
53-54.)- Nem zárom ki. hogy a vizsgázó helyes azonosítása a 
Zlinszky családnév lenne, még úgy is, hogy magam a rendelke
zésre álló lexikonokban Zlinszky Józsefre nézve adatot nem talál
tam. A család a 18. századtól jogászdinasztia, ma is élő jeles tag
ja Zlinszky János római jogász, jogtörténészprofesszor.

23 MAFRA el GOROZABEL, Joannes Josephus: Theses iitriusque 
iuris. Mcxico. 1769 Zuniga et Oniveros Philipp(us). A vizsgázta
tó Josephus Antonius Ximencs et Frias volt. Forrás: A Központi 
Antikvárium 79. aukciója. 58. tétel. Bp., Kner, 2001. 26.

:j SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái III. Bp.. Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. 1980-1981 
557-558. pp.

25 SZINNYEI i.m.I. 1341-1342. pp. PAULER 1878. 98-102. pp.

26 SZINNYEI i.m. V. 1363-1364. pp.
27 SZINNYEI i.m. IV. 1204-1205. pp.
28 SZINNYEI i.m. XI. 906-907. pp.
2” SZINNYEI i.m. I. 582-583. pp.
30 A nyomtatvány valójában Pozsonyban. Webernél nyomtatták. Ma 

12 példánya ismeretes. A V. Ecsedy Judit-féle bibliográfiában a 
169. számot viseli. V. ECSEDY Judit: Titkos nyomdalwlyií régi 
magyar könyvek. Bp.. Borda Antikvárium 1996 157.

31 A 12 példányban ismert hamis pamplonai nyomdahelyű könyv
vel kapcsolatosan azt a kiegészítést kívánom tenni, hogy magán- 
gyűjteményemben lévő 13. példánya Fáy András névaláírását 
viseli. Példányunk Fáy András, valamint Ernst Lajos műgyűjtő 
példánya volt.

A  székely katonai rendszer és a jobbágyság törté
nete hosszú ideje foglalkoztat, és ezekről a fon
tos, de bonyolult kérdésekről több tanulmányt 

közöltem.
A sajátosságokat próbáltam tetten érni, hiszen ezek 

teszik az említett kérdéseket különösen érdekessé. A 
legfontosabbika -  amellett, hogy a feudalizmus itt csak 
későn, jószerint csak a 16. sz.-ban vált számottevő tár
sadalmi jelenséggé,1 és sohasem tudott olyan uralkodó 
formává válni, mint a vármegyékben -  véleményünk 
szerint, az volt, hogy a székelyföldi földtulajdon-viszo
nyokat a székely örökségnek nevezeti tulajdonforma ha
tározta meg, amely családi tulajdonként, apáról fiúra 
öröklődött, s már a 14. sz. végétől lovas katonai szolgá
lat kötelezettsége terhelte.2 Ennek következtében vi
szont mentesült mindenféle úrbéri-feudális jellegű füg
gőségtől. Még a ius regium, a királyi adományozási jog 
sem érintette. Ennek a sajátos székely földtulajdon-for
mának nem kis szerepe volt abban, hogy a jobbágyvi
szonyok a székely székekben a vármegyékhez viszo
nyítva csak több évszázaddal megkésve terjedtek el. A 
fordulat egyértelműen az 1562-es nagy székely felke
léshez köthető, mivel ezt követően a fejedelmek igye
keztek -  nem minden siker nélkül -  meghonosítani a ki
rályi adományozási jogot a székelység körében is, ami 
ellen a székelység mindig erősen tiltakozott.2 Ez is hoz
zájárult ahhoz, hogy a székely örökségnek nevezett 
földtulajdon-forma a helyi örökösödési szokásjogban 
sohasem veszítette el érvényességét, szabályozó szere
pét.4 Erről szól Szép Mihályné, született Szép Klára 
csíkszentsimoni jobbágyasszony 1848. július 16-án kelt 
levele. A levél5 fontosságára, dokumentumjellegére va
ló tekintettel alább egészében közöljük, hogy aztán 
elemzését is elvégezhessük.
„Szép Mihályné, Szép Klárának levele báró Vay Miklóshoz 

Főméltóságú királyi biztos úr!
Kegyelmes Uram!
Csíkszentsimoni székel katona néhai Szép Antalnak 

ötön maradtunk fiú-leányai, én egyedül közadózó Szép 
Mihályhoz költeni férjhez; özvegy édesanyánk megegye
zett abban, hogy atyánkról maradott kevés Székel örök
séget öt egyenlő részre osszuk. E szerint magam is bír
tam illető ötöd részemet múlt 1847-ig, ekkor Erdély ré
szére kiadott 5.555 szám alatti szabály értelmében eki- 
valens becs szerint részemet Gyalog Székel Katona Szép

Egyed Ákos:

A  „székely örökség" 
és a „fiú-leány" intézmény
Tamás és Kerekes János törekedtek kifizetni és elvenni, 
s evégett a csíkszéki tekintetes tisztség és az ezred bizto
sokat bocsátottak ki. Én édesanyám engedményéből 
bírhatván részjóságomat, de annak árát soha a bizto
soktól el nem vettem; mi októl viseltettek mégis [így] az 
említett Gyalog Katonák lakik] részjóségomat jelen 
1848-ba kezemből önkények szerint kifoglalák, úgy nyi
latkoztak mintha erre ezred hatalmazta volna fel. Én 
úgy tudom, hogy a tekintetes tisztség rendelete szerint is 
a bizottmány! munka sincs bévégezve és semmi szín 
alatt míg én a jószág árrá fel nem vettem részjószágom 
aránt, joga rendelkezni teljességgel nem volt.

Könyörgök azért, méltóságodnak, méltóztassék az ez
redhez részjószágom visszaadattatása aránt szükséges 
rendelési bocsátani és minden káraimat megtéríteni 
rendelni, mélységes tisztelettel lévén fő  méltóságodnak 
alázatos szolgája/ '

Szép Mihályné, Szép Kéára 
Csíkszentsimon, 1848 július 16-án."

Amint a levélből kiderül, a csíkszentsimoni Szép An
tal öröksége körül olyan részesedési nézeteltérések me
rültek fel, amelyek messze meghaladják egyediségüket, 
mély történeti vonatkozásaik miatt érdemelnek figyel
met. Nevezetesen azért, mert általuk a székely rendiség 
néhány alapvető jogtörténeti vonatkozására mutatha
tunk rá.

Először is lássuk, hogy milyen kulcsszavakkal, sajá
tos kifejezésekkel találkozhatunk Szép Mihálynénak 
báró Vay Miklós erdélyi királyi biztoshoz intézett leve
lében. íme: „fiú-leány,” „székelfy] örökség,” „gyalog 
székel[y] katona.” Vegyük sorra ezeket a szavakat.

„Fiú-leány”-nak a székely jog azokat a személyeket 
ismerte el, akik olyan szabad székely családban szület
tek, ahol nem volt fiú örökös. Ebben az esetben a „fiú- 
sított” lányok örökölték a családi földet. Az 1555-ben 
összeírt székely törvények 20. paragrafusa szerint 
ugyanis: „Valamely embernek fia, leánya vagyon, az 
örökség a fiút illeti,” de ha „valamely embernek két__
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[vagy több] lánya vagyon, fia nincsen, attyoktól mar
adott örökségek egyárnt illetik őket”7 Ismételjük, utób
biakat nevezték fiú-leányoknak.

A székely örökségnek nevezett földtulajdonról rövi
den már szóltunk. Itt pontosításként legyen szabad az 
előbbiekhez hozzátennünk: a székely örökség, családok 
által erdőírtással szerzett, illetve a korábbi ősi közföl
dekből örökletes családi tulajdonba került földet jelen
tette. Amint Sándorfy Kamill találóan írja: „A székely 
örökség maga az ősöktől megszerzett székely föld, ille
tőleg ennek egy-egy családot illető ősi része.”8 Az ilyen 
székely örökségeket -  amint említettük -  lovas katonai 
szolgálat kötelezettsége terhelte. Nyilvánvaló, hogy ez 
esetben a kialakuló székely lófőrendről van szó. Ugyan
akkor, vagy valamivel később, a gyalogrendű közszéke
lyeknek is sikerült öröklődő családi birtokokat kialakí
taniuk, ha ezért „székely módra” katonai szolgálatot tel
jesítettek.

Hogy a két katonai rend szolgálatképességét meg
őrizhesse, a közjognak kellett gondoskodnia a katonai 
szolgálat anyagi alapját képező családi földvagyon 
megőrzéséről, azaz meg kellett akadályozni a székely 
örökségnek átkerülését katonai szolgálatra nem kötele
zett rétegek kezébe.9 Ez különösen a jobbágyság szé
kelyföldi fokozódó terjedése miatt vált időszerű feladat
tá. Az 1653-ban összegyűjtött Approbata Constitutio 
gyűjtemény pontosan előírta: azokban a szabad lófő- és 
darabont családokban, amelyekben „fiúágon defectusok 
[magvaszakadásuk] volna, azokat leányi | fiú-leányi| 
jussal jobbágyörökséggé a tisztek semiképen ne enged
jék tenni és lenni.”10

Világos tehát, hogy törvény tiltotta a szabadrendű ka
tonáskodó székelység földjeinek az átruházását jobbá
gyok használatába.

A „gyalog székely katonák" fogalmával a levél egyér
telműen az 1764-ben Mária Terézia rendeletére szerve
zett I. székely gyaloghatárőr ezredhez tartozókat jelölte.

Egészében figyelve a közölt levél tartalmára, megálla
píthatjuk, hogy benne a székely jog és rendi világ néhány 
tipikus intézményének szerepét tanulmányozhatjuk.

A levél pontosan leírja a helyzetet. Eszerint néhai 
Szép Antalnak, aki bizonyosan a gyalog határőr-katonai 
rendhez tartozott, öt leánya volt, s a megözvegyült anya 
szétosztotta lányai között a „kevés székelfy] örökséget.” 
Az anya, eljárását teljesen jogosnak tudhatta, hiszen a lá
nyok a székely jog szerint „fiú-leány”-oknak számítot
tak. Ez az örökösödés négy lány esetében valóban a szé
kely jog szerint teljesen törvényes eljárásnak minősült, 
mivel ők minden bizonnyal székely katonai család sarját 
választották férjül. De az egyik, akit Klárának keresztel
tek, jobbágyfiúhoz bátorkodott nőül menni, s emiatt 
öröksége megtámadható volt. És az ellenakció nem is 
maradt el, mert a két (feltehetően) legközelebbi vérro- 
Jegyzetek__________________________________

EGYED Ákos: A székely hadkötelezeltség és hadszervezet, külö
nös tekintettel a XVI. Századra. In: A korszerűsödő és hagyo
mányőrző Erdély. (Csíkszereda. 1997. 36-46. pp.); Uő.: Vázlatok 
a jobbágyfelszabadítás és zsellérkedés történetéről a Székelyföl- 

__  dön. In: Falu. város, civilizáció (Bukarest. 1981. 102-147. pp.);

kon székely katonafi: Szép Tamás és Kerekes János sze
rették volna kifizetni a rokon jobbágyasszony földje ré
szének árát, de ő nem fogadta el az ajánlatot.

A levélíró úgy tudta, hogy rokonai csak az 1847. évi 
szabályozás alapján tették meg ajánlatukat, amely (ti. az 
1847. évi szabályozás) valójában egy ősrégi székely 

jogszokást elevenített fel (anélkül persze, hogy arra hi
vatkozott volna). Emlékeztetünk az előbb már idézett 
jogszokás azon kitételére, amely megtiltotta a katonai 
család birtokának jobbágyi kézre jutását. Nos ugyanez a 
paragrafus viszont előírta, hogy a jobbágyhoz ment ló
fő és darabont lányuk örökségét „jó lelki isméretű hites 
emberek becsüljék meg, s igazán bocs (becsű) szerint 
való árát a leánynak vagy asszonyembernek közelebb- 
való férfiúi-ember zászló alatt szolgáló atyafia tegye le, 
s lészen azé a jószág.”11

A két katonafi tehát egészen pontosan járt el a régi 
székely jog értelmében, amikor a rokon jobbágycsalád
tól vissza akarta szerezni a székely örökséget, hiszen 
ilyen birtokot úrbéres nem bírhatott. S mivel ezt béké
sen nem sikerült elérni, „az említett gyalogkatonák 
részjószágomat jelen !848-ba[n| kezemből önkények 
szerint kifoglalák.” A foglalók úgy nyilatkoztak „mint
ha erre az ezred hatalmazta volna fel,” de erre -  ha tet
te is -  az ezredparancsnokságnak joga nem volt -  állít
ja a jobbágyasszony.

Sajnos az ügy kimenetelét illetően írásos forrással 
nem rendelkezünk, azonban az általános körülmények 
ismerete alapján további magyarázatot fogalmazhatunk 
meg -  természetesen hipotézisként.

Az a levélből kiderül, hogy 1847-ben az ügy nem 
fejeződött be, s nem érdektelen kérdés, hogy miért bá
torkodott a két rokon 1848-ban erőszakkal fellépni 
székely joguk érvényesítéséért. Annak, hogy az ezred 
biztatta e lépésre vagy sem. alapjában véve nincsen 
fontosabb jelentősége. Tény viszont, hogy 1847-ben 
az ezred „biztosokat” küldött ki. akik a pénzváltságot 
a jobbágyasszonynak az említett két katona nevében 
felkínálták. Annál inkább figyelnünk kell arra. hogy 
1848 nyarán Erdélyben, június 6-án Kolozsvárt elfo
gadott jobbágyfelszabadító törvény kimondotta, hogy 
a tiszta székely örökségnek nevezett tulajdonforma 
nem lehet jobbágy tulajdonná.12 Tehát nagy a valószí
nűsége annak, hogy az erdélyi országgyűlési törvény 
megjelenése bátorította cselekvésre a csíkszentsimoni 
két katonát is a vitatott székely örökség elfoglalásá
ra.13

Összegezésként megállapítható, hogy a közölt levél 
jelentős történeti dokumentum, amely több ősi intéz
ménynek a továbbélését bizonyítja egészen a rendszer- 
változást hozó 1848-as évig. Ezek közt a székely örök
ség mint földtulajdonforma, a fiú-leány-intézmény, az 
örökösödés ősi szokása kivételes figyelmet érdemel.

Uő.: A jobbágyfelszabadítás sajátos ágai Erdélyben. In: Debrece
ni Szemle, VII. évf. I. sz. 1999. márc., 9-13. pp.

1 Bár az előzményei is figyelemre méltóak!
2 BÓNIS György: Magyar jog -  székely jog. Kolozsvár, 1942. 97. p.
3 Bővebben: EGYED Ákos: Falu, város, ... i. m. 121-122. pp.



Ennek len aztán a következménye az is. hogy az 1848. január 6- 
án Kolozsvárt elfogadott úrbéri törvény hatálya a székely öröksé
geken lakó jobbágyokra és zsellérekre nem terjedt ki. |Vö.: Cor- 
pus Juris Hungarici. Erdélyi törvények. (Bp. 1900. 674. p.)]
A levél írója, aki megbízott vagy jegyző, esetleg ügyvéd is lehe
tett. láthatóan jól ismerte a székely jogot.
A Kolozsvári Történeti Intézet Fotólékája. 17449-17451/1848. 
K1LYÉNI SZÉKELY Mihály: A nemes Székely Nemzetnek 
Constitutiói. (Marosvásárhely, 1818.40. p.)

s SÁNDORFY Kamill: Erdély reformkorszakának jogtürténcte. 
(Bp. 2000. 85. p.)

l'  A közszékelyeket csak általános felkelés esetén szólították fegyverbe.
10 Corpus Juris Hungarici 1540-1848. évi Erdélyi törvények (Bp. 

1900. 145. p.)
11 KILYÉNI SZÉKELY Mihály im. 228 p.
i: EGYED Ákos: Az utolsó erdélyi rendi országgyűlés. (Marosvá

sárhely. 2001. 120-125: 237-239. pp.)
| ! Ebben az időben gyakoriak voltak az önkényes földfoglalások.

Hagyományőrző módon 2005. február l-jén találkoz
tak a tudomány képviselői, hogy a jeles évforduló 

napján megvitassák a történelmi tradíciók fényében a 
köztársaság intézményének mai magyarországi helyze
tét. A rendezők -  az MTA Politikai Tudományok Inté
zete. az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Inté
zete és a Politikatörténeti Intézet -  választása a hely
színt illetően a Néprajzi Múzeum alkalomnak megfele
lő és kellően impozáns Dísztermére esett. A Miniszter- 
elnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
tériuma által támogatott konferenciát illetően Hitler Ist
ván kulturális miniszter köszöntőjében nagy örömmel 
üdvözölte a kezdeményezést, majd pedig az ilyen jelle
gű találkozók fontosságát hangsúlyozva utalt a tudomá
nyos élet és a politika képviselőinek a felelősségére a 
köztársaság eszméjének közkinccsé tételével kapcsolat
ban. A miniszter úr a politika oldaláról az első megha
tározó lépésként ígéretet tett arra. hogy kezdeményezni 
fogja február 1-jének, a köztársaság napjaként történő 
parlamenti elfogadását. így reményei szerint ezen jeles 
napot 2006-ban már -  az 1946. évi 1. te. hatályba lépé
sére emlékezve -  nemzeti ünnepként tarthatjuk majd 
számon.

Ezen köszöntőt követően Földes György nyitotta 
meg a konferencia-napot. A Politikatörténeti Intézet fő
igazgatója elsőként Kende Pétert kérte fel „A köztársa
sági gondolat magyarországi állásáról” szóló előadásá
nak megtartására. Kende a kérdéskör megfelelő behatá
rolása érdekében a definiálási lehetőségekkel vezette fel 
mondandóját, majd kitért a jelenkori köztársasági gon
dolat megítélésének egyik meghatározó szempontjára, 
azaz a királyság szimbólum-rendszerének és a köztársa
sági kormányforma sajátosságainak jellegzetes szimbi
ózisban való együttélésére. Végül azzal a megállapítás
sal zárta előadását, hogy a magyar republikánus hagyo
mány -  egyfajta koherens eszmerendszer hiánya ellené
re -  tényszerűen dokumentálható, és kezdete gyakorla
tilag az 1848-ban már megvalósuló parlamentális kor
mányzás és a kormányzati felelősség intézményére 
nyúlik vissza. Ezen fejtegetésekhez kapcsolódóan -  
egyébiránt a programfüzetből lehagyott Kende Péter 
helyén eredetileg feltüntetett -  Bayer József is a repub
likánus eszme jelenkori fontosságát hangsúlyozta hoz
zászólásában. Véleménye szerint ezen kormányforma 
jelentőségét napjainkban a legitimitás kérdése veti fel, 
így szerinte kulturális és politikai cél egyfajta köztársa
sági-kultusz kialakulása.

Pölöskei Ferenc „A köztársasági eszme a XX. száza-

SZEMLE
A köztársaság és a 
XX. századi Magyarország
EGY KONFERENCIA MARGÓJÁRA 
2005. FEBRUÁR 1.
di Magyarországon” címmel Kendéhez hasonlóan a ki
rályság és a köztársaság hazánkban megvalósuló kon- 
fúz jellegét emelte ki. Előadásában a republikánus esz
meiség hagyományainak hiányát nyomatékosította. En
nek indokát abban látta, hogy az 1989-ben kikiáltott, el
ső tartós köztársaságot megelőzően létrejött „formáci
ók” rövid fennállásuk okán számottevő hagyomány ki
alakulását nem tették lehetővé.

Ezen általános jellegű, a kérdéskör egészét megraga
dó felszólalásokat követően Hajdú Tibor az 1918-as 
népköztársaság elemzése kapcsán -  meglehetősen ne
hezen alátámasztható érvek segedelmével -  arra a meg
állapításra jutott. hogy Magyarországon 1946-ban nem 
valamiféle király nélküli királyság rendszerét szüntették 
meg, hanem mindössze az addigi „zavaros köztársa- 
ság”-ot állították helyre. Ezen érvelés talán legkézen
fekvőbb gyenge pontja, hogy azzal kívánta alátámaszta
ni a köztársaság 1919-től számítandó folytonosságát, 
hogy -  többek között Horthy kormányzói jogkörének 
hiányosságait felhozva -  cáfolta a királyság tényleges 
fennállását.

Hubai László az 1946. évi I. te. vonatkozásában a 
rendkívül rövid időre korlátozott polgári demokrácia ál
tal meghatározott történelmi feltételeket, a jogszabály 
megszületésének körülményeit és végül pedig a szabá
lyozás tartalmi értékeit vázolta fel előadásában. A tör
vényhozás legjelentősebb érdemeként a királyságtól, a 
király nélküli királyságtól és végső soron a csak nevé
ben népköztársaságtól történő elszakadást megvalósító 
jellegét emelte ki. Hubai ugyan egyetértett Kendével 
abban, hogy a köztársasági gondolatnak hazánkban 
nincs -  más országokhoz hasonló -  koherens eszme- 
rendszere, mégis hangsúlyozta, hogy jelen történelmi 
helyzet kiváló lehetőség arra, hogy egy „új” magyar 
köztársasági tudat alapjává váljon.

Ezen kérdéskörben vizsgálta Föglein Gizella előadá


