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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

Botár István: Kövek, falak, templomok. Ré-
gészeti kutatások Csík középkori templomai-
ban 2002–2007 között. Csíkszereda, 2009.
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godott Csíkszék helytörténete.

Forró Albert
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