
– Gyökerei Felcsíkhoz kötik, ugye Karcfalván született, 
de Madarason nevelkedett. A gimnáziumot Csíkszeredában 
végezte, történelem szakos tanári diplomáját pedig Kolozs-
várott szerezte. A katedra helyett azonban a kutatást vá-
lasztotta, a marosvásárhelyi állami levéltárban végzett több 
évtizedes levéltárosi tevékenysége mellett a történelem több 
segédtudományát művelte, műveli: insigniológia, diploma-
tika, paleográfia, doktori disszertációját pedig pecséttanból 
írta. Honnan az érdeklődés a történelem iránt?

– Valóban, felcsíki származású vagyok, sosem szakadtam 
el a szűkebb szülőhazámtól. Annyit pontosítanék, hogy mind 
a két falut szülőfalumnak tekintem, és ők is úgy tartanak szá-
mon. Nemcsak Karcfalván születtem, de hadiárvaként, eléggé 
hányatott gyerekkoromban sokat voltam a karcfalvi nagyszü-
lőknél. Iskolába is jártam ott. Ugyanakkor az apai szülőház, az 
örökségem Madarashoz köt inkább. Onnan jártam kerékpár-
ral magántanulóként óralátogatni a szeredai középiskolába 
1955–1956-ban. A feltett kérdésre a válaszom egyszerű. Már 

gyerekkoromban vonzódtam a történelem iránt. Nagyon 
sok történelmi regényt olvastam, Jókai „bolondja” voltam. A 
múlt megismerése érdekelt mindig. Nem a tanári pálya von-
zott, amely csak ismeretátadásra szorítkozik, hanem a kutatás, 
az ismeretlen múlt felderítése. Erre pedig ideális lehetőséget 
biztosított a levéltár. A több mint négy évtizedes levéltáros-
ságom alatt alkalmam volt megismerni a történetírás forrása-
inak jelentős részét, ami nagy segítséget biztosított munkáim 
dokumentálásához és megírásához.

– A legtermékenyebb tudományos szerzők egyikeként 
tartják számon, évente számos publikációja jelenik meg. 
Honnan ez a hatalmas munkabírás? Hosszú éveken át fel-
halmozott, feldolgozott anyag áll a publikációk mögött?

– Ezt a kérdést már mások is feltették. Még levéltáros kol-
légák is. A válaszom az volt, hogy én reggel is kihasználom az 
időt. Munkába menet előtt, nyolcig két órát is dolgozom, és 
ott vannak a délutánok és az esték. Nem tagadom, jó a mun-

kabírásom, és ideálisnak tekinthető az otthoni környezet, ami 
kedves feleségem, a csíkszeredai születésű László Zsuzsanna 
érdeme. De mögém álltak leányaim is: a Csíkszeredában élő 
Ildikó, valamint Zsuzsika és Judit. Megvallom, a hátam mö-
gött nincs felhalmozott vagy feldolgozott anyag. Csak az, amit 
a szürkeállományom elraktározott. Kivételt csak a 90-es évek 
képeztek, amikor levéltáros-továbbképző kurzust vezettem 
Kolozsváron. Akkor szállásom az ottani levéltár vendégszobá-
jában volt, és minden szabadidőt kihasználtam az adatgyűjtés-
re. Szóvá is tette viccesen egy alkalommal a kolozsvári levéltár 
igazgatója, hogy az ő anyagukból „gyártom” a könyveket. De az 
már a múlté, feldolgoztam azokat, és még sok más forrást. Ami-
kor kutatni megyek valamelyik levéltárba, három-négy témát 
is nyomon követek, otthon pedig szerre feldolgozom azokat. 
Nem szeretek egyszerre csak egy kérdéssel foglalkozni. Lépésről 
lépésre haladok, mikor egyik, mikor másik kéziraton. Mindig 
van megkezdett és befejezés előtt álló munkám.

– A székelység történelme legfontosabb kutatási területe. 
Mennyire ismert ma a székelység története? A témában keveredik 
a legenda és a valóság. Mindkettő ismerete fontos, de hogyan lehet-
ne megvonni a határt a kettő között?

– A székelység történetének kutatása az utóbbi másfél évti-
zedben nagyon jelentős eredményeket mutathat fel. Ezeket az 
eredményeket most két éve egy debreceni Székely konferencián 
összefoglalva ismertettem, nyomtatott formában is megjelent. 
Nálunk sajnos kevésbé ismerik. Még nagyon sok megválaszo-
latlan kérdés vár ránk, de a nyomunkban jövőkre is. Hiszen a 
múltat megismerni teljességében lehetetlen. Mindig maradnak 
megválaszolatlan, források hiányában megvilágítatlan kérdések. 
A mi feladatunk a „fehér foltok” eltüntetése, és a legendákból a 
valóság kiszűrése. Ez pedig nagyon komoly kutatómunkát je-
lent. Nemcsak levéltári kutatásokat, hanem – főként a régmúlt-
ra vonatkozóan – régészeti, nyelvészeti, antropológiai és egyéb 
vonatkozású feltárásokat is. Ide sorolhatjuk a keleti (perzsa, 
arab, török stb.) krónikákat, amelyek bizonyosan tartalmaznak 
székely eredettörténeti adatokat is. 

folytatás a 8. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Tehenek államellenes összeesküvése – 8. oldal] n [Kontra Ferenc horvátországi magyar regényhősei – 9. oldal]

Pál-Antal Sándor szeptember 15-én tartotta székfoglaló beszédét a Magyar 
Tudományos Akadémián. A karcfalvi–madarasi gyökerű, csíki kötődésű törté-

nész Marosvásárhelyen él és dolgozik fáradhatatlanul, a székelység történetéről 
szóló hiánypótló munkái egymás után látnak napvilágot. Az alábbiakban 

életpályájáról, munkájáról, a székelység történelmének kutatásáról és a magyar 
szellemi reintegrációról beszél, Sarány István kérdéseire válaszolva.

A mi feladatunk
 a valóság kiszűrése a legendákból

a műhely oldalakat 
támogatja:


