Somogyi Gyõzõ úr szíves hozzájárulását
alkotásainak e könyvben való felhasználásához.
Köszönöm Székely Mózes emlékének ápolásáért Parajdi Sándor áldozatos
munkáját, aki márványba faragta a fejedelem arcképét, mely plakett a Felsõsófalvi
Székely Mózes Általános Iskola homlokzatán található (fotó: Parajdi Kálmán
Endre), továbbá a Sánta Csaba szobrász munkáját, aki bronzba öntötte a székely
fejedelem képét, mely plakett a Lövétei Székely Mózes Általános Iskola falán
található (fotó: Egyed József).
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Térképek, képek

Székely Mózes birtokai
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Magyarország fontosabb sóbányái 1550 körül
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Székely Mózes fontosabb csatái Erdélyben
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Székely Mózes Lengyelországban
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Erdély térképe (1691)

A marosszéki mikházi
Ferences-szerzetesek
székely kapuja –1673.
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Székely Mózes címere
a kálnoki unitárius
templomban

Székely
Mózes
emlékplakett
Brassóban

A felsõsófalvi Székely Mózes
Általános iskola emléktáblája

A lövétei Székely Mózes
Általános Iskolán látható
bronzplakett
Sánta Csaba munkája, fotó: Egyed József
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Székely Mózes pénze a Magyar Nemzeti Bankból

Somogyi Gyõzõ: Székely lófõk a XVII. században
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Felsõsófalvi
ünnepségek

Felsõsófalvi
templom

Háromszék címere

Marosszék címere

Marosvásárhely címere
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Erdélyi Római
Katolikus Egyáz
címere

Erdélyi Református
Egyház címere

Székely Nemzeti
Tanács címere

Székelyudvarhely
címere

Csík, Gyergyó és
Kászonszék címere

364

Székely nemzet
zászlaja,
az SZNT
tervezésében

Erdélyi Unitárius
Egyház címer

Udvarhelyszék címere

Csíkszék címere
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A lövétei Székely Mózes Általános Iskola

Bocskai István

Erdélyi román pásztor

Székely lány

Báthory István király

Sóvágó

Székely férfi

Székely katona

Szász férfi
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Déva vára

Kolozsvár a XVII. században

Siménfalvi református
templom, Kiss kúria kapuja

Siménfalvi
unitárius
templom
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Csíkszentkirályi székelyek

Csíkrákosi székelyek

Sófalvi székely pár
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Marosszéki
ifjú lófõk

Marosszéki legények

Sófalvi szüreti bálozó
katonalegények (1973)

