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Előszó
A család az egymással leszármazás útján kapcsolatban
álló, egy vérből eredő, azonos történeti múlttal bíró és ennek foly
tán magukat összetartozónak érző személyek összessége. A család
szeretet alapja az elődök tisztelete és emlékük megbecsülése, egy
szersmind ez az alapja a hazafiságnak is. Ezért a faji öntudat
ápolása hazafias feladat és kötelesség. Amely család múltját elha
nyagolja és őseinek emlékét nem tiszteli, az a nemzet életfájának
egyik gyökerét saját kezével metszi el, mert ahol nem érzik az
együvétartozást, ott megszűnik a nemzeti közösség érzése is.
Ezek a gondolatok vezérelnek akkor, amikor családaink
egyik csoportjának, a székely primőr családoknak múltjához, ada
tokat szolgáltató munkámat útjára bocsátom. A családtörténet a
családok útján a nemzethez való vérségi és hagyományos odatartozás, a vérközösség legértékesebb öntudatnevelő eszköze, s nem
az előkelősködés elviselt palástja. Ezért nemzeti szempontból
fontos, hogy elődeink sorsa iránt érdeklődjünk és 'a megmaradt
adatokat feljegyezve, a feletléstől megmentsük. Az adatok össze
foglalásával azt céloztam, hogy azok a munkámban előforduló
családok múltja iránt érdeklődőknek támaszpontúi szolgáljanak,
s előmozdítsák a Székelyföldhöz való tartozásnak és a székely
származás tudatának emlékezetben tartását. Emellett példáját
óhajtottam nyújtani annak, hogy miként kellene az összes székely
lófő- és gyalogrendbeli családok adatait is feldolgozni, hogy azo
kat a fajiságuk és vérségük után nyomozó utódok könnyen meg
találhassák és kutató munkájukban felhasználhassák.
Az Árpád vezetésével beözönlő magyarsághoz, mely hét
magyar és egy kabar törzsből állott, a már korábban Hazánk terü
letén lakó rokon székelység kilencedik törzsként önként békésen
csatlakozott. Ezért a székelyek, mint a honfoglalásban résztvevő
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kilencedik törzs ivadékai, mindannyian szállásbirtokosok voltak,,
tehát.a legősibb nemességhez tartoznak. A,székelység a királyság
idejében is megőrizte törzsi különállását és nemzeti autonómiáját.
A székely nemesség három rendre, fő- vagy primorí rendre, lófőrendre és gyalogrendre oszlott, amely rendek tagjainak egymástól
való különbsége pusztán magasabb rendiségükben nyilvánult,,
hasonlóan az erdélyi Magyarföldön levő főrend (grófok, bárók) és
nemesirend tagjai közötti különbséghez. Az erdélyi fejedelemség
hez tartozó Magyarföldön és Székelyföldön ugyanis sohasem ala
kult ki a magasabb és az alacsonyabb nemesi rendek között olyan
mértékű különbség, mint a . szűkebb érteleimben vett magyar
királyságban, mert ott a főnemesek (grófok, bárók, primőrök)
körébe való tartozás nein biztosította az országgyűlésen való sze
mélyes részvétel jogát1 és nem eredményezte az alacsonyabb nemesi
rendektől társadalmi téren való elkülönülést. Az erdélyi főrende
ket a nemesi rendekkel állandóan szoros társadalmi és vérségi
kapcsolatok fűzték egybe, s ez a közvetlen társadalmi és vérségi
összeköttetés elejét vette annak, hogy az erdélyi (grófi, bárói) és a
székely (primori) főnemesi rendek kialakulása az alacsonyabb
nemesi rendekkel szemben élesen elkülönített felosztást idézhessen
elő. A székely főrend, hasonlóan az erdélyi magyar főrendhez nem
biztosított különleges jogokat. Ε főrendnek nem volt több joga,,
nagyobb kiváltsága a többi nemesi rend hátrányára, ezért közöttük
csak a rendi hovatartozás tett különbséget. Az 1791. évi erdélyi
XVII. t. c. bevezetése azt az elvet állapította meg, hogy a külön
böző nemesi rendek („magnates, proceres, et nobiles") a szabadság
egy és ugyanaz,on előjogát élvezik, s egyiknek sem lehet nagyobb
vagy kisebb szabadsága, mint a másiknak. Amikor a székely nem
zet évszázadok során kialakult rendi tagozódását a jelenkorig meg
őrizte, ezzel nem vétett a most idézett törvény ellen, mert a sza
badság előjoga mindhárom osuemes rend tagjait <.>gyforma mér
tékben illette meg.
Munkám a primőr családoknak a rendi oklevelek és a rendi
jegyzőkönyvek alapján összeállított névsorát tartalmazza, s emel
lett a székelység honfoglalását és jogi viszonyait, valamint a sz,é6

kely társadalom kialakulását és fejlődését ismerteti. Ezeken kivül
olyan tudnivalókat foglaltam össze, 'melyeknek minden székely
gyakorlati hasznát veheti. A székely nemzet és annak minden jvadéka született nemes, akit nemesi előnevének és címerének hasz
nálati joga ma is megillet. Ezért részletes útbaigazítást adok arra
vonatkozólag, hogy a székely származás és az ezzel együttjáró
nemesség, élőnév és cimer igazolása napjainkban a legegyszerűb
ben miképen történik.
A primőr családok című" rész a fejedelmi oklevelek és a rendi
jegyzőkönyvek alapján kikutatható összes székely primőr csalá
dokat magában foglalja, a rendi állásuk igazolásához szüséges oki
rati kútfők pontos megjelölésével együtt. Ε családok között alig
található egy-két idegennevü, ezek is a székely fiúleányság révén
lettek vérbeli folytatói anyai ágon törzsökös székely őseiknek.
A névsorban körülbelül négyszáznyolcvan név szerepel.2 Ε családok
legnagyobb része idők folytán kihalt. A különböző községekbea
szereplő azonos nevű egyénekről igen sokszor okiratokkal is kimu
tatható, hogy közös törzsből származtak, tehát vérségileg egy
családnak a sarjai.
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Á székelyek eredete és csatlakozása
a honfoglaló magyarokhoz
A székelyek ahhoz a nyugati törökséghez tartoztak, amely
nek más népek mellett a hunok, az avarok és Árpád magyarjainak
török eleme is egyes részeit alkották, s a hatalmas kiterjedésű hun
birodalom virágzásának idejében annak kebelében éltek. írásos
emlékeink szerint a székelység hat nemzetségre oszlott és minden
nemzetségben négy ág volt, amely felosztás ősi emléket őrzött
meg s nem keletkezhetett későbbi telepítés során. Feltűnő ennek
egyezése az oguz-török törzsrendszerrel, melyben szintén hat
törzs volt, s minden törzsben négy nemzetség. Ugyancsak török
eredetre vall szálláshelyüknek ősi elnevezése a csigla szó, valamint
a.rovásírás és a hivatali tisztségeknek vérségi alapon való örök
lése. Kétségtelen az is, hogy a székelj nem foglalkozást jelentő
szó, hanem mint nemzetnév nomen proprium, mellyel a középkori
oklevelekben a magyartól eltérő nemzetet jelöltek meg. A székely
népnév értelme a török nyelvből fejthető meg, s eredetileg annyit
jelent, mint a herceg törzse, a herceg népe?
A székely nép Árpád népének hazánk területén való megjele
nése előtt már itt lakott s a hunoktól való származásának hagyo
mányát őrizte. A Névtelen Jegyző* azt mondja, hogy „a széke
lyek , akik előbb Attila király népei voltak, meghallván Ösbő hí
rét, mindnyájan békességesen elébe ménének és fiaikat különféle
ajándékokkal önként túszokul adák, s Ösbő serege előtt az első
sorban kezdenek Ménmarót ellen harcolni". Kézai Simon5 króni
kájában pedig a következőket írja róluk: „Maradt volt még
a hunokból háromezer ember, kik a krimhildi csatából futással
menekültek, ezek félvén a nyugati nemzetektől, Árpád idejéig a
Csiglamezőn maradtak, s ott magukat nem hunoknak, hanem szé
kelyeknek nevezték. Ε székelyek ugyanis a hunok maradványai,
akik mikor meghallották, hogy a magyarok másodszor is Pan
noniába költöznek, a visszatérők elé mentek Ruténia határáig és
miután Pannoniát együttesen hatalmukba vették, ebből részt kap8

tak, de nem a pannóniai alföldön, hanem a Makókkal együtt a
határszéli hegyek közt kapták ki részüket. így tehát a blakok
közé keveredve, amint mondják, azoknak betűit használják". Eh
hez osak annyit teszek hozzá, hogy a Csiglamező Erdélyben van;"
a székelyek nyilván azért mentek a magyarok elé, mert Árpád
velük már előbb érintkezésben állott; s Kézai a blakok elnevezése
alatt nyilvánvalóan olyan török népet értett, mely szintén a ke
leti rovásírást használta.
A székelyeknek a hunokhoz tartozását és hazánk terü
letén való korábbi ittlakását a XH-ik században írt első ismert
magyar krónika mondja, ezért ezt az állítást feltétlenül elfogad
hatjuk. Ha őseink Erdélyt csak a X-ik vagy ΧΙ-ik században szál
lották volna meg és a székelyek is csak akkor telepedtek volna
oda, akkor erről a hadászatilag jelentős és nagyfontosságú dolog
ról a XII-ik és XIIl-ik századbeli krónikaírók — akiknek még a Szent
László korabeli Gesta Ungarorum7 rendelkezésükre állott — nyilván
tudtak volna, s ha ezt az eseményt valamilyen okból tudatosan
elhallgatnák is, a székelyekről semmiesetre sem mondanák azt,
hogy már a magyarok bejövetele előtt Erdélyben laktak. Hitelt
érdemel ez az állítás azért is, mert Árpád honfoglalásának és a
tőle származó királyi családnak krónikásai nem írták volna a
székelyekről, hogy már Árpád előtt hazánkban voltak, ha erre
nem lett volna komoly bizonyítékuk. Igaznak fogadhatjuk el tehát
azt az, állítást, hogy a székelyek már a magyarok megjelenése előtt
hazánkban laktak és a nemzet ősi köztudata őket a hunokhoz tar
tozóknak ismerte.
A székelység hazánk területén többfelé elszórtan lakott. A
nyugati és déli határszéleken, valamint egyebütt is éppen úgy fel
található, mint Erdélyben. Legnagyobb tömegben nyilvánvalóan
az erdélyi részekben a Csiglamezöm élt. A délkeleti részeken jelöl
ték ki szálláshelyét és az ottlakóknak biztosították a székely
törzsszervezet fenntartását, mert ezt a szervezetet egymástól tá
voleső kis területeken lehetetlen lett volna életben tartani. Az or
szág többi részében lakó székelység előtt tehát két lehetőség ál
lott: a honfoglaláskori lakóhelyén való megmaradás és ezzel
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együtt egyéb letelepedő törzsekbe illetve a környező népességbe
való folyamatos beolvadás, vagy a délkeleti Székelyföldre valá
átköltözés.8 Ugy látszik, hogy a Mosón és Pozsony környéki szé
kelység egy csoportja az utóbbit választotta, s átköltözésének em
lékét az Aranyosszékkel akkor még nem bővült Székelyfőid nyu
gati szélén fekvő Marosszéknek Mosón nevű faluja, továbbá ebben
a székben fennmaradt Pozsony nemzetségi ágnév őrzik. A Nagy
Károly frank-római császár által szervezett s Mosón és Pozsony
környékén fekvő avar népességű határgrófság lakossága 875 körül
keresztyén volt.9 Talán ez adja magyarázatát a marosszéki szé
kelység nemzetségi és ági nevei közül az Adorján, Ábrán, Balázs*
Gyerő, György, Karácson és Péter neveknek, melyek korai keresz
tyén hatásra vallanak. Ezek a körülmények megengedik azt a fel
tevést, hogy a nyugati székelyek a magyarok bejövetelekor már
keresztyének voltak, nemzetségi és ági neveik némelyikét a keresz
tyénség hatása alatt korábban megváltoztatták és erdélyi testvé
reikhez költöző csoportjaik ezeket a neveket vitték magukkal.
Ha a krónikák állítását Összevetjük a székelyek régi emlékei
vel, történetével és sajátos jogviszonyaival, akkor a székelységben
olyan törökfajú népet látunk, mely a magyarság török elemeivel
rokonságban állott, azzal közösen hún-hagyományt őrzött, már
Árpád honfoglalása előtt hazánk területén lakott, s a magyarok
hét törzsében s a kabarok nyolcadik töredéktörzsében fajtestvéreit
látva, azokhoz az új haza területén kilencedik törzsként önként
békésen csatlakozott. A székelység, mint Árpád népéhez időrend
ben utoljára csatlakozó törzs, a törökfajú népek szokása szerint,
a legkülsőbb őrszolgálatot10 teljesítette, a harcban az első had
rendben küzdött és ennek megfelelően a letelepedéskor a határszél
felé kapta törzsi szállásbirtokát; emellett az államalkotó ma
gyarság összes előjogait és mentességeit élvezte, s csak a fejedelem
trónraléptekor, első házassága és első fia születése alkalmával
adott u. n. ökörajándékot. A magyar nemzet tiszteletben tartotta,
az új haza területén már itt talált s önkéntesen és békésen csatla
kozott fajrokon székelységnek a törzsszervezet fenntartására
irányuló és soha fel nem adott kívánságát. Ha a székelyek helyze
tét a többi törzs sorsával összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy
10

a törzsszervezet fenntartása a székelységnek ősi joga volt, melyet
a magyar nemzet egyetemes köztudata, mint székely kiváltságot
ismert. A székelyek féltékenyen őrizték ezt aiz ősi szervezetet
mely nem a király kegyelméből eredt, hanem az első foglalás jogán
alapult, s melynek megváltoztatására a királyi hatalom nem volt
illetékes.
Így maradt fenn a magyar nemzet mellett a székely is politi
kai nemzetként. Ez az oka annak, hogy a magyar államhatalom,
a székely rendi társadalomnak a magyar társadalomtól eltérő fej
lődését a legújabb időig mindenkor elismerte. A székely nemzet a
magyarságnak egyik különálló törzse, mely eredet és jogfejlő
dés szempontjából sok tekintetben eltér a többi törzstől, ösi kü
lönállása a Hármaskönyvnek és a magyar szent korona viselőinek
megállapításai szerint is az első honfoglaláson alapszik.
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A székely nemzet három rendje
A székelyek eredetüknél fogva mindannyian országosan elis
mert igazi s kiváltságos nemesek,11 mert nemességük földjüknek első
foglalásán alapszik és a nemesi jogokat az ország egész terüle
tén gyakorolhatták.12 A székelység (Siculitas) a székelynek olyan
veleszületett személyi joga, mely őt a magyar szent korona egész
területén elválhatatlanul kísérte,13 egyben olyan jog, mely nem
képezhette királyi adományozás tárgyát.14
A székely nemzet (natio Siculica) közjogi és politikai érte
lemben egyaránt külön nemzeti egyediség volt a legrégibb időtől
kezdve egészen az 1868. évi. XLIII. t. c. életbelépéséig, ősi joga a
nemzetgyűlések tartása,15 melyeken a belkormányzatot érintő kü
lön törvényeket hoztak.10 Saját ősi szabadságával17 (libertás Siculorum), törvényével18 (lex Siciilorum), szokásával19 (consuetudo
Siculica) és jogával20 (ius Siculicaie) élt, szemben a magyar
nemesi szabadsággal, törvénnyel, szokással és joggal. Ispánja21
(comes Siculorum) királyi zászlósúr22 és az ország igazi bárója28
volt, akinek címét az erdélyi választott fejedelmek,24 majd 1742től a Habsburg és a Habsburg-Lotharingiai családbeli örökös fe
jedelmek25 címeinek sorában találjuk, s Magyarország és Erdély
egyesítése után a magyar királyok címében továbbra is benn
maradt.26
Számos törvényes rendelkezés elismeri, hogy a székely nem
zet a földjét a nemzet első bejövetele, az első foglalás alapján
bírja.27 Területe nem királyi föld (terra regia, fundus regius),
mint pl. a szászok földje28 s nem fizetett utána sohasem földbért,
mint pl. a szászok az általuk bírt föld után.29 A Székelyföld és a
királyi terület közötti jogi különbséget a király azzal ismerte el,
hogy az előbbin nem érvényesítette a háramlási jogot; ezzel jut
tatván kifejezésre, hogy a Székelyföld nem volt a királyé és a
székelyek azt nem a király adományából bírják. A Székelyföld,
melyet országnak™ is neveznek, előbb hét, majd iöt székre oszlott.
Már 1444-ből biztos adatunk van arra, hogy a hét szék teljesen
megalakult volt.31 A székeket, illetve közönségüket latinul kez12

detben universitasnak32 vagy districtusnak,™ majd 1366-ban sedesnek34 mondták. A székek, melyeknek mindegyike külön-külön·
önálló törvényhatóság volt, a következők: Udvarhelyszék (Keresztúrszékkel és Bardóczszékkel), Háromszék (Sepsiszék, Kézdiszék és Orbaiszék, Miklósvárszékkel vagy más néven Erdővidék
kel), Csikszék (Al-Csikszék, Fel-Csikszék, Gyergyószék és Kászonszék), Marosszék (a régen teljesen beolvadt Szeredaszékkel) és
Aranyosszék. Ez a beosztás a legújabb időkig változatlan ma
radt, ezt csak az 1876. évi XXXIII. t. c. 1. §-a szüntette meg,
amikor a székeket vármegyékké szervezték át és területüket
megváltoztatták.
A székek lakossága hat-hat nemzetségre és minden nemzet
ség négy-négy ágra oszlott.33 A székek élén egy főbíró (később szék
bíró) és egy főhadnagy (később székkapitány) állott, mely tiszt
ségeket a nemzetségek ágai meghatározott sorrendben viselték38 s
a tisztek évenként változtak,37 a tisztségek viselésének joga az
egyes ágakat minden huszonnégy évben egyszer illette meg. A
tisztségviselésben a nemzetségek sorrendje úgy volt megállapítva,
hogy a főbíró és a főhadnagy együttesen sohasem legyen ugyan
abból a nemzetségből. Ezek a tisztségek a XVI-ik században el
tűntek s helyüket a fejedelem által kinevezett főkirálybíró és
főkapitány foglalta el. A főkapitányságokat IL Rákóczi Ferenc
szabadságharca ideijében már nem töltötték be. A székek a XVIIik század elején kivívták, hogy az élükön álló főkirálybírákat,
akik a főispánokhoz hasonló jogállással és hatáskörrel bírtak,
maguk választhatták,38 holott a főispánok megválasztásának joga
sohasem illette meg a vármegyéket. így a főkirálybíró a korábbi
nemzetségi főbíró (székbíró) autonom tisztségének örökösévé vált.
A főkirálybírák kinevezésének joga csak az 1868. évi XLIII.
t. c. 9. §-ával szállott át az uralkodóra. A főkirálybírói cím
a székely székeket vármegyékké átszervező 1876. évi XXXIII.
t. c. hatálybalépésével szűnt meg.
A székely örökség39 (haereditas Siculica) más jogi termé
szetű volt, mint a magyar nemesi birtok, tulajdonosának több éserősebb jogokat biztosított, mert a Székelyföldön nem volt királyi
háramlási jog (ius regale, ius regium). Ennek folytán a fiúág ki13

"hálása esetében a leányok uralkodói fiúsítás40 (praefectio regia)
nélkül is örökölték az ősi vagyont, ez volt a természetes leány
fiúsítás, vagy fiúleányság41 (praefectio naturalis); ha pedig az
elhaltnak leányai sem maradtak, abban az esetben az atyafiak s
ezeknek hiányában a belső lakótelek melletti szomszédok örö
költek.42
A székely nemzet soha kétségbe nem vont ősi különállásából
folyó autonómiával, önkormányzattal bírt. Ezt az autonómiát nem
a királyok és a fejedelmek állapították meg, nem ők engedélyez
ték rendi jogkörként; ez honfoglaláskori forrásból eredt. Ennélfogva
a székelységre vonatkozó törvények és fejedelmi oklevelek ennek
az autonómiának csak kpzjogi konstatálását tartalmazzák. A
székelység törzsi különállásának és nemzeti autonómiájának egyik
külső megnyilvánulása a királyság idejében az volt, hogy a szé
kely ispán sem a nádornak, sem pedig az erdélyi vajdának nem
lett alárendelve, hanem azokkal teljesen egyenlőrangú királyi
zászlósúr volt.
A székely nemzet a letelepedéskor két rendre oszlott. Ezek
egyrészről a hadnagyi és bírói tisztségek viselésének örökletes
jogával bíró és lovaskatonák állításának kötelezettségével ter
helt lófőségi magánbirtokosok (vezető főemberek) rendje, más
részről pedig a közbirtokosságban örökletes részjoggal felruházott
és személyes gyalogos katonai szolgálatra kötelezett közrend volt,
mely utóbbi szintén a honfoglaló szállásbirtokosokat megillető
nemesi szabadságban élt. A közrend tagjai közül egyesek idővel
megvagyonosodtak, akiket vagyoni gyarapodásuk és a nagyobbszámú lovaskatonaság szükségének következményeképpen sze
mélyes lovassüolgálatra, köteleztek. Mivel pedig a lovas harcoso
kat a legrégibb időtől kezdve előkelőbbeknek tartották a gyalogo
soknál, ezért a lovasok a társadalomban felsőbb csoportot alkot
tak, mint a közrendnek az a gyalogos csoportja, melyből ők már
kiemelkedtek. Ez az alakulás vezetett a három rendre való tago
zódásra, mert a korábbi két rend közé most már egy harmadik
ékelődött: a lovon szolgáló közrendűek rendje. A fejlődés meg
kívánta, hogy az ekként alakult rendnek nevet adjanak s ezzel
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kapcsolatosan az egyes rendek elnevezését újból megállapítsák.
Ennek a szükségszerűségnek tett eleget Mátyás király 1473. évi
^december hó 9-én kelt oklevelében,43 amelyben elrendelte, hogy
a közrendből kiemelkedett és latinul korábban egweseknek hívott
lovasokat ezentúl primipilusoknak" nevezzék s ugyanakkor az
első rend tagjait pnraoroknak mondta. Ettől kezdve a székelyek
három rendje, mint a király által elismert jogi intézmény és
rendi szervezet, állandóan fennmaradt és megizmosodott. A had
nagyi és székbírói tisztségeknek az első rend tagjai által az ősi
rendszer szerinti viselése az 1562. évi segesvári végzések végre
hajtásának következtében megszűnt. Ezzel egyidőben a király
illetve a fejedelem a magasabb rendi állást oklevélben kezdte
adományozni. így a székely nemesség három rendjének születés
sel öröklődő rendekké való tökéletes kifejlődése a XVI-ik század
második felében végleges befejezést nyert. A leszármazókra át
öröklődő székely nemesi rendek létesülését — mint általában
minden nemesi rend kialakulását — a földbirtok idézte elő. A
földbirtok mennyisége teremtett állandó különbséget a nemzet
tagjai között, s döntő tényezőként irányította az egyes családok
nak különböző rendekbe való tartozását. A rendi állapotnak az
ivadékokra való átszállása a jogi felfogásban lassanként azt
a további változást idézte elő, hogy mindjobban háttérbe ke
rült a rendek elkülönülésének alánja, a földbirtok mennyisége;
ezzel szemben mindinkább előtérbe jutott az, ami az ivadékokra
átszálló (örökölhető rendi állásnak a későbbi jog szerinti alapja
lett, a származás. Az örökölhető rendiség az egyes társadalmak
ban akkor született meg, amikor a rendi hovatartozás súlypontja
a földbirtok mennyiségéről a származásra helyeződött át, amikor
valakinek rendi állását többé nem birtokának nagysága, hanem
atyjának nemesi rendi helyzete határozta meg. Az ilyen rendek
alakulása akkor nyert hivatalos elismerést, amikor a fejedelem
oklevélben először tett említést róluk s ez a folyamat akkor fe
jeződött he véglegesen, amikor az ekként kialakult örökölhető
rendi állásokat a fejedelem privilégiális oklevelekben az utódokra ki
terjedő hatállyal már maga is adományozni kezdte. Ez a széke
lyeknél — mint említettem — a XVI-ik század második felében
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következett be.45
A három rendet teljesen kialakult helyzetében mutatja be·
Bornemisza Pál veszprémi püspök és Werner György királyi taná
csosoknak és Erdélybe küldött királyi biztosoknak48 1552-toen
I. Ferdinánd királyhoz intézett hivatalos felségelőterjesztése, mely
ben a székely nemzet három nemesi rendjéről a következőket
állapították meg: „A székelyek általában mindannyian nemesek
és mindenféle adó alól mentesek, mégis három rendbe tartoznak; kö
zülük az előkelők, akiket nemeseknek mondanak, mintegy a bárók
vagy patríciusok helyével bírnak. Mások azok, akiket saját nyel
vükön lófő székelyeknek neveznek, ezeket latinul primipilusoknak
mondják, akik mintegy lovagrendüek. A többiek a közrendűek^
mégis mindannyian, amint mondtuk, nemesek."47
A Habsburg és a Habsburg-Lotharingiai családbeli uralko
dók a székely nemesség három különálló rendjét mindenkor el
ismerték.48 Ezt bizonyítja I. Lipót király Bécsben 1691. évi de
cember hó 4-én kelt oklevelének (Diploma Leopoldinum) 2-ik
pontja, melyben a következőket rendelte és határozta: „Meg
erősítjük a hű karok részére mindazokat az adományokat, átruhá
zásokat, kiváltságokat, címerleveleket, címeket, tisztségeket, mél
tóságokat, dézsmákat és végre mindazokat a javadalmakat és
fekvő jószágokat, melyeket Magyarország királyai, úgyszintén
mindazokat, amelyeket Erdélynek Magyarországtól való különvá
lása óta annak fejedelmei mind Erdélyben, mind Magyarország
részeiben, a Székelyföldön és Debrecenben akár magánosok, akár
városok és községek s testületek, vagy bármely bevett valláshoz,
tartozó egyház, egyházközség vagy iskola részére tettek és adtak."
I. Lipót királynak ezt az oklevelét II. Lipót helyett I. Ferenc az.
1791. évi erdélyi II. és III. t. c.-ekben, I. Ferenc újólag az 1792.
évi erdélyi I. t. c-ben és V. Ferdinánd az 1837-1838. évi erdélyi
t. c-ben ismételten megerősítették.
Az 1790-1791. évi erdélyi országgyűlés 1791. évi június hó
4-én tartott 58-ik ülésében — figyelembevéve, hogy „a székely
nemzet három egyenlő nemesi eredetű rendekből, úgymint:
primores, vagyis fő-rend, primipilus, avagy ló-fő és pixidarius,
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avagy darabontságból áll" — sarkalatos törvények és régi pri
vilégiumok alapján egyhangú határozattal elrendelte ,.hogy a
székely nemzetnek, hol annak emlékezete előfordul, mind az három
rendjei említessenek". 49
Az V. Ferdinánd király által Bécsben 1843. évi január hó
29-én kiadott legfelsőbb elhatározással elfogadott erdélyi udvari
kancellári felségelőterjesztés a székely nemesség három rendjének
tagjait primores. primipüi és pixidarii néven nevezi.50
Báró Wenckheim Béla belügyi, Lónyay Menyhért pénzügyi
és Horváth Boldizsár igazságügyi miniszterek közös felségelő
terjesztése, amelyet I. Ferencz-József király Bécsben 1869. évi
február hó 16-án kiadott legfelsőbb elhatározásával elfogadott, a
székelyek rendi viszonyairól a következőket állapítja meg: , bátrak
vagyunk megjegyezni először azt, hogy a székely nemzet az általa
birtokolt földet ősi foglalás jogán bírta s a korona iit nem bír
ván örökösödési joggal, birtokos nem is lehetett; másodszor azt,,
hogy a székely nemzet minden tagja született nemes, s mint ilyen,
a hon védelmére személyesen volt kötelezve. Ezen honvédelmi
kötelezettség a székely nemzetet három részre osztotta. Az első
osztályt képezték a főnemesek, kik többed magukkal, a második,
osztályt a lófőnemesek, kik lóháton, a harmadik osztályt a dara
bont nemesek, kik gyalog voltak kötelesek a hon védelmében
részt venni. A honvédelemnek ezen szervezete a szathmári béke
kötés után korszerüetlennek tűnvén fel, 1713-1729. között a szé
kelyföldi főkapitányságok rendre eltöröltettek s az óta a szé
kely nemzet tömegesen többé fegyverre nem szólíttatott, a nem
zet tagjai közötti osztályzat azonban tovább is fenn maradott." 81
A régi hivatalos okiratok és törvények tanúbizonysága sze
rint a székely nemesség első rendje főrend;"- vagy úrirend™, mely
nek tagjait potior es,5* principales Siculi™ maiores™ és super
ior es?1 majd primőr es™ proceres™ praecipui nobiles,60 főem
berek,01 főurak,62 főszemélyek™ és főnemesek™ kifejezésekkel ne
vezik. Ezeket a hivatalos felfogás már 1552-ben a bárókhoz ha
sonló állással bíróknak tekintette. A hivatalos okiratok szerint
a primores kifejezés a magyar főnemesség és a székely főne17

messég tagjainak a megjelölésére a XV-ik század második fe
létől kezdve egyaránt használatos volt.65
A régi hivatalos okiratok és törvények tanúbizonysága sze
rint a székely nemesség második rendje lófőrend™ equester ordo
primipilorum*7 amelynek tagjait équités,™ primipiffi9 és lovag70
kifejezésekkel is nevezik. A hivatalos okiratok szerint az equester
jelző a lovagi rangú magyar nemesség és a székely lófőrend tag
jainak megjelölésére egyaránt használatos volt.71
A régi hivatalos okiratok és törvények tanúbizonysága sze
rint a székely nemesség harmadik rendjének, a gyalogrendnek
tagjait pedites72 és pixidarn73 kifejezésekkel nevezik, akik mind
annyian nemesek (omnes nobiles).7i
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À székely rendi oklevelek
és rendijegyzőkönyvek
A székely családok történetének kutatói gyakran találkoz
nak olyan királyi (fejedelmi) oklevelekkel, melyekben különféle
székely nemesi rendi kiváltságokat adományoztak. Az alábbiak
ban az ilyen okleveleket ismertetem. Mindegyik oklevéltipusból
a felkutatható legrégibb keletüt mutatom be s így arra is fel
világosítást nyújtok, hogy a különféle székely rendi okleveleket
mikor adományozták először. Ilyen oklevelek:
Primori oklevél. II. János magyar király Gyulafehérváron
1569. évi július hó 15-én kelt oklevelével az aranyosszéki Balogh
család névszerint felsorolt kilenc tagját, Simont, Kristófot,
Györgyöt, Istvánt, Gergelyt, Benedeket, Jánost, Boldizsárt és
másik Jánost, valamint összes leszármazóikat a székely primőrök
sorába emeli. Ez az oklevél csak kivonatosan maradt fenn.75 Az
itt említett Balogh család székely önöksége Bágyonban volt és
onnan írta előnevét.76 Szószerinti szövegében ismeretes II. János
magyar királynak Gyulafehérváron 1570. évi április hó 3-án
KüsmÖdi Marton János és Péter székely lófők, valamint összes
leszármazóik részére adott oklevele, mellyel ezeket a székely
primori rendbe emelte.77
Lófői oklevél. II. János magyar király Gyulafehérváron 1569.
évi június hó 1-én kelt oklevelével Malomfalvi Vas Györgyöt,
Székely Mihályt és Balázst a székely lófők sorába emeli. Ez az ok
levél csak kivonatosan maradt fenn.78 Szószerinti szövegben is
merjük II. János magyar királynak Gyulafehérváron 1569. évi
július hó 10-én Benczédi Balássy Miklós és Tamás, valamint öszszes leszármazóik részére adott oklevelét, mellyel ezeket a szé
kely lófőrendbe emelte.79
Nemesi (gyalogrendi) oklevél. Báthory Kristóf erdélyi fe_
jedelem és székely ispán Gyulafehérváron 1580. évi március hó
31-én kelt oklevelével Egerpataki Bartók Mátét, Kis-Antal Tamást,
Angyalosi Dobos Istvánt és Árkosi Barabás Lukácsot, valamint
összes leszármazóikat a székely gyalogrendbe emeli. Ezt az okle1?

velet a szakirodalomban csak kivonatosan ismertették.80 Szósze
rinti szövegében ismeretes Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem
nek és székely ispánnak Gyulafehérváron 1583. évi május hó
23-án Márkosfalvi Török Mihály, Bikfalvi Teölgyes Pál, Danch
Máté, Fejes Boldizsár, Szeőke János, Szabó Pál, Szabi Simon,
Vayda Miklós és Szentkirályi Szabó Miklós, valamint összes leszármazóik részére adott oklevele, mellyel őket a székely gya
logrendbe emelte.81
Amikor az uralkodó valakit a székely nemesi rendek egyi
kébe emelt, akkor az erről kiállított oklevél rendelkező része
szerint az adományost és összes leszármazóit az igazi primőrök
sorába és számába*2 vagy az igazi lófök sorába és számába™
avagy az igazi gyalogok sorába és számába^ emelte.
A rendijegyzőkjönyvek vezetését Mátyás király 1473. évi
december hó 9-én kelt oklevelében rendelte el, amelyben meg
parancsolta, hogy a székely ispán külön jegyzékbe írassa öszsze a lófőket, kik ilyen állapotú elődöktől származtak és akiket
maradandó különbségük végett primipilusoknak fognak nevezni
s külön a gyalogokat, egyben pedig megparancsolta, hogy ezt a
beosztást a primőrök önkényesen ne változtassák meg.85 A rendi
jegyzőkönyvek fontos okiratok, amelyeknek nem csak kiállításuk
idejében volt jelentőségük, hanem ma is nagy történeti értéket
képviselnek. Jelentőségük a múltban abban rejlett, hogy ezek
kel igazolták valakinek valamelyik rendbe tartozását, ma pedig
a leszármazók rendi állásának megállapításánál szintén első
rangú forrásokul szolgálnak. Ezenkívül felbecsülhetetlen értéket
képviselnek a Székelyföld népmozgalmának története szempont
jából. A rendijegyzőkönyvek voltaképpen kétféle célból készül
tek, így ez alá a gyűjtőszó alá a jegyzőkönyveknek két külön
féle csoportját sorozhatjuk. Az első csoportba tartoznak a rendi
összeírások, amelyek a népesség teljes létszámát, a családfőket
és családtagokat névszerint felsorolva foglalják magukban; s a má
sodik csoportot a hadiszemlejegyzőkönyvek alkotják, melyeket a
háború esetén fegyverfogásra kötelezett személyekről készítet
tek. Mindkét csoportba tartozó jegyzőkönyveknek legfontosabb
kelléke, hogy a bennük szereplő személyeket a székely nemzetet
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