
RABONBÁNOK ÉS GYULÁK

élő történelem

A krónika szerint a (fő)rabonbán választott 
tisztségviselő, aki egyházi és világi téren 
egyaránt vezeti a székelyeket: 

Robonban a máramarosi 
románoknál

Azok, akik a Csíki Székely Krónikát ha-
misítványnak tartják, az abban előforduló 
rabonbán méltóságnevet is kitalációnak ve-
szik, mivel a rabonbán méltóságnév sehol 
máshol nem fordul elő. De vajon így van-e?

1940-ben a máramarosi Alexandru 
Filipaşcu történész (1902–1952) írja a 
Romoniță Robonban  című balladáról a 
következőket: „a régi hercegek, vezetők 

(duci) emléke robonban néven maradt 
meg a máramarosi legendákban. Ezek-
ben ma is hosszú énekekben dicsérik Ro-
moniţă Robonban vitézt”.1

A romoniţă szó jelentése ’kamilla’, a 
robonban pedig a románban nem jelent 
semmit. Filipaşcu szövegéből kiderül, a 
monda akkor, 1940-ben nagyon is él, amit 
minden további nélkül tényként fogadha-
tunk el, hisz a szerző csak tudja, mit hal-
lott gyermekkorában.

1944-ben Ion Țuțuianu (akiről nem si-
került megtudnom semmit) szintén szö-
vegközlés nélkül beszél azon máramarosi 
mondákról, melyek szerint „ezt a földet a 
sárkányoktól és óriásoktól hódították el a 
régi vlah robombánok, akiket a tündérek 
segítettek. A robombánok nevei is fenn-

maradtak. (…) A robombánok korszakát, 
akiket a máramarosi hagyomány Roman 
Robomban és Romaniţă Robomban néven 
őrzött meg, a teutonok kora követte.”2

A monda egy változata 1985-ben lát nyom-
dafestéket, miután 1950-ben gyűjtötte az 
akkor 40 éves Ion Smicală nevű adatközlőtől 
az egyik legmegbízhatóbb máramarosi nép-
rajzos, Petre Lenghel-Izanu (1908–1979). 
A Roza Rozalina (Rozavlea község legen-
dája) címmel megjelentetett szöveg szerint 
óriások lakják be Máramarost, de közeledik 
idejüknek a vége. Roza Rozalina, az óriás-
lány szerelmes lesz Toader Rombonbanba, a 
kisemberbe. Férjül veszi, ő kisebb lesz, Rom-
bonban pedig nagyobb, e különös pár leszár-
mazottjai Rozavlea falu lakói.3

2005-ben jelenik meg a Memoria Eth-
nologica folyóiratban egy újabb gy űjtés, a 
Cingălău vára (Cetatea Cingălăului), eb-
ben Rozalia, az óriáslány a karddal, lóháton 
megjelenő, Romoniță Robonban (Romom-
ban, Romonban), a kisemberek vezetője fér-
je lesz. A főhős így mutatkozik be a lánynak:  
„Io-s Romombanu Robonban, Romoniță 
Romonban” („Én Robonbán romombán 
vagyok, Romoniță Romonbán”).5 A mondát 
Pamfi l Bilțiu közli Titus Bilțiu-Dăncuș nép-
rajzos (1902–1981) hagyatékából. Egy 2018-
ban megjelent tanulmány viszont a gy űjtést 
Ion Bilțiu-Dăncuș (1892–1952) máramarosi 
román néprajzosnak, erősen nacionalista 
politikusnak tulajdonítja, Titus testvérének.6

Ion vagy Titus Bil țiu-Dăncușnak any-
nyira megtetszett a történet, hogy abból 
írt egy kiseposzt is saját név alatt, amely-
ben a mondát beilleszti a román kontinu-
itáselméletbe, a főhőst pedig a dákok és a 
rómaiak leszármazottjának teszi meg:

„Én vagyok Torda Robonbán,
népem a római és dák!
Rómából jöttem korábban
Trajánusz bátyámmal” 7

Becsületére legyen mondva, a szerző 
mindvégig világossá teszi, hogy a kise-
poszt ő írta, és nem eredeti népköltészet-
tel van dolgunk. A szöveg csak 2004-ben 
jelent meg nyomtatásban.

Ion Bilțiu-Dăncuș kéziratban maradt 
hagyatékában található egy Romomban 
și Robonban, epopee a Neamului Româ-
nesc în 12 cânturi című eposz is,8 amely 
mai napig nem jelent meg nyomtatásban, 
és nem is láttam.

Semmi kapcsolat a székelyekkel

Nyilván a kérdés az, hogy valóban népi 
eredetű-e a robonban, robomban stb. ha-
gyomány, vagy pedig felülr ől, netán ép-

pen a Csíki Székely Krónikából szivárgott 
be a máramarosi román folklórba.

Alexandru Filipașcu szerint 1940-ben 
közszájon forog Romoniță Robonban mon-
dája, viszont, fi gyelem, nem a dákokra és 
rómaiakra utaló, a kontinuitás eszméjét 
illusztráló, a Bilțiu-Dăncuș testvérek vala-
melyike által írt műeposz. Ez egyértelmű-
en azt mutatja, hogy előbb volt a monda, 
és utólag jött annak irodalmi, 2004-ben 
kiadott feldolgozása. Nehezen képzelhető 
el ugyanis, hogy a két világháború közti, 
erősen nacionalista időkben pontosan azt a 
variánst ne kapták volna fel, amely a román 
nemzeti narratívát er ősíti. Nem, szeren-
csére a műeposz az asztalfi ókban maradt, 
így nem keveredett az eredeti formával. A 
gyűjtés idején, a két világháború között 
hathatott-e a Csíki Székely Krónika a ro-
bonban-mondákra? Semmiképp, mivel az 
akkori magyarellenes légkörben kizárt-
nak tartom, hogy a székely vagy magyar 
mitológia bármely elemét átvették volna.

Korábban, a 19. században a Csíki Szé-
kely Krónika megtermékenyíthette-e a má-
ramarosi román folklórt? Nehezen tudom 
elképzelni, de tegyük fel, hogy igen. Akkor 
viszont a krónikának más elemét is fel kel-
lene fedeznünk a mondában. Ám semmi 
ilyen nincs, csupán annyi a közös a székely 
krónikában és a román mondában, hogy 
a rabonbán egy vezető. Úgy gondolom, ez 
alapján ki lehet jelenteni: egyik a másiktól 
teljesen független alkotás. 

Mivel két független forrás szól róluk: 
a rabonbánok léteztek.

Gyula méltóságnév

A krónika leírja azt is, hogy a f őrabonbán 
alatt állottak a hat nemzetség nagy rabon-
bánjai, kik hadi és polgári főnökök, és a 
hat gyula, kik a nemzetségek bírái voltak.

Azért érdekes számunkra e gyula méltó-
ságnév, mert a magyar forrásokban a Gyula 
csak személynévként jelenik meg, tisztség-
névként nem, mint ahogy a B. Szabó János, 
Sudár Balázs szerzőpáros megállapítja: „a 
honfoglalás korában és az Árpád-korban 
jól beágyazott névről van szó, amely azon-
ban mindig személynévként kerül elénk.” 

Ugyanakkor „az egyetlen kivételt A biro-
dalom kormányzásáról című munka 
jelenti a 10. század közepén, amelyben az 
szerepel, hogy a gyula (gilasz) méltóság- és 
nem személynév… Ez az adat azonban – 
több évszázadnyi kutatás után – pillanat-
nyilag még mindig önmagában áll.”9

Nono, elég lenne megválni attól az előí-
télettől, hogy a Csíki Székely Krónika ha-
misítvány, és máris lenne egy második 
adatunk is a gyula méltóságnévre. Kötve hi-
szem ugyanis, hogy pontosan A birodalom 
kormányzásáról szóló bizánci munka ezen 
részét koppantották volna le a székelyek 
akár 1533-ban, mikor írták, akár a 18. szá-
zadban, amikor hamisították azt…

Rozavlea (magyarul Rozávlya) községben évente megrendezik az óriáslányra, Roza Rozalinára emlékező fesztivált

Alexandru Filipaşcu történész (1902–1952), aki elsőként 

szól a máramarosi robonbánokról, Főműve a Máramaros 

története. Politikai fogolyként a Duna–Fekete-tenger-csa-

tornánál, munkaszolgálaton lelte halálát

Fo
rr

ás
: 

vi
si

tm
ar

am
ur

es
.ro

 

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2021. január

CSÍKI SZÉKELY KRÓNIKA 

Sántha Attila

– a Csíki Székely Krónika két tisztségnevéről –

2013-ban jelent meg a Csíki Székely Krónikáról szóló tanulmányom a 
csíkszeredai Székelyföld folyóiratban, amelyben arra a következtetésre 
jutottam elsősorban fi lológiai érvek alapján, hogy azt nem hamisították 
1796-ban, hanem kizárólag 1533-ban írhatták, mint ahogy maga is állítja. 
Azóta is foglalkozom e szöveggel – most két, abban el őforduló tisztség-
névvel kapcsolatban jövök új elemekkel.

13

Egy 1533-ban született kompiláció, amely a székelyek tör-
ténetét írja le Attila birodalmának felbomlásától 1500-ig. 
Legrégibb fennmaradt latin nyelvű példánya 1789-ből, leg-
régibb magyar fordítás-példánya 1776-ból való. Attilától a 
magyarok 888-as bejöveteléig csupán a székely vezetők 
névsorát nyújtja, a lista első fele görög, második fele latin 
betűs. Azt a székely hagyományt adja vissza, mely szerint a 
székelyek első vezére Aladár, ugyanezt állítja a Tarihi Üngü-

rüsz nevű török nyelvű krónika, amit csak 1983-ban adtak 
ki. A Dacia Alpestris nevű helyen (Havasalföldön és Moldvá-
ban) laknak. A székelyek a 10-12. század között költöznek át 
a Hét Erdők Földjére (amely a mai Székelyföldnek és Király-
földnek felel meg), először csak a főemberek, aztán a köz-
nép is. Részletesen ismerteti a székelyek törvénykezését, 
történetét, 1200-tól kezdve azonban a krónika egyre inkább 
a Sándorok családtörténetévé csupaszul.

„Árpád idejéig egy rabanbán főigaz-
gató vezér alatt valának, kit egyezett 
akaratból választottak. Avégre, hogy 
a külső nemzetek ellen hadi vezérek 
légyen, hogy a schithák Nabou File-
imjétől az Anakhoharimtól megtalált 
szerecsendió kelyhe pohár által, mely 
változtatva, de most is megvagyon, 
egyházi és polgári törvényeket 
szolgáltasson ki, a közönség vége-
zéseit kihirdesse, azoknak általhágóit 
megbüntesse s ezek az ő lakhelyében 
előtte ketté vágattassanak.”
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