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ál-Antal Sándor történetírói tevékenysége dön-
tő mértékben a székelyek múltjának feltárá-
sára irányul. Ezt tanúsítja most elhangzott 
székfoglaló előadása is. A székely múlt iránti 

érdeklődésében bizonyára szerepet játszanak születésé-
nek, neveltetésének, eddigi életútjának körülményei. A 
felcsíki Karcfalván született, az Oltnak abban a völgyé-
ben, amelyről Orbán Balázs azt írta, hogy „egymást érő, 
csaknem egészen összeépült falvak hosszú sora” jellemzi, 
amelyek egyike Karcfalva. A hadiárva Pál-Antal Sándor 
gyermekkora azonban nem Karcfalvához, hanem a völgy 
másik településéhez, Csíkmadarashoz kötődik, amelyről 
meg azt a mondókát jegyezte fel az egyik méltatója sze-
rint a ma már forrásértékűvé „öregbedett” „A Székely-
föld leírásának” szerzője, hogy „Ez a falu Madaras, hol 
a pap is fazekas”. Pál-Antal Sándorból azonban nem fa-
zekas, hanem levéltáros és történetíró lett. Jellemzőnek 
tekinthetjük azonban azt is, hogy geológus nevelőapja 
halála után, akinek helyváltoztatásai miatt több helyen 
végezte középfokú tanulmányait és végül magánúton 
érettségizett, visszatért Madarasra, s három évig a csalá-
di gazdaságot vezette. A gazdálkodásnak nemcsak az a 
hátránya volt, hogy három évvel később kezdhette meg 
egyetemi tanulmányait Kolozsvárott az akkor még önál-
ló és magyar nyelvű Bolyai Egyetemen, de az az előnye 
is, hogy nem felejthető tapasztalatokat szerzett a falusi 
életről és a paraszti gazdálkodásról, így történetíróként 
sem könyvekből kellett megtanulnia a mindennapi élet 
valóságát. A felcsíki tájhoz való kapcsolódását az is mu-
tatja, hogy négy település (Backamadaras, Búzásbesenyő, 
Csíkmadaras és Karcfalva monográfiáját is megírta. 
Ezek közül a Csíkmadarasról szóló két kiadásban is 
megjelent. A kolozsvári egyetemen kitűnő mesterek: 
Jakó Zsigmond, Pataki József, Imreh István, Csetri Elek 
és Magyari István tanítványa lehetett, s alaposan felké-
szülhetett hivatására: a levéltárosi munkára. A diploma 
megszerzésétől 1963-tól 42 éven át, 2005-ig levéltáros 
volt Marosvásárhelyen, s a hivatali ranglétrán a levéltá-
rostól a főlevéltároson keresztül a tanácsos-levéltárosig 
vezetett útja. Szakmai megbecsülését az is jelezte, hogy 
részt vehetett a levéltárosi szakképzésben, ahol magyar 
paleográfiát, a marosvásárhelyi egyetemen pedig latin 
paleográfiát oktathatott. Doktori címet a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetemen Nicolae Endroiu akadémikus 
vezetésével a pecséttan tárgyköréből szerzett. Érteke-
zése Marosszéki intézmények és pecsétjeik címmel önálló 
könyv formájában is megjelent. Levéltárosi és történet-
írói tevékenysége mellett feladatot vállalt a közéletben 
is. Rendszeresen szervezett tudományos ülésszakokat, 
jelenleg is elnöke az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
marosvásárhelyi tagozatának. Az EME, mint ismeretes, 
az erdélyi magyar tudományosság immár több mint 150 
éve létező legfontosabb tudományos egyesülete. Ki-
tüntetései (Pauler Gyula-díj, Arany János-emlékérem, 

Szabadság hőse-emlékérem, Mikó Imre-emléklap arra 
utalnak, hogy tudományos tevékenységét mind a ma-
gyarországi, mind az erdélyi tudományosság elismerte. 
Gazdag történetírói munkásságát néhány számadattal 
lehet jellemezni. Eddig 19 önálló vagy társszerzőkkel 
együtt írt kötete jelent meg, 9 kötetet szerkesztett, 14 
könyvfejezetet és 86 folyóiratcikket és tanulmányt írt. 
Mindezek mellett számtalan, az erdélyi magyar iden-
titás megőrzésében fontos honismereti és közérdekű 
cikk került ki tolla alól, interjúkkal végzett felvilágosí-
tó munkát, lexikonszócikkeket és bibliográfiákat írt. A 
szakmai elismertséget, mint ismeretes, a társadalomtu-
dományokban a hivatkozások száma távolról sem jelzi 
úgy, mint a természettudományokban, mégis érdemes 
megjegyezni, hogy 2009-ig írásaira 153 munkában 735 
hivatkozás történt. 

Pál-Antal Sándor történetírói tevékenységének rész-
letes bemutatása nem lehet egy ilyen, időben behatárolt 
méltatás feladata. Mégis szólnunk kell munkásságának 
legalább három jellegzetes vonulatáról. Már a bevezető-
ben említettük, hogy Pál-Antal Sándor több más erdélyi és 
magyarországi kutató mellett döntően a székelység törté-
netírója. Ezzel a regionális történetírás egyik szószólója. A 
székelyföld ugyanis a történeti Magyarország egyik legjel-
legzetesebb régiója, amely sajátos autonómiája révén nem-
csak területileg különült el Erdély más vidékeitől, a szászok 
lakta Királyföldtől, a vármegyéktől vagy a románok lakta 
területektől, de társadalmi szerkezete, katonáskodó szabad 
paraszti közösségének megőrzése révén is más volt, mint 
az ország többi tájegysége. Pál-Antal Sándor írásaiban e 
terület történetének legkülönfélébb aspektusait vizsgálta. 
A Székely önkormányzat-történet című kötetében az au-
tonómia változásait tekintette át. A Székelyföld és városai 
című tanulmánygyűjteményben a terület mezővárosainak 
gazdaságát és társadalmát elemezte nemcsak a 16–19. szá-
zadban, de a két világháború közötti időszakban is. Külön 
könyvet szentelt a Székelyföld fővárosa, Marosvásárhely 
(az egykori Székelyvásárhely) történetének, amelynek 
első, 1848-ig terjedő része jelent meg. Ki kell emelnünk 
a Székelyfölddel foglalkozó írásainak időbeli és tematikai 
gazdagságát. Ugyanolyan biztonsággal értekezik a föld-
rajzi nevek múltjáról vagy a demográfiai folyamatokról 
és a jobbágyviszonyokról, mint a címeres pecsétekről, a 
székely székek kialakulásáról, vagy a székelyföld szerepéről 
az 1848–49-évi szabadságharcban. Külön kötetben tárta 
fel az 1956-os magyar forradalmat követő erdélyi megtor-
lások áldozatainak sorsát. Megdöbbenéssel olvashatjuk, 
hogy a magyar forradalom iránti rokonszenv elég indok 
volt az erdélyi magyarokkal kapcsolatos kegyetlen megtor-
láshoz és évekig tartó üldözéshez. 

Munkásságának másik sajátossága a levéltáros foglal-
kozással kapcsolható össze. A hazai tudományosságban 
még ma is folyik a vita arról, hogy a történeti források őr-
zőinek feladata-e a levéltári dokumentumok rendezésén, 

kutatásra való előkészítésén túl a történetírás művelése? 
Nagyon sokan gondolták és gondolják, hogy ez utóbbi 
is. Aligha véletlen, hogy a magyar történettudomány 
igen sok kiváló művelője volt levéltáros, Csánki Dezső-
től vagy Szabó Istvántól Ember Győzőn át Varga Jánosig. 
Pál-Antal Sándor a tudós levéltárosok sorába tartozik. 
Feladatának tartotta a kutatást segítő levéltári segédle-
tek készítését is (ilyenek a Maros megyei fiók levéltárról, 
Nagy-Küküllő megye levéltáráról vagy a Toldalagi- és Te-
leki-család levéltáráról készített ismertetői), de könyvek 
és tanulmányok tucatjait írta az általa rendezett és meg-
ismert levéltári dokumentumokból is. Természetesnek 
tarthatjuk, hogy mélységesen tiszteli a forrásokat, és azt 
is, hogy forráskiadványok tucatjaival igyekezett elősegí-
teni mások kutatásait. Közölte Marosvásárhely 17–18. 
századi jogszabályait, Marosszék, Udvarhelyszék, Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék összeírásait a 18. századból, de 
Udvarhelyszék 1848–49-ből származó iratait is. 

Eddigi történetírói munkásságának külön fejezetét al-
kotják falumonográfiái. A helytörténetnek ez a terrénuma 
máig sem örvend különös megbecsülésnek sem Magyar-
országon, sem Erdélyben. Ennek jórészt az az oka, hogy 
nagyon sokan történetírói felkészültség nélkül próbál-
koznak egy-egy település múltjának feltárásával. Pedig a 
mikrotörténelem a nyugati történetírásnak is virágzó ága. 
Pál-Antal Sándor sokat tett annak érdekében, hogy a falu-
történet valóban tudományos szintre emelkedjék és a tör-
ténetírás megbecsült ága legyen. 

Az erdélyi magyar és nem magyar történetírás igen 
gazdag hagyományokra tekinthet vissza. Az erdélyi tör-
ténetírók Szamosközy Istvánttól Jakab Eleken, Mikó 
Imrén, Szilágyi Sándoron át kortársainkig a már elhunyt 
Imreh Istvánig, Jakó Zsigmondig és a hála Istennek kö-
zöttünk alkotó Benkő Samuig és Egyed Ákosig, mindig 
elszakíthatatlan részét képezték a magyar történetírás-
nak. Pál-Antal Sándor életműve is ennek az egységes ma-
gyar történetírásnak a része. 

Befejezésül még valamiről szólnom kell. Aki a ma itt 
köszöntött tudós írásait olvassa, találkozik olyasvalami-
vel is, amit nehéz egy szakszerűséget megkövetelő mél-
tatásban elmondani: a ragaszkodást a magyarsághoz. 
Legyen szabad idéznem néhány mondatot Pál-Antal 
Sándor egyik írásából: „...kisebbségi léte során sok meg-
próbáltatást kellett kiállnia a romániai magyarságnak. 
Sok veszteség érte anyagi létében, szellemi életében és 
mindenekelőtt számbeliségében, az asszimiláció, elűzés 
vagy kivándorlás útján. Életképességét azonban meg-
őrizte mindmáig, a hajdani és újabb keletű üldöztetések 
ellenére, és reméljük, hogy eljön az idő, amikor mindez 
csak egy halvány rossz emlékű epizód lesz csupán.” Kí-
vánom Pál-Antal Sándornak, akadémiánk külső tagjának 
és mindannyiunknak, hogy valóban így legyen! 

Orosz István,
az MTA levelező tagja,

professzor emeritus

Köszönet!
Több mint egy éve az a rendkívül nagy megtiszteltetés 

ért, hogy az MTA külső tagjai sorába fogadott. Most jött 
el az a pillanat, amikor ezt az eseményt ünnepélyes körül-
mények között megpecsételhettük. Megvallom, még most 
is úgy érzem, mintha csak álom volna, nem pedig valóság. 
Meglepőnek tartom, hogy vidéki erdélyi városban élő egy-
szerű levéltáros megkapta a legmagasabb magyar tudomá-
nyos elismerést.

Évtizedeken keresztül csak szerény megnyilvánulási le-
hetőségeim voltak. 1990-ig magyar nyelven három tanul-
mányt közölhettem csupán. De már a változások előtt el-
határoztam, hogy nyugdíjazásomig összegyűjtök legalább 
öt nagyobb témára vonatkozó forrásanyagot, remélve, 
hogy azokat jobb körülmények között feldolgozok és köz-
zéteszek. A sors másképpen döntött. Ma már a 21. köte-
tem megjelenése előtt állok.

Történetírói munkámban nagy segítséget nyújtott 
az MTA, hiszen több alkalommal kutatási ösztöndíjban 
részesített, és az Arany János-érdeméremmel erőteljes ér-
zelmi támogatást nyújtott. Igyekezni fogok, hogy az Aka-
démia külső tagjaként tehetségemhez és lehetőségeimhez 
mérten tovább szolgáljam a magyar tudományosságot.

Pál-Antal Sándor

Pál-Antal Sándor laudációja

Pál-Antal Sándor a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett
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