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Az utóbbi évtizedekben föllendülőben levő hazai forráskiadás ör-
vendetes eredménye a regionális okmánytár-sorozatok újraéledése. Az 
ország egész területét átfogó oklevéltár mellett a Szászföldre vonat-
kozó források közzétételére hivatott Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen in Siebenbürgen sorozata is folytatásra méltónak ítéltetett, 
két ú j kötettel gyarapodott az utóbbi évtizedekben. Történészeink, kö-
zelebbről a Nioolae Iorga Történettudományi Intézet munkatársai rég-
óta tervezik a több mint egy évszázada elindult székely forráskiadvány, 
a Székely Oklevéltár újjáélesztését. Szabó Károly és Szádeczky Lajos 
gondozásában jelent meg az első 7 kötet 1872—1898 között, a 8. kötetet 
Barabás Samu rendezte sajtó alá 1934-ben, s most íme előttünk fekszik 
a 9. kötet, az új sorozat első kötete. 

Szerkesztői, Demény Lajos és Pataki József a kiadvany előszavá-
ban méltányolják az elődök erőfeszítését, de jelzik az első nyolc kötet-
nek a kor levéltári viszonyaiból fakadó hiányosságait is. Részletesen 
kifejtik az ú j sorozat új szerkesztési elveit: „A még kiadásra váró for-
rásanyag tetemes mennyisége, valamint a kiadási lehetőségek korláto-
zott volta szükségessé tesz i . . . a források témakörök szerinti csoporto-
sítását." Elgondolásuk szerint a székelység társadalmi viszonyaira fényt 
vető törvénykezési protocollumok és a katonai célú összeírások, a lust-
rák kapnának elsőséget. 

Az új sorozatot megnyitó, immár könyvsikernek számító első kötet 
az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek 1569—1591 közötti 
anyagát teszi közkinccsé. 302 lapon sorakoznak egymás után a legkü-
lönfélébb ügyekben indított perek: földfoglalás, hatalmaskodás, becsü-
letsértés, házasságtörés, zálogosítás, tolvajlás stb. Felperesek panaszá-
ból, alperesek válaszából, nagy számban fölsorakoztatott tanúk vallomá-
saiból egy sokszínű világ képe bontakozik ki, a XVI. századi székely 
társadalom életének épp egy változásokkal terhes korszaka ismerhető 
meg a mindennapok szintjén. Amint a szerkesztők is megállapítják, a 
protocollumok „a valóságnak megfelelően tükrözik a székely faluközös-
ségek életét, a gazdasági, társadalmi, katonai és családi élet majd min-
den vetületét." Évszázados jogrendszer, szigorú erkölcsi normák, aktív 
közösségi tudat jellemzik a XVI. századi székely közösséget, s ezeknek 
működését, érvényesülését kísérhetjük nyomon a kötet lapjain. 
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Emellett a protocollumok fontos forrásai a történeti demográfiának, 
a nyelvtörténet pedig a magyar nyelven lejegyzett peres ügyekben be-
cses, más forrásokban föl nem lelhető adalékokat talál. Még a hazai 
egyháztörténet kutatói is hasznos adatokra bukkannak a kötet lapjain, 
ugyanis némely ügyben a helységbeli pap is szerepel tanúként. Így 1583. 
április 28-án Derzsi Péter zálog-ügyletének egyik tanúja Szilágyi Ud-
varhelyi Tamás, „az dersi praedikator". Noha felekezeti hovatartozását 
az egykori deák nem jegyezte föl, unitárius voltát szinte bizonyosra 
vehetjük. 

A kötet anyagában való tájékozódást nagymértékben segíti az igen 
részletes névmutató és tárgymutató, összeállítója megérdemelte volna, 
hogy feltüntessék a nevét. A Székely Oklevéltár új sorozatának első 
kötete méltó köntösben került az olvasók asztalára; a protocollumok 
egyik 1591-ből származó lapját bemutató ízléses védőborító Deák Ferenc 
munkája. 

Sipos Gábor 
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