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A szék kialakulása
A székely székek kialakulása a katonai 
feladatokat ellátó székelyeknek a Nagy-
Küküllő és a Maros völgyében való le-
telepítésével vette kezdetét a XII. szá-
zad közepén, és a kézdi székelyek egy 
csoportjának az Aranyos völgyébe való 
átköltöztetésével ért véget 1270–72 tá-
ján. A székely székrendszer kiteljesedé-
sének folyamatában öt szakasz külön-
böztethető meg: elsőként Udvarhely-
szék és Marosszék jött létre, azt köve-
tően Csíkszék, majd Sepsi és Kézdi szé-
kek következtek, negyedik mozzanat-

2ként Orbai, utolsóként Aranyosszék.
Bár a kezdeti időszakban a székely 

területi egységeket földnek (1252: „ter-
ra Siculorum de Sebus”, 1289: „Siculi 
super terra Oronos”), kerületnek (1280: 
„Siculi ... in Dyocesi Thelegd consti-
tuti”) vagy vidéknek (1349: „districtus 

3Sebes”) nevezik , és a szék kifejezés 
csak a XIV. század második felében 
jelenik meg a latin nyelvű forrásokban 
(1366: „Siculi nostri Sedis Sebus), az 
ítélőszék intézménye és az ahhoz kötő-
dő szabad bíróválasztás kiváltsága való-
színűleg már korábban is a székely kö-
zösségek sajátja lehetett. Ilyen értelem-
ben, még ha más elnevezések alatt is tű-
nik fel, a széket, mint egy-egy székely 
ítélkező és tanácskozó testület hatáskö-
rébe tartozó területet, XII-XIII. századi 
képződménynek tekinthetjük.

A fent említett hét székely szék kö-
zül, feltehetőleg központi fekvése okán, 
mivel a katonai szemlék, tanácskozások 
alkalmával a legkönnyebben megköze-
líthető volt, Udvarhelyszék vezető sze-
repre tett szert, így már a XV. századtól 
főszékként (capitalis sedes) emlegették. 
Noha az Anjou-korban még hét székely 
székről beszélhetünk, utóbb ez a szám 
változott, bizonyos területek ugyanis 
önállósodtak, társszékké alakultak (pl. a 
XIV-XV. század fordulóján Sepsiszék-
ből kivált Miklósvárszék), megint má-
sok összeolvadtak (pl. a XVI. század 
vége felé Sepsi, Kézdi és Orbai székek 
összeolvadtak Háromszékké).

Hasonló átrendeződések Csíkszék 
esetében is történtek. 1390-ben előbb a 
kászoniak érték el Luxemburgi Zsig-
mondnál, hogy önálló székké alakul-
hassanak, melynek élére maguk állítsa-
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4nak bírót és hadnagyot.  Csíkszék tilta-
kozása dacára 1462-ben I. Mátyás is 
megerősítette a kászoniak ezen kivált-
ságát, a fejedelemség idején azonban 
Kászonszéket újból együtt emlegetik 
Csíkkal. Annak ellenére, hogy a saját 
kapitány és bíró választására, illetve 
saját bíróság tartására vonatkozó kivált-
ságaikat előbb Báthory István (1571), 
majd Báthory Gábor (1613) és Bethlen 
Gábor (1626) is megerősítették, a ká-
szoniak a fejedelemség idején egyazon 
kapitányok és királybírók alá tartoztak 
Csíkszékkel.

Valamikor a XIV-XV. század fordu-
lóján Csíkszék északi része, Gyergyó 
vidéke is az önállósodás útját válasz-
totta, ez utóbbi eset azonban nem köt-
hető királyi kiváltságlevélhez, lega-
lábbis ilyen jellegű oklevél nem maradt 
fenn. 1462-ből és 1466-ból is vannak 
arra utaló okleveles adatok, hogy Gyer-
gyószék egyenrangú egységként szere-

5pel a többi székely székkel , azonban 
egy évszázad múltával, 1569-ben már 
újból közös széket alkot Csíkkal és Ká-
szonnal, ugyanazon királybíró, csík-
szentkirályi Andrási Péter vezetése 

6alatt.  A XVII. században – Kászon-
székhez hasonlóan – Gyergyószék is 
igyekezett fenntartani szokásjogon ala-
puló önállóságát, azt a jogot, hogy elöl-
járóit megválaszthassa, saját törvény-
széket tartson fenn, illetve az itt hozott 
ítéleteket közvetlenül a „fejedelem szé-
kihez” fellebbezze. Azonban 1680-ban 
országgyűlési határozat intézkedett ar-
ról, hogy a „gyergyai atyafiak ... ennek 
utána az csíki derék gyűlésekre com-
pareáljanak, az adót vélek együtt admi-
nistrálják, ... sőt egyéb, az haza közön-
séges javára nézendő dolgokban is csíki 

7atyánkfiaival egyetértsenek”.
A fejedelemség korában a hármas 

tagolású szék hivatalos neve Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék volt, de a 
XVIII. század elejétől egyre gyakrab-
ban tűnik fel a „Két Csík, Gyergyó és 
Kászonszék” megnevezés. A Két Csík 
kifejezés arra utal, hogy Al- és Felcsík 
időközben társszékekké fejlődtek, saját 
tisztikarral és külön bírósággal rendel-
keztek, ilyenformán a XVII. század vé-
gétől Csíkszéket már nem három, ha-

8nem négy társszék alkotta.

Széki intézmények, tisztségviselők
A vajdaság idején a székely szék igaz-
gatásának legjelentősebb intézménye a 
székgyűlés (congregatio sedis) volt, 
amely katonai, igazságszolgáltatási, 
jogszabályalkotási, rendfenntartási és 
általában mindennemű közigazgatási 
feladatot ellátott. Katonai hatóságként a 
szék nyilvántartotta a szolgálatra alkal-
mas férfiakat, fegyverzetük állapotát, 
gondoskodott a mozgósításról, a széki 
hadnagy szemlét tartott a haderő felett, 
lustrát készíttetett a megjelentekről, 
számon tartva a távolmaradókat is. A 
szék igazságszolgáltató feladatát ebben 
az időszakban a hadnagy és a székbíró 
közösen gyakorolta az esküdtekkel és a 
szék előkelőivel. A székgyűlés tárgyalt 
és ítéletet hozott minden magán- és köz-
jogi ügyben, polgári és büntetőperben. 
Az itt hozott ítéletet a székelyudvar-

9helyi főtörvényszékre , onnan a székely 
ispánhoz, majd a királyhoz lehetett fel-
lebbezni. 

Az 1562. évi segesvári országgyűlés 
határozatai értelmében a székgyűlés 
igazságszolgáltató feladatait a törvény-
tudó személyekből újonnan létrehozott 
székbíróság vette át, amely köteles volt 
tizenöt naponként összeülni, és igazsá-
got szolgáltatni a peres ügyekben. E fó-
rum ítélkezett örökösödési ügyekben, 
határ- és birtokjogi kérdésekben, rágal-
mazás, gyilkosság, paráznaság, rablás 
ügyében, de más bűntényekben is. A 
székbíróságok, illetve az utóbb kétlép-
csőssé (alszékek, derékszék) átszerve-
zett széki igazságszolgáltatás fellebbvi-
teli fóruma a Fejedelmi Tábla volt, majd 
a Habsburg-korban a Királyi Tábla.

Az 1562 utáni széki igazgatás leg-
főbb szerve a közgyűlés (congregatio 
generalis) volt, amely tulajdonképpen 
továbbvitte a korábbi székgyűlések ha-
táskörének nagy részét (katonai szem-
lék tartása, adóügyek, jogszabályalko-
tás, követválasztás, tisztújítás, nagyobb 
horderejű perek). Nevezték „marchalis 
congregationak” vagy „girás gyűlés-

10nek” is, mivel a meg nem jelenés  egy 
márka (4 forint) büntetést (girát) vont 
maga után. Jelentős változás a Habs-
burg-kori széki közgyűlés esetében, 
hogy ez fokozatosan nemesi intézmény-
nyé válik, kiszorulnak a lófők és a gya-
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logok, így lassan megszűnik a három 
székely rend gyűlése lenni. Az 1760-as 
évektől további csorbákat is szenved a 
széki önkormányzat: a Folytonos Táb-
lák felállításával a közgyűlés elveszíti 
igazságszolgáltatási hatáskörét, azon 
székek esetében pedig, amelyekben ha-
tárőrezredek létesülnek, az armalisták, a 
lófők és a gyalogok most határőrökké 
szervezve kikerülnek a széki közgyűlés 
hatásköréből, így az elveszíti jogható-
ságát a lakosság több mint fele felett, 
ilyenformán a közgyűlés a provincia-

11listák testületévé szűkül.  Az 1790 utáni 
széki közgyűlések legfontosabb felada-
ta a Főkormányszék rendeleteinek meg-
tárgyalása és kihirdetése, a guberniumi 
feliratok elfogadása, országgyűlési kö-
vetválasztás, a követek beszámolóinak 
meghallgatása, törvényhatósági tiszt-
újítások, illetve a helyi jogszabályal-
kotás volt.

A vajdaság kori széki tisztikar első 
számú képviselője a hadnagy (maior 
exercitus, capitaneus sedis) volt. A szék 
katonai vezetőjeként az ő hatáskörébe 
tartoztak a hadfelkeléssel kapcsolatos 
teendők, de ezen kívül ő elnökölt a szék-
gyűléseken, ítélkezett a székbíróval és 
az esküdtekkel közösen tartott törvény-
széken, gondoskodott az ítéletetek vég-
rehajtásáról, továbbá feladata volt a 
központi hatalomtól érkezett utasítások 
gyakorlatba ültetése is. Az  1562. évi 
székely lázadás nyomán hozott seges-
vári országgyűlési határozatoktól kezd-
ve e feladatokat a fejedelem által kine-
vezett, és így a székben a központi ha-
talmat megtestesítő főkapitány (gene-
ralis capitaneus) látta el. Mivel a szat-
mári békét (1711) követően megszűnt a 
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székelyek általános hadkötelezettsége, 
fokozatosan elsorvadt a kapitányi tiszt-
ség is, a szék egyedüli főtisztje pedig a 
főkirálybíró maradt.

A vajdaság kori szék másik fontos 
tisztségviselője a székbíró (iudex sedis) 
volt. Fő feladata a hadnaggyal és a bíró-
társakkal közösen gyakorolt igazság-
szolgáltatás, illetve az ítélet-végrehajtás 
volt. Az ún. bírótársak eredetileg a szé-
kely nemzetségi szervezet nemeit és 
ágait képviselték a szék vezetésében, 
illetve a széki igazságszolgáltatásban, a 

XV. század végétől azonban helyüket 
átvették a választott esküdtek. A széki 
tisztikarban a XV. században feltűnő ki-
rálybíró (iudex regius) a vajdaság ide-
jén még a székely ispán embereként a 
királyi hatalmat képviselte, felügyeleti 
szerepet töltött be: ellenőrizte a széki 
törvénykezést, a székely ispán utasítá-
sainak betartását és ítéleteinek végre-

12hajtását . A fejedelemség idején azon-
ban szerepe felértékelődött, hiszen az 
1562. évi segesvári végzések nyomán 
megkapta a korábbi székbíró hatáskörét 

13is.  Feladatait az alkirálybírók (vice-
iudex regius) segítségével látta el, akik 
állandóan a székben tartózkodtak, és 
intézték az ügyeket a főtiszt távollété-
ben is. Az alkirálybírók alapfeladata a 
viceszéken való bíráskodás, az ítéletek 
végrehajtása, a bírságok beszedése, a 
közrend fenntartása volt.

A széki nótáriusi (jegyzői) tisztség 
felállítását az 1562. évi segesvári or-
szággyűlés rendelte el azzal a szándék-
kal, hogy ezáltal meggyorsuljon a peres 
ügyek intézése. Az ő feladata volt a 
széki intézmények írásbeli teendőinek 
bonyolítása, a jegyzőkönyvek (proto-
collumok) vezetése és gondos meg-

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 6.

1Csík-, Gyergyó- és Kászonszék  levéltára (I)

őrzése, a végzések és ítéletek leírása, és 
azokról másolatok kiállítása.

A fejedelemség kori széki tisztikar 
tagja volt továbbá a számvevő (exac-
tor), akinek feladata a portai adó behaj-
tása volt, illetve a dullók, az alkirály-
bírók mellé beosztott, a végrehajtást se-
gítő személyek.

A Habsburg-korban a széki tisztikar 
jelentősen kibővül, új tisztségviselők 
jelennek meg, mint a vicenótárius, köz-
vádló (procurator fiscalis), királyi adó-
tárnok (regius perceptor), tisztiorvos 
(phisicus), sebész (chyrurgus), mérnök 
(geometra), felügyelő biztos (inspector 
commissarius), dullóbiztos (dullo com-
missarius), az adórovó biztos (rectifi-
cator comissarius), levéltárnok (archi-
varius), írnok (protocollista), börtönőr, 
bakó és hajdúk. A közigazgatás haté-
konyabbá tétele érdekében először a 
Habsburg kormányzat rendszeresíti a 
tisztségviselők pénzben megállapított 

14fizetését, 1743-ban.
Ugyancsak a Habsburg közigazga-

tás idején, a XVIII. század közepén je-
lentkezik az igény arra, hogy a széki 
igazgatás és ügyintézés állandó szék-
helyet kapjon. A következő évtizedek-
ben épülnek fel Székelyföld-szerte az 
ún. székházak. Csíkban erre a célra vi-
szonylag későn, 1828–1841 között épül 

15meg a Pretóriumként  is emlegetett 
épület Csíksomlyón, amely 1879-ig 
adott helyet a széki, majd (1876 után) a 
vármegyei hivataloknak.

A széki levéltár
Az állandó székhely, illetve ezzel együtt 
egy, az irattár megőrzésére szolgáló 
épület hiányában a széki levéltár irat-
anyaga az évszázadok során számtalan 
alkalommal sérült, rongálódott, fogyat-
kozott. Ehhez járult továbbá az a gya-
korlat, hogy a már elintézett ügyek iratai 
a (fő)tisztek személyes irattárába kerül-
tek, különböző családi levéltárak anya-
gába keveredtek, így az egykori Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék iratanyaga 
igencsak hiányosan maradt ránk, és 
korántsem tükrözi a szék intézményei-
nek, illetve tisztségviselőinek tevé-

16kenységét.
A Román Állami Levéltár csíksze-

redai fiókja 1965-ben, mindenféle nyil-
vántartás nélkül, ömlesztve vette át a 
széki levéltár iratait Csík Rajon Nép-

17tanácsától.  A levéltár munkatársai az 
57 folyóméternyi anyagot öt fondba 
rendezték:

1. Csíkszék (1563–1876)

1

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék
1793. évi címeres pecsétjének
viaszlenyomata
(F 251, Székelykeresztúri Múzeum
pecsétgyűjteménye, 335.)

„KÉT CSÍK ÉS KÁSZON
ALSZÉKI PECSÉT”
(F 251, Székelykeresztúri Múzeum
pecsétgyűjteménye, 333.)
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ítéleteket közvetlenül a „fejedelem szé-
kihez” fellebbezze. Azonban 1680-ban 
országgyűlési határozat intézkedett ar-
ról, hogy a „gyergyai atyafiak ... ennek 
utána az csíki derék gyűlésekre com-
pareáljanak, az adót vélek együtt admi-
nistrálják, ... sőt egyéb, az haza közön-
séges javára nézendő dolgokban is csíki 

7atyánkfiaival egyetértsenek”.
A fejedelemség korában a hármas 

tagolású szék hivatalos neve Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék volt, de a 
XVIII. század elejétől egyre gyakrab-
ban tűnik fel a „Két Csík, Gyergyó és 
Kászonszék” megnevezés. A Két Csík 
kifejezés arra utal, hogy Al- és Felcsík 
időközben társszékekké fejlődtek, saját 
tisztikarral és külön bírósággal rendel-
keztek, ilyenformán a XVII. század vé-
gétől Csíkszéket már nem három, ha-

8nem négy társszék alkotta.

Széki intézmények, tisztségviselők
A vajdaság idején a székely szék igaz-
gatásának legjelentősebb intézménye a 
székgyűlés (congregatio sedis) volt, 
amely katonai, igazságszolgáltatási, 
jogszabályalkotási, rendfenntartási és 
általában mindennemű közigazgatási 
feladatot ellátott. Katonai hatóságként a 
szék nyilvántartotta a szolgálatra alkal-
mas férfiakat, fegyverzetük állapotát, 
gondoskodott a mozgósításról, a széki 
hadnagy szemlét tartott a haderő felett, 
lustrát készíttetett a megjelentekről, 
számon tartva a távolmaradókat is. A 
szék igazságszolgáltató feladatát ebben 
az időszakban a hadnagy és a székbíró 
közösen gyakorolta az esküdtekkel és a 
szék előkelőivel. A székgyűlés tárgyalt 
és ítéletet hozott minden magán- és köz-
jogi ügyben, polgári és büntetőperben. 
Az itt hozott ítéletet a székelyudvar-

9helyi főtörvényszékre , onnan a székely 
ispánhoz, majd a királyhoz lehetett fel-
lebbezni. 

Az 1562. évi segesvári országgyűlés 
határozatai értelmében a székgyűlés 
igazságszolgáltató feladatait a törvény-
tudó személyekből újonnan létrehozott 
székbíróság vette át, amely köteles volt 
tizenöt naponként összeülni, és igazsá-
got szolgáltatni a peres ügyekben. E fó-
rum ítélkezett örökösödési ügyekben, 
határ- és birtokjogi kérdésekben, rágal-
mazás, gyilkosság, paráznaság, rablás 
ügyében, de más bűntényekben is. A 
székbíróságok, illetve az utóbb kétlép-
csőssé (alszékek, derékszék) átszerve-
zett széki igazságszolgáltatás fellebbvi-
teli fóruma a Fejedelmi Tábla volt, majd 
a Habsburg-korban a Királyi Tábla.

Az 1562 utáni széki igazgatás leg-
főbb szerve a közgyűlés (congregatio 
generalis) volt, amely tulajdonképpen 
továbbvitte a korábbi székgyűlések ha-
táskörének nagy részét (katonai szem-
lék tartása, adóügyek, jogszabályalko-
tás, követválasztás, tisztújítás, nagyobb 
horderejű perek). Nevezték „marchalis 
congregationak” vagy „girás gyűlés-

10nek” is, mivel a meg nem jelenés  egy 
márka (4 forint) büntetést (girát) vont 
maga után. Jelentős változás a Habs-
burg-kori széki közgyűlés esetében, 
hogy ez fokozatosan nemesi intézmény-
nyé válik, kiszorulnak a lófők és a gya-
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logok, így lassan megszűnik a három 
székely rend gyűlése lenni. Az 1760-as 
évektől további csorbákat is szenved a 
széki önkormányzat: a Folytonos Táb-
lák felállításával a közgyűlés elveszíti 
igazságszolgáltatási hatáskörét, azon 
székek esetében pedig, amelyekben ha-
tárőrezredek létesülnek, az armalisták, a 
lófők és a gyalogok most határőrökké 
szervezve kikerülnek a széki közgyűlés 
hatásköréből, így az elveszíti jogható-
ságát a lakosság több mint fele felett, 
ilyenformán a közgyűlés a provincia-

11listák testületévé szűkül.  Az 1790 utáni 
széki közgyűlések legfontosabb felada-
ta a Főkormányszék rendeleteinek meg-
tárgyalása és kihirdetése, a guberniumi 
feliratok elfogadása, országgyűlési kö-
vetválasztás, a követek beszámolóinak 
meghallgatása, törvényhatósági tiszt-
újítások, illetve a helyi jogszabályal-
kotás volt.

A vajdaság kori széki tisztikar első 
számú képviselője a hadnagy (maior 
exercitus, capitaneus sedis) volt. A szék 
katonai vezetőjeként az ő hatáskörébe 
tartoztak a hadfelkeléssel kapcsolatos 
teendők, de ezen kívül ő elnökölt a szék-
gyűléseken, ítélkezett a székbíróval és 
az esküdtekkel közösen tartott törvény-
széken, gondoskodott az ítéletetek vég-
rehajtásáról, továbbá feladata volt a 
központi hatalomtól érkezett utasítások 
gyakorlatba ültetése is. Az  1562. évi 
székely lázadás nyomán hozott seges-
vári országgyűlési határozatoktól kezd-
ve e feladatokat a fejedelem által kine-
vezett, és így a székben a központi ha-
talmat megtestesítő főkapitány (gene-
ralis capitaneus) látta el. Mivel a szat-
mári békét (1711) követően megszűnt a 
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székelyek általános hadkötelezettsége, 
fokozatosan elsorvadt a kapitányi tiszt-
ség is, a szék egyedüli főtisztje pedig a 
főkirálybíró maradt.

A vajdaság kori szék másik fontos 
tisztségviselője a székbíró (iudex sedis) 
volt. Fő feladata a hadnaggyal és a bíró-
társakkal közösen gyakorolt igazság-
szolgáltatás, illetve az ítélet-végrehajtás 
volt. Az ún. bírótársak eredetileg a szé-
kely nemzetségi szervezet nemeit és 
ágait képviselték a szék vezetésében, 
illetve a széki igazságszolgáltatásban, a 

XV. század végétől azonban helyüket 
átvették a választott esküdtek. A széki 
tisztikarban a XV. században feltűnő ki-
rálybíró (iudex regius) a vajdaság ide-
jén még a székely ispán embereként a 
királyi hatalmat képviselte, felügyeleti 
szerepet töltött be: ellenőrizte a széki 
törvénykezést, a székely ispán utasítá-
sainak betartását és ítéleteinek végre-

12hajtását . A fejedelemség idején azon-
ban szerepe felértékelődött, hiszen az 
1562. évi segesvári végzések nyomán 
megkapta a korábbi székbíró hatáskörét 

13is.  Feladatait az alkirálybírók (vice-
iudex regius) segítségével látta el, akik 
állandóan a székben tartózkodtak, és 
intézték az ügyeket a főtiszt távollété-
ben is. Az alkirálybírók alapfeladata a 
viceszéken való bíráskodás, az ítéletek 
végrehajtása, a bírságok beszedése, a 
közrend fenntartása volt.

A széki nótáriusi (jegyzői) tisztség 
felállítását az 1562. évi segesvári or-
szággyűlés rendelte el azzal a szándék-
kal, hogy ezáltal meggyorsuljon a peres 
ügyek intézése. Az ő feladata volt a 
széki intézmények írásbeli teendőinek 
bonyolítása, a jegyzőkönyvek (proto-
collumok) vezetése és gondos meg-

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 6.

1Csík-, Gyergyó- és Kászonszék  levéltára (I)

őrzése, a végzések és ítéletek leírása, és 
azokról másolatok kiállítása.

A fejedelemség kori széki tisztikar 
tagja volt továbbá a számvevő (exac-
tor), akinek feladata a portai adó behaj-
tása volt, illetve a dullók, az alkirály-
bírók mellé beosztott, a végrehajtást se-
gítő személyek.

A Habsburg-korban a széki tisztikar 
jelentősen kibővül, új tisztségviselők 
jelennek meg, mint a vicenótárius, köz-
vádló (procurator fiscalis), királyi adó-
tárnok (regius perceptor), tisztiorvos 
(phisicus), sebész (chyrurgus), mérnök 
(geometra), felügyelő biztos (inspector 
commissarius), dullóbiztos (dullo com-
missarius), az adórovó biztos (rectifi-
cator comissarius), levéltárnok (archi-
varius), írnok (protocollista), börtönőr, 
bakó és hajdúk. A közigazgatás haté-
konyabbá tétele érdekében először a 
Habsburg kormányzat rendszeresíti a 
tisztségviselők pénzben megállapított 

14fizetését, 1743-ban.
Ugyancsak a Habsburg közigazga-

tás idején, a XVIII. század közepén je-
lentkezik az igény arra, hogy a széki 
igazgatás és ügyintézés állandó szék-
helyet kapjon. A következő évtizedek-
ben épülnek fel Székelyföld-szerte az 
ún. székházak. Csíkban erre a célra vi-
szonylag későn, 1828–1841 között épül 

15meg a Pretóriumként  is emlegetett 
épület Csíksomlyón, amely 1879-ig 
adott helyet a széki, majd (1876 után) a 
vármegyei hivataloknak.

A széki levéltár
Az állandó székhely, illetve ezzel együtt 
egy, az irattár megőrzésére szolgáló 
épület hiányában a széki levéltár irat-
anyaga az évszázadok során számtalan 
alkalommal sérült, rongálódott, fogyat-
kozott. Ehhez járult továbbá az a gya-
korlat, hogy a már elintézett ügyek iratai 
a (fő)tisztek személyes irattárába kerül-
tek, különböző családi levéltárak anya-
gába keveredtek, így az egykori Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék iratanyaga 
igencsak hiányosan maradt ránk, és 
korántsem tükrözi a szék intézményei-
nek, illetve tisztségviselőinek tevé-

16kenységét.
A Román Állami Levéltár csíksze-

redai fiókja 1965-ben, mindenféle nyil-
vántartás nélkül, ömlesztve vette át a 
széki levéltár iratait Csík Rajon Nép-

17tanácsától.  A levéltár munkatársai az 
57 folyóméternyi anyagot öt fondba 
rendezték:

1. Csíkszék (1563–1876)

1

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék
1793. évi címeres pecsétjének
viaszlenyomata
(F 251, Székelykeresztúri Múzeum
pecsétgyűjteménye, 335.)

„KÉT CSÍK ÉS KÁSZON
ALSZÉKI PECSÉT”
(F 251, Székelykeresztúri Múzeum
pecsétgyűjteménye, 333.)
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2. Felcsíkszék (1656–1849)
3. Alcsíkszék (1624–1849)
4. Gyergyószék (1607–1851)
5. Kászonszék (1651–1846)

Csíkszék iratai (1563–1876)
Az egykori széki levéltár megmaradt 
anyagának zöme, több mint 46 folyó-
méter irat alkotja a csíkszeredai levéltár 
egyik legértékesebb fondját. Évkörét te-
kintve is a legnagyobb állomány az em-
lített öt közül, bár a XVI. századból 
mindössze egy irat, egy 1563-ból szár-
mazó egyezséglevél maradt fenn. A 
fond hét szerkezeti egységből épül fel:

a. Egyedi oklevelek, iratok (1563– 
1849). A kronologikusan rendezett, da-
rabonként leltározott iratok az élet kü-
lönböző területeire vonatkoznak, kü-
lönféle irattípusokat képviselnek. Talá-
lunk közöttük egyezségleveleket, adás-
vételi és haszonbérleti szerződéseket, 
tanúvallomásokat, végrendeleteket és 
osztályleveleket, peres ügyek iratait, 
határjárási jegyzőkönyveket, fejedelmi 
parancsleveleket, főkormányszéki és 
császári rendeleteket, személyössze-
írásokat, magánleveleket és hivatali le-
velezést is. Az 1811 utáni iratok leltára 
most készül, így ez a fondrész korlá-
tozottan kutatható.

b. A főkirálybíró iratai (1813– 
1876). Az igen hiányos iratcsoportban 
leginkább felsőbb hatóságoktól a ki-
rálybíróhoz érkezett leiratokat találunk. 
Az 1813–1816, 1843–1846, 1862–1863 
közötti időszakokból, illetve 1866-ból 
és 1876-ból származó iratok iktatószám 
szerint vannak rendezve, így azonosí-
tásukhoz a segédletként szolgáló ikta-
tókönyveket kell tanulmányozni.

c. A tisztség iratai (1843–1876). 
Ezen fondrészt kifejezetten adminiszt-
ratív jellegű, úgyszintén iktatószám 
szerint rendezett iratok alkotják az 

1843–1844, 1846–1847, 1861–1876 
közötti időszakokból, amelyek a tiszt-
ség hiányosan megmaradt iktató-
könyvei és mutatói (1843–1876) alap-
ján kereshetőek ki.

d. A Folytonos Tábla iratai (1775– 
1790). Itt található a Folytonos Tábla 
két regisztere, egy betűsoros mutató 
(1775–1780) és egy beadványi jegyző-
könyv (1781–1784), amelyek segédlet-
ként használhatóak az iktatószám sze-
rint (1775–1783-ból és 1790-ből szár-
mazó) iratokhoz.

e. Törvényszéki jegyzőkönyvek 
(1607–1860). A gazdag peres iratanyag 
legértékesebb részét a Csíkszék ítélő-
széke előtt 1631–1738 között lefoly-
tatott tárgyalások 22 kötetet kitevő 
jegyzőkönyvei, valamint a Folytonos 
Tábla 1765–1785 közötti jegyző-
könyvei teszik ki. Itt található továbbá 
egy 1751–1783 közötti császári-királyi 
és főkormányszéki rendeleteket, fel-
sőbb utasításokat tartalmazó gyűjte-
mény, valamint Csíkszék közgyűlésé-
nek 1842–1848 közötti jegyzőkönyvei. 

f. A Képviselőtestület iratai (1869– 
1876). Az iratcsoportot Csíkszék kép-
viselőtestületének határozati jegyző-
könyvei alkotják a jelzett időszakból.

g. Csíkszék pénztárának iratai 
(1870–1873). Tulajdonképpen öt, a be-
hajtott jövedelmekről és a szék kiadá-
sairól vezetett nyilvántartó könyv alkot-
ja (betűsoros mutatóval ellátott beadvá-
nyi jegyzőkönyvek, bevételi és kiadási 
napló, ügyviteli és ellenőrzési könyv).

F 27, Csíkszék iratai (évkör: 
1563–1876, mennyiség: 46,35 i. fm., 
leltárszámok: 11, 39, 140, 186, 838, 
839, 921, 922, magyar, latin, német 
nyelvű iratok).

Bicsok Zoltán levéltáros

Néhány évtizede Hargita megyében 
csak a székelykeresztúri múzeumban zaj-
lott rendszeres régészeti kutatómunka. Az 
utóbbi időben a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum és a Csíki Székely Mú-
zeum munkaközösségei is tehetséges, 
szakképzett fiatal régészekkel gyarapod-
tak. Csíki viszonylatban a fiatal szakem-
berek közül Botár István nevét kell ki-
emelnünk, aki közvetlen munkatársaival  
„forradalmasította” Csík középkori törté-
nelmének kutatását.

Csíkban a régészeti kutatás nemrég 
még gyerekcipőben járt, kevés volt a fel-
tárt középkori objektum, ősi templo-
mainknak egyáltalán nem ismertük alap-
rajzát, sőt a középkori várak is – a csík-
rákosi Pogányvárat leszámítva – kutatat-
lanok voltak. A Csíki-medence közép-
korának kutatási helyzetét jellemzi, hogy 
a szomszédos székely székek hasonló 
kutatásait több évtizedes késéssel követ-
ve, csak 1999-ben végezte Daniela Marcu 
régésznő az első szakszerű templomása-
tást Csíkmenaságon.

A budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemről hazaérkezve, a kezdeti 
lendület és lelkesedés után fiatal régé-
szünknek rá kellett döbbennie, hogy 
Csíkban nem csupán hagyománya nincs a 
középkori régészetnek, de hiányzik a 
szükséges infrastruktúra, az anyagi for-
rások, és sokszor közömbösséggel talál-
kozott ott, ahonnan segítséget remélt. 
Ilyen előzmények után világossá vált, 
hogy egyetlen ember vagy néhány lelkes 
régész képességeit messze meghaladják a 
kihívások, és hosszú évek munkájával is 
csak részeredmények mutathatóak fel.

Évtizedünk kezdetén az erdélyi ma-
gyar műemlékvédelmet támogató ma-
gyarországi pályázatok segítségével 
Csíkban is lehetővé vált néhány műem-
léktemplom felújítása. Szerencsés hely-
zetnek mondható, hogy ma már a mű-
emlékvédelmi és régészeti törvénykezés 
előírja a felújítást megelőző feltárásokat, 
illetve a munkálatok szakmai felügye-
letét. Ez tette lehetővé a felújításra szoruló 
középkori objektumok kutatását, a 2002– 
2007 között végzett falkutatást és régé-
szeti ásatást a csíkszenttamási Csonkato-
ronynál, a szentkirályi, somlyói, menasá-
gi, mindszenti és szentdomokosi plébá-
niatemplomoknál. A vizsgált objektumok 
ásatási jelentéseit szerkesztette kötetbe 
Botár István 2009-ben. A közlésre került 
hét tanulmány az előző években „tudomá-
nyos” változatban már megjelent a Csíki 
Székely Múzeum évkönyveiben vagy 

más hazai és külföldi tanulmánykötetek-
ben. Mivel ezek a tanulmányok sokszor 
nehezen hozzáférhetőek az átlagolvasó 
számára, illetve a szerző célja az volt, 
hogy a helyi közösségek megismerjék 
múltjukat, kulturális örökségüket, ezért 
jelen kötetével a tudományos részeredmé-
nyek olvasmányos formában történő, de 
tudományos igényű népszerűsítésére tett 
kísérletet. A gazdag képanyag ugyancsak 
vonzóvá, érdekfelkeltővé teszi a kötetet.

Köztudott, hogy az egykori Csíkszék 
területén az írásbeliség nagyon későn ho-
nosodott meg, így a térség középkori tör-
ténetének megismerésében fontos szerep 
hárul a régészetre. A középkori templom-
mal rendelkező legtöbb csíki falu első ok-
leveles említése a XIV. századi pápai ti-
zedjegyzékekben található, míg a követ-
kezőre, eddigi ismereteink szerint, több 
mint két évszázaddal később, az 1567-es 
összeírásokban került sor. A néhány éve 
beinduló régészeti kutatások során a kö-
zépkori csíki templomokra és falvakra vo-
natkozó ismereteink sokat bővültek, szá-
mos, eddig a helytörténetben elfogadott 
nézet dőlt meg, tisztázódott. A kutatások 
során sok, nem csupán Csík, de sokszor a 
Székelyföld viszonylatában is ismeretlen 
építészeti és művészettörténeti emlék, 
tárgy került elő: egy Árpád-kori román 
stílusú szentségtartó fülke egy csíkszent-
tamási lakóház pincefalába beépítve, 
XIV. századi gótikus ablakkeret Csík-
szentkirályon, Csík legkorábbi, XI-XII. 
századi templomának maradványai és egy 
S-végű, Árpád-kori hajkarika temetkezési 
mellékletként Csobotfalváról, egy román 
kori ablak és egy XIV. századi Szent Lász-
ló-legenda részlete Mindszenten stb., 
hogy csak az izgalmasabbakat említsük. 
Remélhetőleg nem egyedi jelenségekről 
van szó, hanem számos hasonló emlék 
lappang az átépített és kibővített közép-
kori templomok vakolatai alatt. A leletek 
alapján azonban ennél fontosabb követ-
keztetések fogalmazódtak meg. Régésze-
tileg sikerült bizonyítani, hogy a Csíki-
medence korábban népesedett be, mint azt 
eddig történészeink gondolták. A korai 
lakosság valószínűleg nem a székelyek-
hez köthető, hanem korai határvédők, 
honfoglalók utódai, a feudális viszonyok 
kötöttségei elől a Hargita gerincén húzó-
dó keleti gyepűkön túlra menekülők al-
kották. A vármegyei hatóságok hatásköre 
ha nem is terjedt ki a Csíki-medencére, az 
már bizonyosnak tűnik, hogy a XII. szá-
zadban Csík területe már egyházilag 
megszervezett vidék volt.

Botár István – magyarországi szak-
emberek bevonásával – az elsők között al-
kalmazta Csíkban a dendrológiai kutatást. 
A mai fákból és a történeti szerkezetekből 
származó mintákból olyan helyi kronoló-
gia összeállítására törekednek, amelynek 
segítségével a művelődéstörténeti, építé-
szeti keltezésekhez használható időrendi 
támpontot nyújthatnak. Dendrokronoló-
giai eljárással számos, korábban közép-
kori eredetűnek vélt templomtoronyról 
bizonyosodott be, hogy jóval későbbi, 
többnyire a XVIII. században épültek. A 
középkori csíki plébániatemplomok mel-
lett nem álltak kőtornyok, a középkori ha-
rangok valószínűleg fa haranglábakon 
vagy fatornyokban voltak elhelyezve. A 
faszerkezetek korát vizsgálva, a szerző 
még egy izgalmas jelenségre hívja fel fi-
gyelmünket. Nevezetesen arról van szó, 
hogy a középkori faszerkezetek többnyire 
tölgyfából készültek, míg a XVIII. szá-
zadtól Csík tölgybehozatalra szorult, és a 
templomok tetőszerkezete kimondottan 
fenyőfából készült. Az utóbbi századok 
fenyő-dominanciáját szerzőnk a többnyo-
másos földművelés bevezetése által meg-
követelt fokozott erdőirtással, az ebben az 
időben fénykorát élő madarasi vasgyártás 
egyre növekvő szénigényével, a XVII. 
században csúcsosodó ún. kisjégkorszak-
kal magyarázza. Az éghajlat lehűlése kö-
vetkeztében a lombhullató fákat az igény-
telenebb fenyők váltották fel.

Összességében egy igényes, módsze-
reiben és következtetéseiben az újdonság 
erejével ható tanulmánykötettel gazda-
godott Csíkszék helytörténete.

Forró Albert
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gészeti kutatások Csík középkori templomai-
ban 2002–2007 között. Csíkszereda, 2009.
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