
A  székelyek jogait és kötelezettségeit rögzítő Mohács 
előtti források közül az egyik legjelentősebb -  de 
mindenképpen a legbeszédesebb -  II. Ulászlónak a 

Budán. 1499-ben, Szent Margit vértanú napján (július 
13-án) kelt kiváltságlevele.1 Kibocsátására minden bi
zonnyal az indította a királyt, hogy a számottevő katonai 
erőt képviselő, de a XV. század második felétől szinte 
folytonosan forrongásban lévő székelységet megnyug
tassa, bizalmát, hűségét megerősítse, és vélhetőleg az a 
szolgálatuk is, amit legutóbb, 1494— 1495-ben Drágffy 
Bertalan vajda vezérletével a lázadó Újlaki Lőrinc herceg 
leverésével teljesítettek.

II. Ulászló, ahogy az oklevél bevezetője tudatja, 
azokat a „pro parte et in personis [...] fidelium ági Huni 
virorum universorum trium generum Siculorum [...] 
praesentati articuli," vagyis a székelyek három neme 
összes derék fiai részéről és nevében bemutatott cikke
lyeket fogadta el és erősítette meg, amelyek, -  a szoká
sos anakronizmussal -  úgymond a régi király elődöktől 
bírt szabadságokat és ősi szokásokat: a katonáskodás, 
valamint a királyt nevezetes alkalmakkor illető ököradó 
beszedésének módját, a székelyek ispánjának járó tar
tozás, ajándék teljesítését, és a bíráskodás rendjét tartal
mazták.

A kiváltságlevél első hat cikkelye a katonáskodással 
kapcsolatos szabályokat rögzíti elsőként a különféle 
vidékekre: Moldvába, Havasalföldre, a nyugati, illetve 
északi részekbe indítandó hadjáratok esetén elvárt 
fejenkénti, illetve meghatározott létszámú kontingens 
kiállításával teljesítendő katonai szolgálat rendjének 
meghatározásával. Figyelemre méltó, hogy a hadba 
vonulási szabályok, ott, ahol nem a király által szemé
lyesen vezetett expedíciókról rendelkeznek, minden eset
ben „personalis regiae maiestatis praesentia," azaz a 
„királyi felség személyes jelenléte,” azaz személyes 
megbízottja, helyettese általános megjelölést használják. 
Következésképpen az expedíciós sereg vezére a király 
helyett nem feltétlenül a székelyek ispánja, vagy a vajda, 
hanem más is lehetett királyi felhatalmazás, parancs 
alapján. Ezt támasztja alá az is, hogy csak az erdélyi 
részeket ért ellenséges támadás esetén szervezendő had
járat kapcsán említi a 4. artikulus a király mellett 
vezérként a vajdát, illetve a székelyek ispánját, akiknek 
ilyenkor arra is hatalmuk volt, hogy hadba hívják a 
székelyek egész egyetemét. A székelyek ispánja ezek 
szerint -  de jure -  „csak” honvédelmi főparancsnok, és -  
ahogyan a továbbiakból kitűnik -  seregszervező katonai 
kormányzó, minthogy az ő kötelessége volt a székely 
főemberekkel együtt a székelyek sorozása és beosztása. 
Ezzel együtt a székelyek ispánja a székelyek „hadbírója” 
is, aki joghatóságát ugyancsak az előkelő székelyek 
közül maga mellé vett bírótársakkal együtt tartott 
törvényszéken gyakorolta a hadba vonulást megtagadó, 
otthon maradó, illetve szökevény székelyek ügyében 
(5.). Bár az efféle kötelességszegőkkel szemben az eljáró 
ispánnak csak büntetési és bírságolási hatalmáról beszél 
a kiváltságlevél, tehát az alkalmazandó büntetéseket nem 
határozza meg, tekintettel arra, hogy már korábban I. 
Mátyás, az 1463-ban kiadott hadfelkelési szabályzatában
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vészhelyzetben, amikor tehát II. Ulászló kiváltságlevele 
szerint maga az ispán is elrendelheti a felkelést, a legsú
lyosabb büntetéssel rendelte büntetni a gyülekezni vona- 
kodókat: „Midőn pedig a felkelés megindítását a szükség 
teszi sürgőssé, azt valamennyi széki kapitány dobokkal, 
száldobokkal és tudott, tűzhalomnak nevezett helyeken 
máglyák gyújtásával adja hírül, és aki ezekre nem 
gyülekezik, veszítse fejét, ”2 a székelyek ispánjának 
említett „hadi” törvényszéke minden bizonnyal halálbün
tetéssel is sújthatta a vétkeseket.

Az ispán által alkalmazandó, de közelebbről meg nem 
határozott büntetéssel ellentétben a kiváltságlevél 5. 
pontja a király tisztjeinek kezére már átadott székely 
seregből dezertálókra, hasonlóképpen a király seregét 
felforgatókra fővesztést és ingó vagyonuk elkobzását 
rendeli, azzal kiegészítve, hogy az elkobzott ingók a 
királyt és tisztjeit illetik.

Ezek a büntetések lényegét tekintve megegyeznek az
I. Mátyás említett hadi szabályzatában megállapítot
takkal, minthogy az a zendülőt ugyanúgy jószágvesztés
sel és amellett fővesztéssel vagy akasztással, a lázadásra 
felbujtókat pedig, akikről az 1499. évi levélben nem esik 
szó, minősített halálbüntetéssel sújtotta: „a bujtogatót 
pedig, aki másokat a felséges király úr és a drága haza 
ellen csábít, tüzes vassal égessék halálra. ”3 Ez utóbbi 
büntetés később sem merült teljesen feledésbe, amit iga
zolni látszik az, hogy az 1514-es parasztfelkelés vezérét, 
ahogy II. Ulászló német császárhoz írt levele mondja: 
„ennek a lázadásnak a szervezőjét,” Székely Dózsa 
Györgyöt -  valószínű székely származása okán -  
elsőként tüzes vassal való megkoronáztatásra ítélték.4 Ez 
pedig, okkal, arra enged következtetni, hogy az I. Mátyás 
által kiadott hadi szabályzat, a király halála után is alkal
mazásban maradt, de még inkább arra, hogy rendelkezé
sei beépültek a szokásjogba, és talán ez magyarázza, 
hogy elmaradt a székelyek ispánja mint a hadi szabályok 
megszegése ügyében eljáró bíró által kiszabható legsú
lyosabb büntetés pontos meghatározása.

Jól tükrözi a korabeli székely társadalom hatalmi, 
illetve szociális viszonyait, és különösen jól mutatja a 
székely előkelők érdekérvényesítő képességének 
hatékonyságát a kiváltságlevél 6., a hadkötelezettség 
alóli mentességről szóló cikkelye, minthogy a „fő
népeknek” sikerült kivívni és elismertetni azt a számukra_ _
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vagyoni szempontból is számottevő kedvezményt, hogy 
sem maguk, sem zsellérjeik, sem pedig a földjükön lakó 
idegenek ne tartozzanak expedíciós szolgálattal. Ezzel 
szemben, „a rendkívüli nyomorban tengődök, akik nem 
rendelkeznek három forint értékű ingó vagyonnal sem, " 
inkább csak abból a racionális megfontolásból, és nem 
holmi emberbarátságból kaptak mentességet, hogy 
szegénységük okán ténylegesen képtelenné, katonai 
szempontból használhatatlanná váltak a haza földjén 
kívüli hadakozásra. Az említetteken kívül, súlyuk és 
befolyásuk megnövekedésével magyarázhatóan, men
tességet élveztek a városok és mezővárosok székelyei is. 
A mentesség azonban nem volt korlátlan. A ked
vezményezettek a 4. cikkely honvédelmi kötelezettségről 
szóló rendelkezésének megfelelően ellenség támadása 
esetén mindannyian kötelesek voltak hadba vonulni a 
székelyek ispánja parancsára.

II. Ulászló kiváltságlevelének második tartalmi 
egységét a székelyek egyetemét terhelő ököradó, 
másképp, szép magyar szóval -  mivel a kiválasztott 
marhákat, tüzes billoggal jelölték, „sütötték” meg -  az 
„ökörsütés” (7.-10.) szabályait összegzi és a székelyek 
ispánjának hivatalba lépésekor járó ajándékról, a 
székenként, egy-egy, összesen hét ló juttatásáról ren
delkezik.

Hogy a székelyek barmokkal adóztak a királynak, ab
ból a Benedek esztergomi érsek panaszára 1256 decem
ber 16.-án kiadott királyi leveléből van elsőként tudomá
sunk, amellyel IV. Béla az elődei által adott más egyéb 
jogok mellett az esztergomi érseket és egyházát „a szé
kelyek és oláhok vidékéről aprómarhákban, marhákban 
és bánni nemű állatokban beszedendő királyi jövedelmek 
tizedében" is megerősítette, amit nem sokkal később, az 
1262 október 28.-án a Tűrje nembeli Fülöp esztergomi 
érsek kérésére kibocsátott újabb levélében ismételten el
ismert: „az oláhoktól és a székelyektől behajtandó mar
hákból és aprómarhákból kapjon ugyanez az érsek tized 
részt-"5 Ezután ez utóbbi, a IV. Béla által biztosított jo
gokat tartalmazó oklevelet I. Károly 1332-ben szóról 
szóra átírta, majd 1418-ban Zsigmond is átvette.6

Jó fél évszázaddal később I. Mátyás az 1473 december 
9.-én a Zemplén megyei Módra alatti táborban kelt, 
Mérai Magyar Balázs vajdának és székelyek ispánjának 
szóló levelében egyebek közt azt írta: „tudvalévő, hogy 
székelyeink egyáltalán nem kötelesek semmi pénzbeli 
szolgáltatásra sem nékürtk, sem embereinknek, csak ön
kéntes és nem kényszerű ajándékokra a mi és Magyaror
szág más felséges királyainak házassága és születése 
örömére, nemkülönben jövedelmeik arányában követsé
gekre, tőlük és hozzájuk, amint azt privilégium formában 
megszerkesztett levelünkből bővebben megismer
hetted.”1 Miután az 1499. évi kiváltságlevél a király 
megkoronázása, első éjszakája valamint elsőszülöttjének 
keresztelője alkalmával követeli meg az ököradót, az bi
zonyosra vehető, hogy az I. Mátyás által említett „önkén
tes” ajándék az ököradóval azonosítható. Az ököradóról, 
pontosabban az 1499-ben meghatározott ököradóról 
1473-at megelőzően semmit sem tudni. Az I. Mátyás ál- 

_tal hivatkozott kiváltságlevél is elenyészet az idők folya

mán, a régebbi források pedig efféle jeles események 
okán szedett ököradóról, nem tesznek említést. Arról 
sem maradtak hátra feljegyzések, hogy az 1256. évi ok
levélben szereplő „proventus regales, ” vagyis ama kirá
lyi jövedelmek, amelyeket az esztergomi egyház tizedjo- 
ga terhelt, akkor és azután, milyen alkalmakkor, milyen 
gyakorisággal behajtandó bevételek voltak. Ezek után azt 
megkocáztatni, hogy a proventus regales a XV. század
végéről ismert ököradóval azonos, nagy merészségnek 
tűnik. A citált források alapján csak az vehető biztosra, 
hogy a székelyek a XIII. századtól közelebbről meg nem 
határozható időközönként lábas jószágaik: ökreik, juha- 
ik, egy idő után feltételezhetően már csak ökreik bizo
nyos hányadával adóztak a királynak.

Az 1499. évi kiváltságlevélnek az ökörsütéssel kap
csolatosjelentőségét az adja, hogy a források közül ez az 
első, amelyik pontosan meghatározza annak székely
telkenként behajtandó mértékét és az ökrök kiválasztásá
nak módját. Emellett a 10. cikkelyben szó esik az 
ököradó alóli mentességről is, de a mentesítésre okot adó 
körülmények ismertetése elmarad. Ezzel kapcsolatban 
csak annyit közöl a rendelkezés, hogy a mentesség 
ellenőrzése a székelyek ispánjának, illetve a királyi meg
bízottaknak a feladata.

A kiváltságlevél harmadik tartalmi elemét az utolsó tíz 
artikulus bíráskodásra vonatkozó és azzal összefüggő 
szabályai adják. Ezek közül az első a köztörvényszékről, 
a judicium generale-ről rendelkezik. A köztörvényszéket 
a székelyek ispánja a széki előkelőkkel és esküdtekkel 
történt megegyezés szerint évente „in singulis sedibus, ” 
székenként 15 napig, illetve a szükséges ideig tartotta 
„eligendo penes se duodecim coassessores de pri- 
moribus Siculorum el aliis nobilibus ac probis 
hominibus," vagyis a székelyek előkelői és más nemesei, 
valamint kipróbált emberi közül tizenkét székülőt (széki 
esküdtet) maga mellé választva (12-13.).

A judicium generale-l tartó székelyek ispánja a széke
lyek főkormányzója, és ahogy erről már szó esett, vezére 
és főbírója volt. A király a székelyek ispánját ma
gyarországi, majd erdélyi előkelői, méltóságviselői -  de 
sohasem a székelyek -  közül nevezte ki, akiről először 
1235-ben IV. Bélának a Tűrje nembeli Dénes fia 
Dénesnek szóló adományát rögzítő levele tesz említést, 
megemlékezve arról, hogy amikor Béla még 1228-ban 
hadjáratot vezetett a bolgárok ellen, és sikertelenül ostro
molta Vidin várát, az ellenség vezére, a bolgár cár fivére, 
Sándor „etiam Bogomerium filium Zubuslay comitem et 
ductorem Siculorum c a p tiv a re t(a Ludány nembeli) 
Szoboszló fia Bogomért, a székelyek ispánját és vezérét 
is elfogta, aki előtte, még 1225-ben néhány oklevél 
záradéka szerint Béla herceg, ifjú király főpohárnoka 
volt, és akinek a bolgár hadjáratkor megesett elfo- 
gatásáról IV. Bélának az az 1244-ben kelt adományleve 
is beszámolt, amellyel néki a lengyel határ mentén fekvő 
lakatlan Zudchan földet adományozta.8

A comes Siculorum, a székelyek ispánja bírói 
hatalmát, miként a nádor (illetve a megyésispán) a ma
gyarországi és a vajda az erdélyi megyékben, bírói köz
gyűléseken gyakorolta. Ezek a bírói fórumok a



székelység egésze vagy csak egy része számára hirdetett 
gyűlések voltak. A szék számára hirdetett congregatio 
generalis-on az ispán a széki tiszteket és esküdteket vett 
maga mellé bírótársakul, ahogy ezt Nádasi Salamon fia 
Mihály ispán 1407 november 24.-én kelt oklevele 
tanúsítja, aki a Torjavásáron tartott közgyűlésében 
„unacum homine régió Magistro Andrea de Manyas, 
primipilo Ladislao fdio penye de 
Torria, Gregorio fdio Martini 
Martonfalwa judice terrestri, 
neonon duodecim personatis 
senioribus Siculorum", vagyis 
Manyas András „királyi ember
rel”, Torjai Penye fia László 
hadnaggyal. Martonfalvi Márton 
fia Gergely székbíróval, 
nemkülönben a székelyek tizen
két magas rangú esküdtjével 
együtt ítélkezett.9 Nádasi 
Salamon fia Mihály ispán egyik 
későbbi, a Maros széki széke
lyek egyeteme számára tartott 
közgyűléséről felvett 1409 
december 10,-i levele viszont 
bírótársakul csak Opnya fia 
Mihály primplilus-l és Szent- 
annai Pál fia Imre judex ter- 
restris-1 említi, mégis feltehető, 
hogy ekkor is, és más köz
törvényszékekben is szerephez 
jutottak az illető széki esküd
tek.10

Mint azt I. Mátyásnak az az 
1462 május 3.-án kelt parancsa 
igazolja, amelyben megtiltotta a 
brassói tanácsnak, hogy három 
királyi kegyelmet nyert székelyt a törvényes út megk
erülésével személyükben és birtokaikban háborgassák, a 
XV. század második felétől a székelyek ispánja által az 
egyes székeknek tartott törvényszéken nincsenek már 
széki tisztek a bírótársak között: „Ha ugyanis valakinek 
közületek az előbb mondottak okán ugyanezekkel szem
ben pere vagy keresete volna vagy lenne, azt híveink, a 
székelyeink nagyságos ispánja vagy alispánja jelenlétén 
és az említett Sepsi szék tizenkét előkelő esküdtjének 
ugyanama székén folytassák le a törvény rendjén 
ugyanezekkel szemben a nevezett erdélyi részeink 
szokásjoga szerint, és azok felöl minden őket perlőknek 
ugyanez a székelyeink ispánja vagy alispánja és az előbb 
mondott szék tizenkét előkelő esküdtje az előbb említett 
erdélyi részeink mondott szokásjoga szerint tartozzék oly 
végzéssel igazságot szolgáltatni, ahogyan azt a jog rend
je megköveteli."" Ez pedig határozottan arra utal, hogy 
a köztörvényszék a székelyek ispánja által tartott congre
gatio generális-ból fejlődött ki, és ennek az 1. Mátyás 
alatt kialakult bíróságnak a szervezetét az 1499. évi 
kiváltságlevél csak annyiban módosította, hogy az 
esküdtek között a „probi homines”-l, azaz a közszéke
lyeket is szerephez juttatta.

Az ispán törvényszéke a XV. század második felében, 
legalábbis a zabolai végzemény óta már fellebbviteli 
bíróság volt. Ennek okán a kiváltságlevél 14. artikulusa 
megtiltotta, hogy bármely ügyet „per simplicem quere- 
lam, ” vagyis „egyszerű”, ebben a kontextusban, 
közvetlen keresettel a királyhoz, illetve a székelyek 
ispánjához lehessen vinni, és egyúttal meghatározta a 

fellebbvitel rendjét, olyképpen, 
hogy in sede privata, vagyis a 
„rendes” törvényszéken, a szék 
törvényszékén kellett az ügyet 
megtárgyalni, amit először 
Udvarhely székre, ad sedem 
universalem Siculorum, tehát a 
székelyek általános törvény
székére, onnan az alispánhoz, 
majd az ispánhoz, végül a 
királyhoz lehetett fellebbezni. 
Hogy a judicium generale a 
XV. század végére fellebbezési 
bíróság lett, feltehetően azzal 
állt összefüggésben, hogy az 
ispán által tartott széki köz
gyűlésből kiszorultak a széki 
tisztek, akik egyébiránt a régtől 
fogva működő széki törvény
szék bírói voltak.

A széki törvényszék, amire 
1499. évi kiváltságlevél a sedes 
privata megjelölést használta, a 
székbíró (judex terrestrís) a 
szék főtisztje, a hadnagy (major 
exercitus, a XV. század elejétől 
használt kifejezéssel, primi- 
pilus) vagy kapitány (capita- 
neus) közösen tartott bírósága 

volt, akik mellett, legalábbis egy idő óta, ha nem is 
előbb, de a XIV. század végétől, a XV. század elejétől 
már minden bizonnyal, bírótársakként, esküdtekként az 
előkelők is közreműködtek. Majd. a XV. század 
második felében a széki esküdtek fele már a „ex com- 
munitate, ” azaz a közösségből, vagyis a közszékelyek 
sorából került ki. mint ahogy ezt a Szentgyörgyi és 
Bazini János erdélyi vajda és székelyek ispánja által 
1466 január 20.-án tartott zabolai gyűlés végzeménye 
elrendelte a Sepsi és az Orbai széknek: „miként a Kézdi 
székben tizenkét esküdtet állítottak, úgy az előbb írt 
másik két székben is válasszanak tizenkét esküdtet, 
akiknek felét az előkelőkből, felét pedig a közösségből 
állítsák ki azok minden pereskedői közti ügyek eldön
tésére és ítélésére, akik egy egész esztendő elteltéig és 
lefolyásáig maradjanak ebben a tisztségben. ”12 A zabo
lai gyűlés emellett arról is határozott, hogy a bíróságon 
a széki tiszteken kívül a királybíró is foglaljon helyet: 
„Ahol a hadnagy vagy kapitány is, nemkülönben a széki 
bíró, de egyidejűleg a mondott szék királybírója is 
legyen jelen, ” és ezzel együtt rögzítette a fellebbezés 
rendjét is: „Ha netán maguk az esküdtek tunyaságuk és
jellemgyengeségük miatt valaki ügyét nem tudnák az__
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igazság helyes rendjének megfelelően eldönteni, akkor 
az elégedetlen fél azt ezeknek a bíróságától a fellebbezés 
és a fellebbvitel útján Udvarhely székre, végre ha akar
ja a székelyek ispánjához, azután pedig eme ország
részben régtől fogva követett szokás szerint a királyi fe l
ség jelenlétére viheti,"'3 amely megállapodott és rög
zített szokáson II. Ulászló kiváltságlevele csak annyit 
módosított, hogy az alispánt is besorolta a fellebbviteli 
fórumok közé (14.).

Az alispán nem volt más, mint a székelyek ispánjának 
közege, akit az ispán nevezett ki, és a király, 
következésképpen az ispán érdekeit képviselve járt el. 
Ebből adódóan ezt a királyi, ispáni közeget eleinte homo 
regius-nak, vagyis királyi embernek nevezték a források, 
melyek közül az első ismert az a Manyasi András mester, 
aki Nádasi Salamon fia Mihály ispán 1407-ben tartott 
közgyűlésén szerepelt. Vele kapcsolatban annyit 
feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a forrást közlő Szabó 
Károly, egyébiránt nevét „Málnási”-nak értve, Manyasit 
jelölte primipilus-nak Torjai Penye fia László helyett, bár 
kétségkívül kissé szokatlan, hogy az ispán bírótársai 
nevének felsorolásában, ahogy az fent látható, a „primi- 
pilus" András mester neve után és László neve előtt áll, 
abból kiindulva, hogy a három tiszt és három név lett 
megemlítve, Manyasit kell, királyi embernek. Torjai 
Lászlót pedig hadnagynak tekinteni. A királyi ember 
elnevezést a XV. század második felében kezdi felváltani 
a jndex regius, a „királyi bíró,” vagyis a királybíró, 
illetve a vicecomes Siculorum, a székelyek alispánja 
megjelölés, és hogy ez a kettő ugyanarra a tisztségre 
vonatkozik, II. Ulászló kiváltságlevelének 16. pontja 
minden kétséget kizáróvá teszi: „vicecomites, qui appel- 
lantur iudices regis, ” vagyis az alispánok, akiket király
bíróknak neveznek.

Egyébiránt ez az artikulus határozza meg az alispánok 
alapvető feladatát, amely nem volt más, mit az ispán 
ítéleteinek végrehajtása és a neki járó bírságok behajtása, 
hozzátéve, hogy a 12. pont szerint a székelyek ispánjának 
törvényszékén kiszabott bírságok kétszeresei voltak a 
rendes, a széki törvényszéken kiszabottaknak, mely 
bírságok fele az ispánt, míg a másik fele a judicium gene
rálé esküdtjeit illette, amit a székkapitány és a széki bíró 
osztott fel köztük. Az ispánnak minden egyes székben 
volt embere, vagyis alispánja, királybírója, akinek 
mindig a székvárosban, illetve székfaluban kellett 
tartózkodnia, amit mint hivatalos személy csak az ispánt 
illető „jövedelmek” felkutatása, megtudakolása, 
beszedése végett hagyhatott el. Minthogy az alispán a 
szék központjához volt kötve, és ura parancsából járt el, 
természetes volt, hogy a judicium generale-n 
helyettesítette az ispánt, annak képében bíráskodott. 
Tekintettel arra, hogy a székelyek ispánjának számottevő 
terhet jelentett a bíráskodás, a század végén már gyako
rivá válhatott az alispáni helyettesítéssel történő szék
tartás, ha pedig figyelembe vesszük a köztörvényszék 
tartásának kiváltságlevélben megszabott rendjét, akkor 
kiderül, hogy a székelyek ispánjának törvénykezésre 
fordítandó ideje egy esztendőben a hét székben összesen

__105 napot tesz ki, ami okszerűen megkívánta a gyakori
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helyettesítést. Hogy ez nem volt új keletű dolog abból is 
kiderül, hogy az alispán is szerepel ama bírók között, aki
hez ügyet lehet fellebbezni a széki törvényszéktől. Bár a 
rend úgy szól, hogy tőle azután az ispánhoz lehet 
folyamodni, ez nem jelentette azt, hogy az alispánnak 
önálló joghatósága lett volna. Csak arról lehetett szó, 
hogy az ispánt helyettesítő alispán, királybíró ítéletével 
elégedetlen fél panaszára az ispán megvizsgálta a hozott 
ítéletet, és ha azt helytelennek találta, személyesen tartott 
széken vagy azon kívül változtatatta meg. A helyben
hagyást pedig bizonnyal nem is halasztotta újabb 
köztörvényszékére. Hogy nem volt, és nem is lehetett 
megkövetelt az alispáni ítélet felülvizsgálatához újabb 
törvényszéki eljárás, az abból is következik, hogy az 
ispán egyáltalán nem volt kötve bírótársai véleményéhez 
az ítélethozatalban, mert ebben a korszakban az ítélkezés 
joga kizárólag a bírót illette, míg a bírótársak csak 
asszisztáltak mellette.

Az alispánok vagy királybírók tehát a XV. század 
végén a rendes törvényszék működését felügyelték, gon
doskodtak az ispán ítéleteinek végrehajtásáról, behajtot
ták az uruknak járó, illetve az őket illető bírságokat, és 
helyettesítették urukat a köztörvényszéken.

II. Ulászló 1499. évi kiváltságlevelének 17-20. cikke
lyei a székelyek által megvalósított legsúlyosabb delik- 
tumokról, és az ezekkel kapcsolatos eljárásról ren
delkeztek.

A 17. artikulus a „székely nemes” saját közössége, 
illetve király elleni hűtlensége büntetését adja meg, 
anélkül azonban, hogy bármiféle utalást tenne arra, hogy 
mi tekintendő a saját közösség ellen megvalósított 
hűtlenségnek, majd azután a 19. pont mégis meghatároz 
egy hűtlenségi tényállást, mégpedig a más házának bün
tetésképpen való szétdúlását és máson halálbüntetés 
végrehajtását az ispán hozzájárulása nélkül. Ami pedig a 
büntetést illeti, a székelyek elleni hűtlenség, „csak” a 
székelység elvesztését, ezzel szemben a király elleni 
hűtlenséget megvalósító a székelység, a nemesség és a 
vagyon elvesztését vonta maga után, mely vagyon ugyan 
a jus regiutn alapján háramlón, és vált adományoz- 
hatóvá, mégis azzal a megszorítással, hogy a király azt 
csak székelynek juttathatta. Ezek a büntettek és a hűtlen
ség megvalósítójának definiálása: „aliquis Siculorum 
habens nobilitatem, ” vagyis „a székelyek valamelyike, 
akinek nemessége van,” olyan székelyre enged 
következtetni, aki egyben magyar nemes is, 
következésképpen, akinek szabad székely jószága és job
bágyszolgáltatással nem terhelt, szabad ingatlantulaj
dona, nemesi jószága is van a Székelyföldön kívül.

Már a XIII. században voltak székelyek, akik a király 
szolgálatába szegődtek és érdemeikért adományban 
részesedtek, mint ahogy, az elsők között, Akadas 
„Siculus de Sebus," azaz sepsi székely fia Vince ispán, 
akinek 1252-ben IV. Béla a különféle követségekben tett 
szolgálataiért a kircsi oláhok, a brassai szászok és a sep
si székelyek földjei közt fekvő, egykor a szász Fulkun 
által bírt Zek [Szék] földet juttatta.14 A XIV. századtól 
egyre több, királyi szolgálat vagy az erdélyi nemességgel 
létesült családi kapcsolatok révén a Székelyfölddel
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határos, illetve ahhoz közeli megyékben kisebb nagyobb 
földbirtokkal rendelkező székely tűnik fel és olvad be a 
megyei nemességbe. Az efféle, székelyek közül való 
nemesek legalább annyira ragaszkodtak székely örök
ségükhöz, mint ahogyan nemesi jószágukhoz, vagyis 
kettős birtokosok, helyesebben nemesi és székely jogú 
ingatlantulajdonosok voltak. Ezek után abból kiindulva, 
hogy Magyarország szokásjoga szerint hűtlensége esetén 
a magyar nemes fiskusra háramlón jószágát a király min
den kötöttség nélkül ismét eladományozhatta, de tekin
tettel arra, hogy ettől eltérően a kiváltságlevél a hűtlen 
javai székelyeknek történő adományozását rendeli el, 
csak arra lehet gondolni, hogy a király különös kegyéből, 
egy székely és egyben magyar nemes Székelyföldön 
kívül bírt jószágát is a székelyeknek kívánta juttatni. 
Mivel elég nehezen képzelhető el, hogy a királyt ez a 
szándék vezette, akkor viszont nem jöhet más szóba, 
csak az, hogy az „ciliquis Siculorum habens nobilitettem " 
székely főemberre, szeniorra, primorra utal. Ha azonban 
(nemesi jószággal nem rendelkező) főember valósított 
meg a székelység ellen hűtlenséget, és ennek okán 
elvesztette siculitas-át, hogyan tarthatta volna meg 
köztük „nemességét” és jószágát? Arról nem is beszélve, 
hogy a siculitas elvesztése, egyben a siculatus, vagyis a 
székely örökrész elvesztésével kellett járjon, mert az a 
személy, akinek nem volt székely státusa, semmit nem 
bírhatott tulajdonba a székelyek földjéből, nem lehetett 
székelyt illető fekvő jószága.

A helyes értelmezéshez a szövegben előforduló főem
bereket, székely előkelőket jelölő latin kifejezések átte
kintése vihet közelebb. A szóba jövő megjelölések pedig 
a potiores (4.), primores Siculorum (5., 6.), seniores 
( 12.), maiores (a kiváltságlevél utolsó része). Végül a 12. 
pontban előfordul a de primoribus Sciculorum el aliis 
nobili bús kifejezés is, ami arra utal, hogy a székelyek 
közt „nemesnek” a primőrök és mások, ha a székely 
„rangsort" követjük a lófők számítottak, számíthattak. 
Az „aliquis Siculorum habens nobilitatem" szerkezet 
pedig, ha az primőrt vagy netán lófőt kívánt jelölni, 
indokolatlanul mesterkélt és bonyolult az előkelőre 
vonatkozó kifejezések mellett. Ezek után mindent egy
bevetve, mégis az első feltételezés a meggyőző, tehát a 
„kettős birtokosok” hűtlensége okán alkalmazandó bün
tetéseket rögzít a kiváltságlevél tárgyalt rendelkezése, 
akik nemesi és székely jószágaik révén olyan befolyással 
bírtak, ami valós veszélyt jelentett a szabadsága 
megőrzéséért küzdő közrendűek, illetve a kisbirtokos 
lófők számára egyaránt.

A kiváltságlevél következő cikkelye a tolvaj vagy más 
gonosztevő befogadásával és rejtegetésével deliktumot 
megvalósító büntetését állapította meg, azzal a teljesen 
kézenfekvő megoldással, hogy a vétkesre a tolvaj bün
tetését rendelte, ami Magyarország szokásjogával 
egyezően a halál volt, illetve a bűnösség mértéke szerint 
„törvény általi büntetés” alkalmazását írta elő (18.).

A 20. artikuius sajátos tényállásokat ír le: ha a széke
lyek közül valaki segítségtől támogatva vagy magánosán 
valamely széken új és káros törvényekkel hozakodik elő, 
illetve a közösséget jogaiban támadja vagy korlátozza

vagy megpróbálja támadni, valamint, aki bírói tiltás és 
ítélet ellenére az efféle magatartás tanúsításával nem 
hagy fel, amiket modern kifejezéssel röviden a közrend 
elleni izgatásnak, a közrend megzavarásának lehetne 
nevezni. Ezekben az esetekben, székgyűlést, sőt, ha az 
ügy megkívánja, más székekből összehívott széke
lyekkel kibővített székgyűlést, egyfajta rendkívüli 
„tömeges” törvényszéket, ha súlyos jogsértésről van szó, 
a szeniorok parancsára Udvarhely szék kapitányának 
össze kell hívni a székelyek három nemének közösségét, 
vagyis a székely nemzetgyűlést. Ezeknek a fórumoknak 
az ítéletét azonban csak a székelyek ispánjának helyben
hagyásával lehetett végrehajtani, aki, ha aggályosnak tar
totta azt, akár saját törvényszékén, akár törvényszéken 
kívül is megváltoztathatta.

A kiváltságlevélnek ebben a darabjában tükröződnek a 
leghatározottabban az autonóm törekvések, hiszen a 
székelyek a jogok, szabadságok védelmét mint leg
fontosabbat a szűkebb egyetem, a szék közössége és az 
egész egyetem, a három nemzet helyi és a székelység 
egész autonómiáját megtestesítő szerveinek a szék
gyűlés, illetve a nemzetgyűlés ügyének tekintették, és ezt 
sikerült is deklaráltatniuk a királlyal. Sőt azt is el tudták 
érni, hogy maguk ítélkezhessenek a jogok és szabadsá
gok ellen vétők felett, bár ezt az autonóm hatalmukat 
csak ispánjuk ítélet-jóváhagyási és felülvizsgálati, 
valamint a király kegyelmezési joga korlátozta. Hogy 
mennyire fontosak voltak a székelyek számára ezek"a 
vívmányok, jól érzékelteti, hogy az említett gyűlésekre 
előírt szabályokat megszegőket, ugyanúgy mint az ispán 
bírói hatalmát megsértőket, fő- és vagyonvesztéssel bün
tették.

A kiváltságlevél 21. pontja a régtől fogva kialakult 
szokásoknak megfelelően a székelyek és a velük határos 
nemesek, illetve mások közti jogosulatlan foglalásokból 
fakadó viták intézését a vajda joghatóságára bízta, arra 
kötelezve az érintett szék székeiységét, hogy a vissza
adás vagy határkiigazítás okán tett intésük eredményte
lensége esetén értesítsék a vajdát és a székelyek ispánját 
ügyük intézése végett.

Oklevelek tanúsága szerint a XIV. században a vajdák 
erdélyi nemesek és minden más állapotú népek számára is 
hirdettek generális congregatio-l. Ezek közül az egyik 
korai, a Szécsényi Tamás vajda által az az 1322 húsvét 
nyolcadára. Keresztesre hirdetett köztörvényszéken kiál
lított levél, amelyik a résztvevők között a székelyeket is 
megemlítette, és arról is tudósított, hogy András erdélyi 
püspök mellett, ott volt a vajda fivére, Simon mester a 
székelyek ispánja is.15 Ezután a század folyamán több 
oklevél is akad, amely hasonlóképpen a vajdai 
köztörvényszéken megjelent székelyekről számol be. 
Fennmaradtak ezenkívül olyan források is, amelyek 
székelyek és mások ügyiről tájékoztatnak. 1327 augusz
tus 2-án kelt Szécsényi Tamás vajdának az a levele, ame
lyik azt tanúsítja, hogy az esztergomi egyház káptalanja 
nevében annak prépostja és egyik kanonokja azért tiltako
zott a Tordán ugyanezen a napon tartott közgyűlésén, 
mert miután Köcski Sándor országbíró főpapokkal és 
bárókkal, valamint bizonyos nemesekkel korábban tartott __
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törvényszékén, ahol egyébként maga a vajda is részt vett, 
az esztergomi káptalannak ítélte a kézdi székelyek által 
hatalmasul elfoglalt és hosszú idő óta elfoglalva tartott 
Felvinc nevű földet, és azután, amikor végrehajtásképpen 
a káptalan bevezetésére a királyi ember és az erdélyi káp
talan embere a préposttal és a mondott kanonokkal együtt 
kiszállt, a kézdi székelyek nagy számban összegyűlve 
abban megakadályozták őket mondván, hogy „ha el 
akarják kerülni személyük vesztét," tartózkodjanak attól, 
hogy arra a földre lábukat betegyék, és „ vakmerőségüktől 
hajtva nem akarták látni és hallani sem a király úr levelét, 
sem parancsát,” hanem „gyalázván magát Sándor ispánt 
[...] a király úr udvarának bíróját sokak jelenlétében és a 
[...] a király úr és a káptalan embere előtt azt mondották 
róla, hogy pénzért hozott hamis ítéletet, ” végül a panasz
lók hozzátették azt is, hogy a kézdi székelyek a Felvinc 
földön lakókat zaklatták, és tőlük 150 márka pénzt 
szedtek be.16 Később, ugyancsak Tamás vajda 1342 
május 9.-én kelt levele pedig arról tudósít, hogy az erdé
lyi nemesek tordai közgyűlésében a néhai Simon bán fia 
Miklós tiltakozott amiatt, hogy a „a székelyek éppen most 
akarják elfoglalni" az ő és fivérei öröklött jószágát, egy 
bizonyos Veychake nevű földet.17

Ahogy a példák is mutatják, a székelyek és nemesek, 
illetve nemesi jogon birtoklók között birtokfoglalás, 
erőszakos foglalás, vagyis hatalmaskodás miatt támadt 
perekben, határvitákban a királyi udvar valamelyik bíró
ja, illetve a vajda járt el. Abban, hogy Köcski Sándor 
országbíró ítélt a hatalmaskodó kézdi székelyek 
ügyében, nincs semmi meglepő, mivel a felperes az 
esztergomi káptalan volt, mely mint más egyházi 
testület is, jogosult volt arra, hogy a királyi jelenlét elé 
vigye birtokperét. A vajda előtti perlés pedig magától 
értetődik, hiszen a vajda a XIV. században közgyűléseit 
királyi parancs alapján rendszerint a székelyek számára 
is meghirdette. Másrészt, ha a felperes erdélyi nemes 
volt, a székelyek elleni perét, azok különös jogállására 
tekintettel generális congregatio-ra és azon kívül is csak 
a vajda elé vihette, de megyei törvényszékre nem, és 
ugyanez vonatkozott a székelyek nemesek elleni pereire 
is. Ezzel magyarázható, hogy a XV. század elejétől a 
közgyűlések meggyérülésével, amiket ekkor meg sem 
hirdettek már a székelyeknek, a vajda a székelyek ispán
jának közreműködésével és az ügyben érintett székelyek 
összehívásával döntött az említett birtok, illetve 
határvitákban.

II. Ulászló kiváltságlevele a középkori székely bírósá
gi szervezetet a kifejlődés végső stádiumában mutatja. 
Ez egy olyan fórumrendszer, amelynek legalsó fokán az 
ősi, nemzetségi időkből átmentett bíróság áll, ahonnan a 
különböző fellebbezési bíróságokon keresztül a peres fél 
ügyét a királyi kúriáig vihette. A XV. század végére 
kiépült bírói szervet azonban az autonómiáért folytatott 
küzdelmek ellenére is csak részleges önállósággal 
működött, minthogy a székelyek ispánja közvetlenül és 
közvetve emberei, alispánjai, királybírói által irányította, 
felügyelte és ellenőrizte.

A XV. század közepére az universitas trium generum
__Siculorum, a székelyek három nemének egyeteme egy a
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vérségi kapcsolatok teljes elenyésztével sajátosan 
szerveződő kis számú szeniorból, főemberből, azaz pri
mőrből, a hadnagy nevét megöröklő, az elszegényedő 
előkelőkből és a közösségből felemelkedő lovas szol
gálatra rendelt kisbirtokosokból, vagyis lófőkből, 
valamint a zömöt adó gyalogosokból, közszékelyekből 
álló közösség, társadalmi alakulat, amit az ősinek tekin
tett, nehéz küzdelmek árán kivívott és védelmezett 
szabadság eszménye tartott össze. Ez a szabadság jelen
tette a különös jogállás a siculitas alapelemét, ami 
vagyoni terhektől, szolgáltatásoktól mentes ingatlan, a 
székely örökrész bírására, a siculatus-ra jogosított, mint 
ahogy a formális nemest nemessége a nemesi jószágra. 
Ez magyarázza, hogy a székelyek jogaik megerősítése, 
kötelezettségeik rendjének kínos pontossággal történő 
megállapítása mellett, különösen nagy jelentőséget 
tulajdonítottak annak, hogy a nemesekkel azonos hely
zetüket formálisan elismertessék. Ezt a törekvésüket 
végül 1499-ben sikerült valóra váltani: „maguk a széke
lyek minden adótól és bánni más behajtások alól, mint 
Magyarország a szent királyok által a nemességgel 
szabadalmazott igazi nemesei, mentesek és felmentet
tek" (4.). Jellemző módon ez mégis úgy történt, hogy ez 
a deklaráció mint egy praeambulum vezeti be az 
ököradóra, az ispánnak járó ajándékra és egyéb terhek 
viselésére: az ispán és vajda, illetve tisztjeik megszál
lására (15.) vonatkozó rendelkezéseket.

Ez a kiváltságlevél több elemében is emlékeztet II. 
András 1222. éví dekrétumára, amit 1351 után a magyar 
királyok mondhatni egyfajta rituáléként átvettek és 
megerősítettek. Nem járunk messze az igazságtól, ha azt 
feltételezzük, hogy az „Aranybulla” egyfajta ihletője 
lehetett ennek az egyébiránt rendezőelveket szem előtt 
tartó következetességgel megszerkesztett privilégiumnak.

Végül figyelemreméltó az is, hogy míg a Zabolán 
gyűlésező székelyek szabadságaikat ispánjuk közben
járásával foglalták össze, 1499-ben az universitas 
nevében összeírt pontokat terjesztettek a király elé 
megerősítésre, majd néhány évvel később, 1505 novem
ber" 23.-án Udvarhelyen nemzetgyűlést tartva maga a 
közösség hozott végzést. II. Ulászló kiváltságlevele már 
csak emiatt is meghatározó fontosságú láncszem a széke
lyek jogait, szabadságait megörökítő források között. 
Mindezekre és arra is tekintettel, hogy tudomásom szerint 
Szádeczky Kardoss Lajos „A székely nemzet története és 
alkotmánya” című munkájának töredékes, „szétszórt,” 
vagyis tárgy szerint több helyen hivatkozott és többnyire 
tartalmi közlésén kívül nem publikálta senki sem magya
rul a kiváltságlevelet, az feltétlenül érdemes arra, hogy 
teljes terjedelmében hozzáférhető legyen.

II. Ulászló 1499. évi kiváltságlevele XVI. század végi, 
XVII. század elejei másolatban maradt fenn. Latinul 
Szabó Károly adta ki a Székely oklevéltár III. kötetében. 
A korszak szokásának megfelelően a rendelkezéseket 
nem látták el semmiféle jelöléssel, ezért a jobb 
áttekinthetőség és használhatóság érdekében azok sorszá
mozva, cikkelyekbe szedve szerepelnek a fordításban.

* * *



Ulászló, Isten kegyelméből Magyarország, 
Csehország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, 
Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya, 
nemkülönben Szilézia és Luxemburg hercege, 
Morvaország és Lusatia őrgrófja stb. Minden Krisztus
hívőnek, mostaniaknak és szintúgy eljövendőknek, 
akiknek majd a jelen levél a tudomására jut, üdvöt a 
mindenek megváltójában. Nagyszerű és emlékezetes és 
kiváltképp dicső a királyok számára, hogy alattvalóik 
hűséges szolgálatait megítélvén ugyanazokat ne csak 
városokkal, várakkal és mezővárosokkal vagy más 
javakkal és örökségekkel ajándékozzák meg, hanem még 
szabadságokkal és kegyek és mentességek előjogaival is 
ékesítsék és részeltessék őket, és a számukra vagy 
elődeik számára is engedélyezett szabadságokban 
kegyesen megtartsák és megőrizzék, és azokat levelek
ben és egyéb időtálló bizonyító iratokban megszilárdít
sák, biztosítsák és megerősítsék, hogy, amit aztán 
megtéve, buzogjon mindig az alattvalók körében a kirá
lyok iránti hódolat és jóindulat és ezeknek az alattvalók
nak ama szándéka, hogy irántuk újra megy újra 
engedelmességet tanúsítsanak, hogy egyébiránt is 
hathatósabban mozgósítsák és készségesebbé tegyék 
őket. Ennek okáért mindenki tudtára kívánjuk adni ezek 
rendje szerint, hogy híveink, az országunk erdélyi része 
három székely neme összes derék fiainak részéről és 
személyében bizonyos cikkelyeket mutattak be nékünk és 
ismertettek velünk, amelyekben, mint megtudtuk, 
ugyanezeknek a székelyeinknek azok a szabadságai és 
ősi szokásai vannak lefektetve, amiket régtől fogva és 
elődeink, Magyarország királyainak idejétől követnek és 
élveznek, és azt kérték alázatosan felségünktől, hogy 
kegyeskedjük ugyanezeket a cikkelyeket levelünk és 
kiváltságunk keretébefoglalni és ugyanezeket ugyaneme 
összes mostani és eljövendő székelyeink számára 
megerősíteni, hogy örök érvényben maradjanak. Mely 
cikkelyeknek sora pedig ebben a szövegben következik:

1. Elsőkben, hogy amikor a királyi felség személyesen 
indít hadat kelet felé, azaz Moldova ellen, akkor 
fejenként az összes székelyek, tudniillik a lovasok és 
gyalogosok a nemesek módján tartozzanak őfelsége 
egész seregét megelőzni és őfelsége országa határain 
kívül a saját maguk költségén tizenöt napig tartózkodni 
és az ütközetre várakozni, végre a visszavonuláskor a 
királyi sereget követni.

2. Hasonlóképpen, amikor a királyi felség 
ugyanezekbe a keleti részekbe a személyes jelenlétét kül
di hadba, akkor az összes székelyeknek csak a fele tar
tozzék a fent írt módon felkerekedni.

3. Hasonlóképpen, amikor őfelsége alkalmasint délre, 
azaz a Havasalföldre indul hadba, akkor az összes 
székelyeknek, tudniillik a lovasoknak és gyalogosoknak, 
csak a fele tartozzék hasonlóképpen őfelsége határain 
kívül őfelsége seregét megelőzvén tizenöt napot 
tartózkodni és a visszavonulásban követni. Amikor pedig 
ugyanezekbe a havasalföldi részekbe a királyi felség 
személyes jelenléte vezet hadat, akkor a székelyek csak 
ötöd részben legyenek kötelesek szolgálni és 
katonáskodni.

4. Hasonlóképpen, végül, amidőn a királyi felség 
személyesen vonul hadba nyugatra, akkor a székelyek 
minden tíz székelytelkenként egy-egy gyalogost tartoz
zanak küldeni őfelsége szolgálatára. Ha pedig őfelsége 
személyes jelenléte vezet hadat ugyanezekbe a részekbe, 
avagy őfelsége az északi részekbe vonul hadba, 
húszanként legyenek kötelesek a székelyek egy gyalo
gost küldeni, és az ilyen sorozáskor minden székből a 
módosabbak közül tartozzanak egy kapitányt adni. Ha a 
katonáskodásnak eme fent írt módja ennek az országnak 
és ugyaneme erdélyi részeinknek jelen nehézségei és 
ráleselkedő veszedelmei közepedte mégsem képzelhető 
el, hanem ugyanezek a székelyek a körülményekhez és a 
szükséghez képest, valahányszor a fent írt szokásaik 
szerint lehetetlen, addig legyenek kötelesek harcolni és 
katonáskodni, ameddig az ország nyugalmának és 
békességének megteremtésével és az ellenség kiűzésével 
helyre nem áll a nyugalom és a béke. Mert mint látni 
való, napról napra veszedelmek és bajok fenyegetnek és 
támadnak. Ezért, ezek, amik újólag mutatkoznak, új 
megfontolást és új elhatározást is követelnek, emiatt, a 
jelen szükségben semmiképpen sem akarjuk, hogy ennek 
a mi elhatározásunknak ellene szegüljenek. Eme előre- 
bocsátottakon túl, amikor az erdélyi részekre támadnak, 
a székelyek egyeteme minden hadjáratra a királyi felség 
vagy a vajda vagy az ispán kívánsága és parancsai 
szerint tartozzanak a lehető legjobban felszerelkezve, 
amennyire csak lehetséges, azonnal felkelni, aszerint, 
ahogyan ezt eddig is szokták, sőt legyenek kötelesek 
állandóan őrködni a haza védelmén. Ezért maguk a 
székelyek minden adótól és bármi más behajtások alól, 
mint Magyarország a szent királyok által nemességgel 
szabadalmazott igazi nemesei, mentesek és felmentettek.

5. Hasonlóképpen, hogy amikor meg kell essék a 
székelyek sorozása és beosztása, az ugyaneme székelyek 
ispánja által történjék a székelyek főembereivel együtt, 
és egyszersmind legyenek kötelesek ezek az efféle atyafi
akat toborozni, mégis úgy, hogy az ispán az egyes 
kapitányokkal és a székelyek primorjaival vigyázza és 
szabja meg, hogy hány fő t lehet a szolgálatok 
fontosságához és a körülményekhez képest házaikban 
hátrahagyni, hogy ne a királyi felség legyen kénytelen 
azzal foglalkozni, hanem a király szolgálatára annál 
könnyebben adhassák magukat és válhassanak azután 
érdemessé a királyi kegyre. Miután pedig a hadfiakat a 
királyi felség tisztjeinek kezére átadták, ha valakik 
megszöknének vagy máskülönben a királyi felség 
seregét felforgatnák, vesszen fejük, és ingó vagyonuk 
szálljon a királyi felségre és tisztjeire. Aki pedig az effaj
ta hadfiak közül megátalkodottságból otthon marad, 
vagy aki a hadba vonulás elől elmenekül, az ilyeneket 
ugyaneme székelyek ispánjának a székelyek előkelőivel 
együtt legyen hatalma megbüntetni és megbírságolni.

6. Hasonlóképpen, az előrebocsátott sorozásoknál és 
a hadjáratokban a székelyek előkelői és azok zsellérei 
vagy az előkelők földjén élő idegenek és más rendkívüli 
nyomorban tengődök, tudniillik, akik nem rendelkeznek 
három forint értékű ingó vagyonnal sem, hasonlóképpen
a városok és mezővárosok, tudniillik ama székely székek _



helységei, minden hadjárat alól legyenek mentesek és 
mentesülhessenek, de amikor ellenség támad az erdélyi 
részekre és ott kárt tesz, akkor a székelyek ispánjának 
rendelése szerint ezek is legyenek kötelesek hadba vonul
ni.

7. Hasonlóképpen, Magyarország bármely királyá
nak törvényes megkoronázására a székelyek egyeteme 
tartozzék minden egyes székelytelek után egv-egy ökröt 
fizetni, úgy, hogy az előbb mondott ökrök összeszám- 
lálásának vagy behajtásának idején a székelyek közül 
mindenki a saját ökreinek felét tartsa meg a maga 
javára, olyképp, hogy a királyi ember azt a szerencsére 
bízván tartozzék kölcsönösen elkülöníteni, és az, akié a 
marhák, az első felet válassza ki magának, végre a 
maradékból a királyi ember válassza ki a királyi felség 
egy ökrét.

8. Hasonlóképpen, a királyi felség első éjszakájára 
mindenegyes székelytelkenként egy-egy ökröt szedjenek 
be az előbb említett módon.

9. Hasonlóképpen, a királyi felség első szülöttjének 
keresztelésére mindenegyes székelytelkenként hasonlóan 
fizessenek egy-egv ökröt a fent említett módon.

10. Hasonlóképpen, hogy az efféle ökrök behajtásának 
idején az ispán vagy a királyi ügynökök szabják meg és 
ügyeljék, hogy az efféle ököradó alól ki élvez 
mentességet, nehogy a királyi felség azokban kárt 
szenvedjen.

11. Hasonlóképpen, hogy a király által közéjük küldött 
ispánnak első eljövetele alkalmával a székelyek hét 
székéből egy-egy lovat adjanak, vagyis az egész 
közösség hét lovat tartozzék adni, melyek mindegyike 
olyan állapotban legyen, hogy maga az ispán azon a 
lovon illően tudjon hadba vonulni.

12. Hasonlóképpen, ha az ispán köztörvényszéket 
akar tartani, az előkelőkkel és a székek esküdtjeivel 
megállapodván a közérdeknek és a körülményeknek 
szem előtt tartásával tizenöt napig vagy szükség szerinti 
ideig bíráskodjék az egyes székekben maga mellé 
választván tizenkét esküdttársat ama székelyek előkelői 
és más nemesei és kipróbált emberei közül és kivéve 
tőlük a legszigorúbb esküt a királyi felségnek és a kirá
lyi felség az idő szerint állított ispánjának a köteles 
hűség megtartása felől és végre az üdvös és helyes 
szokásaik és törvényeik szerint perlekedőknek az illő és 
példás igazságszolgáltatás felöl. És a bíráskodás ideje 
alatt az ispán és a bírók ellátásáról gondoskodjanak, 
azaz annak a széknek a közössége gondoskodjék, ahol 
bíráskodnak. Az ispán ilyen köztörvényszékének bírsá
gai pedig a köznapi törvényszék bírságainak kétszeresei. 
Az ilyen bírságok fele pedig legyen az ispáné, a másik 
felét pedig annak a széknek a kapitánya és széki bírója 
ossza fel az előbb érintett bírótársak és esküdt előkelők 
között, ahol az ítélkezés folyik.

13. Hasonlóképpen, effajta köztörvényszéket a 
közérdek szem előtt tartásával és a szükség által 
megkövetelten évente tartson az ispán.

14. Hasonlóképpen, hogy semmilyen ügyet ne 
vigyenek az ispánhoz és a királyi felséghez közvetlen

_  keresettel, kivéve ha magának a peres félnek a rendes
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törvényszékén előbb már megtárgyalták vagy, ha a felek 
valamelyike nem tudott megelégedni, vigyék az ügyet 
Udvarhely székre, tudniillik a székelyek általános 
törvényszékére és innen a székelyek alispánjához, az 
alispántól magához az ispánhoz és onnan a királyi fel
ség színe elé.

15. Hasonlóképpen, a köztörvényszékek és a széke
lvek egyetemének meghirdetett közgyűlések idején kivid 
az ispán vagy a vajda úr vagy tisztjeik semmi ellátást ne 
akarjanak követelni maguktól a székelyektől, se a 
szokás szerint magukkal vitt kíséretüket ne akarják a 
székelyek mezővárosaiban és falvaiban élelmezni, 
ugyanis minden székely falu és mezőváros mentes és 
mentesített mindenfajta kíséret beszállásolása alól, 
mégis midőn a szükség, az ország védelme és az ország 
ügyeinek intézése megköveteli, és a vajda és ugyanezek 
ispánjának útja a magán vagy a rendes kíséretével a 
székelyek földjén vezet keresztül, akkor ugyanezek és 
kíséretük a székelyek jószágain szádjának meg és száll
hassanak meg, és azokban a körülményekhez képest 
időzzenek és időzhessenek, mégis a székelyek kára és 
zavarása nélkül.

16. Hasonlóképpen, a mindenkor kinevezett ispánok 
az ítéletek végrehajtására és a bírságok beszedésére 
embereiket és szolgálóikat tartozzanak mindig az egyes 
székekben tartani, és az ispán szolgája a székvárosban 
vagy székfaluban tartózkodjék, más faluba el ne merjen 
távozni a szegények nyomorgatására vagy sarcolására. 
Mégis jövedelmeik felkutatása vagy megtudakolás 
végeit, ha a bíró az ilyen jövedelmeket híven kiszolgál
tatja akár nem, az alispánoknak, akiket királybíróknak 
mondanak, a falvakba vagy birtokokra elmenvén legyen 
hatalmuk arra, hogy jövedelmeiket és bírságaikat 
kikényszerítsék, és az élelmiszereket, amint egyébként 
szokás, átvegyék és megtartsák, és maguk a székelyek 
ugyanezeket tartozzanak illően megvendégelni.

17. Hasonlóképpen, ha valaki nemességgel bírván a 
székelyek közül bármi hűtelenségbe keverednék, és ha az 
ilyen hűtlenség legalábbis a székelyek között valósul 
meg, akkor az ilyen csak a székelységét veszítse el, ha 
pedig az ország és a királyi felség ellen, ez ilyen 
székelységét és nemességét és javait és vagyonát is 
veszítse el, és az szálljon a királyi kincstárra. A királyi 
felség az efféle vagyont másokra ne ruházza, csak a 
székelyekre, akik ezekből alakítsanak ki telket, ennélfog
va a székelyek szét ne aprózzák.

18. Hasonlóképpen, ha valaki a székelyek közül tolvajt 
vagy bármi más gonosztevőt szándékosan tart magánál 
vagy földjein, és az bíró által és elegendő bizonysággal 
bizonyítható, akkor az ilyen szállásadót úgy büntessék 
mint a tolvajt vagy vétke szerint a törvény által rendelt 
büntetéssel.

19. Hasonlóképpen, hogy ezután maguk a székelyek 
valamelyek házait szét ne dúlják és közülük senkit se ítél
hessenek halálbüntetésre saját hatalmuknál fogva az 
ispán tudta nélkül az örökös hűtlenség terhe mellett.

20. Hasonlóképpen, midőn a székelyek közül valaki, 
bármi segítségtől támogatva, akár magánosán a közjó 
és a közösség békés állapota ellen valamely széken új és
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káros törvényekkel hozakodik elő vagy a közösséget a 
jogokban és a szabadságban támadja meg vagy el
nyomja, vagy a jogokat és a jó szokásokat és az igazsá
gos székely törvényeket, a székelyek békés közállapotát 
érintvén és illetvén megpróbálja megtámadni, és 
miután a székbírók törvényesen megintették, nem akar 
felhagyni a tilalmazottakkal és az ítéletnek nyilvánosan 
ellenszegül, akkor az ilyen széki törvényszék eskiidtje a 
sértett vagy a megtámadott megfelelő és hasonlóképpen 
jogszerű közvetlen keresetére tartozzék nyomban 
meghatározott helyre és napra ennek a széknek a 
közönségét összehívni, és ha annak ellátására és az 
abban való vizsgálatra a szék magában nem elegendő, 
tartozzék más székből is összehívni a székelyeket, 
valahányszor pedig szükséges, Udvarhely szék 
kapitánya a szeniorok parancsából hívja össze a széke
lyek három nemének közönségét. Miután ezek a pana
szokat és az ügyeket meghallgatták és tisztázták a 
tényállást, maguk a felek jelentsék ezt ugyanezek ispán
jának és ugyanennek az ispánnak az akarata és tudta 
nélkül közösen vagy egyedid senkit se merészeljenek 
személyében vagy javaiban és vagyonában megtámadni 
és megkárosítani. Valahányszor pedig ugyanezek 
ispánja úgy látja és úgy tapasztalja, hogy ugyanezek jó 
és helyes ítéletet hoztak, akkor ugyanezek ispánja hagy
ja jóvá az ítéletet, vagy pedig vizsgálja meg újból az 
ügyet és úgy hozzon ítéletet. Ha pedig a székelyek közül 
valakik az előrebocsátottaknak valamiben ellene 
tesznek, az ilyenek fejükkel és ingó javaikkal bűnhőd
jenek. Valahányszor pedig az előrebocsátott módon 
levelesben vagy törvényes módon elítélt gonosztevők a 
királyi felséghez vagy a főpapokhoz és a bárókhoz 
folyamodnak, a királyi felség kegyeskedjék erről az 
ispánnak és a székelyeknek írni és azt azokkal közölni, 
és azt az ügyet vagy bűntettet és annak kihágását tőlük 
megtudakolni, amit miután megismert, ha a királyi fel- 
ség úgy látja, hogy a bűntett vagy a kihágás oly annyi
ra nem nagy súlyú és az efféle vétőnek kegyelmet óhajt 
adni, az efféle kegyelmet szabadon, a székelyek tanácsa 
nélkül is megadhassa, mivel méltatlan lenne, hogy a 
királyi felség korlátozva legyen, és senkinek se adhas
son kegyelmet, hacsak előbb nem tudakozódik tőlük. 
Valahányszor pedig őfelsége annak a vétkesnek a bűn
tettét vagy kihágását nagyobbnak és súlyosabbnak lát
ja, őfelsége az ilyennek később se adjon egykönnyen 
kegyelmet.

J egy zetek--------------------------------------------------------

‘ Székely oklcvéltár. Szerk.: SZABÓ Károly, (Kolozsvár 1872, 
1890 I. és III. kötél. 138-145. pp.) [a továbbiakban: SZÓ. III.l

2 SZÓ. 1.196. p.
3 SZÓ. 1.196. p.
4 Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányo

zásához. Szerkesztette: LEDERER Emma. (Bp. 1964. 296. p.)
5 Monumenta Ecclesiac Strigonicnsis I-II. Ed.: KNAUZ, 

Ferdinandus, Strigonii 1874, 1882, III. Ludovicus Crescens 
Dedek (Strigonii, 1924. 437 és 474. p.) [ a továbbiakban: MS. 1.1

6 MS. III. 211. p.
7 SZÓ. I. 220. p.
8 Codex diplomaticus Hungáriáé ccclesiasticus ac civilis, (Budac

21. Hasonlóképpen, ha valamiképpen bármely 
állapotú határos birtokos nemesek erdőket, réteket, 
kaszálókat, szántóföldeket és folyókat, tudniillik 
halászhelyeket új határokat tűzvén a maguk javára 
foglalnak el a székelyektől, és a törvényes vizsgálat után 
nem igyekeznének azokat visszaadni vagy kiigazítani, 
akkor annak a széknek a székelysége, ahol a foglalás 
történt, először a vajdát és ugyanezeknek az ispánját 
értesítse, mely vajda végre, miután a feleket összehívta, 
a fent mondott felek között tartozzék igazságos és helyes 
ítéletet hozni és elégtételt adni, és azután kiigazítást ten
ni további halogatás nélkül, és ne halaszthassa a 
kiigazítást a nyolc adókra.

Mi tehát a mondott székelyeink részéről királyi fe l
ségünknek előadott kérelmét, úgy, ahogyan fent elő
terjesztve lett, miután a királyi kegyesség ráfordította 
figyelmét és kegyesen megértette, megfontolván és 
megfontoltan felmérvén a hűséges szolgálatokat, 
amiket, jó l tudott, hogy ugyanezek a székelyeink eme 
Magyarországunk szentkoronája, tudniillik a mi ma
gyarországi királyelődeink legrégebbi idejétől és 
különösen az iszonyú kegyetlen törökök, a keresztény 
hit legádázabb ellenségei ellen minden időben 
előkelőik és fivéreik vérének hullásával és tengernyi 
áldozatával szakadatlan teljesítettek, azonkívül hogy, 
ugyanők nékünk a kezdetektől egészen ezen orszá
gunkba jövetelünkig, nemcsak a török ellen, hanem 
más pártütőink és ellenünk lázadók ellen mindig 
lankadatlan lelkesedéssel és kívánságunkra mindent 
teljesítettek és véghezvittek és eztán is teljesíteni fog
nak, tehát ugyanezeknek kedvezni és királyi jóindu
latunkat kimutatni és kinyilvánítani óhajtván, az 
említett összes cikkelyeket, amelyek ugyanezeknek a 
székelyeknek az ősi szokásjogait és szabadságait 
foglalják magukba, és amiket eme kiváltságunk 
alakjába az előrebocsátott módon vettünk bele, elfo
gadjuk, elismerjük és helybenhagyjuk, és ugyanezeket 
ugyanezeknek az összes mostani és eljövendő széke
lyeinknek örök érvényre megerősítjük, amiket titkos 
függő pecsétünk közbejövő oltalmával és bizonyságá
val, amit mint Magyarország királya használunk, 
megerősíttettünk. Adatott Budán a szent Margit szűz 
és vértanú ünnepén /július 13./ az Úr ezernégy százki - 
lencvenkilencedik, Magyarországban, stb. való 
uralkodásunknak a kilencedik, Csehországban pedig 
huszonkilencedik esztendejében.

1829. 22.p.) [a továbbiakban: CD I V /l.] Árpád-kori új okmánytár. 
Szerk.: WENZEL Gusztáv, (Pest 1871. XI. 182, 184. p.), CD. 
IV/1.344. p.

9 SZÓ. I. 102. p.
10 SZÓ. I. 105. p.
11 Székely oklevéltár. Szerk.: Barabás Samu (Bp., 1934, 94. p.)
12 SZÓ. III. 82. p.
13 SZÓ. III. 82. p.
14 SZÓ. I. 9. p.
15 Anjoukori okmánytár II. Szerk.: Nagy Imre (Bp., 1881. 9. p.)
16 MS. III. 117. p.
17 SZÓ. I. 50. p.
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