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Mohay Tamás

SZÉKELYEK MÚLT ÉS JÖVŐ KÖZT: 
EGY HÍRLAPI VITA TANULSÁGAI 1882-BÖL

Bevezetés

A csíksomlyói pünkösdi búcsúval kapcsolatban 1882-ben vitába bonyolódott egymással 
Móricz Gyula, a csíksomlyói gimnázium világi tanára és Ferenczi Károly csíkszentkirályi 
plébános. A Székelyföld és a Magyar Polgár c. újságokban megjelent írásokban két állás
pont ütközött; ezek nemcsak a közelebbről vett búcsúünneppel kapcsolatosak, hanem azon 
túl a „székely kérdésiről, magáról a székelységről alkotott képpel, mai szóval annak jö
vőképével is összefüggenek. Rövid elemzésben azt szeretném megmutatni, hogy melyek 
a vitázó felek főbb állításai, és mi áll eltérő felfogásuk hátterében.

Az emlékezés és emlékezet általánosabb kérdései1 ennek az elszigetelt és csaknem 
marginális vitának a tükrében is felvethetők. A kiegyezést követően abban az időben 
vagyunk, amikor a magyar társadalom belső integrációs és dezintegrációs folyamatokon 
egyaránt átmegy,2 amikor a modernizáció és az elmaradottság terei markánsan elkülönül
nek; amikor a csíki székelység katolikus felekezeti öntudata szembetalálja magát a liberá
lis magyar állam szekularizációs trendjeivel és a helyben is lassan teret hódító protestáns 
felekezetekkel,3 továbbá amikor még kertelés nélkül mondják ki a felek, amit gondolnak, 
és véleményüket (Tóth Zoltán szavával) nem „fuggönyözik el” el a „politikailag korrekt” 
szóhasználat leplei mögé.4

1 Gyáni 2000; 2007.
2 Gyáni - Kövér 2001.
1 Biró-Boros 1941; Kosa 1998.
4 Tóth 2000: 113-114.
’ Egyed 2006.
6 Hermann 2007.

A Székelyföld és azon belül a csíki székelység már bő egy évszázada, Mária Terézia 
határörezred-szervezése és a madéfalvi veszedelem óta küzdött azzal a kérdéssel, hol is 
van/legyen az újabb és újabb helye társadalmi, katonai, politikai, kulturális értelemben 
Erdély - nemzetiségileg, vallásilag, jogilag tagolt - egészében s tágabban a Magyar Ki
rályság egészében.5 E küzdelem egyik része feltétlenül annak a múltnak a megteremtése 
volt, amelyre a székelység mint közös örökségre gondolhat, amelyre jövőképét építheti 
(akár valóságos történelemhamisítások árán is);6 valamint hasonlóan fontos része volt 
a megteremtett (megteremteni szándékozott) múlt közös emlékhelyeinek, emlékkövei
nek, emlékező és emlékeztető intézményeinek felállítása. Ebbe a sorba tartozik a Székely 
Nemzeti Múzeum alapítása, Orbán Balázs Székelyföld leírása c. hatkötetes munkája, 
a madéfalvi és a nyergestetői emlékművek, a kolozsvári Mátyás-szobor felállítása, és egy sor 
más szimbolikus közösségi gesztus. Egy tágabb kitekintésben igen tanulságos lenne végig-
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követni, hogy a múltteremtésnek milyen új meg új mozdulatai valósultak meg a 19. szá
zadban, s hogy hogyan formálódtak át ezek a törekvések a kiegyezést követő évtizedekben.

A liberális polgári korszak államberendezkedése köztudottan nagymértékben vissza- 
nyeste a székelység (már korában is alaposan megtépázott, de jogilag soha fel nem adott) 
kiváltságait és rendi különállását, felszámolta a széki szervezetet, annak helyében egységes 
megyerendszert hozott létre, és számos település fejlődését mozdította elő közigazgatási 
intézmények, iskolák, más intézmények telepítésével. Ugyanakkor késtek vagy egészénél 
is maradtak azok az agrárgazdasági, ipari fejlesztések, amelyek a székely megyék népfö
löslege számára biztos megélhetést nyújthattak volna, viszont a tagosítás, az arányosítás, 
az erdöjogok és a közbirtokosságok vagyonának kezelése megannyi visszaélésre adott al
kalmat; igy a szabadságharcot követő évtizedekben és különösen az 1880-as évektől első
sorban megélhetési okokból akut kérdéssé vált a székely kivándorlás, melynek fó iránya 
Románia (ahogy akkor emlegették, a Regát, a két korábbi fejedelemség) volt. A „székely
kérdés” abban az időben elsősorban nem annyira történeti vagy eredetkérdések együttesét 
jelentette, hanem a megélhetés, a fejlesztés, a kivándorlás, a közművelődés kérdéseinek 
együttesét; mindennek irodalma hírlapokban, újságokban, röpiratokban, alkalmi kiadvá
nyokban, értesítőkben és könyvekben gyakorlatilag szinte áttekinthetetlen.7 A „székely 
kérdés” megoldása körül intézmények sora jött létre (Székely Művelődési és Közgaz
dasági Egyesület 1875, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1884, Erdélyi Kárpát 
Egyesület 1894, marosvásárhelyi Székely Társaság 1900; mindezek (és mások) a megyék 
vezetőivel és az országgyűlési képviselőkkel, valamint országos szervezetekkel (Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület) rendezték meg 1902-ben Tusnádfürdön az emlékezetes 
Székely Kongresszust.8 Elemzett vitánk időben éppen Orbán Balázs könyve és a Székely 
Kongresszus ideje között helyezkedik el.

7 A kérdés bibliográfiai áttekintése évtizedek termését összegezte több száz tételben: Szöcs 1929.
1 Székely Kongresszus 1902; Egyed 2004a; Egyed 2004b 151-159; Garda 2004; Balaton 2010.
9 Mohay 2009.

Előzmények

Mivel Móricz Gyula a csíksomlyói pünkösdi búcsúról írt cikket, melyet egyúttal „a szé
kely kérdés barátainak figyelmébe” ajánlott, itt elsősorban azokat az előzményeket vesz- 
szük számba, melyek a búcsújárással kapcsolatosak.

Az 1880-as évek elején Csíksomlyó és a pünkösdi búcsú már Erdély- és országszerte 
ismert hely és esemény volt, noha a ferences kegyhely vonzásköre akkoriban még fő
ként a Székelyföld katolikus népességére terjedt ki (és majd csak később vált országossá, 
legalábbis erdélyi viszonylatban). Szélesebb körű megismertetésének a szabadságharc 
bukása után két forrása volt: egyháziak (ferencesek és a világi papság) tudósításai, illetve 
az országismereti irodalom. Mindkettő alapján sokat megtudhatunk a kegyhely és a búcsú
járás történetének erről a korszakáról, és mindkettőben megtaláljuk azokat az véleményeket, 
amelyek szerint a kegyhely nem pusztán vallási, hanem nemzeti szempontból is jelentős.9 

Az egyházi tudósítások körébe tartozik Erős Ferenc Modeszt ferences 1852-ben Bras
sóban megjelent kis könyve, amely már tíz évvel korábban készen állt, és beszédmódja
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szerint eg\ korábbi, 19. század eleji korszakot képvisel, amelyben uralkodóak a lelkipász- 
szempontok, de amelyben a szerző már túllépett a 18. század foként csodákra fogé- 

koin s. emléletén.10 Az 185O-7O-es években az ismertebb egyházi lapokban (pl. Religio) 
fékén: akkor emlegették Csíksomlyói, ha az erdélyi püspök ott megjelent bérmálni vagy 
skoiai látogatni, és tudósításokat közöltek útjáról; vagy ha a csíksomlyói iskolák (köztük 
\ S5?-ben felállított tanítóképző) ügye, anyagi támogatásuk került szóba?1 Haynald 

erdélyi püspöksége (1852-1864) első éveiben ezek a tudósítások rendszeresek vol- 
de később sem maradtak el. Az írásoknak ebben a típusában a vallási-lelkipásztori 

beszédmód volt az uralkodó; felemlegették a csíki székelyek „hithűségét”, buzgóságát, 
élesultségét es elszántságát, mint amelyek a katolikus törekvések legfőbb támaszai. Az 
Nesu eseményeinek tényszerű leírása lényegében háttérbe szorul, azokat a gyakorta hang- 
sUyozott ünnepélyes külsőségek, az üdvözlő beszédek-pohárköszöntők és a tömegek be- 
-dtatása mellen sokszor a sorok közül, mellékes említésekből kell kiolvasni.

1850 után a helyismereti, országismereti irodalom is sokat tett Csíksomlyó országos 
smertsege tekintetében. Benkő Károly könyve 1853-ban, Nagy Imre cikksorozata a Va
sárnapi Újságban 1856-ban jelent meg, ezeket követte Hunfalvy János Magyarország és 

ebeden képekben c kötete 1864-ben.12 A Szent István Társulat által kiadott Egyete
me: Magyar Encyclopaedia hetedik kötetében (1869) Csíksomlyó címszó volt, és ugyan
ebbe? az ex ben látott napvilágot Orbán Balázs székelyföldi leírásának Csíkszéket bemu- 

második kötete. Itt természetesen megtaláljuk Somlyót és annak minden fontosabb 
-.e ezetességét épületeit, históriáját (bőségesen támaszkodva fonásokra) és leírást a bú- 
.'-átc’. is. Nem tudjuk, hogy ismereteit saját tapasztalatból vagy másodkézből szerezte, 
mindenesetre látható, hogy a (nem mellékesen katolikusból unitáriussá áttért) szerző fi
menne: főként a különös dolgok ragadták meg. Bő tíz évvel később Az Osztrák-Magyar 
■Anarchia írásban és képben könyvsorozat huszadik kötetében (Délkeleti Magyarország: 

es a szomszédos hegyvidékek) jelent meg Csík megye bemutatása, Hankó Vilmos- 
... Mindezen ismertetések és művek közös jellemzése ugyan talán kockázatos, de az 
bizonyosnak látszik, hogy egy, még romantikus szemléleti keretek között formálódó tör- 

t z. ’.udaiosság, ugyanakkor történelmi mítoszteremtés is megjelenik bennük.
A csíksomlyói pünkösdi búcsúra a korszakban egyházi és világi oldalról is úgy tekintet

ek. mint egy történelmi fogadalmi emlékbúcsúra, amely annak a győzelemnek az emlé- 
Lctejött létre, amit a katolikus székelyek az őket unitárius hitre erővel téríteni akaró János 
Zsigmond erdélyi fejedelem hadai fölött Szűz Mária közbenjárására arattak 1567-ben. Ezt 
i történeti magyarázatot az 1770-es évek végén alkották meg, és igen rövid idő alatt inte- 
rtorizálódott Csíkban, nemcsak az értelmiség, hanem (szentbeszédek és más közvetítések 
revén) a köznép körében is.14 Akik a történetet később újra meg újra felemlegették, azok 
jelképesen mintegy csatlakoztak ehhez a (megalkotott) hagyományhoz; akik hallgattak 
róla, azoknak hallgatása is beszédes, még ha esetleg nem is mindig fejez ki kritikus távol- 
^gianást Móricz Gyula az utóbbiak, Ferenczi Károly az előbbiek közé tartozik.

* Erós 1852.
Cwik néhány példa ilyen fonásokra. Nagy 1853; Puskás 1854; Kozma 1861; Fülöp 1867; •• 1879. 

óvutfugUióau; Mohay 2009. 58^-105.
Bcnkó 1853; Nagy 1856; Hunfalvy 1864.
Egyetemes 1869. Orbán 1869.

‘ Az crcdcuörténei megalkotóit hagyományáról lásd Mohay 2000; 2009; 106—133.
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Móricz Gyula cikke a Magyar Polgárban régóta (és még sokáig) az első jelentősebb 
tényszerű leírás a búcsú lefolyásáról tíz nappal az ünnep után.15 „Civil” nézet jelenik meg 
benne, amelyből a csípős-kritikus oldalvágások sem hiányoznak. Ferenczi Károly csík
szentkirályi plébános válasza a vallási-lelkipásztori oldalról érkezett. A reakció nemcsak 
és nem elsősorban búcsú leírását kifogásolta, hanem azt a képet is, amit Móricz Gyula 
írása a székelyekről sugallt. Mielőtt az érvekkel megismerkednénk, lássuk közelebbről 
a szereplőket.

15 Pünkösd szombatja 1882-ben május 27-re esett.
“ Móricz 1885.
17 Szabó 1886: 14, 16. Életrajzi adatokra: Szinnyci 1897. IX. 298-300. hasáb, (valamint iskolai értesítők.

A szereplők

Móricz Gyula a 19. század második felének sajátos, törekvésekkel és törésekkel tarkított 
erdélyi értelmiségi pályáját futotta be. 1847. április 14-én katolikus szülök gyermekekén! 
született Zalatnán, ahol „váradi és sepsiszentgyörgyi” elönevű, nemesi származású apja 
a bányahivatal pénztámoka volt. 1849-ben a román vérengzések elöl a családnak me
nekülnie kellett; a gyermek Kolozsvárra került, tízéves korától árvaházban nevelkedett, 
s gimnáziumi tanulmányait érettségivel huszonegy éves korában fejezte be Kolozsvárott. 
Két évig az ottani jogakadémia hallgatója volt, de apja halála után anyagi okokból ezt 
abbahagyta, és a Victoria biztosítótársaságnál majd a földtehermentesítési alapnál vállalt 
kenyérkeresö munkákat. 1872-ben ideiglenes tanárrá nevezték ki Székelyudvarhelyen 
a római katolikus főgimnáziumhoz, noha felsőbb tanulmányokat a továbbiakban nem vég
zett. Ugyanott a következő évtől Kolozsvárott megszerzett tomatanári képesítésével a fo- 
reáliskolában is tanított. Hét év után, 1879-ben Csíksomlyóra helyezték át; 1880-ban ta
nári vizsgát tett történelemből és földrajzból, s a továbbiakban irodalmat, tornát is tanított. 
Hat csíksomlyói év után 1885 októberében került Gyulafehérvárra gimnáziumi tanárnak, 
ahol fél évvel később, 1886 április 14-én meghűlésben szerzett betegségében meghalt. 
1873 októberében nősült meg: felesége a református vallásról tért át katolikusnak, egy 
fiú és egy leánygyermekük született, de a fiatalasszony már 1882 márciusában meghalt. 
Tanárként Móricz Gyula eredményesen vezetett diákönképzőkört Székelyudvarhelyen és 
Csíksomlyón, aktív szerepet vitt az iskolai életben, módszertani értekezletek jegyzője 
volt, képviselte a tantestületet felsőbb fórumokon. Számos hivatali és közéleti megbízást 
is teljesített, többek között a Victoria biztosítótársaság kerületi felügyelőjévé nevezték ki, 
továbbá tagja volt a székelyudvarhelyi kerület adókivetési bizottságának, az Udvarhely 
megyei népnevelési egyesület választmányának, a „székelyudvarhelyi dalár egyesület” 
választmányának, az erdélyi római katolikus irodalmi társulatnak. Cikkei, eszmefuttatá
sai újságokban, folyóiratokban, iskolai értesítőkben jelentek meg, köztük némelyik nem 
is mindig szokványos témákról szólt (a csókról, a barátságról stb.). Az 1885-ös országos 
kiállítás alkalmával ö mulatott be a sajtóban három, a ferencesek Somlyói könyvtárában 
Őrzött ritka könyvet.16 Pap-tanár kollégája jellemzése szerint „Egyenes, nyílt jellem volt, 
céljait és terveit őszinteséggel, minden utógondolat vagy önérdek nélkül törekedett érvé
nyesíteni. Az általa tapasztalt visszaéléseket mindig nyílt homlokkal, férfias bátorsággal 
támadta meg. ...Vallási kötelmeit is híven teljesítette, mint hivatott nevelőhöz illik.”17
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Ferenczi Károly a székelyföldi-csíki egyháziak egyenesebb vonalú pályáját élte végig. 
1845. november 1-jcn született Csíkszentgyörgyön; Csíksomlyón és Székelyudvarhelyen 
járt gimnáziumba, aztán teológiát tanult Gyulafehérvárott, és huszonöt évesen, 1870-ben 
ugyanott szentelték pappá. Néhány évig káplánként szolgált Kézdiszentléleken, Mikó- 
új faluban, Alsócsemátonban, majd 1875-től plébános Csíkszentkirályon, 1882-től pedig 
Gyergyószentmiklóson. Főesperes volt 1900-tól 1909-ig, és 1911-ben, 66. évében hunyt 
el.1R Halotti zsolozsmák címmel szertartáskönyvet állított össze 1888-ban, két pünkösdi 
szentbeszéde jelent meg külön füzetként nyomtatásban 1893-ban és 1894-ben (előbbi 
jövedelme a madéfalvi vértanúk felállítandó emlékoszlopára van szánva”, tudatja a cím
oldal).10 A Katolikus Lexikon szerint a „népi liturgia apostola volt”.20 „Civil” szerepvál
lalásáról is tudunk: az 1885-ös budapesti országos kiállításon a három erdélyrészi közül 
Binder Lajossal együtt ö rendezte a székely parasztszobát.21

Úgy tudjuk, egyikük sem hagyta el soha Erdélyt; ha Móricz Gyula a Székelyföldön 
(zalatnai születésével és kolozsvári neveltetésével, székely felmenői ellenére) mintegy, jö
vevényének számított, akkor Ferenczi Károly tősgyökeres székely sarj, aki csak a papi 
szemináriumban töltött évekre hagyta el szükebb pátriáját. A vitában a „beágyazott” egy- 
házi-egyházias elit egy tagja háborodik fel egy ugyan katolikus, ugyan egyházi iskolában 
tanító, de mégis világiasabb, kritikusabb nézettel szemben, és ad hangot ellenkezésének.

A vita

Móricz Gyula figyelme és írása azé az emberé, aki tevőleges alakítóként belülről ismeri 
a helyi viszonyokat, de azokat a külső szemlélő kívülállásával is képes szemlélni. A bú
csúban ö egyfelől látja a vallási ünnepet, és korát megelőzően pontos leírást ad róla, 
számokkal, helyzetekkel,22 de látja azt is, hogy ez egyúttal Jelentékeny társadalmi össze
jövetel”, ahol a kereskedelemnek éppúgy megvan a maga helye, mint a politikának vagy 
a virtuskodásnak.23 Ezeket a jelenségeket nem hűvös távolságtartással, hanem rosszal
lólag említi fel, és gyökerüket a rendetlenségben látja; ezért tesz javaslatot arra, hogyan 
lehetne a búcsú jobb szervezésével, a körmeneti sorrend pontos meghatározásával elejét

“ Szinnyei 1894; III. 415. hasáb (http://mck.niif.hu/03600/03630/hlnil/index.htm); Ferenczi 2009: 243. 
Megjegyzem, hogy Szinnyei az ismertetett cikkekről a szerző nem tesz említést és azok más bibliográfiában 
sem szerepelnek.

19 Ferenczi 1893; 1894.
20 Székelyföld szócikk. In: Magyar Katolikus Lexikon XII. kötet. Budapest, 2007. Vö. 

.
http://lexikon.kato- 

likus.hu/S/Székelyföld.html
21 ** 1885.
22 „Szokás szerint a tömeges kivonulás szombaton délután és pünkösd első napján délelőtt szokott történni, 

midőn a búcsún résztvevőket egy láncot képező vonalban lehet szemlélni. Keresztekkel jöttek: Maros-, Torda-, 
Aranyos-, Küküllö-, Udvarhely-, Brassó-, Háromszék- és Csik megyékből, közel 300 kereszttel, összesen mint
egy 15.000 ember.” Móricz 1882a.

21 Jelentékeny társadalmi összejövetel ez, hol az üzletvilág kereskedés szempontjából jelenik meg, az 
ihítatosak vallási rajongásból, szemfülesek szájtátni, koldusok könnyűszerrel tőkét szerezni, mások enni-inni 
gyűlnek össze. Nem csekély azok száma sem, kik csak azért jelennek meg, hogy a hagyományos indokból ke
letkezhető, sőt a még ki nem aludt székely virtus folytán méltán remélhető csetepaténak szemtanúi lehessenek.” 
Móricz 1882a.
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venni a torzsalkodásoknak. A cikk második fele élesebb hangú: a búcsú azért is nevezetes 
„mert itt lehel megismerni a székely nép hajlamait és vagyoni állását is”. Szinte egy adó. 
kivető pontosságával kapjuk az adatokat a vásári sátrak megoszlásáról (se előtte, se után.? 
ezeket így nem számolta meg senki),24 aztán kopognak a sarkos következtetések: Ma szé
kely alsóbb nép nem ok nélkül vádoltatik a pálinka szerfelett nagymérvű használatával 
„meggyőződhetünk arról, hogy a székely nép általában, de főképpen a csíkiak, a fény 
túlságos mértékben űzik és szeretik a nyalánkodást”; továbbá nincs alapja a szegénység 
elhíresztelésének, de „ha mégis mutatkozik szegénységnek valami jele, azt nem lehelő? 
egyébnek tulajdonítani, mint szerfelett nagymérvű fényűzés és munkakerülésnek”. A fe. 
jók gyökere a leánynevelés hiánya, tehát az orvoslásnak is a nőnevelés fejlesztése irá
nyában kellene haladnia: „Csíkmegyében az ifjak oktatásáról elég jól van gondoskodva, 
de annál inkább el van hanyagolva a leánynevelés. A családi körben semmi munkát sem 
tanul, mert akitől tanulhatna: az anya maga sem kedveli azt, hanem 12-13 éves korában 
viszik Brassóba vagy Bukarestbe, felsőbb akadémiára, hogy szokjék idegen helyen a mun
kához. Amit pedig ottan tanul, azzal mételye lesz a székely társadalmi életnek, megron- 
tója és elsatnyítója a fajnak.”

24 „Ezen búcsú alkalmával 213 kereskedő sátor volt felállítva és pedig: 64 pálinkabódé, 5 sör és borcsan ' 
3 cukrász, 3 könyvkötő, 5 nürnbergi áru, 10 pipere-divat, 18 singcs, 2 plches, 4 szabó, 43 gyümölcs (dió e> 
vackor), 9 kalapos és 47 pogácsás.” Móricz 1882a.

M Ferenczi 1882a.

Alap szerkesztője a cikkhez csillag alatt megjegyzést fűzött ott, ahol túlzott általá
nosítást fedezeti fel, és csaknem természetes, hogy az ítélkezés határát súroló megálla
pítások felborzolták az érzékenyebb helybeli székelyek némelyikének érzékenységét. Hz 
többen voltak is ilyenek, csak Ferenczi Károly szállt vitába Móricz Gyulával (másnak 
a válasza nem jelent meg a lapokban), aki nem bízta a véletlenre, hogy véleményét a Székely
földön is megismerjék: a Magyar Polgárnak elküldött és ott megjelent cikkét egyidejűleg 
Kézdivásárhelyre is eljuttatta a Székelyföld c. hetilap szerkesztőségébe, s ott az két rész
letben két egymás követő lapszámban meg is jelent.25 A vita fonalát a legérzékenyebb 
ponton vette fel: a „fényűző és munkakerülő” jelzőket veszi bonckés alá. Népszámlálási 
és mezőgazdasági adatokkal támasztja alá ennek az ellenkezőjét, bemutatja, hol és mennyit 
dolgoznak a férfiak és a nők, nemcsak helyben hanem távoli vidékeken is. „A férfiak 
saját gazdasági munkájukat elvégezve, kiépítik a megyéjüket legtávolabbról sem érintő 
vasutakat, ott vannak minden nagyobb vállalat munkájánál, minden őszön ellátogatnak 
Háromszékre csépleni, bemennek marhástól Oláhországba.” Szinte szociográfiai részle
tességgel mutatja be a székely családok munkáját, munkamegosztását, amelyben a házi
szőttes viselet elkészítése éppúgy benne van, mint a távolabbi szolgálatvállalás. A másik 
érzékeny pont a leánynevelés elmaradottságára tett megjegyzés, amelyet megint iskola 
nevelési adatokkal cáfol meg. A válaszból az is kiderül, mennyire rossz néven veszi apk 
bános, hogy Móricz Gyula mintegy „kivitte” a témát a helyi viszonyrendszerből: Javít
suk inkább itthon őket, mint holmi írói viszketegtől bántva, oly fórum előtt töijünkpá^ 
egy nép felett, amely fórum előtte ismeretlen; s mi egyébre nem is való, csak arra, bog) 
még inkább szaporítsuk azok számát, kik Csíkról - egy-egy ilyen közlemény után-n^ 
rosszakaralból ugyan, de a legbadarabb dolgokat írják össze”.

Ferenci Károly a búcsút is sokkal inkább látja a tiszta vallási érzés megnyilvánuld
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I nak, ahová a résztvevők nagyobb többsége „nem vallási rajongásból, hanem benső, tiszta 
I vallási meggyőződésből és érzésből megy”, és amely „nagyszerű és lélekemelő nemzeti 
I és vallási demonstráció”. A vitacikk végén a székelyek történelemalakító szerepére és 
I ugyanakkor érzékeny öntudatosságára is utal.26 Személyes(kedő) megjegyzésre a szerző 
I csak az utolsó mondatban ragadtatja magát.27

26 „Ö a történetet csinálta, de nem ferdítette; s mainapság évröl-évre egy oly ünnepéllyel örökíti meg dicső 
múltját, mint éppen a pünkösdi búcsú. Míg a török-tatárt bércei közül nem egyszer csúfosan kiűzte, addig azt is 
megmutatá, - s ha kell ma is megmutatja - hogy őseitől öröklött vallása: »nc bántsd virág« s jaj, aki hozzá mer 
nyúlni. Ezen szempontokból nevezem én a pünkösdi búcsút, egy nagyszerű és lélekemelő nemzeti és vallási 
demonstrációnak.” Ferenczi 1882a.

27 „Végül arra kérem M. urat, hogy ha máskor írni akar, azon népről, melynek főgimnáziumánál oly díszes
tanári állomási foglal cl, akkor tegyen fel tisztább szemüveget, vagy ha ilyennel nem rendelkezik, törje össze 
tollát.” Ferenczi 1882a.

Móricz Gyula nem késlekedett a viszont válasszal, írása már a Székelyföld következő 
I (74.) lapszámában megjelent.28 Az előzőnél jóval rövidebb (egyharmadnyi terjedelmű) 
I szöveg a vitát az addigihoz képest más síkra, érzelmeket és sérelmeket felhánytorgató 
I személyeskedő, kioktató irányba vitte. Érveket, bizonyítást itt már nemigen látunk, a má- 
I sodik mondatban azt olvassuk, hogy „F. úr ezen válaszában félrebeszél, mint Bodóné 
I asszony, mikor a bor árát kérik”, és a minősítő jelzőkben, kifejezésekben később sincs 
I hiány. Kinyilvánítja, hogy „írtam továbbá a búcsúról, mint katolikus és a székelyekről, 
I mint tősgyökeres székely nemes, tiszta meggyőződés- és jóindulatból, mellyel népem iránt 
I viseltetem.” Azt a két értéket, a katolikus vallást és a nemes székely származást húzza te- 
I hál alá, amelynek hiánya alighanem bárkinek a szavát megkérdőjelezhetővé tette abban 
I az időben a Székelyföld Csík megyei részein.

Tárgyi tekintetben a szerző leginkább a lányok városi szolgálatra adását rója fel: „Ön, 
I mint az erkölcs hivatott őre, az általam megtámadott erkölcstelenséget és süllyedést re

verendájával takargatja.” Alaptalan gyanúsításnak tartja és kikéri magának, hogy ö a ka- 
I tolikus vallást megtámadta volna: „A búcsú tisztességes leírása mellett tett szociológiai 

következtetéseimből csakis érthetetlen ember olvashatja ki a katolikus vallás megtáma
dását.” A lezáró mondat szintén nem az érvek nyelvén szólal meg: „Míg tehát valaki azon 
ponton áll, hogy egy cikk tartalmát felfogni nem képes: folytassa az értelemgyakorlatokat 
esne bíráljon. Egyebekben „pax tecum”!”

Második válaszában Ferenczi Károly voltaképp különös megoldást választott. Rö- 
I vid bevezetés után - „Móricz úr a »Székelyfold« olvasóközönsége előtt feltűnően fitog

tatott nemességével s más sajátos fennhéjázásával akarja magát ártatlannak feltüntetni. 
De jóindulata azonnal kitűnik, ha a »Magyar Polgár« 128-ik számában közlött cikkéből 
némelyeket a szerkesztő megjegyzésével együtt e téren is szó szerint közlök” - Móricz 
Gyula első cikkének több mint felét idézetekben hozza. Utána viszont érdemi vita nélkül 
berekeszti a további dialógust: „Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár. E cikkében úgy 
akarja magát feltüntetni Móricz úr, mint a székely nemzet Cassandrája, pedig nem egyéb, 
mint annak egyik őrtornyában tanyázó „Minerva madara”. ítéljen a nemzet, minek tartja 
Móncz urat? Ha igazat mondott, midőn öt „munkakerülőnek” nevezte, akkor koszorúzza 
meg; ha pedig nem, akkor ne sújtsa a rágalmazót méltán megillető megvetéssel, hanem 
gyakoroljon iránta keresztényi könyörületességet. Én részemről szánom őt, de többé nem ál



lók szóba vele.” Minden bizonnyal egyfelől úgy ítélte meg, hogy az első kísérletre^, 
tárgyszerűnek mondható vita a vagdalkozás szintjén tovább értelmetlen, és ö az írásig 
gyakorlottabb és kissé talán gátlástalanabb vitapartnerre szemben hamar alulmaradj 
másfelöl talán a tekintélye megóvását is szem előtt tartotta.

Kitekintés

Nézhetünk e vitára úgy is, mint viharra egy kanál vízben - de úgy is, mint olyan jelenségre 
mint amely fényt vet(het) a székely mentalitás- és társadalomalakulás rögös útjaira.

Felfigyelhetünk a vitában arra, hogy a Móricz Gyula első cikkében említett politikai-^, 
lasztási vonatkozások később nem kerültek elő.29 Amilyen könnyen keltenek indulatokai 
rövid távon a választási ellentétek, olyan gyorsan felejtődnek el és válnak érdektelenné 
Itt is ez történhetett, hiszen a Csik megyei tisztviselő elit éppen 1882-ben stabilizálódó 
viszonylag hosszabb időre.30 Ennek az is következménye lett, hogy a következő húsz-har
minc évben a búcsújárók közötti kisebb villongásoknak sem volt már politikai háttere 
A búcsújárásról viszont (részben a „civil” Móricz Gyula nyomdokain, de már nem az 
ő szeme láttára) kiformálódott egy hírlapi-újságírói nyelvezet és beszámolási gyakorlat 
is, miközben azzal szinte párhuzamosan (és a ferencesek sajtómunkájának köszönhetem 
még évtizedekig folyamatosan) megmaradt és olykor meg is újult a lelkipásztori-vallási 
beszédmód az ünnepről.

A vita két, csaknem egyidős, pályáján éppen emelkedőfélben lévő katolikus székei 
értelmiségi között tört ki és meg is maradt köztük. Nem kapcsolódtak bele mások, akik 
a földrajzi vagy vallási térben máshol helyezkedtek volna el; pedig ez éppenséggel nem lelt 
volna lehetetlen, ha az olvasók komolyan veszik, hogy Móricz Gyula nemcsak a kerületi 
esperesek, hanem „a székely kérdés barátainak figyelmébe” is ajánlotta írását. A „székely 
kérdés” nem katolikus és nem csíki barátai nem reagáltak. Talán „katolikus belügyinek 
tartották, amire nem érdemes szót vesztegetni? Nem alaptalan ezt feltenni, hiszen oly erő
sek voltak a vita vallási nyelven megfogalmazott állításai. Ugyanakkor azt is feltehetjük 
hogy a vitázó felek másokkal (mondjuk udvarhely széki unitáriusokkal vagy marosszék 
reformátusokkal, illetve más társadalmi állásúakkal) szemben alighanem egységesen, re- 
zeteltéréseiket félretéve léptek volna fel.

Móricz Gyula részéről a szögletes érzékenységet némiképp érthetőbbé teszi, ha tud
juk, hogy feleségét alig néhány hónappal korábban veszítette el, és hétéves fia, négyéves 
lánya nevelése teljes egészében az ő nyakába szakadt, aki addig az otthoni feladatokkal 
alighanem sokkal kevesebbet foglalkozott. Ugyanezen a tavaszon vált biztossá, hogyan 
elhunyt Fogarasy Mihály püspök helyébe (aki maga gyergyószentmiklósi születési volt 
és aki Móricz Gyula tanári kinevezését, előmenetelét lehetővé tette) Lönharí Ferenc fo? 
kerülni. Móricz Gyula pályafutása korai halálával néhány évvel később megszakadt.

Ferenczi Károly éppen a vita heteiben került át Csíkszentkirályról Gyergyószentmik-

Jí „Az idén nem vallási, hanem politikai küzdelem folyt a gyergyószentmiklósi Dobráiiszky és gyerg)^ 
ditrói Lázár párt között. Ezen pártoskodás a vasárnapi kivonulás alkalmával komolyabbá fejlődött volnál 

a cscndörőnnesler 28 társával a legnagyobb crélyt ki nem fejti.” Móricz 1882a.
30 Endes 1938: 396. skk.
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lósra plébánosnak, ami kétségkívül emelkedés volt a pályáján, és ahol ünnepélyesen 
fogadták?1 Tizenkét évvel a vita után egy Somlyói pünkösdi búcsún elmondott szentbe
szédében hosszasan taglalta a hargitai csatához kötődő mitikus eredettörténetei, a dicső 
székely múltat?2 Később jelentős szerepet vállalt a gyergyói tanítóegyesületben,31 32 33 majd 
egyik előkészítője volt annak a memorandumnak, amelyet a gyergyói espereskerületi pap
ság a Székely Kongresszusra készített el és jelentetett meg?4 Mire emlékezhetett vajon 
a gimnáziumi tanánál történt szóváltásából a főesperes húsz évvel a vita után?

31 “1882.
32 Ferenczi 1893. Megjegyzendő, hogy ö „tévesen” 1556-ra teszi az eseményeket.
33 A Magyar Katolikus Le,xikon Székelyföld címszava (XII. 718.) szerint Ferenczi Károly jelentős munkája 

volt a Gyergyói R.K. Tanítóegyesület Emlékkönyve (Gyergyószentmiklós, 1896); ez alighanem egy plébánián 
őrzött kézirat lehet, mert a Magyar Könyvészetben és a könyvtári katalógusokban nem szerepel.
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