ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU IN APARAREA LUI IANCU DE
HUNEDOARA

O istorie a elitelor româneşti din secolul al XIX-iea trebuie să-l
la loc de cinste pe mitropolitul Alexandru Sterca Şuluţiu de la
Blaj1. Sfera de manifestare a personalităţii sale a depăşit cadrul îndatoririlor arhiereşti, dealtminteri îndeplinite cu strălucire, in vremuri de
răscruce pentru biserica greco-catolică. De numele lui se leagă momentul
istoric al reînfiinţării arhiepiscopiei şi mitropoliei româneşti ardelene,
distrusă sub principii calvini din secolul al XVII-iea. După evenimentele
din 1840-1843 şi 1848, anii 18;)4-1855 îl scot dm :;ou în planul prim
al istoriei, ca lider naţional şi luptător politic. Corespondenţa cu George
Bariţ 2 aduce revelaţia surprinzătoare a pasiunii şi talentului cu care
arhiereul blăjean a ştiut să facă politică naţională, în calitate de cap bisericesc, până la moartea sa, în l867. Existau premisele mai vechi, din
1840~1843, când Sterca Şuluţiu, pe atunci vicar foraneu al Silvaniei,
a apărat demnitatea limbii române 3 mpotriva unui articol dietal care
viza marginaliz3rea ei în principat4 • Charisma acestui erou-preot, după
definiţia lui Thomas Carlyle, alătură mereu dimensiunii sacerdotale câte
o notă laică apăsată, de unde rezultă apoi pîtorescul deosebit al personajului. Cea mai recent actualizată preocupare a sa este aceea de istoric, prin publicarea lucrării scrise in 1860, Istoria Horii şi a poporului
românesc din Munţii Apuseni ai Ardealului 5 • Genul etalat aici este
reconstituirea monografică pe bază de mărturii scrise şi tradiţii orale,
al căror liant este amintirea personală a autorului. Suntem la graniţa
dintre memorialistică şi istoriografie, în maniera îndrăgită a romanticilor.
Exemplul proxim pentru această metodă este lucrarea lui George Bariţ,
Părţi alese din istoria Transilvaniei 6 • În ambele cazuri este vorba de opere
de bătrâneţe, cu savoarea aparte pe care o dă acea sinceritate detaşată a
omului care vrea să comunice ceva important şi final.
Dar Alexandru Sterca Şuluţiu a practicat şi vocaţia istoricului activ,
de controversie polemică, moştenită de intelighenţia noastră de la corifeii Şcolii Ardelene. Cazul se leagă de acelaşi moment fierbinte al anilor
aşeze

1 Vezi despre el foarte selectiv: Iosif Sterca Şuluţiu, Memorii, III, Sibiu,
1879; idem, O lacrimă fierbinte, Sibiu, 1880; I. Ardeleanu, Oameni din Sălaj,
Zalău, 1938; George Bariţ şi contemporanii săi, III, Bucureşti, 1976, p. 40; IV, 1978,
p. 356-403.
2 George Bariţ şi .contemporanii săi, IV, p. 356-403.
a A se vedea memoriul său către episcopul Ioan Lemeni din 22 martie 1842,
tn Manuscriptum, IX, 1978, nr. 4, p. 16-19.
4 I. Lupaş, O lege votată în Dieta transilvană din Cluj la 1842, în Studii istorice, V, Cluj-Sibiu, 1945-1946, p. 232-264.
s Publicată în Izvoarele Răscoalei lui Horea, Seria B, izvoare narative, II
(1786-1860), Bucureşti, 1983, p. 332-447.
s Vol. I-III, Sibiu, 1889-1891. Vol. I republicat în ediţie nouă, neştiinţifică,
la Braş2v, 1993.
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1840-1843, când s-a desfăşurat prima fază a unei acţiuni prepaşoptiste
condu.se de Simion Bărnuţiu, numită impropriu Procesul lemeniani. Fervoarea războiului ideologic l-a cuprins şi pe vicarul de la Şirnleul Silvaniei, pe o problemă de orgoliu naţional. Din 1841 a început să apară
la Cluj gazeta reformată de orientare naţionalistă „Mult es jelen", cu
suplimentul ei „literar" intitulat „Hon es kiilfold". Era condusă de Szilagyi Ferenc (1797-1876), istoric ardelean cu oarecari pretenţii, autorul primei cărţi istorice tipărite despre Răscoala lui Horea, intitulată
H6ra-viicig Erdelyben (Pesta, 1871). în atmosfera încărcată a conchistei
maghiare de după 1840, Szilagyi publică în primele 23 de numere ale
revistei „Hon es kiilfold" un lung articol despre istoria Ardealului până
la pierderea autonomiei şi căderea sub Casa de Austria 8 • La numărul
14 din 19 februarie 1841, articolul său capătă supratitlul de senzaţie:
Horogszegi Szilagyi Erzebet mejjkepevel (cu portretul Elisabetei Szilagyi
de Horogszeg). Despre ce era vorba? Redactorul clujean făcuse cunoş
tinţă, probabil recent, cu o piesă de sculptură cioplită în fildeş, achiziţionată de baronul J6sika Janos de la an-cicarul Litterati Nemes Samuel
din Deva, după ale cărui spuse ea ar fi provenit din cetatea Hunedoarei. Piesa se prezenta sub forma unui ·disc oval cu lungimea de 6,5 cm.
şi lăţimea de 4,7 cm. Aversul acestui medalion înfăţişa portretul sculptat
în bazorelief al unei femei în costum de epocă, având un blazon heraldic în partea inferioară a medalionului. Reversul cuprindea următoarea
inscripţie plină de abrevieri, citită chic:r de Szil3gyi: „Ad similitud:nem
nobilis ac generosae feminae Elisabethae Szilagyi de Horogszeg, Conjugis
Summi viri Vajvodae Johannis Zeechel de Hunyad fecit opus Venetus
opifex Man". Entuziasmul istoricului-redactor nu cunoaşte margin'i. El
publică o coliţ.5 specială cu acest portret, avers şi revers. reprodus în
cărbune de Carol Popp de SzathmEiri şi tipărit după desen. Portretul i
se pare lui Szilagyi că aduce un mesaj esenţial în materie de istorie.
Elisabeta Szilagyi din portret era, sau trebuia să fie, soţia lui Iancu de
Hunedoara, una dintre cele mai mari personalităţi feminine din istoria
Ungariei. Adevărată principesă din evul Renaşterii, ea a triiit clipe familiale zguduitoare, între care moartea prematură a soţului, decapitarea
fiului său Hunyadi Laszlo şi încoronarea fiului mai mic, Matei Corvinul, ca rege al Ungariei. Un rege de obârşie valahă purta coroana Sfântului Ştefan, fapt codificat negativ de inamicii politici ai lui Matei şi
preluat astfel, ca un ce apăsător, de istoriografia preromantică maghiară,
1 St. L. Roth, Der Sprachkampf in Siebenbii.rgen, Braşov, 1842; Al. Papiu
Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, I, Viena, 1851, p. 130-138; S.
Bărnuţiu, O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă, în Foaie pentru minte, inimă
şi literatZLră, 1853, nr. 38, p. 285-288; G. Bariţ, Părţi alese ... , I, p. 618-627; Gh.
Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu Bucureşti, 1924, p. 51-60, 201211; George Bariţ şi contemporanii săi, III, p. 1-57; I. Chindriş, Opera şi ideile
lui Simion Bărnuţiu, în AIIA, XXIX, 1988-1989, p. 21-50, S. Bărnuţiu, Discursul
de la Rlaj şi scrieri de la 1848, Cluj-Napoca, 1990.!
a Erdely tărtenetei atnezese a Felseges Austriai haz ideig, în Hon es killfăld,
I, 1841, nr. 1, p. 1-2; nr. 2, p. 5-7; nr. 3, p. 9-10; nr. 4, p. 13-14; nr. 5, p.
17-18; nr. 6, p. 21~22; nr. 7, p. 25-26; nr. 8, p. 29-30; nr. 11, p. 37-38; nr. 12,
p. 45-46; nr. 13, p. 49-50; nr. 14, p. 53-55; nr. 15, p. 57-59; nr. 16, p. 61-62; nr.
17, p. 65-66; nr.18, p. 69-71; nr. 19, p. 73-75; nr. 20, p. 77-79; nr. 21, p. 81 -82;
nr. 22, p. 85-86; nr. 23, p. 89-90; nr. 24, p. 93-94; nr. 25, p. 97-100.
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excesiv de naţionalistă şi foarte ostilă mai ales românilor. In această
inscripţie i se pare lui Szilagyi a fi descoperit dezlegarea dorită a problemei. De vreme ce inscripţia îl numeşte pe Iancu de Hunedoara Johannes Zeechel - ceea ce înseamnă Szekely - de Hunyad, înseamnă că:
acesta, iată, n-a fost român, ci secui, deci ungur. Luat de avânt, istoricul emite la un moment dat o observaţie care cuprinde o greşeală gramaticală rizibilă: „Dar cine ar fi şi putut crede că Huniade în sufletul
său, în simţirile sale, în toate faptele sale, în vinele sale curat ungureşti, putea să curgă sânge valah sau străin?" 9 În sprijinul inscripţiei
amintite, el mai citează un poet şi folclorist maghiar al epocii, pe Czuczor
Gergely (1800-1866), între scrierile preromantice historizante ale căruia
se numără şi broşura Hunyadi Janos viselt dolgai1°. Despre originea lui
Huniade, CzuczOT zice: .,Cel mai plauzibil este că tatăl său ar fi fost
Hunyadi Szekely Janos, numit şi Valahul sau Voicu, iar mama sa Morsinai Erzsebet, sora nobilului Morsinai Gaspar"ll. Şi astfel, înarmat cu
autoritatea unei inscripţii pe o broşă de fildeş şi pe afirmaţia dealfel
ambiguă a unui folclorist din vremea sa, Szilagyi apără „originea secuiască" a lui Iancu de Hunedoara, până şi împotriva autorităţilor ungureşti ale vremii sale în materie de istorie. Doi ani după publicarea portretului, în ziarul „Mult es jelen" din 7 aprilie 1843' 2 , el se leagă brutal şi expeditiv de reputatul istoric maghiar Majlath Janos (1786-1855).
Acesta era un polihistor legat de vechea viziune istorică a analelor, unde
heroismul istoriografic unguresc al romanticilor nu-şi avea raţiunea.
Intr-un articol recent din „Allgemeine Zeitung"' 3 , Majlath polemizase cu
germanul Hanselmann, scăpând următoarea întrebare retorică ce provoacă mânia lui Szilagyi: „Oare Iancu de Hunedoara n-a fost român,
oare Zrinyi Mikl6s n-a fost croat?" Redactorul de la Cluj conchide că
o asemenea afirmaţie e o blasfemie în gura unui ungur. Dealtminteri
--.:- zice - el a clarificat problema originii lui Iancu de Hunedoara, publicand portretul Elisabetei Szilagyi de Horogszeg cioplit în fildeş, din
inscripţia căruia reiese că voievodul ardelean n-a fost român, ci secui.
Acesta este momentul care a declanşat inspiraţia polemică a vicarului român din Silvania. Alexandru Sterca Şuluţiu atacă, în stilul epocii,
întreaga problematică a originii lui Iancu de Hunedoara, legând cele
două momente ale intervenţiei lui Szilagyi, 1841 şi 1843. Istoricul ungur
ieşise din normele disciplinei, prin respingere şi dispreţ neanalizat faţă
de români. Cu atât mai pertinent trebuia să fie răspunsul românesc,
ţinând cont de seriozitatea faimoasă a viitorului arhiepiscop de Blaj.
A rezultat un amplu Răsunet la afirmaţia redactorului publicaţiei „Mult
es jelen", Szil<igyi Ferenc, cum că Iancu de Hunedoara nu este de ori9 „Ki hihetne hogy Hunyadi, a lelkeben, erzeseben, minden tetteiben val6di
ti:irzsi:iki:is magyar ereiben olah vagy idegen ver folyt volna?" („Hon es kiilfi:ild",
I, 1841, nr. 14, p. 54).
.
10 A apărut la Budapesta în 1833. Traducerea titlului: Hainele purtate ale lui

Iancu de Hunedoara.
11 Op. cit., p. 14: „Leghihetobb, hogy atyja Hunyadi Szekely Janos, kit Olahn<1;k

es Vojknak nevezenek, anyja pedig Morsinai Erzsebet, nemes Morsinai Gaspar
testver hugli vala".
12 An. III, nr. 28, articolul Helyreigazitas (Punere la punct).
tJ Nr. 82 din 1843.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

:36

IOAN

CHINDRIŞ

gine română, ci îşi trage obârşia din familie şi sânge secuiesc, redactat
în 1843 în ungureşte, ca să poată fi înţeles chiar de ce'i influenţaţi de
atitudinea lui Szilagyi. Intenţiona să publice aoest articol, lucru care nu
s-a mai petrecut, din motive încă neelucidate 14 • Ceea ce constituie o pierdere, pentru că ne aflăm în faţa unei piese clasice a genului polemic.
Structural, Răsunetul lui Alexandru Sterca Şuluţiu este superior „animadversiilor" Şcolii Ardelene, prin echilibrul de fier al tonului şi prin
abordarea multilaterală a cazului. Marele Huniade este revendicat de
polonezi şi de unguri, în pofida oratorului de neînvins care pledează
pentru obârşia lui românească: adevărul istoric. Dar iată, mai vine şi
domnul Szilagyi Ferenc cu inscripţia domniei sale şi îl găseşte pe Iancu
de Hunedoara . . . secui. Dacă nu e ungur, e secui, deci tot ungur e,
şi mai ales nu e român. Acesta pare să fie ţelul :tenace al lui Sz'ilagyi.
Alexandru Sterca Şuluţiu îşi structur.ează riposta pe trei idei principale. Mai întâi desfiinţează „argumentul" de bază al istoricului clujean, cuprins în portretul cu inscripţia amintită. Atrage atenţia asupra
a ceea ce crede cu convingere despre pandantivul în cauză, dar mai ales
despre inscripţia de pe verso: „Nu este altceva decât lucrul de mână şi
opera unui escroc şi falsificator". E interesant de observat că polemistul
român face pe loc o distincţie între portret şi inscripţia acestuia, care
sunt lucrăturile a doi meşteri diferiţi. Portretul poate fi o lucrare ceva
mai veche, dar nu este al Elisabetei Szilagyi. îmbrăcămintea personajului
confirmă acest lucru. „Dar continuă el inscripţia o socotesc un
fals şi o cârpeală de mână mult mai recentă", o mână vicleană, „care
imită lucrurile vechi".
Odată dărâmată temelia obârşiei secuieşti a eroului de la Belgrad,
.Sterca Şuluţiu pune în pagină românitatea acestuia. Imboldul întregului său demers este de fapt acela de a stăvili raptul istoric ce se petrecea
sub ochii săi, prin încercarea obstinată a lui Szilagyi, însă şi dincolo de
·el, de a-l rupe din sânul românilor pe strălucitul bărbat al Europei me·dievale. întreaga generaţie ardeleană de la 1848 a fost preocupată de
:soarta elitelor româneşti, de a căror dispariţie legau pe bună dreptate
debilizarea istorică a naţiunii. Pe urmele Şcolii Ardelene, generaţia lui
George Bariţ, Simion Bărnuţiu, Timotei Cipariu, Ştefan Moldovan, Grigore Mihali, Ioan Fekete Negruţiu sondează criza multiseculară a maghiarizării nobililor români, înfăţişând imaginea unui trup istoric fără cap,
în poporul român rămas fără o elită ereditară. Acestei angoase care a
bântuit în climatul preromantic ardelean 15 îi este tributară în continuare
„animadversia" împotriva lui Szilagyi. Istoriografia veche şi nouă, ungurească sau ataşată de trecutul ungurilor, este unanimă în a proclama originea românească a lui Iancu de Hunedoara, arată Sterca Şuluţiu. Cobo14 El se păstrează, într-o copie de altă mână, tot în ungureşte, în fondul
George Bariţ de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, ms. rom. 970, f.
87r-93v. La sfârşit, de mâna copistului, adnotarea: „Alexandru Sterca Şuluţiu,
despre naţionalitatea lui Ioan Corvin de Hunedoara". Bariţ adnotează la bătrâ
neţe: „Originalul trimis la Academie în 1877". Ar însemna că la Academia Română
există două variante ale manuscrisului: originalul şi copia după care am. făcut traducerea de faţă. Nu cunoaştem decât copia.
·
1; George Bariţ şi contemporanii săi, III şi IV.
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rând în timp, aduce pasaje elocvente din lucrările lui Ignatius Aurelius
Fessler şi Ludwig Albrecht Gebhardi, din Historia pragmatica a lui Nagy
Pal si dintr-un Nemzeti Plutarchus de la 1815, din Benko J6zsef şi cronica~ul Thur6czi, dar mai cu seamă din Bonfinius, care şi-a scris Rerum
Hungaricarum decades chiar la curtea lui Matei Corvinul, fiul lui Iancu
de Hunedoara, afirmând acolo că regele este de neam valah. Cum ar fi
cutezat acest lucru, dacă regele nu era român, ci secui? Cine poate falsifica obârşia unui rege din a cărui milă se hrăneşte? Sterca Şuluţiu
insistă îndelung asupra acestei dezvoltări de argumente, spre a conchide că Matei Corvinul nu s-a ruşinat de stirpea sa românească, ci
dimpotrivă, a făcut din ea un titlu de mândrie. Pe filiera obârşiei româneşti i s-a co~1fecţionat regelui acea genealogie legendară din familia Corvinilor romani, cu care s-a făcut cunoscut în Europa. Dacă nu era român,
nu putea fi nici roman, deci nu putea fi Corvin, ceea ce îi plăcea să fie.
Inaintea pă:rţii finale, care este o frumoasă apologie a neamului românesc, Sterca Şuluţiu se opreşte câteva clipe asupra numelui de Zechel
de care se leagă numele lui Iancu de Hunedoara în cărţulia lui Czuczor.
A existat într-adevăr un Johannes Zechel de Hunyad, respectiv „Joannes
Minor de Hunyad", rudenie a lui Iancu, şi care îşi are mormântul în
aceeaşi catedrală din Alba Iulia, unde îşi doarme somnul de veci marele
cruciat. Autorul Răsunetului îl găseşte consemnat la Thur6czi şi Bonfinius, acolo unde putea să-l găsească şi Szilagyi Ferenc, ba şi într-un
semat'ism ardelean din 1840. Este greu de imaginat că istoricul maghiar
nu cunoştea aceste locuri. Dacă da, atunci atitudinea sa este una de omisiune, deci antiştiinţifică, ce-i pune întregul demers sub semnul întrebă
rii. Este ceea ce vrea Sterca Şuluţiu să sugereze.
Acestei părţi dense din replică, dominată de erudiţia istorică, îi urmează un final elocvent pentru mentalitatea politică a intelectualităţii
ardelene din preajma revoluţiei de la 1848. Umbra lui Unio Trium Nationum aruncase neamul românesc din Ardeal în colţul dispreţului şi batjocurii, stare îndeobşte cunoscută istoricilor şi laicilor. Se dădeau cele
din urmă lupte pentru ieşirea românilor din chingile constituţiei medievale, pe care o vor dezavua chiar ungurii la 1848, deşi îi favoriza la
culme. în această confruntare ideologică, Sterca Şuluţiu îi combate pe
istoricii rău inteţionaţi, care cred „că din sânul naţiunii române, ca din
Nazaret, nu poate să iasă nimic mare şi bun". La fel ca alţi autori români
ai vremii, chiar mai insistenţi decât el, vicarul Silvaniei scoate în evidenţă marile personalităţi din trecutul românesc. In chip frapant, îi
contrapune lui Attila, întru măreţie, pe sud-dunărenii Petru şi Asan,
care l-au ucis în luptă pe Balduin, împăratul francez al Constantinopolului. Face trimitere la Nicetas Choniates, din care se inspiră. N-a fost
mai puţin mare nici Ştefan al Moldovei, pe care cronica lui Stanislaw
Orichowski îl surprinde luptându-se concomitent cu regii Poloniei şi
Ungariei şi cu sultanul turcilor. Numai invidia şi ura sunt cele care
neagă stirpea românească a lui Iancu de Hunedoara,
„pentru că era
viteaz, îndrăzneţ şi mărinimos". In concepţia duşmanilor, aceste calităţi erau incompatibile cu numele de român. Or, naţia română a dat
„sr:;umpei noastre patrii" şi alţi bărbaţi mari şi folositori, în mod con-
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stant. Aceasta e teza, comilllă epocii, cu care Sterca Şuluţiu vrea să-şi
încheie apologia şi confruntarea din text~l până acum ~n~dit. Găseşte
de cuviinţă să-l amintească - în mod greşit! - pe Ioan V1tez de Zredna,
episcop de Oradea şi apoi arhiepiscop al Ungariei, pe Ioan Giczy, guver:
nator al 'Transilvaniei în secolul al XVI-lea, pe N1colaus Olahus, pe cei
din familiile Majlath şi Josika. Au fost cu toţii români - crede - , dar
şi-au pierdut obârşia, iar românii şi-au pierdut nobilimea, din acea c~uză
faimoasă pe care paşoptiştii ardeleni o numeau injuria temporum, vitregia vremurilor. Acest duşman fatal al neamului românesc îl ilustrează
autorul Răsunetului prin zece versuri din Ovidiu, epistola 3 din cartea
IV a Ponticelor, în care răzbate motivul poetico-istoric ubi sunt. Asemeni
marilor stăpânitori a'i lumii, strămoşii noştri romani, am fost· şi nu mai
suntem. „Cu oamenii se joacă puterea cea zeiască".
Ce concluzie istorică se poate trage astăzi, la scoaterea din întuneric
a acestui text vechi de peste un secol şi jumătate? Faptul cel mai important este revelarea perspicacităţii istorice a lui Alexandru Sterca Şulu
ţiu. Judecata sa asupra portretului publicat la 1841 de Szilagyi Ferenc
este exactă. O confirmă istoricul de artă Kovacs Andras, cercetător principal la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj, o autoritate
temută în materie, căruia i s-a arătat imaginea publicată în „Hon es
ki.ilfold". Verdictul specialistului e simplu. Portretul de femeie poate
data eventual din secolul al XVIII-lea. Nu este chipul une'i unguroaice,
căci costumul nu are nimic unguresc. Blazonul din portret nu a existat
niciodată în Ardeal. Cât despre inscripţie, aceasta este „un fals grosolan" din secolul al XIX-lea, aproape de data publicării, când exista deja
ceva arheologie şi în Ardeal. Autorul falsului imită literele şi prescurtările arheologice, dar le imită greşit, aşa cum ele nu se întâlnesc nicăieri.
întregul text este un nonsens hibrid, care n-a putut exista în arta gotică
ungurească. La întrebarea pe care materialul o pune în mod firesc referitor la autorul falsului, istoricul de artă opinează că ar fi vorba chiar de
anticarul Litterati Nemes Samuel, care i-a vândut lui J6sika Janos
această piesă, în atmosfera încărcată de romantism istoric şi exacerbare a
naţionalismului unguresc ce bântuie
Ardealul ultimului deceniu de
dinaintea anului 1848.
Exerciţiul polemic analizat îi dă câştig de cauză combatantului român.
Entuziasmul investit de Szilagyi în acest obiect falsificat îi pune competenţa istorică sub semnul derizoriului. Dacă totuşi a cunoscut adevărul
dar a acreditat minciuna, este cu atât mai grav. Szilagyi pare apoi să
ignoreze locuri celebre din istoricii vestiţi ai Ungariei, unde se certifică
obârşia românească a lui Iancu de Hunedoara. Este la fel de grav dacă
le ignorează real sau le omite intenţionat. În fine, ura preconcepută,
neanalizată, împotriva românilor, pe care Sterca Şuluţiu o decelează cu
atâta pricepere, îl scoate pe pretinsul istoric din hotarele disciplinei,
situându-l în pletora scribilor politici ai vremii. Cu atât mai armonios
se încadrează în aceeaşi disciplină clericul Alexandru Sterca Şuluţiu, fără
pretenţia de a face istorie, însă urmărind corect documentaţia de gen,
logica istorică şi moralitatea în judecată. Prin aceste calităţi, ca şi prin
momentul timpuriu când a fost scris, RăsunetuL lui Alexandru Sterca
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Şuluţiu se înscrie între operele de frunte ale· preromantismului istoriografic românesc, al<'ituri de lucrările lui Aror:i Florian, de scrierile de
tiner2ţe ale lui Kog[tlniccanu şi Nicolae Băl(:escu şi de cele ale ardelenilor Teodor Aron şi Sim,cn I3ărnuţiu.
IOAN CHINDRIŞ

ANEXA:
VISSZHANG „MULT ts JELEN" UJSAG 1R0JA SZILAGYI FERENC AZON
ALLtTASARA, HOGY HUNYADI JANOS NEM OLAH, HANEM SZEKELY
CSALADBOL ES VERBOL VETTE SZARMAZASAT

Van az emberi termeszetben valami killOnos, es pedig nem csak egyes embereknel, de egesz nemzeteknel is - mit nem tudom, gyarl6sagnak-e, avagy az emberi
sziv a virtushoz val6 termeszetes vonz6dâsânak es hajland6săgănak nevezzem-e?
Melynel fogva a dicsă es virtusaikt61 elhiresedett emberek rokonsâgahoz, versegehez, fUhez fâhoz, sokszor mesekhez, săt lealacsonyit6 kOltemenyekhez is kapdosva, Istcn tudja micsoda homâlyos es ismeretlen geneal6giai utakon, ha lehet,
oromest ragaszkodnak, lâncszemet koltnek, faragnak es kotnek; midăn a szegeny
rokon es kit legigazsagosabb joggal illet a verseg, legkisebb sz6val sem emliti avagy
koveteli azt, de csak szive fâjdalmaban, kebeleben s6hajt, latva az irigyseg azon
tărekedeset, hogy ătet azon vigasztalâst61 is megfossza, miszerint verseget, mit a
termeszet tOrvenye neki itelt, magaenak ne tarthassa, ne vallhassa, es az idotol
vărja es remenyli igazsăga felfedezeset.
1gy van dolgunk a nagy Hunyadi Ho116s Janossal is, nem egy nemzet verebol
szârmaztatja, mert nagy es dicsă, s midăn lengyel lengyelnek, a magyar magyarnak
- velle nolle 16 - âllitja, az olah, akit e nagy embernek legigazsagosabb joggal
illetne, hallgat; de nem olyan hallgatâssal - qui tacet consentire videtur 11 - hogy
vagy a lengyel, vagy a magyar allitasaiban megegyezve, dicsă Hunyadink versegebăl lemondjon, hanem olyannal, mint mikor az igazsagot kovetelă mas hatalmasabb sz6nokra, a mellette val6 sz6last, bizza; es ezen rendithetlen sz6nok a hist6riai igazsâg es j6zan kritika, mely a nagy Hunyadink versegeben eleitol fogva az
olâhok meleltt sz611ott mindig es most is sz61, azert az irigyseg es becstelenită
râgalom rut kepei magokban mar elenyesztek, eltUntek es gyozott az igazsag es
Z';sigmond csâszâr es magyar kirâly, âbrândozott Wrvenytelen fiar61 csak azert
mert mâs rafogas nem lehete. Magyar szârmazasu hosUnkrol nem az olahok, hanem
a magyar es kU!fOldi egykoru es ujabb legtud6sabb tortenetfr6k egy sz6val kimondak az igazsagot: „Hunyadi olâh, tiszta olâh verbal szarmazott", es ezt tobbe senki
se hozhatâ ketsegbe, hacsak olyan nem, aki a magyar Wrteneszetben vagy egeszen
jaratlan, vagy oly vakmeri:i, irigy es szemtelen vaia, hogy a tiszta igazsagot el
nem ismerte, es a nap vilagossaga elătt szemeit behunyta.
De a mult esztendo elejen, ele all Szilagyi Ferenc ur es Febr. 19-en 1842-ben
(sic] a „Hon es kUlf1:ild"l 8 Ujsaga 14-ik szamaban k5zrebocsatvan egy mellkep masat,
melyet Hunyad varmegyeben talaltnak es Szilagyi Erzsebet, Hunyadi Janos hitvese
elefantcsontba metsett kepenek mondatik, amely felUUrasab61, melyben Hunyadi
Janos Szekely Hunyadi Janosnak neveztetik - mi a hosUnkkel egyidos es ujabb magyar es idegen t1:irtenetir6 tud6s hagyomanyaival, es j6zan kritikavaI homlokegyenest
ellenkezik - azt tamquam jam rem actam19 erositi es publicalja, hogy immâr
Hunyadi se nem lengyel, sem magyar, sem olah hanem vere, nemzete, neve szekely
volt (?), ezt a kicsiny furcsa observati6jat is hozzaragasztvan: „Ki hihetne, hogy
1;
17

1s
11

„Vrând-nevrând".
„Cine tace pare să consimtă".
Vezi supra, nota 8.
„De parcă lucrurile ar fi clare".
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Hunyadi a lelkeben, erzeseiben, minden tetteiben, val6di t0rzsz0k0s magyar ereiben,
vagy idegen ver folyt volna?" (sic).
Hoc non obstante,2° a derek es tud6s, most is eletben levo magyar tortenet
iro Grof Majlă.th Janos, Hunyadi Janost olahnak, Zrinyi Mikl6st pedig horvăthnak
irvan, Szilăgyi Ferenc ur nagyon is rnegharagszik es a tisztelt tud6s ferfiut es grofot
folyo 18-13-dik eszt. Aprilis 7-en k1:izrebocsă.tott „Mult es jelen" ujsăgăban, im igy
rovja meg: „De hogy Hunyadi Jă.nost olahnak, Zrinyi Miklost horvă.thnak montla,
ez engedelmevel a tisztelt grof urnak, egy magyar historicus szămăra kisse killonosen hangzik" - (Dii boni!,21 tehăt egy magyar historicus szăjăban az igazsag
bă.tor kimondăsa kiil1:in1:isen hangzek?; ez a kU11:inosnel îs valami kiil5nosebb) mert igy folytatja Szilăgyi F. ur: „Azt szinte egy oskolăs gyermeknek is konnyli
megcăfolni Hunyadi Janos erdelyi nemes es szekely vala, s hitvesenek Horogszegi
Szila-::yi Erzsebetnek elefantcsont mellkepen levo felillirăs bizonyităsa szerint csalad-;3 neve is Szekely volt - mely ritka es nevezetes hă.zi kincs B. Josika Janos
ur 0 Excellentiăja birtokăban van".
E hăt az a mellkep, melynek felillirăsăbol Szilagyi F. ur Hunyadi Janosb61
szekelyt formal, es viszhangomnak tărgya. Senki sem meltănyolja jobban es ink:.ăbb
nern 1 iszteli mint en a magyar nemzet magas virtusait, es azert ezen eszreveteleimrnel tă.voi legyen, hogy a dicso magyar nemzet egerol egy fenyes csillagjat
is lrhuzni igyekezzen, csak csupăn azt kivănom kitiintetni, hogy az olah nemzet
minden icloben adott a magyar hazănak hasznos embereket es nagy ferfiakat, es
a ma -,yar nemzet irănt jo indulattal viseltetven, es vele hajdon is egy ertelemben
a haza vedelmere es boldogsăga elernozdităsăban munkălkodvan, a haza hatalmas
es fenyes volt - mely peldăul szolgaljon a mostani kornak is.
Es azert az igaz hazafinak, ezen rokonszenvet e ket nemzet kozt taplălni
inkăbb, mintsern serto kitetekkel es kozrebocsătott sertesekkel huteni kotelessege;
es igy en is ezen tiszta szanekkal visszaiterek a tărgyhoz.
Eli:ire figyelmeztetem a tisztelt olvasot, hogy a fent idezett mellkepen Hunyadi
Jănr:s szekely eredeteri:il csak annyit olvastatik: „Ad similitudinem irnaginis Elisabethae Szilăgyi de Horogszeg Consortis Joannis Szekely de Hunyad" etc. Most mâr
SzilăP,yi F. ur engedelmevel en ezen egesz mellkepet, mennyiben beli:ile historiai
igazsagot a nagy Hunyadink szărmazăsărol lehetne kihozni, csak annyira becsulăm, mint azon meset is, mely Hunyadinkat Zsigmond kirăly torvenytelen fiănak:,
avagy a Corvinusok (nem a nemzetre, hanem a familiara nezve mondom) unokăjănak
mondja, es bătran a vilăg el6tt el merem mondani azt, hogy ezen mellkep felillirăsa nem egyeb, hanem csak egy az ujabb idok csalfa es csalo (falsaria) kezmlive
es munkaja okainak melyekkel ezen ăllităsomat erositem, kozrebocsătom es felszolitom Szilăgyi F. urat s akărkit mast hozzon fel a nagy Hunyadi Janos szekelyseget ăllit6lag megăllitott velemenye mellett erosebbeket es azonnal fejet hajtunk
es H•myadinkat a szekely nemzetnek ă.tengedjiik. Ergo ad rem.22
1 Ezen mellkep es annak fellilirăsa spuriussagăt es az ujabb idok csalfa
kez e-; esz mesterseget ărulja el ott a felO.lirăs mert azon a van: „Ad similitudinem· .01 Tehăt az Szilăgyi Erzsebetnek ezen fellilirâs szerint is nem a valosăgos
kepe i:anem csak utănzăsa, mert akkor ezt kell vala tenni - amint ezt rninden
regi kepen lăthatni - : „Vera effigies",2 4 vagy inkabb csak: „Elisabethae Szilăgyi"
etc.; 'ie a me-ter „aa similitidinem" csak azert teve, mert a ravasz kez meltăn att61
ta:\ott es tarthatott, nehogy a nagy hos felesege valosăgos kepe (amint igen termeszete·-.en is tortenhetett) valahol megleven, es ezzel egybe hasonlitttatvăn, csalfasăga
vilăgossăgra j1:inne.
Ezen mellkepnek feliilîrăsa csalfa letet maguk a betuk is - melyekkel a
felilli c\s kepeztetik - elvădoljăk. Ezt a kepet (ha ez Szilăgyi Erzsebel vaiosăgos
ke;-:f' 1em az ~kkori eli:ikert, akik a nagy Hunyadink elete parjăt szemelyesen is
ism-" tek, hanem a jovendi:isegert es a kesi:ii maradekert csinăltak. Miert lett volna
tehac sziikseges ezen kepre tejenndo feliilirăst, hierogliphiai szinte olvasthatlan
betiil. b·2n ezen hires hi:is, hires elete părja nevet a maradekt61 eltakarni, homălyba
olăh

,,Ace~st;i. nu este totul .
2 „Zei prea:-:1ilostivi !
2 .,Aşadar să revenim la obiect".
2 1 „După

asemănarea".

21 ,,Adevăratul

chip".
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beburkolni? Avagy a metszo kitilzi:itt celjanak - ha ez Szilagyi Erzsebet Hunyadi
Janos hitvese val6sagos kepet a maradekkal kivânta megtudatni, megismertetni nem felelhettek volna-e meg jobban a legtisztâbban es legjobban kivesett konnyen
s mindenkitol olvashat6 r6mai betiik formai, melyeket az olas milveszek minden
r6mai nyelven metszett felUlirasokban hasznâlni szoktak? Tehat ezen feliilirâs
betiik formai is nem egyeb mint egy ravasz kez a regiseget utanz6 milve.
En ugyan Szilagyi F. ur âltal masaban kiadott mellkep originaljat meg edddig
nem lattam, de ha oly hasonl6 lesz a kiadott masa az originalhoz, mint azon egy
formaban nyomatott es i:intOtt penzek vagy mas milvek, ugy tekintse meg akârki
reszre hajlatlan szemmel s azonnal eszre fogja venni, hogy a mellkep es a felUliras kU15nbăz6 mesterek milvei, mert a feliilirâs betili homlokukon hordozzâk a
tudatlanabb keznek belyegjeit.
A mellkep i:ilti:izete s f6keppen a fej ekesseg eppen nem magyar, hanem inkâbb
nemet vagy regi olasz, amint arr61 jobban meggy6z6dhetnek mind azok, akik valaha
regi magyar aszonyi ălti:inyt, vagy regi aszonyi kepeket festve lattak, tehat teszem
fel azt, hogy az emlitett es fennforg6 kep regi mii, de ez nem a Szilagyi Erzsebet
Hunyadi Janos hitvese kepe, a feliilirasat pedig csak egy falsifikati6nak es az
ujabb id6k hamis kezmilvenek tartom.
Ezen allitasomat tamogatja a nagy hosUnk Hunyadi Janos sirkOlven talâlhat6 felilirâs is - ha valamikor a nagy embereknek cimjeikben az igazi familiai
ne\·et kiteszik, ugy azt a sirki:iveiken leggondosabban szoktak kivesni - ki hagyta
meg nekUnk valami irâsi hagyomânyban - pedig arr61 vannak hagyomânyaink aki Hunyadi Jânos sirk6vet lattâk es felillirâsat olvastâk, hogy a lett volna cimjeiben vesve: „Joannes Zekely de Hunyad"? Jobban tudta-e az olasz Venetus, a
mellkepnek milvesze, Hunyadi nevet, familiajât, mint hazâja, rokonai, barâtjai?
De ezen mellkep felUlirâsât câfoljâk, Hunydinkat egy hangan s nevvel nevez6
Hunyadinkat, egy id6ben elt es egy ujabb koru es idejil magyar es nemet ti:irtenetir6ink serege - kik ki:iziH csak egy nehanyat az ujabb es azon id6b61 hozok fel.
a) A hires es tud6s Fessler Ungarische Gemălde 3 B.S.14 ugy sz61: „Joannes
Corvinus, aus einem alten, ober verarmten Geschlechte in der Walachei eutsprossen".25

b) Vincze Karoly Nemzeti Plutcirchusciban Pesten 1815 pag. 35 igy ir: „Korvinus Janos, kit mâskeppen Hunyadinak hivnâk (tehat nem Zekelnek) Erdelyben
Holl6 nevii faluban szUletett 1402, atyja Buto egy nemes olah (tehât nem szekely). 26
c) P. Nagy Hist.Pragm.Hung.Tom.11° pag 145 Hunyadinkat csak igy nevezi:
„Joannes Hunyadi (tehât nem Zekel) modicae fortunae Valacho patre Butho (tehat
nem szekely apat61) in vico Corvino natus". 27
d) Gebhardi Allgem.Weltgeschichte 2. Band, 34 BUch, 50 Seite azt mondja:
„Georg (inkabb Johann)von Hunyad, ein sehr berUhmter Mann ... war ein siebenbfirgischer Walache von niedriger Herkunft, aber von sehr grossen Gaben".28
2s Ignatius Aurelius Fessler, 1756-1839, istoric german, autorul scrierii monografice Die Geschichte der Ungarn und ihren Landsassen, 10 vol. Leipzig, 18121825. Traducerea pasajului: „Ioan Corvin, originar dintr-o veche familie de nobili
scăpătaţi din Valahia".
25 V. K. Kălesy şi J. Melczer, Nemzeti Plutarchus vagy a Magyarorszcigban
es az ahoz tartoz6 tartomcinyokban elt nevezetes ferfialcnak eletleircisai, I-IV,
Pesta, 1815-1816. Apărută conco-mitent şi în ediţie germană. Citatul tradus este
din vol. I, p. 35.
27 Nagy Pcil, 1788-1859, scriitor şi istoric, autor între altele al unei Historia
pragmatica Regni Hungariae, apărută în două volume la Oradea, în 1817 (ed. a
2-a Pesta 1823). Citatul este din vol. II, p. 145 (ed. Pesta). Traducere: „Iancu de
Hunedoara s-a născut în satul Corvin dintr-un tată valah de condiţie modestă,
numit Buth".
28 Este vorba de lucrarea lui Ludwig Albrecht Gebhardi, Geschichte des Reichs
Hungarn und der damit verbunden Staaten, apărută în patru volume la Leipzig,
în 1780. Citatul este din vol. II, p. 50: „Gheorghe [sic] de Hunedoara, un bărbat
de mare faimă ... a fost un valah ardelean de obârşie joasă, însă cu virtuţi foarte
mari". Citatul face parte dintr-o notă Ia pag. 50, unde credem că numele Georg
-este o scăpare, căci în oglinda paginii numele lui Iancu e scris corect: Johann.
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e) Benko Trans.L.4°C.4 N°12° a nagy hosilnket igy nevezi: „Johannes de
Hunyad, sive Corvinus (quod Corvum, genti suae cognominem in insignibus habuerit) aliis Huniades, Laonico Choniates, Turcis, apud Leonclavium, Jancus (nem
vala-e itt legjobb helye, ha Szekelynek is neveztetett, azt frni, Hunngaris vero
Zeche!?) fuit Buthi seu Buthonis cuiusdam Bojerii, hoc est Nobili Valachi filius" 2 il- tehat nem szekely fi.
f) Tur6czi Cron.Hung.L.4.C.30 igy sz61: „Erat tune in Regno miles magnanimus
nobili et claro Transalpinae gentis de gremio natus Joannes de Hunyad" 30 - e
szerint is tehat sem neve, sem nemzetsege szekely.
g) Ut6ljara Bonfinius, aki Hunyadi idejeben elt, es Matyas kiraly s a nagy
Hunyadi fia udvaraban irt es Matyas kiraly el6 szavab61 es beszedebol tanulta
es ismerte Hunyadi szarmazăsat, igy ir: „Hic enim (Joannes Hunyadi) Valacho
patre, matre vero Graeca natus" es tovabb Decad.Ill,L.9 ezt mondja: „Mathiae
Regi, quemadmodum supradictum Joannes Corvinus, pater fuit Budi Walachi
filius" - tehat eppen nem szekelynek fia. 31
Es ezen egyidos es egyhangon sz616 erosegek elleneben az Istenert, megallhat-e egy mellkep apocriph feH.ilirâsa? Ugyan ha szekely volt Hunyadi nevre es
nemzetsegre nezve - itelje meg akarki - lehetett-e nagyobb szemtelenseg es vakmerobb bătorsăg egy historicust61 aki Matyas kiraly udvaraban ennek j6tetemenyeivel elt es aki onmaga is, de a kiraly szajab61 is tudhatta a kiraly szarmazasat meg sok ezen nagy tekintetii magyarok eleteben, kik a kiraly apjat es nagyapjat s igy a csaladjat is igen kozel ismertek, eppen abban a critic idoben, amikor
a kiralynak legjobban szemere vetettek nemely magyar magnas ellenei, alacsony
olah szărmazasat, azt irni es avval ellensegei s hatalmas ellensegei el6tt meg
jobban megpiritani es lealacsonyitani, hogy olah verbal veszi szarmazasat? Avagy
ha Bonfin ezt megis teszi, nemde a magyarok, nevezetesen Matyas kiraly j6akar6i.
akik apjat es nagyapjat is j61 ismertek, nem egyhangon hazudtolt:ak volna-e le
Bonfint ezen sz6lval: „Hazudsz szemtelen, hiszen apjat j61 ismertilk, ez a nemes
szekely nemzetsegbol veszi eredetet, mert neve is Szekely volt!"?
A vagy az azon ido beli magnasokat, akik Matyas kiraly szemere nem egyszer
lobbantJottâk az 6 olah szarmazasat es ellene, Gebhardi szerint - 2. Band.34
Buch.50 Seite igy tanakodnak: „Diese Magnaten kamen darin Qberin, dass es
schimpflich filr sie, als alte versuchte Kriegs- und Staatsmiinner von alten Adel,
sei, sich unter das hoch eines noch filnfzehnjiihrigen Knabens zu biegen, dessen
29 Benko J6zsef, 1740-1814, cleric şi istoric maghiar din Transilvania, autorul vestitei monografii Transsilvania sive Magnus Transsilvaniae Principatus olim
Dacia. Mediteranea dictus, I-li, Viena, 1778. Citatul e din vol. I, p. 177. Traducerea: „Iancu de Hunedoara sau Corvinul (căci avea pe blazon corbul, ca simbol al familiei sale). numit de unii Huniade, de Laonic numit Choniates, de turci,
după cum spune Leunclavius, numit Iancu, a fost fiul lui Buth sau Butho, un
boier sau nobil valah oarecare".
30 Thur6czi Janos, om politic şi scriitor din secolul al XV-lea, al doilea mare
cronicar ungur obiectiv, după Anonymus. Lucrarea sa, cunoscută sub numele de
Chronica Hungarorum, a apărut la Brilnn în 1488, fiind primul incunabul cu conţinut istoric din Europa centra-răsăriteană. In exemplarul de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga" din Cluj, cota B.M.V. 11, citatul este la pagina
numerotată recent, cu creionul, 123. Alexandru Sterca Şuluţiu nu putea cunoaşte
ediţia incunabul, ci probabil pe aceea din corpusul Scriptores rerum Hungaricarum,
I-III, Viena, 1746-1748. Traducerea citatului lui Thur6czi: „Trăia atunci în
regat un militar strălucit, născut dintr-o familie nobilă şi vestită din Muntenia,
Iancu de Hunedoara".
31 Lucrarea lui Antonius Bonfinius (1427-1503), Rerum Hungaricarum decades,
s-a publicat mai întâi la Basel în 1543. Exactitatea citatelor lui Sterca Şuluţiu am
verificat-o în ediţia critică în trei volume apărută la Leipzig, în 1936 (III, p. 95
resp. 218). Traducerea citatelor din Bonfinius: a) „Acesta era născut din tată
valah şi mamă grecoaică" şi b) „Tatăl regelui Matei, supranumit Ioan Corvinul,
a fost fiul valahului Bud".
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Grossvater ein unbekannter, vielleicht unedeler Walache gewesen sei" 32 - nagyobb
ostobasâg, szemetelenseg es tudatlansâggal - es ezeket Szilăgyi F. ur felteheti-e
az akkori derek magyar mâgnasokr61? - vâdolhatjuk-e hogy avval mertek volna
Mătyâs kiralyt a magyar nemzet el6tt lealacsonyîtani, hogy olăh volt, ami nem
volt es az egesz magyar nemzet e16tt amely koze abban a fris idăben meg ezeren
ismertek apjât es csalădjât es eszerent r6gt6n le is hazudtoltăk volna, ha ugy
nincsen - magokat nevetsegesse ezzel tenni es utâlatossă?
De ha - dato non concessoaa - mind ezeket, mind Bonfinr61, mind az akkori
hires magyar mâgnâsokr61, az alacsony tulajdonokat feltehetnăk is, hanem Matyăs
kiralyr61 aki nem csak a tud6sokat es tudomânyokat kedvelte, de maga is tud6s
es bolcs volt, csak azt a butasagot es ostobasăgot melyel egy paraszt es neveletlen
gyermekri.il sem lehet feltenni, fel nem tehetji.ik, hogy az apjat es ennek nemzetet
es szârmazâsat nem tudta volna es ha tudta amint bizonyosan tudta is, oly gyăva
lehetett-e ezen sereny derek kirâly, hogy a midăn ătet az 6 historikusa es ellenei
olah nemzetsegb61 es verbal (mit neki mint alacsony dolgot es piszkot hanytorgattak ellensegei) szarmasztattnak mondjăk ezen szemtelenseget es hazugsagot elszenvedje es Bonfin historikusat vagy szava visszahuzasăra ne birja - anti neki
mint kiralynak hatalmăban volt - vagy rruisok âltal is, săt maga is mint Caesar
es Nagy Friedrich tollat ragadva meg ne câfolja es mint igazsag szeretă ember
nemzete es i.inbecsillete 6ltalmâra ellenei ellen fel ne keljen es azokat a meg apjât
es nemzetseget ismeră e16 tisztes oreg magyarok elătt le ne hazudtassa es ne szegyenittesse? Mert ennek a rea nezve kâros âllitasnak, hogy olah - ha szekely nemzetseg nem olâh volt - ellene mondani es azt rogton, in loco et momento 34 megcafolni, abban a friss idoben, mikor rneg a ven magyarok, kik Matyâs kirâly apjât
es szarmazâsât j61 tudtâk eltek, mi volt konnyebb, mint mindjârt ellene mondani
es az egesz magyar nemzet el6tt, az olah szârmazâsât szemere lobbant6 nemely
magyar mâgnâsoknak azt mondani: „Hazudtok szemtelenfi.l hazudtok baratim, hiszen j6 oreg magyarjaim lâtjâk kentek, hogy ezek szemteleniil hazudnak, mert j61
tudjâk, hogy apâm is szekely nemzetseg volt s neve is az volt". De tavol legyen,
hogy ezt valaha mondotta vagy olâh szârmazasăt - mit lealacsonyitasara neki hantorgattak nyilvanosan es mit reâhagyni, ha ugy az az olâh nem volt, reâ nezve
nemcsak kâros, de butasâg es ostobasâg is lett volna - eltagadta volna, săt meg
~1zt mindig elismerte es nyilvân vallotta, erăsitette amint ezt Bonfin Decad.111,L.9
ezen szavaib61: „ls (Mathias Rex) veluti saepius a parentibus acceperat cum
adolevisset se Romana gente natum affirmabat" lâthatni.
De săt Bonfiniusnak azon âllitâsa is, hogy Corvinus Hunyadi Janos a hires
rom.ai Corvinus familiâb61 vette szârmazasât - mi, amint nem lehetetlenseg, hogy
Tnijânus csasz<ir âltal a sz{tmlâlhatatlan r6mai coloniâkkal a Corvinus familiab61
i s suillitott Dacia ba; de hogy Corvin nevezetu familiâk letezzenek Erdelyben es
ezek kl.izul en is nem egyet ismerek magam is j61 tudom - ugy azt megâllitani,
regi hist6riai sorok nelki.il, mint val6t, nem merem, mire mutat egyebre, mintsem csak arra, hogy Hunyadi J. es fia Mâtyăs kirăly idejeben, ezeknek tiszta
olâh szarmazâsuk az egesz magyar nemzet es haza el6tt tagadhatatlan es megcafolhatatlan igazsag volt. Mire nezve ezt semmikeppen eltagadni nem lehetven, azon
g6g6s magyar magm\sok elleneben, kik regi nemessegi.ikkel kerkedve es el6jogot
kovetelven Hunyadi es Matyăs kiraly olăh szărmazăsat lenezni kivăntak ez esetben, semmit egyebet okosabbat es velekedesem szerint hathat6sabbat is fel nem
hozhatott senki is, mint azt, hogy a hires es regi r6mai nagy familiat61 a Corvinusokt61 veszi nagy Hunyadink is szărmazasat; mely familiănak sem regisegevel,
sem fenyes es hires volta.val egy magyar magnăs familiaja sem vetelkedhetik, s
igy familiai regisegre es fenyessegre nezve is a klralyi tr6nhoz, Matyas kiralynak
el6jogot ki:iveteltek. Ime hat igy all nagy Hunyadink szekely neve es nemzetsege
es ilyen creditben Szilâgyi Erzsebeth mellkepe apocriph feliilirasănak is allanf kell
ezek szerint.
'~

magnaţi au căzut de acord că pentru ei, ca oameni de stat şi
încercaţi şi de viţă veche, ar fi dezonorant să se plece sub jugul unui
băietandru de nici 15 ani, al cărui bunic fusese un valah necunoscut şi poate
nen~bil"". Citatul e din lucrarea lui Gebhardi (vezi supra, n. 28), II, p. 115.
"" „fi. da nu înseamnă a ceda".
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Hanem Szilagyi F. U.r provoca! Czuczorra is, aki, mint mondja, Corvinus
Hunyadi Janos szekely nemzetet emliti. En Czuczornak munkajat35 nem lattam,
de ha igaz, hogy Czuczor ezen nev alatt nem mas Hunyadi Zekel Janost, hanem
csak Corvinus Janost erti, ugy allitasanak, mely a coetaneus es regibb ir6k hagyomanyaival homlok-egyenest ellenkezik, mint ujabbnak semmi nyomateka vagy
sulya nem lehet. Ellenben ha Czuczor csak Joannes-t Zeche! de Hunyad vagy
Zekel, vagy Szekely (ami tan mindegy) emlit, ugy Czuczornak igaza van, hogy
egy Zekel Janos de Hunyad vagyis Joannes Minor de Hunyad existalt mert errol
Tur6czi is C.4836 emlekezik, de, hogy egeszen mas volt a nagy Corvinus Hunyadi
J. es egeszen mas a Minor Joannes Zekel de H. megcafolhatatlan bizonysagul
szolgălnak neki.ink mind a kettonek az az a nagy es kis Hunyadinak mai napon is
leend Fejervarmegyeben Erdelyben a Fejervari R.Cath. szekestemplomban meglevo
es megtalălhat6 kiilănbi:izo sirjai, lăsd Schematism. Ven.Cleri Dioeces.Transilvaniensis
pro anno a Christo Nato 1840 pag. 103. 37
Hanem adjuk meg azt is Szilagyi F. urnak, hogy a mellkep feltilirasa mellett
Czuczor no s meg mas is Isten tudja ki eppen Corvinus Hunyadi Janosunkat nevezte
volna igy: „Joannes Zechel de Hunyad". Ebbol lehet-e kovetkeztetni meg azt, es
tamquam et ripode erositeni, hogy mivel Szekelynek vagy Zechelnek neveztek,
măr azonnal nemzetsegire is nezve szekely volt? Avagy nem tudja-e Szilăgyi U.r
- es ha eddig nem tudta mast bizonyossa teszem en - hogy az olâhoknill mint
szinten oseiknel a r6maiaknăl is hajdan, szokasban van nevezetesen a ket olah
fejedelemsegekben, hogy a kereszt es familiai nev mellett ritkan marad el, hogy
a hnrmadik melleknevet is hozzăragasszak, s amint a r6mai ugy nevezte embereit:
Marcus Tullius Cicero etc. ugy az olah is mondja: Corvin Ioan Szekuju vagy
Togya Petru Unguru ami magyarul annyit jelente csak, hogy ezek oaahok letere
„Szekely" .vagy „Magyar" melleknevet is kaptak es viseltek es melyik nemzet
kebeleben nincsenek mellek- es idegen nevu familiak? De mind ezek mellet ma 1s
letezik ilyen nevezet „Szekely" nemes olah familia, amint ezen neven is „Ungur"
mit magyart tesz, hasonl6keppen olah nemes familia, valjon ezen nevert „Szekely"
es „Ungur" magyar vagy szekely nemzetsegnek mondhatnok-e ezeket is? Es hogy
ez a Joannes Minor Zechel de Hunyad is, a kirol feljebb sz6 volt, olah volt, nem
csak abbol kovetkezhettem, hogy Tur6czi a feljebb emlitett helyen Hunyadi
Corvin Janos atyjafiânak mondja, hanem inkab abb61, hogy e nevvel „Szekely"
vagy „Zechel" olah hires nemes familia Erdelyben a regi idokben is iletezett, es
abb61 a Zeche! nevezett1 derek nemes olah familiab61 volt az a Zechel is, aki
1448 a magyarok Amurath tOrok sultan elleni tamadasaban az olahok vezere volt,
kikkel az elso fronton vitezill harcolvan, ellso volt a generalok koztil ki eletet
aldozta fel a hazaert, Bonfin.Decad.IIl.L.7° es ebbol az olah nemes familiab61
regebben is Apafi Mihaly erdelyi fejedelem alatt es mellett, forangu tisztsegben
viragzott, mint ismeretes olah, Szekely Laszl6 - lasd Cserei Mihaly keziratat es meg hany ily fOrangu nemes olah familM.k nem lappangnak magyar nevezet
alatt, akiknek nyomaiban alig juthatunk mert ir6ink igazsagtalansaga szarmazasaikat fel nem jegyeztek es azok is immar nemelyek akiknek olah eredetisegilk
nyomaiban akadnak, vagy amgok szant szandekkal eltitkoljak, homalyban tartjak,
sat, legyilnk oszintesek, eltagadjak vagy rossz akar6 nemely ir6ink tolilnk per fa.~
et nefas 38 elperelni igyekeznek, sot azt is hiszik, hogy az olah nemzet kebelebol,
mint Nazarethbol, semmi nagy es j6 nem szărmazhatik, es ezen hitben szerencsenk
Szilagyi F. urat is a 19-ik szazadban!!! mult esztendei Febr. 19en 14 szâmok alatt
kozrebocsatott „Hon es kiilfOld" cimil ujsaganak ezen szavaib61: „Ki hihetne, hogy
H. a lelkeben, erzesiben, minden tetteiben val6di torzsokos magyar ereiben, olah
vagy idegen ver folyt volna?" ismerni.
MegJehet, hogy Szilagyi F. ur az olahokr61 abban a velekedesben van, melyben
voltak regebben nemelyek a szerecsenyekrol, mintha ezeket az Isten nem egy
3s Vezi studiul introductiv, inel. supra, n. 10.
36 Corect: capitolul 48 al lui Thur6czi, intitulat De bello Domini gubernatoris
in campo Rigomezew comisso, unde între frunta~ii care l-au însoţit pe Iancu de
Hunedoara în bătălia din Câmpul Mierlei
(Kossovopolje) îl aminteşte şi pe
„Johannes Zekel domini gubernatorem consanguineus".
37 Corect: la p. 100 (cu cifră romană: C) a şematismului in cauză:
38 „Pe drept ~i pe nedrept".
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agyagb6l teremtette volna a fejerekkel, vagy a gorogok m6dja szerent a tobbi
nemzeteket lenezve, csak a maga nemzetenek bamulja nagyjait, csak ebben talal
Leonidasokat, Miltiadeseket, Temistocleseket csak ebben lel 7 bolcseket.
En pedig hist6riai adatokkal akarom meggyozni Szilagyi F. urat, hogy fentebb
idezet kerdeseben, miszerint, hogy folyhatott volna H. J. ereiben olah vagy idegen
ver, mutatott ketelkedese alaptalan, de tavo! legyen hogy azzal a dicso magyar
nemzet vitezseget, a hadakozasokban kitiintetett batorsagat es mas virtusait kisebbiteni, annak fenyebol Jehuzni, vagy eppen alabbval6nak mas nemzetekeinel vagy
eppen az enyemnel tartsam, hanem csupan csak nemzetem a fenn erintett kerdcsben lea!o.csonyitott becsi.iletet es minden nagy tettekre es virtusokra capacit<isat, a
piszokt61, a homalyt61 historiai adatokkal kitisztitani, felvilagositani akarom.
Idegen mas nemzetekbol is tudnek ezereket ele sorolni akik ha a regibb
es ujabb magyar vitezeket batorsagukkal, vitezsegiikkel, haditudomanyukkal es az
ellensegen nyert gyozelmeikkel felUl nem muljak, de ezeket mindenkor a dicsosegben versenyezhetne, de ezekkel nincs bajom en csak a magam megvetett nemzetem becsiiletet akarom vedni es ha valamelyik nemzet oseivel - hiszen mostan1
ldoben minden nemzetbeli oseinkkel dicsekediink - meltim dicsekedhetik, ugy az
olah nemzet a vilag minden nemzeteinek elebe teheti hasonJithatatlan oseit, nagy
embereit a r6maiakat, kiknek unokâi mi az olahok, Szilagyi F. ur szerint is
vagyunk. De en csak a Daciai es Misiai olahokat hozom fel es azt mondom, hogy
ha a magyaroknak volt egy Atillajuk aki a napnyugati es napkeleti birodalm'1t
megrettentette, megalazta, volt az olahoknak is egy Peterok, Atanasek [sic] Joanniciusok akik ugy az azon napkeleti birodalmat sokkal kisebb olah erovel megalaztiik, halc'1los felelembe ejtetek, Balduinus constantinapolyi csaszart a hadban
megoltek a fe!elmes es roppant keresztes hadaknak bator homlokkal mentek e!lenebe, Nicetas Choniates in Isaco Angelo L.1° .39.
Ugyan ebbol a megnevezett olah nemzetbol voltak azok is, akik 1330bt1n K<irolyt,
azut<in Lajost es 1415 Sigmund magyar kiralyokon es az ok nelkfi! megtamad6
magyarokon veres harcokban, fenyes gyozedelmet nyertek - Bonfin.Decad.IIaL.9
es L.10, Benko Politic.Transylv.pag.153 N°10a es pag. 146 N° 1oa - es tovabb ebbol
az olah nemzetbiil voltak azok is, akikrol egy lengyel tărtenetir6 Orichovius Anna!.
L.5 ad annum 1552 igy ir: „Ezek (a Moldva-i olahok) termeszeti.ikre, szokasaikra
es nyelviikre nezve nem sokat kill0nb0znek az olaszokt61, ok vad es igen vitez
emberk es egy nemzet sincsen amely a becsiiletert es vitezsegert a hadakoz:ăsban
noha egy igen kicsiny orszaggal bir, annyi szomszed ellensegnek ugy megfelelne,
azokkal mindig beketelenitene, avagy midon megtamadtatik jobban tudnc't magat
vedelmezni - ok oly vitezek hogy ugyanazon egyidoben, minden ellensegeikkel
minden reszrol ullhatatosan hadakoztak es gyozelmesek i1 lettek mert Istvan aki
ami idoben Daciaban uralkodott azon egy nyarban egy nehez harcban meggyozve
Bajazet tă:-ok szultant, Matyas magyar es Albrecht lengyel kinilyokat",40 ebbol
Preocuparea pentru acest episod din istoria românilor sud-dunăreni a
la Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, care-i
ales primul). Vezi Samuil Micu, Istoria,
lucrui·ile şi întâmplările românilor, manuscris, la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca
a Academiei Române, cota mss. rom. 39, f. 327v-328r şi Gh. Şinca!, Hronicu românilor, I, Bucure~ti, 1967, p. 379. Ambii însă vorbesc despre o ucidere silnică a
împăratului Balduin, prins în luptă, şi nu despre moartea în luptă a acestuia.
Cei doi îl aveau ca sursă pe Philipus Brietius, şi nu pe Nicetas Choniates, care
relatează succint întâmplarea în capitolul Imperium /sacii Angeli al scrierii sale
(vezi ediţia lui P. Migne, Patrologiae cursus completus, CXXXIX, al lui Choniates
I, coloana 730).
40
Este o surpriză cunoaşterea de către vicarul din Silvania a lucrării polonezului Stanislaw Orichowski, Rerum Polonicarum ab excessu D. Sigismundi I
care apăruse până la acea dată într-un singur loc: în anexa lucrării lui Joanne~
Dlugos, Historia Polonica, I-II, Leipzig, 1712. Lucrarea era o raritate chiar în
secolul al XVIII-iea. Locul citat de Şuluţiu este în voi. II coloana 1555: Hi
natura, motibus ac lingua non multum a cultu Ita!iae absunt, sunteque homi;;es
feri, magnaeque virtutis, neque alia gens est, quae pro gloria belli et fortitudine
!

39

moştenit-o Alexandru Sterca Şuluţiu de
acordă o importanţă hipertofiată' (mai

10 - Acta Mvsei Porollssensis voi. XIX 1995
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

146

IOAN

CHINDRIŞ

tehat megtetszik, hogy az olah ereiben is (melyekben btlzog meg a r6mai ver)
a nemes es nagyra termett ver szinten oly bosegben foly, mint barmely nemzet
ereiben, tehat ebbol se ketelkedhetik meltan Szilagyi F. tlr, hogy a nagy Hunyadink
olah nem lehetett azert, mert vitez, bator es nagyle:tkil volt. Irigyseg, koholmany
es megvetes mindaz ami nagy Hunyadinkat az olah kebeltol elszakitani, elperelni
igyekszik. Hisz az olah nemzet edes hazanknak a nagy Hunyadin kiviil meg mas
nagy es hasznos emberekeet is adott, mind a , polgari mind az egyhazi palyan,
verebi:il, kiket elesorolni nem itt a helye, de akik kozill egyet-kettot emlitek: a
politikai palyan Getzit, a hires Getzi gubernatort41 kinek ut6djai maig is leteznek
Kovar videken es K. Szolnok varmegyeben szep j6szagokat is birnak es orokolnek, B. J6sikat etc., etc„ etc. az egyhazi palyan pedig Vitez42 N. Varadi pilspok,
ki Matyas kiralyt tr6nra segitette es kinek o1'ah nemes nemzetsege most is letezik
es Olah Mik!6st, esztergomi erseket es hany meg i!yeneket tudnek elOmutatni,
ha valami egy kenyes valami nem akadalyozna. Engedje Szilagyi tlr, hogy mely
feledekenyseg eltemetve tartsa az olah nemzet regi fatumait, bortls viszontagsagait, melyek olah nemzetiinket fOnemessege viragat61 es igy a tObbi nemzetek
kozt birt jogait61 megfosztottak es erre a mostani allapotjara juttattak - engedje
azt csak emlitenem hogy hazankban a regibb idokben a magyar es olah nemzet
viszonyai tlgy mint a haza irant lângol6 szive egy es azon egy volt, tehat historikusaink îs nem talaltak !am sziiksegesnek feljegyezni akkor amikor a haza nagy
embereiri:il volt sz6, hogy ez olah vagy amaz magyar volt - ezt a megjegyzest
es killOnboztetest csak az irigyseg ideze ele H. Janosnal, fogarasi birtokos es
kapitany G. Maj1lathnal es B. J6sikanâl is, a haza fOembereinel a tObbi f6rangtl
olah nemesseg, aho! irigysegnek helye nem vaia, feledekenysegben nemzeti megjegyzes nelki.il maradott, es kes6bben mikor a 3 nemzet kozott a Uni6 alkottatott
1° csak a nemesek, olah vagy magyar nevezet nelkiil, mert szilkseg a megkiilOnboztetesre nem volt, minthogy ezek egyek voltak 2° a szekelyek es 3° a szaszok
teren a regnicolaris nemzeteket, de majd azutan a nemesek elso regnicolaris nemzet neve helyeben a „magyar" nevezet cstlszva be igen konnyen az olah nemzet
f6nemessege jtlta feledekenysegbe szarmazasara nezve es mar alig itt-ott akadhatni
egy es mas olah szarmazastl f6rangu nemsi familia nyomaira.
Ez alkalmatossagga! eleg legyen tehat annyit bebizonyitani, hogy az olah nemzet amint a regibb, ugy az tljabb id6kben is - amint ezt a mindennapi peldak
is eri:isitik mindenkor tudott kebeleb61 derek es hasznos ferfiakat a hazanak adni,
es az olah, azon j6 neveles es szerencses kornyiilallasok mellet, status, hadi tudomanyokban es mas egyeb szep mestersegekben, sem a magyaroknal sem mas nemzetne! nem alabbval6 es ennek ereiben amint mindenkor tlgy most is buzog a
haza boldogsagat szomjuhoz6 forr6 nemes r6mai ver. Arra pedig, hogy olah menzetiink egy par szazadt61 fogva az idi:ik mostohasaga miatt ennyire lesiillyedt,
csak Ovid kolt6 L.4 de Ponto Epist.3° ezen verseivel felelek meg:
Quid fuerat Magno majus? tamen ille rogavit
Submissa fugiens voce clientis opem.
Cuique vira totus terrarum paruit orbis,
Indigus effectus omnibus ipse magis.
Ilie Jugurthino clarus Cimbroque triumpho,
angustiores fines cum habeat, plures ex propinquitate hostes sustineat, quibus
continenter aut bellum infert, aut illatum defendit. Habet ab ortum Moesiam, ab
occasu Russiam, a meridie Transylvaniam, a septentrione Scythiam. Tante autem
sunt virtutis, ut cum omnibus his gentibus, quorum fines attingunt, eodem tempore saepe praelio condenderint, victoresque fuerint. Nam Stephanus, qui patrum
nostrorum memoria Principatum in Dacia obtinuerat, una propemodum aestate et
Baiazetum Turcam, et Matthiam Ungarum et Joannem Albertum Polonum bello
magno devincerat, magnaque calamitatem victis intulerat".
41
Giczy (Geczy) Janos, mort la 1589, om politic cu un rol deosebit în viaţa
politică a Transilvaniei, ajuns guvernator al ţării spre sfârşitul carierei.
42
Primatul Ungariei, Ioan de Zredna, supranumit Vitez (1808-1872), n-a fost
de origine română, ci slavă.
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Quo victrix toties Consule Roma fuit;
In coeno latuit Marius, cannaque palustri:
Pertulit et tanto multa pudenda vira.
Ludit in humanis divina potentia rebus:
Et ce!'1tam praesens vix habere hora fidem 43

TRADUCERE:

RASUNET LA AFIRMAŢIA REDACTORULUI PUBLICAŢIEI „MULT tS JELEN",
SZILAGYI FERENC, CUM CA IOAN DE HUNEDOARA NU ESTE DE ORIGINE
ROMANA, CI IŞI TRAGE OBÂRŞIA DIN FAMILIE ŞI SANGE SECUIESC
Există un ceva deosebit în firea omenească, şi aceasta nu numai la oamenii
singuratici, ci şi la naţiuni întregi, pe care nu ştiu cum să o numesc: slăbiciune
sau firească predispoziţie şi aplecare a inimii omeneşti spre virtute? Adică aceea
de a se alipi bucuros de înrudirea, consangvinitatea şi orice altceva cu oamenii
vestiţi pentru faima şi virtuţile lor, de multe ori agăţându-se de simple poveşti sau
chiar de nişte poezii înjositoare, pe calea Dumnezeu ştie căror genealogii obscure
şi necunoscute, cioplind şi împletind de zor. Şi acest lucru în timp ce biata rudă
săracă, pe care însă consangvinitatea o investeşte cu cel mai adevărat drept, nu
pretinde ~i nu pomeneşte nimic cu nici un cuvânt, ci doar suspină din străfundul
inimii îndurerate, văzând strădaniile invidioşilor de a o jefui până şi de bucuria
de a cunoaşte şi mărturisi înrudirea cu care legile naturii au înzestrat-o. Nu-i
rămâne decât să aştepte de la viitorime dezvăluirea adevărului.
Aşa stau lucrurile cu marele nostru Ioan Corvin de Hunedoara: el parcă nu
s-a născut din sângele unei naţii, fiind mare şi vestit, şi in vreme ce polonezii n
consideră polonez iar ungurii velle nolle 16 - ungur, românii, pe care obârşia
marelui om ii îndreptăţeşte cu cel mai adevărat drept, tac. Insă nu tac cu tăcerea
aceea - quitacct consentire videtur 11 - care ar îndreptăţi să se creadă că renunţă
la înrudirea cu vestitul Huniade, fiind de acord cu pretenţiile polonezilor sau
ale ungurilor, ci cu tăcerea căutătorului de dreptate care lasă să vorbească în locul
său un orator mai puternic. Acest orator de neînvins este adevărul istoric şi critica lucidă, care în privinţa originii marelui Huniade a grăit de la început în
favoarea românilor şi grăieşte până astăzi. De aceea chipurile urâte ale invidiei şi
calomniei ticăloase s-au estompat, au dispărut şi a învins adevărul, inclusiv despre
lnchipuitul fiu nelegitim al împăratului şi regelui Ungariei, Sigismund, iscat doar
pentru că o altă insinuare nu se putea face. Despre eroul nostru „de obârşie ungnrească" nu românii, ci cei mai învăţaţi istorici unguri şi străini, mai vechi sau
mai noi. au rostit adevărul într-un glas: „Huniade e român, se trage din sânge
curat românesc" şi asupra acestui lucru nimeni n-a putut aduce îndoială, decât
eventual cineva care sau este complet neumblat în istoriografia ungurească, sau
cineva atât de pizmaş şi obraznic, încât nu recunoaşte purul adevăr şi închide
ochii în faţa strălucirii razelor de soare.
1 Dar numai ce se apucă domnul Szilagyi Ferenc la începutul anului trecut,
şi în numărul 14 din 19 februarie 1842 al gazetei „Hon es klilfi:ild"m publică reproducerea unui portret care se spune a fi chipul sculptat în fildeş al lui Szilagyi
Erzsebet, soţta lui Ioan de Hunedoara, descoperit in cetatea Hunedoarei, în inscrip„Şi cine-a fost mai mare decât Pompei cel Mare? J Dar el la Ptolomeus
spre ajutor: / Cel căruia-i fusese plecat tot universul / Cel mai sărac din·
lume ajunse la sfârşit. / Iar Mariu, care-nfrânase pe cimbrii, pe Jugurtha, / Şi
care-n Roma consul a fost de-atâtea ori, / A stat în nişte mlaştini, ascuns printre·
rogoaze, / Şi-a suferit şi alte ocări ... un om ca el! / Cu oamenii se joacă puterea cea zeiască / Şi-abia te poţi încrede în clipa cea de-acum". Este din Elegia
III. Unui amic necredincios, din cartea a IV-a a Ponticelor lui Ovidiu. Vezi
Publius Ovidius Naso, Scrieri din exil, traducere de T. Naum, Bucureşti, 1955~
p. 221.
43
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ăruia Ioan de Hunedoara este numit Ioan Szekely de Hunedoara. Ceea ce
contradicţie diametral opusă cu mărturiile tuturor istoricilor unguri şi
străinl. contemporani cu autorul nostru sau mai recenţi, ca şi cu critica lucidă,
aceas'a - tamquam jam rem actamw - se afirmă aici: că acum Huniade nu mai
este nici polonez, nici ungur, nici român, ci neamul, sâmrele şi numele lui sunt
secuieşti (?). /\dauc:;ă acolo şi această mică şi bizară observaţie: „Dar cine ar fi
putut că creadă că Huniade în sufletul său, în simţirile sale, în toate faptele sale,
în v:nelc sale prin definiţie curat ungureşti, putea să curgă sânge valah sau

vinrc în

stră:n?"

(sic).

însă bravul şi eruditul istoric înci\ în viaţă, contele
Majlath .Janos, scrie că foan de Hunedoara este român iar Zrinyi Mikl6s croat,
domnul Szila..,yi Ferenc se supără foarte tare şi în numărul din 7 aprilie pe acest
an <il re>vi~tei sale ,.Mult es jelen" îl pune la colţ pe acest respectat om de ştiinţă,
în felul următor: „Dar că îl face pe Ioan de Hunedoara român şi pe Zrinyi Mikl6s
croat. r1ceasta, cu îngăduinţa domnului conte, sună cam straniu din partea unui
istoric unrur ·. (Dii boni 21 • vasăzică rostirea curajoasă a adevărului sună straniu
în rura unui istoric ungur! Dar există ceva chiar mai straniu decât acest straniu.' .ciindcă -- astfel continuă domnul Szilagyi F. - acest lucru poate fi combătut ~i de un cupil de şcoală, căci Ioan de Hunedoara a fost nobil ardelean şi
secui si după cum atestă inscripţia portretului ~culptat în fildeş al soţiei sale,
Hororlrze"i SzU<ii;ryi Erzsebet, numele lui de familie era Szekely. Această rară' şi
vestită c'."lmoară de familie se află acum în posesia Excelenţei sale domnului baron
J6sika .Tanos".
A-:esta este aşadar pcrtretul pe baza inscripţiei căruia domnul Szilăgyi F.
face -1in Toan <le Hunedoara secui si care este obiectul răsunetului meu. Nimeni
nu ~'ri 0 te~te şi respectâ mai mult ca mine înaltele virtuţi ale naţiunii ungare şi
de ,,~c-ea ac~~te observaţii sunt departe de a doborî vreo stea luminoasă de pe
ce>rul onorabilei naţiuni ungare. Doar atâta vreau să scot în evidenţă, că naţiu
nea rr„·nână a d::it patriei ungureşti în toate timpurile oameni folositori şi bărbaţi
mar;. şi nutrind sentimente bune faţă de naţiunea ungară, muncind într-o bună
coînţel ~'"'ere pentru apărarea ţării şi pentru fericirea ei, ţara a fost puternică şi
prospe-ă, ceea ce poate servi de pildă şi pentru vremurile de astăzi. Este de datoria fi ~~ărui patriot adevărat să cultive această simpatie dintre cele două naţiuni,
nu să nţ.âţe prin afirmaţii şi expresii jignitoare sau prin insulte publice. Cu aceeaşi
bun;i 'ntcnţie mă întorc şi eu la obiect.
't:-a-r dint'.'U început atenţia stimatului cititor că pe portretul în cauză se
poate citi despre originea secuiască a lui Ioan de Hunedoara doar atât: „Ad
simi! tnrlin~m imaginis Elisabethae Szilaryi de Horodszeg Consortis Joannis Szekely r1~ Hunyad" <c. Acum, cu permisiunea domnului Szilagyi F., eu apreciez acest
port•'et. în măsura în care se poate scoate din el adevărul despre obârşia marilor
Huniazi tot atâta ca pe basmul care îl face pe Huniade al nostru copil din flori
al re-„lui Si..,ismund sau nepot al Corvinilor (nu mă refer la naţia acestora, ci
num~i la familie) Şi am curajul să o spun deschis, în faţa lumii, că inscripţia
ace,.tui portret nu este altceva decât lucrul de mână şi opera unui escroc şi falsificat0r (falsaria) din timpurile mai recente. Ari;rumentele cu care îmi întăresc
acea<;~ă afirm'lţie le fac acum publice şi îl invit pe domnul Szilagyi F. şi pe
oricare .r.i\ aducă altele mai puternice în sprijinul pretinsei origini secuieşti a
marcl.•1i Ioan de Hunedoara, la care eu îmi voi pleca fruntea şi îl voi ceda pe
Hun·<Yle al nristru m1ţ.iunii secuieşti. Ergo ad rem22.
1 Falsitatea acestui portret şi a inscripţiei lui, ca şi situaţia de operă a
mâinii ~i minţii unui escroc din timpurile mai apropiate se trădează prin inscripţia îmăşi, căci C\colo scrie: ad similitudinem2a. Aşadar şi după această inscripţie
nu est~ vorba de portretul autentic al Elisabetei Szilagyi, ci doar de o imitaţie,
căci în caz contrar trebuia să scrie după cum se poate vedea fn toate portretele
vechi - : vera effigies24 sau mai degrabă numai „Elisabetha Szilagyi" etc. Autorul a rus acel „ad similitudinem" deoarece acest mână-vicleană se temea şi putea
să se ten.mă ca nu cumva chipul adevărat al soţiei marelui erou să existe cu adevărat pe und-cva (ceea ce cu adevărat se putea întâmpla) şi comparându-I cu al
său, să i se dea pe faţă înşelătoria.
2. Falsitatea inscripţiei acestui portret o trădează şi literele însele cu care ea
-este însăilată. Acest chip (dacă el este cu adevărat al Elisabetei Szilagyi) n-a fost

!Ioc non obstante 20 , cum
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·-----------·------------------făcut pentru cei care au trăit şi care au cunoscut înfăţişarea soţiei marelui
Huniade. ci pentru posteritate şi pentru urmaşii târzii. De ce ar fi fost nevoie ca
inscripţia acestui portret adică numele vestitei soţii a unui vestit erou, să fie
ascunse de urmaşi în ceaţa unor litere ilizibile ca nişte hieroglife? Adică, dacă
scopul gravorului era acela de a face cunoscut urmaşilor chipul adevărat al Elisabetei Szilagyi, soţia lui Ioan de Hunedoara, n-ar fi corespuns mai bine formele de litere romane săpate curat şi citibile de oricine, pe care artiştii italieni
le-au folosit la toate inscripţiile în limba latină? Aşadar şi forma acestor litere
nu este altceva decât treaba unei mâini viclene care imită lucrurile vechi. Eu
până acum n-am văzut originalul portretului pe care domnul Szilâgyi F. îl dă l:n
reproducere. Dar dacă reproducerea este atât de asemănătoare cu originalul cum
seamănă între sine banii sau alte obiecte turnate în aceeaşi formă, atunci privea<că oricine fără părtinire şi va observa imediat că portretul şi inscripţia sunt
-0pera a doi meşteri diferiţi, fiindcă literele inscripţiei poartă pe frunte stigmatul
mâinii cârpace.
Imbrăcămintea acestui portret. dar mai ales ornamentaţia capului, nu e~te ungurească, ci mai degrabă nemţească sau veche italiană, aşa cum se pot convinge mai
bine toţi cei care au văzut pictată îmbrăcămintea veche a femeilor ma~hiare sau
chipuri de femei de demult. Presupun aşadar că portretul în cauză este o lucrare
veche, însă nu este chipul Elisabetei Szilagyi, soţia lui Ioan de Hunedoara. Dar
inscripţia o socotesc un fals şi o cârpeală de mână mult mai recentă.
Afirmaţiei mele îi vine în sprijin şi inscripţia de pe piatra funerară a marelui nostru erou Ioan de Hunedoara. Asa cum odinioară în titulatura oamenilor
mari era trecut adevăratul nume de familie, tot astfel era el săpat cu mare grijă
in pietrele funerare. Cine ne-a lăsat nouă vreo mărturie scrisă - si slavă Domnului că sunt multe! din câţi au văzut piatra funerară a lui Ioan de Hunedoara şi
i-au citit inscripţia că acolo ar fi fost scris „Joannes Zekely de Hunyad"? Oare
.cunoştea mai bine autorul portretului, italianul Venetus, numele lui Huniade decât
oame;iii casei, rudele şi prietenii?
Dar inscripţia acestui portret este contrazisă si de sirul istoricilor rnarrhiari si
germani, trăitori pe acele vremuri sau mai recenţi, care într-un glas n' numesc
pe Huniade al nostru cu un singur nume şi dintre care amintesc doar câţiva atât
noi cât şi din acea vreme.
'
a) Vestitul şi învăţatul Fessler în Ungarische Gemălde, 5 B., S. 14 scrie astfel:
„Joannes Corvinus, aus einem alten, ober verarmten Geschlechte in der Walachei-

eutspros~en"25.

b) Vincze K.âroly în Nemzeti Plutarchus, Pesta, 1815, pag. 35 astfel scrie:
„Ioan Corvin, pe care dealtminteri îl chema Huniade (asadar nu Zeke!) s-a născut
în satul Corbu din Ardeal la 1402 tatăl său a fost Buto un român nobil (asadar
nu secui)"2G,
'
'
·
I . c) P. Nagy în Hist. pragm. Hung„ tom. II, pai:r. 145 îl numeşte tot astfel pe
Hunrnrle al nostru: „Joannes Hunyadi (aşadar nu Zeke!) modicae fortunae Valacho
patre Butho (aşadar nu din tată secui) in vico Corvino natus"27.
d) Gebhardi în Weltgeschichte, 2, Band, 34 Buch, 50 Seite spune astfel:
„Geor" (mai degrabă Johann) von Hunyad ein sehr beruhmter Mann ... war ein
siebenburgischer Walache von niedriger Herkunft, aber von sehr grossen Gamen"2B.
e) Benko în Trans„ L. 4°, C4, nr. 12 îl numeşte pe marele nostru erou astfel:
„Joannes de Hunyad, sive Corvinus (quod Corvum, renti suae coimominem in
insi1m;.bus habuerit) aliis Huniades, Laonico Choniates, Turcis, apud Ler>ndavium,
Jancu~ (oare nu era aci locul cel rnai potrivit. dacă el s-ar fi numit şi Szekely, să
se fi scris: „Hun"aris vero Zechel"?) fuit Buthiseu Buthonis cujusdam Bojerii, hoc
est Nobili Valachi filius"~ 9 .
f) Thuroczi, Cron. Hung„ L. 4, C. 30 aşa spune: „Erat tune in Regno miles
magnanimus nobili et claro Transalpinae
gentis de gremio natus Joannes de
Hunyarl" 30 •
:) In fine Bonfinius, care a trăit pe vremea Huniazilor, a scris la curtea
regelui Matei, fiul marelui Huniade, cunoscând chiar din gura şi din spusele regelui Matei originea Huniazilor, scrie la rândul său: „Hic enim (Joannes Hunyadi)
V alac ho patre, matre vero Graeca natus" şi mai departe, la Decad„ L. 9 astfel
spune: „Mathiae Regi, quemadmodUIIll supradictum Joannes Corvinus, pater fuit
Budi Walachi filius", aşadar nicidecum al unui secui 31 •
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atunci, Îill.potriva tuturor acestor autorităţi cont·:m:.10:-ane :;i un:i:1iF12 ~~oatr~
pcnL"'U 1Jun~nczeu! - sU stea !nscripţ.ia 2.!Jocrifă a unui portret? Int1·-J.dcv.:ir~
dac5 I--Iuni.-:dc a fost secui cu num~]e ~.i cu naţia, ~ocotea~cfi Olici:-12 do.că ~:.~ p~te:-t
o mai fTlare obrăznicie şi un curaj mai nebun din partea uin1i. i·,toric, c.re a
trăit la curtea ~i cu pflinea rec;elui ?.fatei şi a putut afla cle~cen•;enL:1 re~c1ui l.1,hr
din gurn acestuia sau a unor unguri de ranP,' înalt, care mai ffclll în via'.ă şi c::ire
i-au ccu10~cut el· <.proape pe 1.ati'il şi pe bunicul rc::-e!ui, cum '-<Ft cuno·;c•:t ~i
famili::i, decât s<'.i scrie despre rece că se tru:;e din r:lnrc roe~cînc:sc, t•icm;-ii în
acea perioadă t;rea în care câţ.iva ma(J'naţi unguri duc;m:rni îi reprcş-:u ele zur
obâr.,ia o:')scură, valahă? Şi clacă totu~i I3onfinius ar fi făcut acc:1·t·1. îf1rt1 tc'Tlei,
nu cumva un(',t!rii, cu deosebire binevoitorli re:::elui :il1atei. care> i-au cun'l';cu: foarte
bine pe tatăl şi pe bunicul ace•.bia, l-ar fi făct!t mincinos într--un vL:1s, spunându-i: .,:'1inţi, om obraznic, fiindcă noi l-am cunoscut b;nc pe t:'tii~ tău, care
şi-a tras obâr~i:i clin sânp-ele secuiesc, c.':ci şi numele i-a fo:;t Szekely!"?
Oare ac::>i m;:ir] m;:ignaţi ai vremii, care nu odată au fluturat în faţa ochi!~Jr
re;;elui Matei originea sa valahă şi care, clupf'i Gebhardi, 2 B;:ind, 34 Buch, ::O
!sic] Seite, cled~rau astfel: „Diese Ma::maten kamen beide darin uberin, dass es
schimpflicll for sie, als alte versuchte Kriegs- und Staatsmănner vcm alt~n 1\del,
sei, sich unter das hoch eines noch nicht fUnfzehnjăhrigen Knabens zu biegen,
dessen rro,;wnter ein vnbekannter, vielleicht um:deler Walachc gewe·cn sei""~ •.
pot fi bănuiţi de atâta tâmpenie, obrăznicie şi iimoranţă de câtă ii crede în stare
domnul Szilăgyi F.? Putem oare să-i învinuim pe seniorii unguri cle atunci că arfi îndrăznit să-l dejosească în faţa naţiunii pe regele li/latei cu aceea ră este valah,
dacă nu era, ~i ast:i în timpul acela foarte proaspăt, când mai erau mii de oameni
care-i cunoscu~eră tatăl şi familia? Oare n-ar fi fost făcuţi mincinrn;i deîndată,
oare nu s-ar fi făcut de rusine cu aceasta?
Dar chiar dacă - dato non concesso 33 - la toţi aceştia, la Bonfinius şi la
vestiţii aristocraţi unguri, putem să ne închipuim asemenea joase însuşiri. in nici
un caz la regele Matei, care nu numai că a sprijinit învăţaţii şi ştiinţele, dRr a
fost el însuşi foarte învăţat ~i înţelept, şi nu ne imaginăm că ar fi fost in stare
de atâta prostie şi stupiditate, de care nici un copil analfabet de la ţară nu este·
in stare, încât să nu-şi cunoască tatăl obârşia proprie. Iar dacă a cunoscut-o şi a cuno<:cut-o desigur! -, să fi fost atât de laş acest rege vrednic şi brav,
încât, in vreme ce propriul său istoric şi duşmanii săi îl vorbesc a fi de neam
şi sânge valah (ceea ce duşmanii îi aruncau în faţă ca un lucru josnic şi murBonfinius să-şi tragă cuvântul înapoi, lucru care stătea în puterea sa regească?
dar), el să sufere această obrăznicie şi minciună, fără să-l oblige pe istoricul său.
Sau să nu apuce condeiul, prin nlţii ori chiar el, a'emeni lui Caesar şi Fr'deric
cel Mare, ca un iubitor de dreptate şi apărător al obârşiei şi onoarei sale, pentru
a se ridica împotriva duşmanilor săi şi a-i combate, spre a-i face de ruşine şi de·
minciună în faţa ungurilor bătrâni, care îl mai ştiau pe tatăl său şi familia sa?
Căci ce era mai uşor decât a combate imediat, in loco et momento 3 4, în acea
vreme proaspătă, afirmaţia că este valah - căci, nu-i aşa?, dacă este secul nu
mai este român -, in condiţiile când ungurii bătrâni care l-au cunoscut bine şi
pe viu pe tatăl regelui Matei şi i-au cunoscut obârşia mai trăiau încă, şi a le
spune în faţa întregii naţiuni maghiare celor câţiva magnaţi unguri care ii fluturau in ochi originea valahă: „Minţiţi, minţiţi cu neruşinare, dragii mei prieteni!
Bătrânii mei uni:ruri văd bine că acestea sunt simple minciuni, căci ei ştiu bine
că t 0 tăl meu a fost de viţă secuiască, şi chiar numele i-a fost Szekely!"? Departe
însă de a fi spus acest lucru undeva sau de a-şi fi negat originea românească, ce
l se tot reproşa pe faţă spre a-l dejosi ! Care atitudine, dacă n-ar fi fost român,
ar fi însemnat clin partea regelui nu numai o treabă păguboasă, dar şi prostie, tâmpenie. Dimpotrivă, a recunoscut totdeauna originea sa românească, a mărturisit-o
deschis, a confirmat-o. clupă cuvintele lui Bonfinius, Decad., III, L. 9: „Is (Mathias
Rex) veluti saepius a parent:bus
acceperat cum adolevisset ~e Romana gente
natum affirmabat".
Ceea ce susţine Bonfinius că Ioan Corvin de Hunedoara şi-a tras origlne:i din
vestita familie romană a Corvinilor (şi nu este imposibil ca între nenumăraţii
colonişti din Roma aduşi de împăratul Traian în Dacia să se fi aflat şi din
familia Corvinilor; ştiu bine că în Ardeal există familii româneşti cu numele
de Corvin, dintre care şi eu cunosc mai multe), acest lucru nu cutez să-l susţin
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ca real, fără vreo consemnare istorică veche. Cert este că in vremea lui Ioan de
Hunedoara şi a fiului său, regele Matei, originea curat românească a acestora era
adevăr de netăgăduit ~i de necombătut, în faţa întregii ţări şi a naţiunii ungare.
Şi fiincă acest lucru nu putea .fi tăgăduit cu nici un chip, împotriva orgolioşilor
.aristocraţi unguri care se lăudau cu vechea lor nobilitate, revendicând privilegii,
şi care se năzuiau să dejosească originea valahă a lui Huniade şi a regelui Matei,
nimic mai inteligent şi, după părerea mea, mai de efect nu se putea aduce de
către nimeni, ca faptul că din vestita şi antica familie romană a Corvinilor işi
trage obâqia şi marele nostru Huniade, familie cu care nu putea rivaliza nici
intru vechime, nici întru strălucirea faptelor vreo familie de magnaţi unguri, şi
astfel s-a subliniat şi prin vechimea şi strălucirea familiei dreptul lui Matei la
tronul regesc. Iată aşadar cum stă treaba cu numele secuiesc al marelui Huniade,
si tot atâta credit trebuie acordat şi inscripţiei apocrife din portretul Elisabetei
Szilăgyi.

Domnul Szilâgyi F. face trimitere la Czuczor, care - spune - aminteşte de
asemenea nationalitatea secuiască a lui Ioan de Hunedoara. Eu n-am văzut lucrarea în cauză a lui Czuczor 35, dar dacă este adevărat că Czuczor înţelege sub
acest nume nu pe vreun alt Hunyadi Zekel Janos, ci tocmai pe Ioan Corvin,
atunci afirmaţia sa nouă, care se bate cap în cap cu lăsământul scriitorilor contem•Jorani sau vechi, n•.1 poate avea nici o putere sau greutate. Dacă însă Czuczor
aminteşte numai de Joannes Zechel de Hunyad, sau Zekel, sau Szekely (ceea
ce este acelaşi lucru). atunci el are dreptate, căci a existat într-adevăr un Zeke!
,Jcinos de Hunyad. respectiv Joannes Minor de Hunyad, căci despre acesta aminte)tc şi Thuroczi, C. 48 3G. Dar că unul a fost marele Ioan Corvin de Hunedoara
~i cu totul altcineva Joannes Zekel de Hunyad, o dovedeşte fără putinţă de contrazicere existenţa până astăzi în catedrala romano-catolică din Alba Iulia, in
comitatul Alba rlin Ardeal, a două morminte separate
pentru fiecare, pentru
marele Huniade şi pentru Hunyadi cel mic. A se vedea Schematismus Venerabilis
Cleri Vioecesis Transsilraniensis pro anno a Christo Nato 1840, p. 103 31 •
rar să concedem domnului Szilâgyi F. şi aceea că, pe lângă inscripţia acelui
portret. Czuczor ~i Dumnezeu mai ştie cine l-ar fi numit chiar pe Ioan Corvin de
Hunedoara al nostru astfel: „Joannes Zekel de Hunyad". Oare se poate susţine
<lin aceasta, tamquam ct ripodc, că dacă ei l-au numit Szekely sau Zechel a fost
neapărat de origine secuiască? Oare nu ştie domnul Szilagyi şi dacă până
acum n-a stiut-o i-o confirm eu cu această ocazie --r că la români, ca si la
romanii din. vPch'ime, rar se întâmplă ca pe lângă numele de botez şi de familie să nu existe adăug-at şi un al treilea adjectiv? Şi aşa cum romanii î~i botezau oamenii Marcus Tullius Cicero etc., tot astfel şi românii spun Ioan Corvin
Secuiul sau Petru Todea Ungurul, ceea ce nu înseamnă decât că aceşti români
au căpătat în timpul existenţei lor şi adjectivele de „Secuiul" şi „Ungurul". Şi
·oare există vreo naţiune unde să nu se poarte nume de familie sau cognomene
străine? Există: chiar o familie nobilă românească numită „Szekely", aşa cum
.există şi familia nobilă „Ungur". Oare pur şi simplu pentru acest fapt pot fi
.ace~t!a numiţi unguri sau secui? Iar că şi acest „Joannes Minor Zechel de Hunyad",
despre care am pomenit mai sus, a fost român. o pot deduce nu doar din faptul
că Thur6czi la locul amintit zice despre el că este rudenie cu Ioan Corvin de
Hunedoara, ci mai degrabă din aceea că şi mai demult au existat în Ardeal familii
vestite de nobili români cu numele de „Szekely" sau „Zechel". Din puternica
familie românească Zechel a fost şi acel Zechel care la 1448 a condus detaşa
mentul de români în războiul ungurilor contra sultanului Murad. Luptându-se în
linia întâi, a fost primul dintre generalii care şi-au dat viaţa pentru patrie (Bonfinius, Decad., III, L. 7). Din această familie s-a ridicat la ranguri înalte sub principele ardelean Apafi Mihâly, ca român recunoscut Szekely Laszlo (vezi manuscrisul lui Cserei Mihaly). Şi apoi câte asemenea familii nobile române se ascund în
sânul naţiunii ungare, de urmele cărora abia putem da, căci subiectivismul scriitorilor noştri nu le-a consemnat originea? In plus, unii dintre aceşti nobili se
jenează de originea lor românească sau o ascund cu orice preţ ori o ţin în întuneric, cu alte cuvinte - ca să fim sinceri - şi-o neagă. Apoi câţiva scriitori rău
intenţionaţi se străduiesc per fas et nefasas să ni-i ne!l"e. să ni-i ia, crezând că
din sânul naţiunii române, ca din Nazaret, nu poate să iasă nimic mare şi bun.
1n rândul acestora avem norocul a-l recunoaşte şi pe domnul Szilagyi F., acum în
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secolul al XIX-iea, în numărul 14 din 19 februarie a anului trecut al gazetei
„Hon es kulflild", cu cuvintele sale: „Cine ar fi putut să creadă că Huniade în
sufletul său, în simţirile sale, în toate faptele sale, în vinele sale prin definiţie
curat ungureşti, putea să curgă sânge valah sau străin?" [sic]
Poate că domnul Szil{1gyi F. are despre români părerea pe care o aveau unii
mai demult despre sarazini, că pe aceştia Dumnezeu nu i-a creat din acelaşi aluat
cu albii, s.:tu urmează metoda vechilor greci de a dispreţui toate celelalte neamuri, entuziasmfmdu-se numai in faţa celebrităţilor propriei naţii, numai în rândul. acesteia găsind un Leonida, un Miltiade, un Temistocle, numai acolo descoe_erind cele şapte virtuţi.
Vreau să-l conving cu date istorice pe domnul Szilagyi F. că îndoiala domniei sc;le exprimată în întrebarea de mai sus, dacă a putut curge în vinele lui
Ioan de Hunedoara sânge românesc sau străin este neîntemeiată. Departe însă de
mine intenţia ca prin aceasta să vreau a micşora vitejia naţiunii ungare marea
bărbăţie în lupte sau alte virtuţi ale acesteia, să doresc a lua ceva din strălu
cirea ei sau s;i o consider inferioară altor naţiuni, ori naţiunii mele. Vreau doar
să curăţ, să luminez cu date istorice de toată murdăria şi întunericul, ononrea
naţiunii mele ~i capacitatea ei de mari fapte şi virtuţi, denigrate prin respectiva
întrebare.
Toate acestea pot fi spuse şi de către alte naţiuni, care chiar dncă n-au
întrecut prin curaj. vitejie, prin ştiinţa armelor şi prin biruinţele în faţa inamicului
pe eroii unguri, dar în orice caz i-au concurat pe aceştia, întotdeauna. Eu însă
nu am nici o treabă cu aceste naţiuni, ci vreau numai să apăr onoarea nal„iunii
mele dispreţuite. Căci dacă vreo naţiune se poate lăuda pe bună dreptate cu
eroii săi - şi acum este un timp în care ne lăudăm cu eroii de orice naţie - ,
la fel şi romunii pot pune în fruntea tuturor pe neasemuiţii lor eroi, pe marii
romani, ai căror nepoţi suntem noi, românii, chiar şi după domnul Szilagyi. Dar
eu evoc aici numai pe românii din Dacia şi Mysia şi spun că dacă ungurii au
avut un Attila, c.'.lre a înspăimântat şi a umilit împărăţiile apusului şi răsări
tului, apoi au avut şi românii un Petru, un Atanas [sic], care cu mult mai neînsemnatele lor forţe româneşti au umilit şi au băgat în spaimă de moarte acelaşi
imperiu al răsăritului, l-au ucis în luptă pe Balduin, împăratul Constantinopolului
şi s-au împotrivit cu fruntea sus cumplitelor şi înspăimântătoarelor armate cruciate (Nicetas Choniates, in lsaco Angelo, L. 1°) 3 '.
Din aceeaşi stirpe românească au fost şi cei care au repurtat biruinţe stră
lucite în sângeroasele lupte de la 1330 şi 1415, când regii Karoly şi Zsigmond
cu ungurii lor i-au atacat fără vreun motiv (Bonfin., Decad. na, L. 9 şi 10; Benko,
Politic. Trans., pag. 153, n. 10 şi pag. 146, n. 10). Şi, mai departe, din aceeaşi
stirpe românească au fost şi aceia despre care un istoric polonez, Orichovius.
Annal., L. 5 ad annum 1552 scrie: „Aceştia (adică românii din Moldova) după
natura, obiceiurile şi limba lor, nu prea se deosebesc de italieni, sunt oameni
cruzi şi viteji şi nu există neam care, deşi cu o ţară atât de mică, prin vrednicie şi vitejie să fie în stare a face faţă la atâţia vecini duşmani, a fi cu aceştia
mereu pe picior de război sau, atacat fiind, a se apăra mai bine. Sunt atât de
viteji;. încfit s-nu războit de multe ori cu toţi duşmanii din toate părţile în
acela~i timp, ~i au şi învins, căci de pildă Ştefan, care a domnit în vremurile
noastre în Dacia, i-a bătut într-o sinţrură vară, în lupte grele, pe sultanul Baiazid
al turcilor şi pe regii Matei al Ungariei şi Albert al Poloniei" 40 . De aici se vede
aşadar că şi în vinele românilor (în care clocoteşte încă sângele roman) curge
din belşug un sânge tot atât de nobil şi de măreţ ca în vinele oricărei naţiuni,
aşadar nici din acest lucru nu poate scoate domnul Szilagyi F. vreo îndoială credibilă că marele Huniade nu putea fi român, pentru că era viteaz, îndrăzneţ şi
mărinimos. Invidie, născocire şi dispreţ este tot ceea ce încearcă să-l rupă, să-l
revendice pe marele Huniade de la sânul românesc. Căci în afara marelui Huniade,
naţia română a dat scumpei noastre patrii din sânirele său şi alţi bărbaţi mari şi
folositori, fie în ramura civilă, fie în cea ecleziastică, a căror înşiruire nu-şi are
locul aici, dar dintre care amintesc totuşi şi aici pe câţiva. Din ramura politică
pe Getzi, pe vestitul guvernator Getzil1, ai cărui urmaşi trăiesc şi astăzi în Chioar
şi în comitatul Solnocul Exterior şi deţin ereditar domenii frumoase, apoi pe
baronul J6sika etc., etc. Din ramura ecleziastică pe Vitez 42, episcopul de Oradea,
care l-a ajutat pe regele Matei să urce pe tron şi a cărui ramură nobilă româ-
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nească există şi astăzi, şi pe Nicolaus Olahus, arhiepiscopul de Esztergom. Şi
câţi din aceştia aş mai putea arăta dacă nu m-ar opri ceva, un ceva foarte gingaş. îngăduiască-mi domnul Szilagyi să dăm uitării vechea soartă a neamului
românesc, vicisitudinile întunecate care au despuiat naţiunea noastră românească
de floarea aristocraţiei sale, şi cu ea împreună de toate drepturile avute intre
celelalte naţiuni, aducându-ne în starea de astăzi. Dar deie-mi voie ~ă amintesc doar că mai demult în patria noastră raporturile dintre unguri şi români au
fost ele la eg;:il la ei;al, la fel ca şi însufleţirea pentru patria comună, aşadar nici
istoricii noştri n-au găsit de cuviinţă să specifice, atunci când a fost vorba de
marii oameni ai patriei, că cutare a fost român sau cutare ungur. Această specificare ~i deosebire o aduce înainte numai invidia, în cazul lui Ioan de Hunedoara
ca si în al lui Majlath, seniorul şi căpitanul Făgăraşului, al baronului J6sika şi
al ctitor mari bărbaţi ai patriei. Şi de parcă invidia n-ar fi fost de ajuns, restul
marii nobilimi române a căzut în uitare, din lipsa consemnărilor naţionale, iar

mai târziu, când s-a format Unio Trium Nationum, la locul 1 s-a notat numai
nobilimea, fără numele de român sau ungur, căci nobilii erau una şi nu exista
nevoia de a-i deosebi, !a al 2-lea secuii si la al 3-lea cei din Pământul Săsesc ca
fiind naţiuni regnicolare. Mai târziu însă nobilii au strecurat în locul primei
n.:iţiuni reg-nicolare cuvântul „unguri" şi astfel marea nobilime a românilor şi-a
pieoctut obârşia în uitare şi ignoranţă, încât astăzi abia ici-colo mai dăm de câte o
familie aristocrată de origine românească.
Fie aşadar de ajuns cu această ocazie a preciza doar atât, că naţiunea română,
precum în timpurile vechi astfel şi în cele mai noi, după cum întăreşte acest
lucru viaţa de zi cu zi, a ştiut să dea întotdeauna patriei din sânul său bărbaţi
mari şi providenţiali şi că românul, printr-o educaţie potrivită şi in împrejurări
favorabile, nu este mai prejos de unguri sau de alte naţiuni în artele politice
'>i militare .~au în diferite mestesU!!'Uri. La fel ca întotdeauna, în vinele acestuia
clocote0te şi astăzi nobilul sânire· fierbinte de roman, însetat de fericirea patriei.
Iar la întrebarea de ce românii au decăzut atâta în ultimele secole, din cauza
vitregiei timpurilor, răspund cu aceste versuri ale lui Ovidiu din L. 4 de Ponto,
-epist. 3°:
Quid fuerat Magno majus? tamen ille rogavit
Submissa fugiens voce clientis opem.
Cuique vira totus terr2rum paruit orbis,
Indigus effectus omnibus ipse magis.
lile Jugurthino clarus Cimbroque triumpho,
Quo victrix toties Consule Roma fuit;
In coeno latuit Marius, cannaque palustri:
Pertulit et tanto multa pudenda viro.
Ludit in humanis divina potentia rebus:
Et certam praesens vix habere hora fidem 13 •

ALEXANDRU STERCA

ŞULUŢIU

IN DEFENDlNG OF IANCU OF
HUNEDOARA
(Summary)

This article circulates a polemic from the very beginning of modern Romanian historiography. Its author, Alexandru Sterca Şuluţiu was a clergy extremely
1nterested in history wbo used to be Vicar-General for the Blaj Romanian Byzantine-Catolic rite bishops when he wrote that text. His residence used to be in
Şimleu Silvaniei in a county called Partium from Transilvania. This Romanian
clcrgy started in 1813 a serious polemic with the Hungarian historian Szilâgyi
Ferenc. The object was the ethnical origine of Iancu of Hunedoara. At that
moment it was well-known on the basis of historical facts that the great hero
<Jf the Middle Ages was of Romanian origine. But the romantic Hungarian histo-
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riography from a well-known sense of exairerated nationalism tried to dispute thi~
origine. In IBH Szilagyi f'erenc published an ivory copy of a female portrait
accompanied by an inscription. Szilagyi Ferenc concluded from that inscription
that Iancu of Hunedoara was a Szekely (Hungarian) and not a Homanian. His
statements were extremely vexing for the Homanians and Alexandru Sterca
Şuluţiu answered that offence in the text that is now first published. It was
written in Hungarian because Alexandru Sterca Şuluţiu was arguing with a Hungarian. We publish now the Hungarian text and the first Homanian translation.
Alexandru Stcrca Şuluţiu actually sought in it the bases Szilagyi•s theory of
the Hungarian (Szekely) origine of Iancu of Hunedoara. He remarked that portrait
\";a; a late counterfeit and the inscription an even Iater one. One cannot prove
anything using counterfoits. On the contrary our historian provec! that Iancu of
Hunedoara was Romanian. His son, the king Mathias Corvinus, openly recognized
this origine. And this proof was also strenghtened by using informations, provided
by ancient Hungarian historians like Thurâczi and Bonfinius from where even
the German historians I. A. Fesskr and L. A. Gebhardi had tnken this information. The objectivity ancl logic of the Romanian historian his recent documeniation, made him the winner of this historical polemic. Although reduced in ~ize
his 1843 work was a very important Romanian document. To check the truth
about the ivory portrait that Szilagyi Perene talked, stating it was of Iancu de
Hunedoara's wife we .'.lsked a Hungarian art historian that lives in Cluj (Romania).
He is Kov<ics Andrăs, a specialist in Transilvanian gotic. His conclusions confirm that of Alexandru Sterca Şuluţiu's. That wasn't the portrait of Iancu of
Hunedoara's wife antl the inscription was counterfeited around the year 1835. So·
this is the confirmation of the Romanian historian's statement.
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