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a műhely oldalakat 
támogatja:

– A székelyek a határ védelmét biztosították, véradóval fi-
zettek, ennél fogva bizonyos jogaik voltak: adómentességet él-
veztek és önkormányzatuk volt. Az egész Székelyföld beletar-
tozott ebbe a területbe, autonómiája volt, de hogy mikortól, 
azt nem tudjuk, mivel nem tudjuk azt sem pontosan, mikor 
telepedtek le itt a székelyek. Talán Háromszéken 1190 körül 
már ott lehettek a régészeti leletek alapján, Udvarhelyszéken 
is, Csíkból jóval későbbről vannak adatok.

– Hogyan alakultak ki a székek?

– Nem tudjuk pontosan, hogyan alakultak ki a székek, 
bizonyára a táji adottságok, a földrajzi sajátosságok megszabta 
területek határozták meg. Valószínű, hogy összetartozó csopor-
tokat telepítettek egy-egy területre, s így rokonnemzetségek 
kerültek Csíkba, vagy egy részük legalábbis az volt. 1333-ban, 
amikor összeírták a pápai tizedjegyzéket, akkor Csík a telegdi 
alesperességhez tartozott, de a nyelvjárási sajátosságok miatt 
feltételezhető, hogy az ö-ző, ü-ző udvarhelyszéki székelyeket 
telepíthették Telegdről, Bihar megyéből, a csíkiak nyelvjárása 
viszont a háromszékiekkel azonos, tehát nem jöhettek ugyan-
onnan. A magyar történészek általános következtetése az, hogy 
székekbe Magyarország területén azokat szervezték, akik nem 
voltak magyar, tehát finnugor eredetűek, hanem eredet szerint 
és gazdasági, politikai, etnikai szempontból külön szervezetet 
képeztek, külön nyelvünk lehetett. A székelyek esetében el 

kell fogadnunk, hogy még a honfoglalás előtt, valahol a Volga 
környékén is a magyarok mellett élt egy bolgár-török törzs, 
valószínűleg abból szakadt ki a székelység, amely csatlakozott 
a magyarsághoz. Lehetséges, hogy védelemért, azért, mert vala-
kiktől kellett szenvednie, és a magyarság protezsálta, megvédte 
ezekkel szemben.

– Mikortól beszélhetünk széki szerveződésről?

– A székeket az 1300-as években szervezhették meg. Egy, 
a székely oklevéltárban található dokumentum Kászonszék 
kialakulásáról tanúskodik. Ez az irat az eseményekhez időben 
közel született, és a 16. században fordították magyarra – ez 
a fordítás maradt ránk. Eszerint 1390-ban, amikor Luxem-
burgi Zsigmond hadjáratot vezetett Moldvába, a kászoniak 
panaszkodtak, hogy a csíkiak nem akarnak autonómiát, 
önkormányzatot adni számukra. Zsigmond adott arra jo-
got, hogy létrehozzák Kászonszéket, hogy azon az – ahogy 
ők mondták: – „szegelet földön” önkormányzatuk legyen, 
hogy választhassanak katonai és civil vezetőt, azaz hadnagyot 
és bírót, gyűléseket tarthassanak, és önmagukra vonatkozó 
döntéseket, határozatokat hozhassanak. Ez azt jelenti, hogy 
Csíkban akkor már széki szerveződés volt, s a dokumentum 
szerint a csíkiak a szakadást akarták megakadályozni minden 
eszközzel. A 15. században valami változott. Pataki Antal volt 
a kászoniak vezetője, s őt, mintha letartóztatták volna, Nagy 

Lázárhoz – a későbbi arisztokrata Lázár család elődjéhez – vit-
ték, Szenttamásra, s annak egy fia, Lázár Bálint vállalkozott, 
hogy ha adnak neki helyet ott Kászonban – mert nemzetsé-
gek szerint választották a vezetőket, úgy váltogatták egymást 
sorrendben a nemzetségekből a vezetők –, akkor ő is tisztsé-
get vállal. Így neki is adtak a Halom-nemben egy helyet. Ez 
Mátyás király idejében történt. Amikor Mátyás bírákat kül-
dött Erdélybe, Lázár Bálint elment Medgyesre hozzájuk, és 
azok azt döntötték, hogy vigyenek 24-24 embert tanúskodni 
Kászonból és Csíkból egyaránt. A tanúk mind azt vallották, 
hogy a kászoniak oldalán van az igazság, s akkor megkapták 
a szabadságlevelet. Tulajdonképpen megújították azt, amit 
Luxemburgi Zsigmond 1390 körül adott nekik. Ezt leírja a 
székely oklevéltár első kötete.

– Meddig működött a széki közigazgatás?

– A széki közigazgatás századokon át működött, az 1300-
as évektől tulajdonképpen az 1700-as évekig. A nagy székely 
felkelés körül, 1562-ben voltak problémák, ugyanis akkor a 
székely autonómia, a székelyek önkormányzata csorbát szen-
vedett a lázadás leverése nyomán. Ebben az időszakban erős 
feudalizálódás ment végbe, kialakult a nemesség, ugyanakkor 
fennállt a töröktől való függőség, s ezek az okok vezettek a 
székelyek lázadásához. A század végén, 1599-ben, a csíkiak 
Mihály vajdát támogatták az erdélyi fejedelemmel szemben, 
főleg azok a közszékelyek, akiket jobbágyokká tettek, s ez is 
okozta Báthori András vereségét. S akkor Báthori Zsigmond 
– aki nagy kárára volt a székelységnek s az egész magyarságnak 
– 1601-ben visszaadta, elismerte a székelyek önkormányzatát, 
a szabad székelyeknek a szabad emberi mivoltát, s nyilván ak-
kor jórészt visszakapták a székelyek a korábbi önkormányzat-
hoz való jogot is, azt, hogy adómentesek legyenek. De ez az 
adómentesség már nem volt teljes. Ezeket a régi székely jogo-
kat elismerték a 17. század folyamán is, s eszerint működött az 
önkormányzat, az adminisztráció.

Folytatás a 10. oldalon

A székelyek véráldozattal, véradóval fizettek az autonómiáért – foglalta össze  
Szőcs János történész a Székelyföld közigazgatási szervezésének alakulását, a székek, 
a járások, a vármegyék kialakulási folyamatát Daczó Katalin kérdéseire válaszolva.
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